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PEDMLUVA.
V pvodním plánu Života starých Slovan byla kapitola o víe

a náboženství oddílem VIL, který pedcházela kapitola o právu

staroslovanském jako oddíl VI. Jelikož však kollega prof. K. Ka-

dlec, jenž tuto ást píše, není dosud hotov a pomry válkou

nastalé doporuují odložení této práce na dobu pozdjší, po-

zmnil jsem pvodní plán a poínám vydávati kapitolu mytho-

logickou jako oddíl Ví"., po nmž oddíl o právu bude — doufám —
brzy následovati,

V Praze, v únoru 1916.

L. Niederle.





ODDÍL VI.

VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ.

I. Staré prameny. II. Úvod. Slovanská demonologie. Animi-

sace pírody. Ctní pedk a bytostí z nich odvozených.

Bytosti osudové. Ctní zvíat. Animisace zjev pírodních.

III. Vznik a vývoj boh vyšších. Domácí a rozšíení bohové

(Perun, Svarog, Veles). Kruhy lokální: ruský a ba,ltický.

Polský systém Dlugošv. Kruh eský a jihoslovanský. Bh
nejvyšší. IV. Kult (obti, idoly, chrámy) a organsace jeho.

arodji, knží. Kultovní stediska a výroní slavnosti. V. Pí-
chod kesanství a zánik víry pohanské. Závr. Vlivy cizí a

ethická stránka slovanského náboženství. VI. Pídavky. Pehled
Uteratury slovanské mythologie. Peklad zpiávy Saxonovy o axkon-

ských svatyních.

I. PRAMENY.

O slovanském náboženství máme sice adu starých zpráv,

ale jsou tak chudé, že celkem víme málo. Nelze jich porovnávati

s bohatostí pramen mjrthologie germánské nebo gallské, o ecké

nebo ímské, indické ani nemluvíc. Zejména nám neposkytují mož-

nosti, abychom poznali celý systém pohanského náboženství

starých Slovan. Místo toho shledáváme jen úryvky, vidíme n-
kolik vynikajících božstev významu pi tom neznámého, slyšíme

nco o kultu jejich, ale úryvky ty zstávají bez vnitního spojení

i bez zevního rámce, slovem, bez systému, jehož stop se jen pracn

a obtížn musíme dodlávati. Pro starší dobu, v níž všichni Slo-

vané byli ješt pohany, nemáme nic, mimo krátký sice— ale pece

jen nad jiné dležitý, charakteristický výrok Prokopiv z poloviny

VI. století.^) Více zvstí historických dostává se nám teprve

z IX.—XII. stol., v nichž už Slované z ásti dobrovoln nebo

z pinucení pijali novou víru kesanskou, kdy však ješt vtší

1) Bell. got. III. 14. Srv. text v ŽS. I. 25.
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ást a vbec lid v odlehlejších koninách vytrvával v pohanství,

tak že nám zprávy z této doby osvtlují jaksi konený,

vrcholný stupe, na njž u Slovan pohanství dosplo. Nachá-

zíme je jednak v sousedních neslovanských literaturách, ze-

jména germánské, jednak v poátcích literatury domácí, která, a
byla smru historického, nebo církevního, nemohla si nevšímati

boje, který vedla kesanská církev s pozstatky pohanství. Nm-
cm pak, kteí ve jménu svého státu a ve jménu papeže vedli boj

za pokestní západních Slovan, daly tyto boje pirozen astji

píležitost zmíniti se v annálech a souasných historiích o pro-

kleté víe Slovan, o kultovních jejich stediskách, zejména když

byla tato místa jimi dobyta, pohanské chrámy v nich rozkotány,

idoly boh svrženy a rozsekány. Jenže i tyto zmínky obsahují

toho málo, vtšinou jen krátké poznámky.

Z domácích historií, psaných slovanským jazykem, je to v prvé

ad opt první díl letopisu Kijevského, zachovaného v red?kci

XI. století,!) a nkteré jiné nejstarší ruské letopisy, jež vzpomínají

na poátku svého vypravování pohanství, trvajícího v Rusi ješt

za doby, v níž první letopisy byly psány. Zejména Kijevský letopis

je nad míru dležit, jak pomrnou hojností zpráv, tak i jejich

vrohodností. Ipatjevský opis pináší na poátku jedinenou

zmínku o Svarogovi a Dažbogovi.^) Vedle letopisu náleží sem dále

ješt CnoBo o nonKy HropeBt^) opvující pochod novgorodského

(severského) kn. Igora Svjatoslavie proti Polovcm r. 1185

s adou velmi zajímavých detail mythologických, a nás ve

vrohodnosti leccos zaráží, a také nkterá Žití svatých a apokryfy

mají zajímavé drobty mythologické, survivaly starých tradic, na

p. nkterá Žití, Pamti a Pochvaly sv. Vladimíra (zejména OaMHTb

pipisovaná mnichovi Jakubovi peerskému, t. zv. OóbíHHoe yKvnie

i t. zv. pozdní jihoiuské >KHTÍe), vzniklé v rzných dobách poí-

1) A. Šachmatov a hlavn J. Anikov pišli rozborem zpráv letopis-

ných k úsudku, žé v prvých redakcích letopisu Kijevského (t. zv. flpeBHt-
mi cBoni* a FIoBioTb spn. irkrb) práv hlavní mythologické vzpomínky
na pohanství (výet boh) nebyly, a že se objevily teprve v redakci

(HaiajibHUH CsoA-b) vzniklé na konci XI. století kolem r. 1095. (Anikov
5Í3UHecTBO 227, 313).

2) nCPJT. II. 5.

') Cituji dále vydání Erbenovo (Dvé zpv stároruských. Praha 1869)

pihlížeje i k vydání N. Tichonravova z r. 1866, A. Potebni z r. 1878 a E.

Barsova z r. 1885—7.



najíc od XI. století,^) dále )KHTÍe KoHCxaHTHHa MypoMCKaro

(ruk. XVI. stol.) ,2) nebo apokryfické skládání Xo«neHÍe Boro-

poDHUti no MyKaMTj z XII. st ^) a CnoBo h OTBpoBeHie ce. anociont

také jihoslovanského pvodu z XII stol. ;*) ale zprávy tchto
pramen dlužno pebírati s velikou obezetností a vždy pedem
zkoumati stáí a vrohodnost. Totéž platí o t. zv. Gustinském

letopisu psaném r. 1670 a uvádjícím adu nových, starým pra-

menm neznámých boh ruských, podobn jako jihoruské Žití

Vladimírovo.^)

Než tyto životy a apokryfy je k poznání konce slovanského

pohanství mnohem dležitjší ada rzných theologických pouení,

sestavených pro duchovní nebo pro lid, která v rámci kázání, vý-

kladu nebo zákazu církevního ukazují, jak lid ješt v XI. a násl. sto-

letích vytrvával ve víe pohanské a oddával se rzným pohanským
povrám i kultm, mezi nimiž se shledáváme s vcmi, o. kterých

z jiných pramen nevíme, a jež jsou zejmými survivaly doby

pohanské. Nejvíce podobných pouení nalézá se v ruských církev-

ních sbornících, jež, ím jsou starší, ím konci pohanství bližší;

tím jsou pro nás dležitjší. eské a polské jsou psány latinsky.

Vedle výtah Kosmou podaných®) nejdležitjší je t. zv. homiliá

Opatovick)^, sestavený pražským biskupem na konci XI, nebo z po-

átku XII. století a obsahující mnohé narážky na kult démon,
idol i ar u souasného lidu eského.') Polská kázání podobného

1) Srv. je ve sborníku A. Soholevského CóopHHKt B-b naMHTb 900 J,T\n

KpemeHiH PycH. (K. 1888).

2) Srv. Kotljarevskij Coh III. 128 a citát v ŽS. I. 246.

') Srv. Iv. Franko AnOKpH4)H h Jierennu IV. (1906) 134 a Tichonravov

riaM. oTpei. pyccKo jiht. II. (M. 1863) 23.

*) Našel F. Buslajev v ruk. XVI. st. petr. publ. knihovny a otiskl

u Tichonravova Jltr. III. Max. 3. Nové vydání podle dvou jihoslov. ruko-

pis XIV. stol. poídil M. Speranskij v Trudech cjiaB. kom, mock. apx.

o6m. 1907.

5) nCPJl. II. 257. Totéž je u anonymních kroniká rumunských
z XVIII. stol, Srv. Gaster Archiv si. Phil. XXVIII. 575.

•) Jsou to zákazy Betislava I. a biskupa Šebíe z r. 1039 a Beti-

slava II. z r. 1092, zapsané Kosmou v letopise II. 4, III. 1.

') Srv. edici F. Hechta (Praha 1863). K homiliái pipojen je nejstarší

eský poenitentiální ád sdlaný podle starších pedloh cizích. O západních

církevních zákazech vbec a pomru jejich ke Slovanm viz mnoho v knize

C. Zihrta Seznam povr pohanských. Indiculus superstitionum et paga-

niarum (Praha 1894). Tento Indiculus vznikl asi ve Fuld v VIII. stol.

(rukopis ve Vatikánu).
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obsahu jsou zachována z doby pozdjší, ze XIV,

—

XV. stoletiV)

z téže doby (1420) pocházejí i pravidla diecesální synody po-

znaské s nkohka narážkami.^) Jiné polské tradice z XV.—XVII.

stol. ceny nemají.

Z ruských pramen této ady patí sem pedevším dv Slova,

pocházející podle nového rozboru Anikovova v úplné redakci

textu z konce XI. nebo po. XII, stol., ale náležející obsahem svým
jist už dob pedcházející^): CnoBo HiKoero xpHCTOjiioóiia, pee-

HHTenn no npaBoi B-fepe*) a CnoBo ob. FpHropiH BorocnoBa o tomtj,

KaKO noraHH cyme mshlih KnaHHnHcsi HHonoM-b, dále pak stejn

obsažné Cjtobo cb. oma nauiero loaHHa SnaioycTaro. Známa jsou

z rzných rukopis XIV. a XV. století, hlavn ze Sborníku Pajsi-

jova a Sborníku sof. novgorodského.^) K nim se druží dále ješt

slovanský peklad v ruk. XI. století X. ei Grigorija Bohoslovce:

CnoBo GB. FpHropHH o HSÓHeHHH rpana s dležitou vložkou, obsa-

hující narážky na nkterá ctni pohanských boh a nkolik povr*)

a jiné podobné traktáty, jako CnoBo ottj ob. EBaHrenHH, CnoBo cb.

loaHHa SjíaioycTaro o Hrpaxt h nnHcanÍH, CnoBo o saKOHÍ. h 6na-

1) Srv. sbírku kázání vydanou AI. Brúcknerem ,,Kazania sredno-

wieczne" I.—III. Krak. 1895—1896. (Odb. z Rozprav Wydz. fil. T. XXIV.
38—97, 318—390, XXV. 115—205) a též v Archivu si. Phil. X. 385, XIV.

183. Kázání Michala z Janowiec viz i u Nehringa Altpoln. Sprachdenk-

máler. Berl. 1887. Dležité je též kázání na sv. Trojici od anonyma z první

pol. XV. stol. [Brúckner 1, c. II. 318.)

2) Srv. U. Heyzman Star. prawa pol. pomniki V. 1. (Krak. 1878) a

Brúckner Archiv si. Phil. V. 687.

^) Na základ toho dlužno zmínky erpané v I. díle Života Slovan
passim z tchto pouení klásti vesms do XI. stol. a ne do XI—XII., jak

tam naznaováno
*) Slovo toto piítali nkteí, ale bez závažných dvod, pímo Feo-

dosiju Peerskému. Srv. Nikolskij Marep. 1906, 182.

^) Starší petisky srv. u Tichonravova H-feTonncH p. jinrep. T. IV.

(M. 1862) a sice v oddílu 3, dále u P. Vladimírova ncyneHia npoTHB npeBHe-

pyccKaro jisunecTBa h nap. cyeB-bpi u Ponomareva HaMHTHHKH npeB-

Hepycc. uepK. ynHT jiHxep. (Cn6. 1897) III. 193—^250. Nejnovji vydal

prvá dv pouení po velmi pelivém rozboru rzných redakcí /. Anikov
v knize 5l3hwecTBo h npeBHHH Pycb (Cn6. 1914) 369 si. Rozbor redakcí

viz tamže str. 26 si., 58 si. (srv i mj referát o knize J. Anikova ve

Vstníku Národopisném 1914, 108). K datování pramen a vstavek srv.

Anikov 125—127, 138, 227, 229, 232, 233. Podle nho Slovo chnstoljubca

náleží pvodem do poloviny XI. stol. (127, 138), a také Slovo sv. Grigorija.

') Srv. hlavn vydání A. Budilovie XIII cjiobi rpHropíjj Boro-

cJioBa B-b npesnecJioB. nepesont no pyK. H. A. H. XI. stna. (Petr. 1875)

229 si. (Vložka na str. 243—244.) Otištno i u Buslajeva Hor. xp. 321.
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ronaTH kijevského metropolity Ilariona z r. 1051, CnoBo cb. OTewb,

KaKO flyxoBH-fe npaajiHGBaTH, CnoBo o KasHHxij óomiHx-b prep.

Feodosija, CnoBo cb. oxeiit o nocTax-b, CnoBo cb. MoHcfeji o poTax-b

H KnHTBaxt atd., jež se však dotýkají pohanství jen mimochodem
a nepatrn.*) Jiné drobnjší narážky na zbytky idololatrie a na

pohanské arodjství shledáváme ješt na p. v Pravilu Jana

metropolity kijevského z let 1080—1089^), v církevním Ústav
sv. Vladimíra,^) v Pouení novgor. arcibiskupa Ilija z r. 1166/)

v Odpovdi novgor. biskupa Nifonta z r. 1130—1156^), v Pravilu

metropolity Kyrilla II. z r. 1274,^) v Pouení novg. arcib. Luky
z XII. stol.') a v nkterých jiných textech pozdjších, z nichž je

vybral M. Azbukin, Apostolskij, N. Charuzin, P. Vladimirov,

A. Ponomarev, A. Sobolevski] .*)

Rovnž merseburský poenitentiál z VIII.—IX. stol., jenž byl už

koncem IX. bud na Balkán nebo v Pannonii nkterým uedníkem
Methodiovým peložen pro Slovany pod názvem SanoBtflb cbhtuxI)

OTeub, náleží sem, ponvadž byl nov upraven podle slovanských

pomr domácích.^) Nejstarší forma zapovdí známa je z Eucho-

1) O tchto traktátech srv. píslušný výklad i literaturu u Anikova
^8. 81—102, 147—154 a Vladimírova 64, 103, 236, GoluUnského Hct. p.

U. I.* 1, 815, 827. Dležité Feodosijovo pouení o nasmixT. BoMíÍHX-b vešlo

z ásti v Letopis pi r. 1068. Srv. vydání celé od Makarijav Vh. 3an.

II. orn. Ak. Kh. II. 2. 193. Cjiobo Icaiíi npopoKa o nocraBJíHiowHx-b

BTopyio rpaneay Pony h poHíeHHuaMi. není ješt vydáno. (Srv. o nm
Anikov 81 a Goluhinskij 1. c. 828).

2) Hct. Bh6ji. VI. 7.

') Goluhinskij Hct. p. u. I. 623, Vladimirskij Budanov Chest. I. 213.

Srv, i malou narážku v listin smolenského knížete Rostislava Mstislavie

z r. 1150 [Vladim. Bud. I. 246).

*) Goluhinskij I. 660 si.

6) HcT. Bh6ji. VI 31, 60.

•) Tamže str. 96.

') Vladimirov 1. c. 240.

8) Azbukin OnepK-b jiHrepaTypno óopóu npeflcraBHTejie xpHcriaHcTBa

Cb ocraTKaMH asfaiHeoTBa bt> pyccKOMt naponi XI.—XIV. Btna. P<I>B.

XXVIII. 133, XXXVI. 222, XXXVII. 229, XXXVIII. 322, XXXIX.
246. Srv. dále Apostolskij 06t» HSbnecKHXt B-fepoBaHÍHXTj HamHXT> npenKOBT>

no nHcbMCH. naMsiTHHKaMT). flpcBH. MOCK. IX. I. ripoT. 16. ^. Soholevskij

}Khb. CTap. 1890. II. 130; Charuzin N. K-b Bonpocy o opó-b MocKOBCKaro

npaBHTeJlbCTBa CT> HaponHHMH SISUHeCKHMH o6pHnaMH etC. B"b nOJIOBHHt

XVII, B^Ka. 9th. 06o3p. 1897 Nr. 32, 143 [z doby cara Alexeje Michaj-

lovie). Nov srv. sta /. Anikova Old Russian Pagan Cults (Transact.

of the III. Int. Congr. of the Hist. of. Rel. II. 257).

•) Srv, Vondrák Zachodnio-eiuropejskije postanowienia pokutn w JQz.
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logia sinajského •/) pozdjší redakce ruská z XI. stol. z ásti na

ní založená je kulturn zajímavý t. zv Ústav bieský.^) Nejd-
ležitjší jsou však prvá ti uvedená Slova, plná narážek na bohy

pohanské, žertvy a slavnosti pohanské. Nutno ovšem dáti pozor,

ponvadž pi stídání jmen boh antických (Afrodity, Artemidy,

Dionysa, Semely, Bela, Osirida, Hekaty, Nilu) a slovanských (bul-

harskoruských) rovnž jako kult cizích s domácími jest nkdy
obtížno íci, co je ozvuk cizího a co je bezprostedn pevzato od

slovanského lidu XI. stol.
3)

Mezi prameny latinsky psanými — ecké nepadají po Pro-

kopiovi vbec na váhu*) — pihlédnouti možno nejdíve ke kroni-

kám vzniklým ve stedu samých Slovan a psaným od souasník
vymírajícího pohanství, ale prameny tyto nepinášejí bud vbec
nic, jako na pr. kronika Gallova, Kadlubkova, Boguchwalova,

nebo jen málo, jako eský kanovník Kosmas f 1125^) a anonymní

autor legend o sv. Václavu.') Podobn je i se souasnými kro-

nikami domáím jazykem psanými.') Teprve v XV. stol. zapsal arci-

biskup Jan Dlugos do I. knihy své polské historie vtší adu my-
thologických zpráv, které vážil sice ze staré tradice lidové, ale

k nimž pipojil i adu ohlas mythologie ecké a výmysl, bud
svých, nebo od jiných pejatých.®) Dlugošem poíná ada historik,

cerkiewnoslow. Krak. 1904, 46—49. (Tom XL Rozpraw Akad. Wydz.
filol.)

1) Vydal Geitler (1882) 188—195. Druhá jeho redakce je v Kormí
musea Rumjancovského Nr. 230. Srv. Vondrák 1. c. 2.

2) Vydal Goluhinskij Her. p. u. I.* 2, 531, pokládaje za autora jeho

metropolitu Georgia. Srv. Vondrák 1. c. 41 si. Jiné pozdjší doplnné jiho-

slovanské redakce Zápovdi z XIII. stol. vydal V. Jagi Starine VI. (1874)

98 si.

•) Jagi je proto kdysi (r. 1880) pokládal za prameny tém bezcenné

(Archiv si. Phil. IV. 424).

*) Drobty má z X. stol. Lev Diákon pro konec X. st. a Konstantin Por-

fyrogennetos o Rusech na ostrov Chortice.

5) Ed. Emler v Pramenech djin . II. Srv. hlavn I. 3, 4. II. 4, III. 1.

Ale údaje ty dlužno pijímati jen s náležitou kritikou. Srv. Novotný D.
I. 238 si., 246 si.

•) Legenda Kristiánova, leg. Oportet a Oriente sole (ed. Peka 152, 182,

389, 390, 394, 395, 400, 401, 410) mají narážky na dlouhé trvání pohanství

a ctní idol a démon v echách v dob sv. Václava a i po nm, kterým
však dlužno z ásti nedvovati.

') Na pr. nco málo má Dalimil na poátku (nav, ddkové).
8) Historia Polonica ed. Przezdziecki Krak. 1873 (Opera omn. X.) str.

47—48. Ke kritice srv. hlavn Brucknef Archiv si. Phil. XIV. 170 si. (a zde
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kteí zaali ze souasných lidových tradic tvoiti starou pohanskou

mythologii a docela i folklór doplovali vymýšlením boh nových,

analogických bohm antickým nebo penášením litevských, tak že

v traktátech jejich máme ped sebou podivnou smsici vcí, které

mají ješt základ v staré tradici a vcí ist vymyšlených. Tjrto

zprávy pestávají ovšem býti prameny pro starou slovanskou

mythologii a zmiuji se proto o nich na míst jiném, v literárním

pehledu mythologie >) Rovnž odpadají všechny domnlé staré

prameny, faJšované v XIX. stol,, z nichž Rukopis Královédvorský a

zejména Hankou padlané eské glossy v slovníku Mater Verborum

z XIII. století^) po delší dobu pracím o slovanské mythologii

sloužily za jeden z hlavních podklad. Mythologickým materiálem

oplývá i Veda slovanská (Bena CnoBCHa), padlaná Štp. Verko-

viem.3) Ale nehoráznost falsa toho píliš bila do oí a proto vývoji

studií mythologických nepinesla té Škody, jako ob falsa ped-
cházející.

Mnohem dležitjší a bohatší skupinu pramen slovanské

mythologie tvoí latinsky psané kroniky, annály, životopisy a vbec
rzné historické traktáty cizích knží, kteí sousedili se západními

Slovany, nebo mezi nimi žili, a zapisovali djiny jejich podrobení

a pokestní. Sem patí pedn Détmar, biskup merseburský (t 1018)

kronikou s cennými zprávami o náboženství lutickém, zejména

o Rete a jejích svatyních*), Adam kanovník bremský (asi 1040 až

dále v odst. III.) a S. Matusiak Lud 1908 19—90. Tento ví, že Dhigoš

erpal z cenného staršího pramene.

1) Viz pídavek: Pehled prací k slovanské mythologii. Výjimku iní,

pokud vím, polský knz Jan Menetius, autor spisu, jenž je sice vnován vy-

líení náboženství pruského a livonského, ale jenž pináší i vrohodné zprávy

o pohanských survivalech u sousedních Bloius. (/. Menetius [Meletius]

De sacriíiciis et ydololatria veterum Borussorum^ Livonum aliarumque

vicinarum gentium. Wittenberg 1562. Ser. rer. Livon. II. 1842, 389—392.)

2) Slovník bisk. Salomona Mater Verborum (Dictionarium imiversale)

z X. stol. pepsán byl v stol. XIII. eským mnichem, jenž tam pipsi 1 adu
eských gloss, které Hanka rozmnožil o více než 800 gloss, asto rázu mytho-

logického. Z pravých mythologických gloss zbyly jen poludnice, lichoplesy

a vlchvec. O falešných glossách v Mater Verborum srv. sta Paterý a Bauma
v M. 1877 120, Jagie Archiv si. Phil. III. 112 aPflfery í SreznSvského spis

H©mcKÍ5i rjioccbi bt. Mater Verborum. FIpHnoHí. k XXXI. TOMy 3an. Ak.

H. Nr. 4 (C-nS. 1878).

») Bena CJioBCHa (Blehrad 1874 a Petrohr. 1881). K historii tohoto

padlku srv. sta /. Šišmanova v Archiv si. Phil. 1903. 580.

*) Cituji dále vyd. Fr. Kurzeho a J. Lappenbergovo z r. 1889.
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1072) dílem „Gesta Hammaburgensium ecclesiae pontificum" se

zprávami o Rete a j .^) , Helmold, fará v žup plunské v zemi va-

gerské (f po r. 1177) dílem „Chronica Slavorum"^) se zprávami

o kultu Cernoboha s Provem, o Podaze, Rete a Radegastovi, Siv,

o Svantovítu na Ruján (hlavn I. 52, 83, II. 12), a Saxo Grammatik,

dánský knz (f na po. XII, st.) -dílem Gesta Danorum^) s velmi

dležitými zprávami o Arkon a kultu Svantovítov tamže, dále

o kultu Rugievita, Porevita, o zízení knžském a orakulech na

Ruján.

Jedním z nejdležitjších pramen jsou dále ti životopisy

Otty, biskupa bamberského, který vletech 1124—25 a 1128 obra-

cel Pomoany na kesanství, a sice jeden životopis od mnicha

Ebbona, druhý od Herborda a tetí od anon. mnicha kláštera

v Prieílingu. Zejména prvé dva mají adu originálních zpráv

o Julin (Volín) a jeho chrámech i kultech zasvcených Triglavu,

o kultech v Šttin, ve Volgastu a pod.*)

Jiné prameny, jako Widukind,^) anonymní Historia Knyti-

darum (Knytlingasaga) obsahující djiny Dánska od X. st. do r.

1187,^) pozdní t. zv. II. legenda ebstorfská, vztahující se k mued-
nické smrti Brunonov r. 872 v Ebstorfu u Luneburgu,') a Historia

ecclesiastica angl. mnicha Orderika Vítala z r. 1141—2,^) mají jen

cenu nepatrnou. Také v listinách císaských a církevních našel

jsem pomrn málo^), až na jedinou listinu arcibiskupa magdebur-

ského Adelgota se zprávami o bohu Pripegalovi.io) Prameny arab-

1) Cituji vyd. Lappenbergovo z r. 1876.

2) Cituji vyd. Pertzovo z r. 1868. Nové vydáni poídil B. Schmeidler

(Hannover- Leipz. 1909). Pokraovatel Helmoldv Arnold lubecký (XIII.

stol.) má jen zmínky podružné a nejisté.

') Cituji vydání Alfr. Holdera (Strassburg 1886).

*) Ed. Bielowski MPH. II. 32 si., 128 si. a G. Pertz Hann. 1868. O této

missi srv. Sommerfeld Gesch. d. Germ. 23—36 a W. Wiesener Gesch. der

christl, Kirche in Pommern zur Wendenzeit 1889.

*) Widukind Rerum gest. sax. ed. Waitz, 1882.

•) Historia Knytidarum MGSS. XXIX. 271.

'') Fragmentm ex Martyrm in Ebbekestorp quiescentium passione

(ed. G. Leibniz Ser. rer. br. 1707. I. 191 podle antverp. rukopisu sdlzmého R.

Papebrochem) . Je asi ze XIV. st.

8) Ordericus Vitalis (MGSS. XX. 55).

•) Srv. na p. list Brunona Jindichovi II. z r. 1008 {Bielowski

MPH. I. 226), nebo listinu císae Friedricha I. z r. 1170 (Cod. Pomr. I. 66,

Nr. 28) potvrzující Bernonovi biskupství zvínské.
") Listina arcibiskupa magdeburského Adelgota asi z r. 1108 vydána,

byla nkolikráte. Cituji edici Brúcknerovu v Archivu si. Phil. VI. 216.
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sky psané mají sice nkteré nové mythologické detaily, ale zásti

nevrohodné nebo na pímém omylu spoívající, tak že také ne-

padají na váhu. Patí sem Mas'údí (zem. asi 956/7) podivuhod-

nou zprávou o slovanských chrámech,^) kterou opakují i Kazvíní

a Bakuví,2) dále Rosteh (z po. X. st.) a Kardízí (kronika z r. 1050

—

52)^) a hlavn Ibn Fadlán líením povr pi pohbu ruského vel-

može r. 922.4)

U všech tchto pramen nutná je pedevším ádná kritika

jejich hodnovrnosti, což ovšem na mnoze je již uleheno adou vy-

konaných kritických speciálních studií. Pramen starých zaka-

lených, jakými jsou na p. pro indickou, eckou nebo germánskou
ni5rthologii výtvory staré poesie, pi níž kritika má velkou práci,

aby oddlila positivní jádro od píkras, od poetického rozvedení

i pibarvení a aby v -nich oddlila dále staré od mladého, pravé

od falešného, — slovanská mythologie tém nezná. Vlastn sem
spadá po odpadnutí RK a RZ jen Slovo o pluku Igorovu.

Pozdní historické prameny pevádjí nás pomalu k dalšímu

rozsáhlému a bohatému pramenu, k modernímu folk-
lóru, totiž k tomu, co prostý lid dosud ví mimo svj názor

kesanský nebo tebas v jeho rámci, pod aegidou církevní,^) a co

sebráno je v nesíslných pojednáních a sbírkách z celého slovan-

ského svta. Ale z pramenu toho pes jeho bohatost erpati m-
žeme pro starovk jen nco pro starovkou demonologii, která na
mnoze adou zpráv historických a spoustou analogií spojena

je tradicemi a pedstavami dodnes udrženými. Jinak však mimo
to, co je zárove doloženo nebo spojeno historicky s dobou

starou, není mnoho dat, která bychom mohli prokázati za stará,

1) Obtížný je výklad této zprávy (Harkavi Cnas. 139, 170 Wesi-

berg Beitr 278, Charmoy Rélation 319, 406, Makušev Cnas. 98).

2) Harkavi 1. c, Charmoy 1. c. Také Ibráhím ben Vesif-šah (c. 1200)

sem patí.

») Rosteh (Harkavi Cnas. 262;, Kardízí (ed. Bartold 123). Také anon.

perský geograf má zmínku o ctní ohn (ed. Tumanskij 121) u Slovan, pak
Kazvíní, Bakuví a Sipáhy-Zádé (Charmoy Rélation 405).

*) Harkavi CKas. 96 si. a ŽS. I. 377.

') Zde dlužno znovu vytknouti, na což jsem už jednou (ŽS. I. 295)

poukázal, že východní a jižní pravoslavné církve pizpsobily se na mnoze
názorm pohanským nebo rzným jiným povrám, tak zejména kultu

pedk, pejavše na p. pedkládání duším hmotného jídla a nápoje, nebo
zaklínání démon. Houževnatji odporovala a také mnoho potlaila církev

ímská. Nicmén i ta se ásten adaptovala, místy (na p. na jihu) více,

než u záp. Slovan.
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nebo pímo za survivaly pohanské. Nejvtší ást tohoto materiálu

postrádá dosud tohoto prkazu a tak, a astji víme z rzných

dvod, že podklad je starý, pohanský, pece o jednotlivých jeho

projevech a obmnách toho íci nemžeme, a nemžeme jich proto

projektovati nazpt do doby pohanské. Vybrati a sestaviti

z tohoto materiálu vci skutené nebo aspo pravdpodobn staré,

zstane ješt na dlouho vdným úkolem slovanské ethnologie.

Dosud mnoho práce zbývá a na mnoze to, co je dosud více probá-

dáno, vede nás spíše k opatrnosti a k reservvi ostatním zjevm,

nežli naopak. Podle J. Maretie na p. jihoslovanské epy, a staré,

postrádají pohanských, mythologických motiv; co v nich je, je

fantasie.^) Pohádky slovanské s tolika domnlými pohanskými

prvky, které tak mnozí mli docela za ohlas dávného spoleného

árijského fondu, na p. bratí Grimmové, V. Kuhn, M, Miiller,

F. Hahn, A. Afanasjev, F. Buslajev, R. Krek, J. erný, J. Hanuš,

N. Nodilo, A. Chodzko a jiní,^) ukazují se novým badáním ím dále

tím více materiálem od jinud pejatým, pro staroslovanskou mjrtho-

logii bezcenným, nebo pomrn mladým, v nmž leckdy to, co zní

mythologicky, jsou jen moderní vci vložené tam teprve za doby,

kdy na po. XIX. stol. za doby obrození literatur slovanských

vznikaly pedstavy, že se v pohádkách odráží svt starý, pohanský^)

a kdy se pohádky nebo písn takovýmito pohanskými elementy

umle upravovaly.*) Zjistiti, co v takovýchto tradicích a podobn
i v obadech, obyejích, povrách je vskutku staré a pohanské,

je práce nkdy velmi obtížná. Aby se mohl materiál zužitkovati

pro starou mythologii slovanskou, je dlužno zprvu zjistiti, zdali

to vskutku lid sám vypráví a ví, jeli to domácí, slovanské i
pejaté, dále, jak je to staré, a konen, jeli v tom vskutku podklad

mythologický. A to vše provedeno nebývá.

Z ostatních pramen archaeologie sice neposkytuje mnoho,

ale pece jen vci velmi zajímavé, vztahující se ovšem jenom na

^) /. Mareti Naša narodna epika. Zagreb 1909 str. II.

^) Srv. o tom více v studii /. Polívky O srovnávacím stu liu tradic

lidových (Národop. Sborník II. 1898. 1 si.)

») Podobn skepticky vyslovuje se germanistika o mythol. cen po-

vstí a pohádek germánských. Helm Alt. Rel. 110, 123 si.

*) Proto také musíme nedvovati mythologickým prvkm v Kot-

láových Zpievankách z r. 1834 a 1835, uvdomíme-li si. jinou starožitni-

ckou innost, ba horlivost Kollárovu. Srv. lánek /. Polívky Kollár sbratel

a vydavatel písní lidových (Sborník „Jan Kollár". Víde 1893. 161) a H.

Máchala K písni slovenské o Paromovi a Ratce v . Lidu VI. 269.
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kult vysplý a na konec doby praehistorické. Ze starších dob
nemžeme my Slované erpati nic, ponvadž nelze dosud íci

bezpen, co je v archaeologii slovanského ped dobou ímskou.
Germáni jsou už na tom mnohem lépe.^) Pro Slovany mžeme
zužitkovati jen nkolik, ostatn do jisté míry sporných idol, o nichž

na svém míst podrobnji vyložím, zejména o otázce jejich hodno-

vmosti,2) a potom pedevším hojné milodary v hrobech, jež jsou

nám generálním dokladem pro manismus. Votivních depot, ja-

kými operuje asto mythologie germánská, u Slovan doložiti

nelze .3) Pokud pak srovnávací mythologie, srovnávací filologie

a etymologie pispívá k osvtlení nkterých zjev mythických,

poznáme také dále na místech píslušných. Pirozen analogický

zjev v mythologiích sousedních a píbuzných Slovanm národ
pomáhá nám vysvtliti podstatu jeho nebo oviti to, co jinak

postrádá náležité bezprostedné verifikace. Etymologické výklady

jmen práv nejdležitjších.^sou \^ak bohužel dosud z vtší ásti

sporné a nejisté. . -

^) Srv. na p., co dovedl sebrati a sestaviti nov K. Helm ve své Alt-

germ. Religionsgeschichte (Heidelberg 1913).

2) Srv. dále sta o Svantovítovi a idolech vbec.

i
») Srv. Helm 237 si., S. Muller Nord. Alt. I. 439 si.



II. SLOVANSKÁ DEMONOLOGIE.

1. Úvod.

Jakkoliv naše vdní trpí siln chudostí pramen a nedo-

statkem zpráv, je pece nesporno, srovnáme-li to, co víme o Slo-

vanech, 8 tím, co víme o náboženství jiných indoevropských ná-

rod, že Slované nedospli k té výši náboženského rozvoje, jako

staí pohanští Rekové, Italové, Iranci, Indové, Germáni a Gallové,

že nemli tak komplikovaného božského Olympu, tolik rozmani-

tých, rafinovaných kult a tolik v náboženství založených a za-

chovaných bájí. Zstali pozadu za jejich vývojem. Pes mnohé
práce a mnohé studie, které byly už podniknuty k poznání slo-

vanské mythologie,^) obraz starého náboženství slovanského vždy

vypadá chudší, nežli obraz mythologie germánské, o ecké, jímské

nebo indoiránské ani nemíuvíc. Ale není pece nikdy takový, aby

opravoval k výroku, že Slované vbec nedošli k vyššímu, vyvi-

nutjšímu náboženství a k vysplým kultm.^) To není na jisto

správné a, jak dále vyložím, spli všichni Slované nad nižší nábo-

ženský útvar prosté demonologie a magie k formám vyšším, tebas

nkteí ve vtší míe a jiní jen v menší. Ale ovšem nižší formy všude

nejvíce byly rozšíeny, nejvíce se vžily a pronikaly do celé bytosti

a víry pohanského Slovana. O jich existenci a všestranném roz-

šíení po celém Slovanstv nemže býti sporu. Je to ostatn ná-

1) Slovanská mythologie jest vedle právní historie jediné pole slovan-

ských kulturních starožitností, v kterém bylo hojnji pracováno, ale ovšem
z valné ásti nevdecky. Není jiného oboru, v nmž by se bylo rozbhlo
tolik hypothés a tolik fantasie, jako zde a toto blouznní neustává. Ponvadž
jest prací pomrn mnoho, byl by výet jejich, tebas jen vcnjších,
zabral píliš mnoho místa v textu hoejším. Proto radji podávám histo-

rický pehled prací sem píslušných ve zvláštním pídavku k tomuto dílu

Života starých Slovan.
•) Srv. Zahorowski Rev. de récole anthr. 1907, 270.
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boženský základ všech indoevropských národ a základ náboženství

a integrující ást primitivní kultury na celém svt. Všude, kde

jen trochu kultura pokroila, vidíme tento první stupe nábo-

ženství, v jehož osnov leží oživení celé pírody a zápas lovka
s ní. Jak si jej Praslované vytvoili, je problém, jenž je nerozlun
svázán s problémem o vzniku náboženství vbec. Nebo nelze

naprosto pochybovati, že tou cestou, kterou se jinde šlo, dobrali

se k nmu i pedkové Slovan. Je to problém starý, jemuž vda
náboženská vnovala už nesmírn mnoho studia, ale jenž pes to

dosud není všestrann osvtlen a náležit rozluštn.

Pirozen nemže býti naším úkolem, abychom jej zde sle-

dovali v celém vývoji a ve všech detailech. Spokojíme se zde s ná-

rysem jen tch hlavních cest bádání, theorií a hypothes, které pro

další výklad jsou nezbytn nutné a které jsou nutným rámcem
obrazu, jejž dále nastíním.

Proti starším theoriím, které vykládaly mythy a bohy bud
principem ist fysikálním za personifikace zjev pírodních (a to

byl výklad nejobyenjší), nebo podle píkladu Euhemerova prin-

cipem historickým za historické události a osoby, nebo racionali-

stickým za personifikace ethických jev, nebo ist filologicky,

supponujíce koenm prvních slov oznaujícím agens jistého zjevu

zárove pedstavu bytosti (jako Max Miiller), o jiných mén vý-

znamnjších ani nemluvíc,^) došlo se v druhé polovin XIX. století

na základ širšího a hlubšího studia primitivních národ ke ge-

niální theorii t. zv. animistické, pedvedené hlavn Edv. Tylorem,^)

potom A. Langem a v poslední dob Vil. Wundtem^) a v jiném

^) Srv. k tomu instruktivní pehled vývoje rzných tchto theorií

ve statích /. Krále O nynjším stavu badání mythologického (Listy fil. 1900),

k nimž pipojil novjší dodatky O. Jiráni v lánku Stav mythologického

badání v posledním desítiletí (Listy fil. 1910 XXXVII.). Jiný velmi uži-

tený a instruktivní pehled sestavil novji P. W. Schmidt v knize Der Ur-

sprung der Gkjttesidee. I. Mnster 1912, 17—104.

2) Ed. Tylor Researches into early history of mankind. Lond. 1865.

Primitive culture. Lond. 1872 (Anfánge der Kultur. Leipz. 1873), Anthropo-

logy or introduction to the study of man. Lond. 1881 (Einleitung in das

Studium der Anthropologie und Civiíisation. Braunschweig 1883, esky
Úvod do studia lovka a civilisace. Praha 1897). Základy této

theorie vyslovil už A. Comte. O stoupencích Tylorova smru viz v stati

Králové str. 327 si., u Jirániho str. 433 si. a u Schmidta 1. c. 24 si., 39 si.,

67 si.

») A. Lang Custom and Myth. L. 1884; Myth, Rituál and Religion. L.

1887, Mod. Mythology' L. 1897. V posledních pracích se ovšem postavil na

2*



smru zase H. Spencerem s jeho následovníky^) ,— theorii, kterou

pokládám za dosud nejúrodnjší a nejvýznamnjší pokus, vyložiti

vznik náboženství, resp. jeho stupn demonologického.

Podle této theorie povstala božstva a mythy z pedstavy, že

celá píroda je oživena duchy (animisována) a tato pedstava

vznikla, jakmile lovk poal pemýšleti o rozdílu mezi tlem živým

a mrtvým, o rozdílu bdní a spánku, o nemocech (na p. ztrnutí,

horece, šílenství), dále o tom, co je to stín, co je to dech, jevící se

obas jako obláek dýmu, co je to obraz, zrcadlící se ve vod. Vida

vše to, pemýšleje o tom, a snaže se to vysvtliti, lovk dospl

k pedstav ducha neboli duše t. j. jakéhosi obrazu netlesného,

peludu podobného páe nebo stínu, který je v tle lidském, který

mže z nho vycházeti i do nho vcházeti, zmocniti se ho a na n
psobiti. Z toho pozorování vyšla víra, že tlo má duši, která

neumírá s tlem, nýbrž žije dále, objevujíc se jiným ve snách

(i lidé bdící mívali vidní), tebas je tlo dávno už pohbeno a zni-

eno zetlením nebo spálením.^ Tak vznikla pedstava v duchy a

sice nejdíve v duchy lidské a zvíecí, tedy vbec bytostí živých,

jejichž tla umírají, a okolí primitivního lovka poalo se pomalu

plniti zástupem duší zemelých soudruh a pedk. Ale na tomto

stupni analysy a dedukce se nezstalo. Pedstavu duše zaal pri-

mitivní lovk brzy penášeti i na jiná tlesa, jiné zjevy a to nejen

na zjevy aktivní: na záící nebo bouící nebe, na oblaka letící a

déš vysílající, na pohyblivá tlesa nebeská, zejména slunce a

msíc, na pohybující se vítr, tekoucí vody, plápolající ohei^,— nýbrž

i na neživé a nehybné, na skály, na stromy, ba i na vci umle ud-
lané, na kopí a me, kterým byl ozbrojen, na kanoe, na nmž se

plavil. Do všeho kladl primitivní lovk duši analogickou duši

lidské nebo zvíecí, — vidíme to hlavn z pohebních obad celého

svta — atak se postupem asu stalo, že celá píroda kolem nho
a celý jeho byt byl oživen duchy, tedy animisován. Duchové žili

ve všech pírodních úkazech, ve všech tlesech a pedmtech nebo

zase mli zvláštní sídla, kraje duch, odkudž picházeli do jeho

okolí, do styku s ním, a byli v jeho mysli píinou všech

jiné stanovisko než Tylor. W. Wund Volkerpsychologie IV. díl (II. vydání,

L 1910) nese spec. titul .Mythus und Religion".

1) Srv. dále str. 21.

*) Wundt pokroiv dále než Tylor, rozeznává dvojí duši: istou

(Traumseele, Schattenseele) a tlesnou (Korperseele), toti> duši slouenou
s jistou ástí živého tla (Vólkerpsych. IV. 1. 28, 82, 126).
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dobrých nebo zlých píhod, které jej potkávaly bhem dne. PoCal

k nim míti pocit, bud bázn nebo píchylnosti, vbec odvislosti, —
v tom momentu nastává také vlastní náboženství — poal se

k nim obraceti, s nimi hovoiti, k nim se modliti, je bráti na radu,

je krmiti, je uctívati nebo smiovati obtmi a kultem, zejména,

piítal-li jim psobení nepíznivé, nebo poteboval-li v nebezpeí

jejich zvláštní ochrany. Duchové domnle vlivnjší ctni byli ped
jinými a pešli pozdji v adu vyšších, mocnjších bytostí, t. j . boh.

Kategorie duch takto vzniklých byla možná prvním, ale

nebyla jediným pramenem náboženství. Nebo analogicky poal
lovk vkládati pedstavu nadhdské bytosti i do výkonu dležitých

funkcí v pírod a v život lidském—^ všude, kde bylo zejmo n-
jaké agens — a tak vznikly ješt bytosti ídící narození, smrt,

pudy pohlavní a lásku, mstu, hnv a podobné vášn. O kategorii

duch domácích, zbylých po rodiích, píbuzných a vbec po ped-
cích zmíniti se dlužno zvlášt, nebo tato skupina duch, vyzna-

menávající se nad všechny ostatní blízkým stykem s pozstalým
rodem, stala se tak dležitou a vlivuplnou, že na nkterých místech

zatlaila docela význam a psobení jiných kategorií a stala se hlav-

ním podkladem dalších stup náboženských, tak že se zdá, jako

by nkteí národové jiného náboženství a jiného kultu, než ctní

pedk (ghost) nemli. Ze by však toto ctní pedk (manismus)

bylo vbec výhradným pramenem náboženství, — v tom smyslu

totiž vyznívají theorie H. Spencera, Granta Allena, Jul. Lipperta

a dalších jejich stoupenc,^) — nemohu pisvditi, a také nemy-

slím, že by to bylo platné pro vznik a vývoj mythologie slovanské.

Ctní duší po pedcích jeví se na mnoze vedle pímé animisace

1) H. Spencer Principles of sociology. L. I.^ 1877. Principien der So-

ciologie. ILeipz. 1877. Ctní pírodních tles, zvíat, fetiš, totem a idol

nevzniklo podle Spencera analogií, nýbrž tím, že si duše pedk tam
našly svá sídla, na pr. na slunci, na hoe, v kameni. Vedle Spencera ešil

problém vývoje rzných náboženství hlavn Grant Allen The Evolution of

the Idea of God. London 1897 a Jul. Lippert Die Religionen der europ.

Culturvolker. Berlin 1881, Der Seelenkultin seiner Bez. zur althebr. Religion.

Berl. 1881, dále Erw. Rhode. Psyche. Freib. 1894, F. Jevons An introduction

to the history of religion. Lond. 1896, E. Hardy Ind. Religionsgeschichte

Leipz. 1898 (srv. i Schmidt Ursprung I. 81 si.), u nás v echách O. Vank
Animismus. Praha 1898. II. vyd. pod titulem ,,0 pvodu a rozvoji nábo-

ženství. Praha 1901, Fy. Kreji Ctní pedk (Listy fil. 1889), Vignolis Fun-

damentalgesetz und der Ahnencultus (Zs. f. Vólkerpsych. 1890),e a mythus.

(Listy fil. 1893). Srv. však k tomu lánek /. Km/e Ctnípedk (tamže 1903).

Lipperta sleduje i VI. Vašáíko Poátkové náboženství (Rozhledy III. 1894).
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pírody jen nejmocnjším pramenem náboženství. Víra v duchy

vznikla ovšem z pozorování pomru duše k tlu lidskému, pede-

vším tedy z pozorování zemelých soudruh a pedk, ale z této

víry, která ješt náboženstvím nebyla, postoupilo se jednak

k ctní tchto duchy po pedcích, jednak k animisaci ostatní pírody

a ctní duch v ní per analogiam vytvoených, ba i k animisaci

jednotlivých funkcí a stav životních. Prameny ty psobily vedle

sebe, jenomže na jednom míst jeden, na druhém jiný pevládl.

U primitivních národ bije na mnoze do oí nejvíce první, pon-

vadž je nejbližší, duchové z rodiny vyšlí nejvíce mají styk a vztah

k pozstalým a psobení jejich nejvíce se projevuje na venek, tak

jako jejich kult. Ale každý jednostranný výklad pokládal bych

, pece jen za nesprávný a speciáln o starém náboženství slovanském

nemáme takových doklad, abychom je smli vykládati jedním

principem, a už pírodním nebo manistickým. Stanoviska Macha-

lova, který své poslední práce o slovanské mythologii založil po

vzoru Spencerov, Lippertov a Krejího jen na ctní pedk,^)

sdíleti nemohu, jak dále ješt vyložím.

Animismus v práv vyloženém smyslu Tylorov se Spence-

rovým manismem není jedinou formou, jíž se došlo k prvotnímu

oživení a k druhotné z toho demonisaci pírody. Nepochybuji, že

byly i formy jiné a snad starší, zejména že si lovk pedstavil

pírodu kolem sebe oživenou beze všeho zkoumání kausality zjev,

mimo vznik pedstavy o duši vlastní a bez penášení této do pí-

rody, — asi tak, jako dít dodnes oživuje si svt kolem sebe, aniž

by ješt mlo pedstavu o duši ve svém vlastním nitru. Ovšem,

zdali jednotliví pírodní démonové, jež zná pozdjší fase nábožen-

ství, povstali touto cestou, i animisaci Tylorovou nebo Spence-

rovou, je pravidlem tžko rozhodnouti, nebo se zjevy rzných
forem navzájem ex post siln pronikají a mísí, tak že asto

i v primitivních vírách nelze pijíti na kloub skutenému pvodu
jistého zjevu, démona nebo božství.^) A vbec nelze ješt dnes,

pes mnohou dosud vykonanou práci a pes po primitivních ná-

rodech sebraný obrovský materiál, utvoiti si o vzniku náboženství

úsudek definitivní. Jen tolik se mi zdá býti jisto, že každé dosud

podané ešení samo o sob by bylo jednostranné a že zejména vedle

animjsmu Tylorova i vedle manismu Spencerova bude nutno uznati

1) Bájesloví 13. 123 a j.

*) Schurtz Urg. d. Kultur 560. 666, 577.
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parallelní formy jiné, snad i starší, a už se zovou praeanimis-

memi) nebo animalismem^) nebo konen fetišismem, pokud
poslední forma založena je na pedstav, že jakákoliv vc (fetiš),

jakékoliv podoby mže býti nadána kouzelnou mocí, psobící

štstí nebo neštstí a kult s tím spojený dociluje píznivého nebo

nepíznivého zužitkování této moci. Pedstavy podobné mohou
vzniknouti i bez pedstavy duše analogické duši tla lidského a

nemusí býti podmínny pedcházející animisací pedmtu.^) Akt

kouzelný staí sám o sob, má píslušnou moc a nepotebuje pro-

stedkování njakého ducha. Rovnž, jakkoliv se nedávné astrální

theorie v rámci „panbabylonismu" H. Winklera, A. Jeremiáše

a E. Stuckena neosvdily,^) nelze pochybovati, že náboženství

a mythy dkují aspo z ásti pvod svj bezprostednímu psobení

hlavních tles nebeských na smysly a mysl lovka, jak nkteré

novjší theorie právem zdrazují,^) Pokud se pak týká nových

pokus restituovati primární monotheism, vnuji jim nkolik slov

dále v textu v stati o nejvyšší bytosti ve víre starých Slovan.

Obrátíme-li se nyní k starým, pohanským Slovanm, vidíme,

že sice náboženství jejich vyšlo již za hranice primitivních forem

pouhé magie a fetišismu nebo animismu, ale že pece jen v celku

\

1) K tmto novjším theoriím H. Huberta, M. Mausse, Ed. Lehmamia,
K. Preuse, A. Vierkandta, M. Arnaudova, E. Sidneye Hartlanda, k nimž

ostatn dlužno z dívjších dob piísti už Johna Kinga, srv. stati: H. Hubert

a M. Mauss Esquisse une theoiie generále de la magie (L'année soc.

1902—3), E. LehmannBie Anfánge der Religion (Kultur d. Geg. I. III. 1.

1906), K. Preuss Der Ursprung der Religion und Kunst (Globus LXXXVI.
1904 321. LXXXVII., 333), A. Vterkandt Die Anfánge d Religion und Zau-

berei (Globus XCII. 21), M. Arnaudov Cn. B. AnaA. 1912 IV. 107, 111 a /.

King The Supernatural, its Origin etc. L. 1892. Srv. pehled a ocenní
u Schmidta Ursprung I. 412 si., 480.

2) Srv. Wundtl. c. IV. 327 a He/w Altgerm. Rel. 24 (kde dalšíliteratura).

*) Fetišism jako primární stupe hájí dnes hlavn F. Schultze Psycho-

logie der Naturvolker (Leipz. 1900) 215 a C. Schaarschmidt Die Religion

(Leipzig 1907) 98. Wundt naproti tomu vidí v nm jen odrdu animismu

(1. c. IV. 286, 290, 312—319). Tak i Helm Altgerm. Rel. 22. Pedstava, že

fetišism je uctívání materiálních pedmt, je ovšem chybná.

*) Srv. o tom blíže u P. Schmidta Ursprung I. 48 si.

') Sem patí pedevším nové práce E. Siecke-ho, H. Lessmanna a

zejména P. Ehrenreicha (Die allgemeine Mythologie und ihre ethnolog.

Grundlagen. Berl. 1910), k nimž se pidává i P. Schmidt 1. c. 46, 48.
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zstalo až do koce doby pohanské na stupni nižším, který mžeme
zváti demonologií nebo demonolatrií, ovšem s jednotlivými nábhy
k vyšším formám a že jen na nkolika lokáln omezených místech

postoupil vývoj dále ke skutené theologii a spojenému s ním vyš-

šímu kultu skutených boh. Jinak všude ovládá demonologie,

provázená rovnž jen nižším druhem kultu {magií). Na primitivní

fetišism ukazují u Slovan již jen zcela nepatrné stopy v termi-

nologii kultovní a snad i staré zprávy o tom, jak obtovali kame-

nm. Lze tedy v náboženství slovanském rozeznávati na konci

doby pohanské dobe dva stupn, demonologický a theologický.

1. Demonologií staroslovanskou míním tu summu nábožen-

ských a mythických zjev, které se vyjadují na venek demonisací

pírody, tedy oživením pírody adou bytostí nadlidských, nada-

ných silami, s kterými se k lovku staví bud ve smyslu píznivém,

nepíznivém, nebo konen indiíferentním, bytostí, vi nimž

lovk pocioval již pocit odvislosti, tak že se k nim obracel s ho-

vorem a s adorací, tedy bytostí, pro nž mli Rekové výraz 8aí[xcov

nebo 8ai[xóvt.ov.i) V tomto stadiu vidíme kolem lovka božstva

nebo démony zoomorfní nebo anthropomorfní, ale ješt bez zvlášt-

ních individualisací, attribut, kult a beze sbor knžských. Jsou

to ponejvíce božstva chthonická (zemní a vodní) v nejbližším okolí

lovka, vesms asi pvodu manistického, vzniklá z duší po ped-

cích. U mnohých je to zjevné a u jiných možno tak souditi z ana-

logií. Dále do této kategorie patí i démoni tles nebeských a

atmosféry, zejména solární a lunární, u nichž jest však již tžko,

ba pímo nemožno prokázati pvod z duší pedk a již spíše po-

vstali pímou animisací pírodních tles a zjev ve smyslu Tylorov.

Velmi dležitým a charakteristickým pro tento stupe víry je

kult pomocí kouzel (magie), vzniklý ovšem už na starším a nižším

stupni animismu a fetišismu. Nechci sice vyluovati, že se na tomto

stupni projevoval i kult forem ušlechtilejších, že se lid s modlitbou

a prosbou obracel k démonm, že jim pinášel píjemné obti, ale

vedle toho bezpochyby ješt pevažoval kult jiného rázu, hrubšího,

násilného, kterým se donucovaly síly nadpirozené, aby se pod-

inily lovku a jemu sloužily.

Jsou to zejména démoni ovládající pírodu, k nimž se obracela

magie. Slovan na konci doby pohanské visel celým svým životem

1) Pape Worterb. s. v. O. Schrader (Reallex. 26, 29) vykládá slovo ze

základního tvaru *Saai-(Zi)v (srv. lat. *lasi — lares a skr. dá<=ia — démon
nepátelský) za nepíznivého ducha po zemelém.
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na pírod. Hospodáské pomry, zdar nebo nezdar úrody polní,

úrody dobytí, trvalé sucho nebo zase trvalý déš, — vše to se ho

týkalo nejvíce a nejúinnji. Proto také nejvíce starých akt kul-

tovních, pokud o nich nco víme, má ráz hospodáský a nese se

za plnním hospodáských poteb. Že k tomu neposloužila jen

modlitba nebo obt, nýbrž že akty tyto byly doplovány namnoze
i praktikami arodjnými, není pochyby po tom, co známe ze sta-

rých dob. Také jiní démoni, zejména ti, kteí psobiti mohli na

osud lidský, na život a smrt, donucováni byli kouzly a arami,

zaklínáním, nošením amulet a talisman, aby byli po vli lovku.
Ale o tom všem povíme více na míst dalším.

2. Stupe druhý, theologický,^) vytvoil po Slovanstvu adu
vyšších bytostí, které bud povstaly z démon prvního stupn anthro-

pomorfisací a individualisací nkterých vlivnjších s pipojením

k nim píslušných attribut a vysplého kultu, i professionáln

provozovaného cd zvláštních knží, nebo pejetím z jiných vy-

splých náboženství a kult — slovem, vytvoil bytosti, kterým

náleží termin vlastních neboli skutených boh, jimž byly poádány
kultovní slavnosti, stavny více mén nádherné chrámy a zizo-

vány sbory knžské. Tento stupe byl však po Slovanstvu nestej-

nomrn vyvinut. Byli kmenové a byly kraje, na p. v Rusku a

zejména v Polabí a v Pobaltí, kde se siln vyvinul hlavn za pomoci

kast knžských a kde se blížil k výšinám eckého Olympu, — a byly

zase rozsáhlé kraje, kde jsou po nm jen nepatrné stopy, kde kes-

anství, když pišlo, zastalo jej v pouhých zaátcích a kde se ome-

zoval jen na nkolik málo význanjších zjev. Ale ani tu bych

existenci vyššího stupn nepopíral a nesdílel mínní tch, podle

nichž byli Slované, kteí vbec nemli vyšší bohopocty a modlo-

služby.

Na tomto tedy základ rozpadá se celý obraz slovanského

náboženství v toto základní schéma:

I. Stupe demonologický , zahrnující pedevším

a) démony pvodu manistického,

h) démony pírodní animisace.

II. Stupe theologický, z3hm\x]í(Á

a) bohy domnle u všech nebo u vtší ásti Slovan ctné.

i) Nkteí stupe tento zovou idololatrickým, ale ne zcela vhodn,
nebo ctní idol nevyluuje totiž anj stupe pedešlý, zejména idol, pedky
zobrazujících. I fetiš pechází asto do iflolú. Užívám proto radji terminu

theologie proti demonologii.
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b) bohy lokálního systému ruského,

c) bohy systému polabského,

d) bohy lokální z jiných konin Slovanstva a

e) otázku víry v jednoho boha nejvyššího.

III. Kult (Obti, chrámy, idoly. Magie a arodji. Knží a kulty

vyšší. Orakula. Výroní kulty speciální).

Bylo by vlastn zapotebí, abychom v prvním oddílu poaU
tmi akty magickými, které pravdpodobn pedcházely už stupe
animistický a demonologický, ponvadž nebyly ješt ve spojení

s pedstavou ducha, který pi tom psobil.^) Ale my tchto akt
neznáme z dob náboženských poátk, nýbrž teprve z konce

doby pohanské a z ásti v mnohých pežitcích doby ješt

pozdjší. Nebyly také dosud nijak prostudovány a analysovány

v té míe, abychom vždy mohli íci, co je z nich zbytkem prae-

animistických dob, co zbytkem stupn demonologického, pi nmž
prostedkovali už duchové, a co výtvorem stavu ješt pozdjšího.

Z dvod tchto pokládám za vhodnjší vše, co víme o staroslo-

vanské magii a kultu, shrnouti v jedno a pipojiti na konec pedchá-

zejícího líení. Bude teprve jedním z úkol bádání budoucího,

aby se i zde vyložil vývoj a jednotlivé zjevy staré magie rozdlily

asov a vývojov.

2. Demonologie.

Pravil jsem, že nehledíc zatím ke zbytkm primární magie,

o nichž na konci podrobnji pojednáme, byl základem a podstatou

slovanského náboženství na konci doby pohanské animism. Víra,

že celá píroda je oživena duchy—-démony, byla tak rozšíena a

tak hluboce zakoenna po celérn Slovanstvu v této dob, že jí

nedovedlo vykoeniti a zahladiti ani kesanství, ani pozdjší tisíci-

leté psobení vyšší civilisace, nebo se se zbytky jejími stále setká-

váme kolem sebe. A staí Slované, ti oživovali si všechno kolkolem.

Všude do pírody, kde poutal oko význanjší pedmt nebo njaký
zjev, pohyb, síla, vkládali personifikované vyšší bytosti, které

uctívali nebo pemáhali. Demonologie je proto nejbohatší a nej-

rozmanitjší ástí pohanského náboženství slovanského.

1) Preuss Globus LXXXVI., 321 a Vierkandt tamže XCII. 2J,
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Už nejstarší prameny, které nám v VI. stol. podávají zprávy

o Slovanech, tedy o Slovanech ješt v istém stavu pohanském,

potvrzují aspo obecnými slovy tuto demonisaci pírody.

Prokopios ve své struné, ale výstižné charakteristice praví

po zmínce o víe v jednoho boha a v osud, kterouž dále oceníme:

,,oépouGt (i.svTOt xal 7roTa[xoú(; te xal viSjjKpa; xaí áXX' áxTa Sai.[/.óvta, xat.

-D^úoiKJi auTot<; aTcaat,. 'zá.c, te txavxeía^ sv Taúrat.; St] tolZc; d^xjaixiq

TuoiouvTat."!) To je mínno o Slovanech vbec, ale týká se to

pedevším tch, kteí se v VI. století hrnuli na Balkán, tedy

jižních. Že však i východní Slované žili v týchž pedstavách, vidíme

nesporn z ady staroruských zpráv z X.—XIII. století, za nichž

ješt v Rusi bylo pohanství. Tak teme v nkterých letopisech

o ruských Poljanech, že za starší doby ped pokestním ctili jezera,

prameny a stromoví;^) a že výrok tento není, jak se Rožniecki pi
výkladu let. Kijevského domníval,*) jen ozvukem biblické tradice

o rodin Abrahamov a o pohanství židovském, kterou v letopise

pednáší k r. 986 filosof knížeti Vladimírovi,^) nýbrž že tak bylo

vskutku u pohanského lidu ruského, vidíme z dalších od letopisu

neodvislých zpráv, jak3>mi jsou na p. v Ústavu Vladimírov a

Vsevolodov zákazy modliti se k ohni, nebo u vcdy, v kovinách,^)

nebo naízení metropolity kijevského Jana II. (1080—89), jenž

vytýkal lidu obtování bsm, jezerm a pramenm,') dále na-

rážky na demonisaci studánek, ek a zve v Besed sv. Grigorija

o HSÓHeHÍH rpana z XI. stol.,') v Slov sv. Jana Zlatoústého®),

1) Prokopios BG. HI. 14. Srv. úplný text v ŽS. I. 25 si.

2) Tak teme v let. íovgor. I. k r. 854: 6sixy >Ke noraHÍ, wpyme
osepoM-b H KJiaHHseMTj H pomeHHeMi, hkokc npoHÍH noraHH, k emuž srv.

i pozdjší Gustinský letopis (nCPJl. II. 257) z r. 1670.

») Archiv si. Phil. 1901, 505 si.

*) Lavi. let. 89».

5) Vladimirsktf Budanov Xpecr. T. 228 (h^h kto mojihtch nofl-b obh-

HOMi HjiH B-b pomenÍH, hjih y bohu).

•) HcT. Bh6ji. VI. 7, § 15: H ewe xpyxb ó^fecOMi h óonoTOMi. h kjijj-

AescM-b.

') Bwilajev Hct. xpecr. 324, 325, Budilovif XTU Cjiob. PpHropiH

273 ,,obt> Tp-b6y cbTsopH na cTyneHbUH, nimna hckm OTb Herc . . . os-b

p-feny orHHio HapHLiaeTb h sstpb >KHByinb btj ne hko 6ora HapHuaH,

Tp"b6y TBOpHTb, OB-b AblK) WbpCTb a HpyrblH flHBHH".

•) Cjiobo cb. loaHHa SnaroycTaro {Tichonravov Jl-fer. IV. t. 107, Via-

dimirov YloyHemsi 237): ,,H HaHaiua HípexH mojihhh h rpoMy. h cojihiuo

H Jiynt. A npysHH nepyny, xypcy, BHJiaM .... A npysHH ktj KnansistM-b

npHxoHHme MOJiHTbCH H BT> Bony MCHioTb Bcjicapy >KepTBy npHHocaiae.

I
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v apokryfu XoiKneHie BoropoflHijbi z XII. st.,^) v Slov cb.

0Tem> o nocTax-b.^) Kyrill Turovský uvádí v kázání ,,Ha 0oMHHy
Hefl-fenio" lidu na pamt, že zavedením kesanství minula doba, kdy
se ctilo slunce, ohe, prameny i stromy a pestalo sloužení idolm,^)

ale že to byl té doby výrok pouze intheoria, vidno z toho, že sou-

asný nebo o nco málo pozdjší autor práv uvedeného Slova sv.

Jana Zlatoústého podotýká výslovn, že ,,mnozí dosud tak iní".

A jak se houževnat tato demonologie v lidu ruském i pozdji

udržovala, vidíme na pr. z písma Makaria, arcibiskupa novgorod-

ského a pskovského k caru Ivanu Vasiljevii Hroznému z r. 1534,

v nmž se praví nejen o Cudi, Karelii, ale i o mnohých ruských

obcích v okolí Novgoroda a Nvy: .^B-b j-fexTs M-feciex-L npenmaeMH

HenoB-feiiBi oT-b HeBHflHwaro Bpara nÍHBona cyme xphctíhhtj a

o6biHaH nepHíaxycH OT-b npapoflHTeneH. Eme »e h ponHTeneMi>

TOrfla HflOJlOnOKnOHHHKOMTj 6bITH, 5IK0)Ke BO BCCH PycH ÓBino flO

KpemeHiH , ,
." Dále si stžuje, že se to udrželo až do panování

Ivana Vasiljevie a dí: ,,CyTh «e cKBepmiie Mon6nma Hx-b n-fecb

H KaMeHÍe, h p^kh h ónaxa, hctohhhkh h ropbi h xohmh, conHiíe

H M-fecHLi-b H SB-fesflbi, H oscpa H npocTa pemH Bce TBapH noKno-

HHxyc5i ano Bory, h HTHxy h ^episy npHHomaxy KpoBHyío ót-

coM-b, BOJibi H OBiíbí H BCHR-b cKOTi) H nTHiíbi.*) O Slovauech

jižních v Makedonii pipomíná vedle Prokopla aspo ješt

Žití sv. Nauma Ochridského z po. X. stol., že ctili kameny a

A npysHH orntBH h kaMCHHK) H ptKaMTj H hctohhhkomtj h óeperbíHaMTj h bi

npoBa. ne TOKMo >Ke npe>Ke bi> noranbcTBi. Ho mhosh h HHH-fe to tbophttj."

Srv. i Azhuhm OnepK-bXXXV. 226—229, 231, 242. Sem náleží také na-

rážka na ctní kamen a obtování jim 1, c, Vladimirov 238, Tichon-

ravov 108.

^) To ohh Bce 6orbi nposBama cJiHue h M^CHiib, seMJiio h Bony, SB-bpH

H raflu" {Tichonravcv FlaM. OTp. jiht. II. 23). Srv. též, co dí neznámý
autor Žití Konstantina Muromského: ..Fni ptKaM-b h esepoMi* rpeóu KJia-

nymeH? rnt KJianeajJMt KJiaHHiomeHCJ!, ohhhh panH HeMomn yMHBaiomeHCíi

H cpeópeHHUbi B-b HH noBepsaromefl?" [Kotljarevskij Coh. IIT. 128 z mk.
Serg, Lavry XV I. A).

*) Pipomínají se mojichíh KnanesHaa h ptHHan {Ponomarev Uavi.

III. 63).

=') Praví tam: ,,06hobhch TBapb: y>Ke 6o He HapeKyTCJi BoroM-b cth-

xiíi, HH cojiHue, HH orHb, HH HCTOHHHKH, HH npcseca. OTcene 6o ne npiCM-

Jierb aflis Tpe6bi aaKaJiacMHx-b otuh Knaneneub hh cnepTb nonecTH: npecra

6o HflOJiocjiyH<eHÍe. Ponomarev FlaM. I. 136.

*) nCPn. V. 73.
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stromy .1) Že bylo stejn i u Slovan západních, dosvduje pe-

devším Kosmas u ech na dvou místech svého letopisu^) a na

konci XI. nebo z po. XII. stol. i vedle nho podrobn rozbírá

HomiHá opatovický,^) k emuž srv. dále podobné jednotlivé

zmínky pro Slovany polabské a baltické, z nichž lze sestaviti také

celý okruh démon. Tak teme u Dtmara o ctní pramen a jezera

u srbských Daleminc*) a o ctní moe u Pomoan,^) u Ebbona

M Ed. Lavro ^Petr, 1907 — Hsb. ot«. p. as.) 11: h nane naHOHt

HepaayMiHuiaH, KaMeHianb h HpeBiaMi> B-fepyme, HayMe BcenecTHe, saMH

H BambiMH cJioBOMt) H nponoB^naHÍeMi* ocBo6offHCTe jiioTaro 6e3i>B%pia . . .

2) Prvé místo nalézá se na poátku (i. 4 ), kde Kosmas zmiuje se

o tom, že pohanští echové ctili oready, dryady a hamadryady, dále ohn,
háje, kameny, prameny: (Tetka) haec stulto et insipienti populo Oreadas,

Driadas, Amadriadas adorare et colere et omnem superstitlosam sectam

ac sacrilegos ritus instituit et docuit ; sicut hactenus multi villani velut pa-

gani, hic latices seu ignes colit, iste lucos et arbores autlapides adorat, ille

montibussivecollibus litat, alius quae ipse íecit ydola surda et muta rogat

et orat, ut domm suara et se ipsum regant." M. Manitius (Mith. d. Inst.

VIII. 479) ovšem konstatoval, že text této zprávy z ásti byl pejat Kosmou
doslovné z Carmen paschale kesanského epika Sedulia, kde teme totiž

(Carm. Pasch, I. 259,263);. . . stellisquelitant.hiclaticem colit, ille larem . .

.

ignes. Arboreis alius ponit radicibus aras. Instituitque dapes et ramos fle-

bilis orat, ut natos caramque domm . . . gubernent. Ligna, ligna rogas,

surdis clamare videris, a mutis responsa petis." Kosmas znal a paraíasoval

Sedulia, to je zjevno, ale pes to nepochybuji z jiných dvod, že se celé

pejetí týká jen formy a ne obsahu. Kosmas vyjádil jen to, co v echách
bylo reminiscencemi ze Sedulia. Že tomu tak jest, dosvduje výslovné Kos-

movo ,,sicut hactenus multi villani" a dále druhá zpráva Kosmova, která

se nalézá v letopisu (III. 1) pi r. 1092 v zákazu knížete Betislava, kde se

praví, že kníže vymýtil a spálil háje a stromy, které lid ctil a vykoíenil

obyeje povrené, mezi nimi obtování studánkám (similiter et lucos sivé

arbores, quas in multis locis colebat vulgus ignobile, extirpavit et igne cre-

mavit. Item superstitiosas institutiones, quas villani adhuc semipagani

observabant. offerentes libamina super fontes . . . exterminavit). Také skla-

datel homiliáe Opatovického to potvrzuje. Srv. násl. poznámku.

•) Hom, opat. ed. Hecht str. XXXVI. a passim (4. omme statím genus

humanum ... et maxim in idolorum cultura, quia obliviscentes domhii

sui creatoris, alii sólem, alii lunám et sidera colebant, alii flumina et ignes,

alii montes et arbores. sicut et adhuc pagam multi faciunt et plurími etiam

in hac ierra nostra adorant daemonia et tantummodo Christianm nomen

habentes, pejores šunt quam pagani. 57. Ac nequaquam bestiam aliquam,

non ad arbores, non ad fontes sacrificia ullo módo facere. . . non sit nobis

religio cultu^ daemonum, 79. ari arbores vel ad fontes aut alicubi auxilia

quaerere.

*) Dtmar I. 3.

») Dtmar VIL 62 (VIII. 72). Obyvatele Kolobehu odvracel
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o posvátném oechu v Šttin/) u Herborda o posvátném dubu a

pramenu tamže, o nmž lid íkal, že vnm démon sídlí,^) u Helmolda

o tom, jak meklenburšti Slované ctili háje a prameny, ctili svaté

duby a jak písahali pi stromech, pramenech a kamenech a dále

o démonech, kteí obývali lesy a háje a nemli idol.^) Také 20,

lánek kapitulare paderbornského z r. 785 možno zde uvésti.*)

Pipoj íme-li pak ješt Dlugošovy zprávy o ctní háj v Polsku,^),

které, jak Briickner a jiní ukázali, založeny jsou v staré tradici

lidové, jakož i nkterá zachovaná polská kázání^), — máme ped
sebou zajisté už dosti úplný a historicky doložený obraz staré po-

hanské demonologie slovanské, který však lze, jak dále uvidíme,

ješt doplniti a prohloubiti množstvím.detail poskytnutých jednak

dalšími jednotlivými zmínkami z pramen starých, jednak, a to

nejvíce, detaily, váženými z pebohatého materiálu folkloristi-

ckého, zachovaného od dob starých až po dnešní den. Pro tento

oddíl m5rthologie, pro poznání demonologie slovanské, dodává

jeden biskup od víry pohanské a pi tom :,,Fanaidolorum destruens incendit

et nkare demonibus cuJtum inmissis quatuor lapidibus sacro crismate per-

unctis et aqua purgans . . . eduxit."

1) Ebbo III. 18 (arbor nucea praegrandis idolo consecrata). Podobn
u Herborda III. 22. Podle tohoto zpravodaje (c. 23) Otto bamberský chtl

jej vyvrátit, ale zanechal toho, když mu slíbili, že ho nebudou více pokládati

za symbol boží.

*) Herbord II. 32: Erat praeterea ibi quercus ingens et frondosa et

fons subter eam amoenissimus, quam plebs simplex numinis alicuis inhabi-

tatione sacram aestimans, magna veneratione colebat. Také tohoto stromu

biskup Otto ušetil.

3) Helmold I. 47, o obyvatelích z okolí Faldery: nam lucorum et fon-

tium ceterarumque superstitionum multiplex error apud eos habetur. I. 83

o posvátných dubech a dále o Wagrech dí: praeter penates et ydola locus

ille sanctimonium fuit . . . inter multiforma deorum numina, quibus arva

silvas tristitiás atque voluptates attribuunt . . . Et inhibiti šunt Sciavi

de cetero iurare in arboribus, fontibus et lapidibus.

*) V Karlov kapitulám paderbornském teme: 20. Siquis ad fontes

aut arbores vellucos votum fecerit aut aliquid more gentilium obtuleiit et

ad honorem daemonum commederet . . . [Pertz Leges I. 48). Je to sice usta-

noveno pro kraje saské (Capitula, quae de partibus Saxoniae constituta

šunt), ale týkalo se patrn i Slovan tam nasthovaných.
^) Dlugoš ed. Przedz. I. 48. Také v Litv je ctní háj, strom, ka-

men a vod prastaré. Srv. Briickner Litwa 143 si.

*) Srv. Exhortatio visitationis synodalis vratislavské diecese ze XIV.—
XV. st. (Brúckner Archiv si. Phil. XV. 317): Item si qui invocant demones
vel credunt vel colunt plures quam unum Deum . . . aut si qui adorent aves

vel arbores vel alias creaturas.
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folklór nejvíce, z valné ásti i bezpeného materiálu, kterým

mžeme doplniti kusé nebo píliš obecn znjící zprávy staré. Je

to materiál, který pímo vyrstá ze stavu starého a dopluje to,

co staré prameny napovídají a co celkový stav staré kultury nutn
vyžaduje. To a také analogie, jichž vidíme plno kolkolem starých

Slovan, dovolují nám namnoze zjevy doložené z pozdjší doby

penášeti do doby staré a doplovati jimi obraz náboženství po-

hanského.

Pistupujíce nyní k detailnímu obrazu slovanské demonologie,

musíme pedem konstatovati, že nejvtší ást zjev démonických

náleží do kategorie pedstav vzniklých z duší pedk. To, myslím, je

dnes nesporné. Ale vedle toho jest pece jen znané množství dé-

mon (rovnž jako potom boh), u kterých zatím nemáme podntu,

abychom vznik jich samých nebo jejich kultu vyložiti mohli nebo

musili také tímto principem. Je to zejména ctní celé ady tles

nebeských, zjev pírodních a vcí v pírod se nalézajících, pro

nž zatím mam hledáme podklad manistický. Proto oddluji

v následujícím výkladu tu ást demonologie, která vznikla urit
nebo aspo pravdpodobn podle jistých známek ze ctní pedk,
od ásti, která tohoto podkladu postrádá, pi níž nás nic nevede

a nic nenutí k podobnému výkladu, naopak, pi níž spíše vím
v prvotní bezprostednou animisaci a demonisaci. Jsem aspo
pesvden, že na p. slunce nebo blesk a hrom svým psobením

bezprostedn vyvolávaly i v duši primitivního lovka vbec,

i v duši Praslovana pedstavu o duchu, který je agens v tchto zje-

vech, jako duch v tle lidském nebo zvíecím, — tedy animisaci

a demonisaci per analogiam, ale bezprostednou — a že nebylo

teba ekati, až primitivní lovk do zjev tchto lokalisoval od-

louené duše svých pedk. Aspo toho v náboženství slovanském

nic nedokládá.

Pi tom bych však hned na tomto míst podotkl, že starými

slovanskými terminy, které oznaovaly božství v pírod se vy-

skytující, tedy asi téhož významu jako Sai[xóviov, byly nej-

spíše si. d^v^ a hs^, dva výrazy, o nichž zatím nemohu rozhodnouti,

kdy který povstal. Ale oba jsou staré.

Stsl. d^v^, fem. divá (srv. . diviti se, div - zázrak, divý, divný

a pod. v jiných si. jazycích) nepokládal bych jako Berneker za
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pejaté z osm. íVzloduch a toto z pers. íy.^) nýbrž za slovo pra-

arijské, píbuzné iránskému div, zend. daéva, ind. dva-, lat. íííuws

i deus, lot. eíT;^, lit, dvas,^) — kterážto slova vesms znamenají

zloducha, démona, pízrak nebo boha. Domnívám se, že už v pra-

arijském lexikonu bylo toto oznaení ve smyslu . daimonia a že

v tomtéž smyslu mli je odedávna i Slované. Ukazuje na to pe-
devším rozšíení slova d^v^, divá, divý pro démonické bytosti pí-

rodní. V staré Rusi znali jakéhosi lesního démona zvaného ahe-l,

jak vidíme ze Slova o pluku Igorovu, pak ze Zádonštiny^) a ze star-

ších dvou ruských církevních pouení sv. Grigorija.*) Byl to asi

pozdjší ruský ntuii. Mimo to po dnes na Malé Rusi existují

divy, divky jako druh rusalek') a i div zstal v poekadle: „mo6 Ha

Te6e HHB npHHUiOB!"^) V Bulharsku a Srbsku vyskytuje se zase

složka divá v názvech vil (flHBa nebo caMOflHBa, srv. dále str. 61)

1) Berneker EW. 202, Miklosich EW. 46; Šišmanov pijímá cizí pvod,
ale lidovou etymologií pipojený na si. div (C6opH. nap. yM. IX. 553).

2) Srv. Vs. MillerM. 1874. 323, Bruckner Enc. pol. IV. 2, 164, Ma-
izenaner Cizí slova 27.

3) Ed. Erben 2: Když kníže Igor vyjede do pole, tu: ,,cojiHne eny

TbMOío nyTb sacryname; Homb croHymH CMy rpoaoro nTHHb yóynH, cbhcttj

SB^fepHHií Bt CTasÓH; dueh KnuHQTb Bptxy npesa, BenHTi nocnymaTH seMJiH

HesHaeM^fe Bjiist h IloMopiio h riocyniio h Cypo>Ky h Kopcynio h xeói.

TbMyTopaKaHbCKÍH ón-bBan-bV' V Zádonštin ruk. Undolského teme zase:

,,KJiHKHyjiH 6bima aheh Bt PycKO senJiH", kde ostatn jinde se te ve

významu hrzy {Erben 1. c. 17). Akademický Cnoeapb p. h3. pokládá

nHB-b Slova za druh sovy, slovník Barsovv (JleKCHKOJioriH Cjioaa o H.

H. III. 194—-199) pekládá prost nyno, synoBHme. O tom a jiných

výkladech srv. Sumcov KyjibT. nep. 394, jenž sám pokládá správn tohoto

divá za pozdjšího r. lešího (srv. dále str. 64).

*) V slov Sv. Grigorija teme mezi bohy, jimž Slované obti kladou,

víly, Mokoš, Divu, Peruna, Chorsa, Roda atd. (Tpeóy KJianyTb h TBopjrrb . . .

BHJiaMt H MOKOuiH, HHBt, nepyHy, xTjpcy). Srv. Vladimirov Hcyn. 233,

Tichonravov Jl-fer. IV. III. 99. a Azbukin OnepK-b XXXV. 226. Zde by

bylo možno mysliti i na . Dia, ale do druhého Slova sv. Grigorija o h86,

rpana (XI. stol.) vložil slov. pekladatel následující vložku: ..obT) flwio

wbpeTb a npyrbiH Ahbhh" (Buslajev Hor. xpecT. 325, Budilovi XIII.

cnoBi Cb. Fp. 242—243), tak že Dyj—Dios a Div rozlišeni.

^) eho Slov. Sb. V. 501, ovšem neznaili to prost malor. tvar niBa

za naše dva.

«) HrinenkoCnoB. s. v. hhb (I. 381). Rulikowski (Zap. etnogr. z Ukra-

iny, Zbiór III. Srv. Sumcov KyjTbT. nap. 393) zapsal toto rení z okolí

Kijeva.
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a v srbštin ahb znaí ješt obra nebo démonickou bytost/) s ímž
je ve shod i pejetí ecké a albánské.^) U Cech a i na jihu exi-

stuje epiteton divý typicky pro pírodní démony (divá žena, divo-

žena, divý muž, srv. dále str. 64) a sice už v staré eštin.^) Co ozna-

ovalo démona v pírod, bylo patrn „divé".

Druhý starý výraz pro démona byl všesl. bs^ (stb. bsh —
. Saí[jL(ov, bésbm — posedlý, bésbnovati atd.),*) jenž znaí dnes

divokou, zlou bytost, obyejn dábla. Podle tohoto dnešního

významu soudili nkteí mythologové, že bsové byli v náboženství

starých Slovan bytosti zlé, kterým se piítaly škodlivé vlivy

na lovka, jako nemoci, zlé vášn a podobné.^) Ale staré prameny
nám ukazují, že slovo bsij tohoto specifického významu nemlo,
nebo znaí v nejstarší slovanské literatue pohanské božství

vbec, — odtud obvyklé užívání plurálu ótcH.^) Ovšem, ponvadž
literatura tato je kesanská, poíná už tehdy nabývati protikladu

boha kesanského, tedy boha zlého a tím i ztotožnní s pojmem kes-

anského dábla. To se pirozen ozývá už v pramenech nejstar-

^) Karadži Lex. s. v. Srv. rení ,,Ajih y H.y cenaMflecer ahes." —
2) Novoecké VTl^t — (xéytoTO^, alb. dif, diví [Meyer 66, Sišmanov

1. c.)

^) Srv. Gebauer SI. I. 251. Srv. i bulh. ahbh xopa a slovinské divja

devojka, divja žena. (CóopHHKt Hap. yM. IX. 553).

*) Stb. bšsi — r. SafXtov, bésbm — posedlý, bésbnovati atd. Srv.

Miklosich EW. 12 a Berneker EW. 56, jenž s Pedersenem spojuje s *bd-sT>,

lit. batsá— ds, baisus —• strašný, lat. foedus (srv. Idg. F. V. 41 a Brúckner

Enc. pol. rV. 2. 165).

5) Tak na pr. Jireek M. 1863, 19 a Krek Einl. 166—169, 404—405,
j enž docela dí, že v pedstav starých Slovan vládli v pírod od jara do pod-

zimu bozi, od podzimu do jara bsové, — což je these naprosto nedoložená.

®) Doklad je mnoho. Tak teme v Kijevském letopisu, že Rusové

obtovali r. 980 bsm (Lavr. 77'; srv. i 174, 175), u Ilariona kijevského:

,,6^CH ytwaJiH" [Porfirjev Hct. p. cjiob. I.* 368 násl.), v Pravilu metro-

polity Jana II: ewa wpyxb ótcoMt (Hor. Bnón. VI. 7); ve významu po-

hanských démon užívají slova ó-fecH církevní pouení Cjiobo Htnoero

xpHCTOJTio6ua, Cjiobo ob. loaHHa SjíaToycraro a jiné (srv. Tichonravov Jltr.

85, 90, 91, 108). Další doklady viz u Sreznvského Max. I. 221. Odtud
i bžné terminy 6-fecoBCKÍe Hrpw, ó-fecoBCKoe ntHÍe, nosopu. "V žaltái

Wittenberském peloženo lat.: ommes dii gentium daemonia— ,,všichni bo-

hové vlasti bsové' ' a tamže se nazývají modly kanaanské ,,bsové" (ed Gebauer

95, 5, srv. i 105, 37). Srv. i st. Alexandreidu SvV., Vid. 2217 {Gebauer St.

si. I. 42). Jsou tedy nejstarší doklady eské ze XIV. stol., v polštin jich

není ped XVI. stol. Jiné doklady z novjšího folklóru viz u Máchala Ná-

kres 37.

3
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ších,^) ale pvodní význam takový nebyl. V pohanské mythologii

nebyl bs typem bytosti zlé proti bohu dobrému, nebylo dualismu

bs —
• boh. Slovo hés^ prodlalo slovem tutéž promnu svého

významu, jako ecké Satfxóvtov v moderního démona. Ostatn

i slovo ert nabylo smyslu dábla vlivem kesanským.2) V lidové

tradici je dosud figurou v podstat jinou.

Ctní pedk a démoni z toho vzniklí.

První skupina démon vznikla, jak výše bylo povdno, ze

ctní pedk, jehož podkladem je víra v život posmrtný, víra, že jistá

bytost — duše z tla díve živoucího pi smrti se oddlila, aby na

jiném míst bud blízkém nebo vzdáleném žila život další, a že z-
stává ve styku s živoucími pozstalými.

Je naprosto nesporno, že takovouto víru mli i staí Slované.

Už a priori nemohli býti výjimkou mezi národy stojícími na stej-

ném stupni kultury, zejména mezi svými indoevropskými píbuz-

nými. A pímo nám to také dosvduje nesíslná ada doklad:

zprávy historické, doklady archaeologické, projevené v rzných
obyejích pohebních, dále etymologický výklad nkterých pí-

slušných sem slov {nav^ a ráj) akonen i velká ada pedstav a by-

tostí v dosavadní víe lidové, nesoucí na sob zejmou peet pvodu
manistického. Jsou to prost duše zemelých, penesené z nej-

bližšího okolí lovka na jiná, uritá místa.

Praví-li na p. Kosmas k r. 1092 o starých Ceších: ,,item se-

pulturas, quae fiebant in silvis et in campis, atque scenas, quas ex

gentili ritu facieban^ in biviis et triviis quasi ob animarum pausa-

tionem",^) — dosvduje tím pímo víru v posmrtný život duší,

tak jako nám ji zase nepímo dosvdují staré zprávy o zabíjení

1) Na p. vLetopisu, kder. 1074 bs, jenž svádí mnichy, vystupuje v po-

dob Lecha (Lavr. 184^), nebo v Slovu o pluku Igorov, kde se Polovci zovou

,,'K^TVL BicoBH" (ed Erben 6). Jiné viz u Sreznvského 1. c.

2) Slovo ert, hrtb je staré [Berneker EW. 172). Mtkkola (Wórter und

Sachen II. 217) odvozuje je uovji od slova *er-, lit. keréti, nkoho po-

hledem oarovati ; odtud brí^ — der Verwiinschte. Srv. ára — kouzlo.

O starých výkladech srv. Erben M. 1857, 390. Podlažický Codex gigan-

teus z XIII. stol., nyní ve Štokholm, má na poátku rohatého erta na-

malovaného už úpln pod vlivem uení církevních. Srv. obraz v Illust.

Chronik von Bóhmen III. 186.

3) Kosmas III. 1 (výatek ze zápovdi Betislava II). K výkladu

obad samotných srv. ŽS. 1. 276 si.
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žen, sluh, ko atd., kteí mli mrtvému pánu sloužiti dále na

onom svt/) nebo zprávy o dávání jídla do hrob, zprávy o tryz-

nách,2) které jsme už probrali a ocenili obšírn v kapitole III.

tohoto díla, a jež všechny dopluje archaeologie nesíslnými zprá-

vami o nálezech jídla a rzného náadí v hrobech ; to vesms mlo
duši zemelého pipraviti na onom svt život obdobný vezdej-

šímu.^) Rovnž sem patí množství anaJogických nebo doplu-

jících zjev z dosavadní víry lidové: pedstava o tom, jak duše

z tla a z píbytku odchází — obyejn oknem, které se k tomu
cíli zvlášt otvírá,*) pozdji i dírou v truhle,^) jaké je duše mate-

riální podoby, zejména, jak pebývá na lukách a na stromech

v podob ptaí nebo muší, velí a pod.,*) jak dlouho setrvává po-

1) Srv. ŽS. I 248, 251, 257.

2) Srv. ŽS. I. 274.

3) Srv. ŽS I. 243, 285.

) Srovn. na p. Hnatjuk Eth. 36. XXXI.—XXXII. 228, 262, 365,

(potom se však okna event. zavrou, aby se duše nevrátila, ib. 157, 312, 351,

365), Bartoš Deset rozprav 55, . Lid VIII. 194, 198, Materiály VI. 118 atd.

V Blorusi odchází a vrací se duše otvorem ve stn zv. nyuiHHK-b [Šejn

Bijiop. c6opH. I. 2. 512), ale duším arodj musí se nkdy odebrat deska

se stropu, aby mohly ven (tamže 524) . V Trenansku duši hospodá vyhání

z izby s valaškou v ruce {Charvát Pohlady XV. 24) . Jinak i na Slovensku

je známo otevírání oken (tamže XIV. 717). Že také z tla omdlelého nebo

spícího vychází duše a potuluje se po svt, naež se vrátí, ví se u nás,

v Polsku, na Rusi i u Jihoslovan (v Srbsku sluje BJenóroH>a, jenóroH>a, Vuk
Lex. s. v.). Srv. Máchal Nákres 18 a Hnatjuk Eth. 36opH. XXXIV.
sti. VI.

6) Kuzelja 3th. 36. XXXI—II., 151.

•) Pvodn mla duše podobu neuritou, podobu dechu v páru sra-

ženého, jak ukazuje etymologický význam slov duša a duch^ {d^ch^ z ide.

dhous), souvisících zejm se slovem dech (srv. Krek Einl. 417^, Miklosich

EW. 53, Berneker EW. 236, Jireeh Studia 3, Schrader Lex. 1010) a také

jej zastupujících. Duch asto v staré eštin znail dech — haUtus, flatus.

Srv. adu doklad u Gebauera St. si. I. 353. Pozdji nabyla duše podoby

konkrétné a sice nejvíce podoby ptaí. Proto umlec zdobící miniaturami

kodex hnzdenský namaloval, jak obšenému Jidášovi letí z úst pták (sr.

Lehner Dj. um. . I. 3. 413). S toutéž pedstavou setkáváme se i v Ale-

xandreid, kde duše po bitv u Issu letly hust jako stádo (Výbor I. 163),

a dosud se v slovanských národních písních a tradicích objevuje duše typickj'

v podob ptáka, nejvíce hí^lubice, vlaštovky, zezulky, slavíka a krkavce.

Srv. starší doklady u Jireka Studia 5, Máchala Nákres 18, Afanasjeva

Bo33p. III. 214, jež lze doplniti dalšími zprávami E. Lilka (Wiss. Mitb.

Bosn. IV. 409, 415), Hnatjuka (Sth. 36. XXXI— II., 229, 306, 323),

Klingeta (ÍKmeothob 76 si.) a Chafváta SI. Pohl. XIV. 716. Vedle toho

existuje ješt pedstava duše v podob obláku, netopýra, mouchy,

3*
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blíže mrtvého tla nebo v dom nebo na hrob, kde se potuluje,

nežli dojde pokoje a definitivního sídla/) jak se úastní hostin nebo

svateb, které poádají pozstalí a jak požívá jídel na hrob pine-

sených ,^) jak se pro ni místy doma j ešt njaký as upravuj e i postel,

motýla, vely, vosy v tradici maloruské [CubinsMj Tpynu IV. 705,

Hnatjuk 3th. 36. XXXI —II 226, 299, 306, 323, XXXIV. str. VI.,

Paovskij Opjin. 14), polské [Klinger 1. c. 126, 129 si., 143 si.) a srbské

(Wiss. M. Bosn. IV. 415, 416) a zajisté i jiné. Jinak k srovnání srv. též

Negelein Die Seele als Vogel (Globus Bd. 79, 357), G. Weicker Der Seelen-

vogel (Leipzig 1902), Michajlovskij LUaMaHCTBO 31, k antickým tradicím

hlavn Klinger }KHBOTHoe 47 si.

*) asto se setkáváme s pedstavou, že se zdržuje u tla tak dlouho,

dokud není pohbeno (srv. na p. Máchal Nákres 18, Paovskij 1. c. 17, 28,

Šwi^tek Mater. VI. 118, Hnatjuk 3th. 36. XXXL— II., 306, 323, 352, 365,

Zbiór XII. 229), ale vedle toho je hojn rozšíena pedstava o dob, která

s pohbem nesouvisí, a podle níž se duše vrací dom týden nebo i šest týdn
(40—42 dní), ba i ješt déle, což patrn souvisí i s terminy pominek a slav-

ností dušikových, o i ichž jsem vyložil více už v I. díle ŽS. str. 288—292.

V Bosn a Hercegovin ví pravoslavní i katolíci, že se duše zdržuje u tla
40 dní, podle jiných však jen 6—7 dní (Lilek Wiss. M. Bosn. IV. 408, 415),

a že také východnjší Srbové ví na 40 dní, dosvdili Milievi a Trojanovi
(Eth. 36. cpn. Ak. XVII. 215, >Khbot Cp6a 338, 346). Totéž je i u Bul-

hai (H3B. Ha ceM. cnaB. ^^hji. III. 13., Paraškevov norp. o6. y 6'bjir.

406, Mrko Grab 84). Podle Paovského je u Malorus víra, že duše po-

bývá až 6 nedl na zemi (Oópno 28) a z nových mateiiál sebraných VI.

Hnatjukem vidíme (1. c), že sice podle obvj^^klé pedstavy duše zstává
v dom den nebo tak dlouho, než tlo pohbeno, ale vedle toho se místy

ví na 3 noci, na 9 dní, na 40 dní, ba i na celý rok (1. c. 218, 352, 377, 388,

396. Srv. i Kuzelja 8th. 36. XXXI— II. 151). Podobné doklady z B-
lorusi v'z u Šejna Max. I. 2. 519. Nkde se vrací po 6 nedl dom vodu
píti (tamže 569). Na 40 dní v tradici bloruské naráží i Ljackij (3th. 06.

XIII.—XIV. 39). O kraji beskydském srv. zprávu ve Zbióru w'adcm.
XII. (229), o Morav u Bartoe Deset rozprav 63. K ruským tradicím vbec
srv. i sta R. Kaindla Die Seele und ihr Aufenthaltsort nach dem Tode im
Volksglauben der Rutenen und Huzulen (Globus LXV^II. 357 si.), dále

A. Soholev 3arpo6HbiH Mip-b no npeBHepyccKHM-b npencraBJíeHijiM-b (Cepries-b

nocao-b 1913), Hnatjuk 3Hano6H (3th. 36. XXXIV. str. VI.) a P. Ivanov

OHepKTs BoasptHi npecT. nac. KynaHCKaro ytsna na nymy h na aarpoHyro

>KH3Hb. 06. xapbx. HCT. (J)HJi. 06m. XVIII. (Chark. 1909). K slovenským siv.

hlavn stati K. Charváta Smr, pohrab a mrtví v tradicii a zvykoch ludových.

SI. Pohl. XIV. 711, XV. 16, 89, z nichž je výtah od /. Lovcsányiho v Ethn.

M. aus Ung. V. 1, 29.

2) Srv. doklady uvedené mnou v ŽS. I. 288 si. a zde dále. Podle Wój-
cického lid na Podlaší a Pobuží, pipraviv o pominkách jídla, prosí a volá

na mrtvé duše slovy: ,,npHnH nymeHKO flo toto o6ina y6ororo!" ,naež
ode všeho uleje trochu na stl. Z. Kuztlja ynp. nox. bbhh. 140 (Eth. 36
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nechává hoeti svíce i ohe v krbu a staví sklenice vody k pití

nebo k vykoupání a pod>) Sem náleží konen i po celém Slovan-

stvu rozšíená a všude jinde známá víra v návrat duše do tla

mrtvého, t. zv. vampyrism a srodné s ním povry o mrách a vlko-

dlacích .2) Všechno to je pežitkem star^'ch dob zachovaným v slo-

vanské víe lidové pes všechen vliv kesanského náboženství a

církevních výklad o nebi, peklu, oistci a z mrtvých vstání. Pouze

víry v sthování duší, jak ji známe u sousedních Prus,^) nelze ješt

doložiti u starých Slovan, a by i na ni ukazovaly nkteré prvky

lidových pohádek a povstí.

Také staré slovanské terminy nav a ráj vztahují se významem
svým k pedstav o život posmrtném.

HaBTj a HEBLe ve staré ruštin znailo mrtvého,*) ale souasn
vidíme, že i v ruštin i v eštin má význam záhrobí, sídla zeme-
lých.^] Odtud také v bulharštin, slovinin a maloruštin slují

31—32) a Kolberg Lud. I. 180. Srv. též Šejn Btji. C6opH. I. 2, 556, 566,

566.

1) Pohlady XV. 25, Lílek Wiss. M. Bosr. IV. 408, 415, Kaindl 1. c. 357,

Cuhinshij Tpynbi IV. 699, 705, Hnatjuk 1 c 204.

2) O této víe v upíry, ve vlkodlaky a múry bylo mnoho psáno a se-,

bráno množství doklad ze slov. folklóru. Srv. Máchal Nákres 175 si., 180.

182 si., Sumcov KonnyHH, BinbMH h ynupH (Ch. 1891), KyjibT.-nep.

271, Afanasjev Bo33p. II. 30(, III, 557—589, kde je úplná starší literatura

Z novjší pipojiti lze k tomu CernýMyth.. byt. 409 si, Paraškevov Ilorp. 06

y BtJir. 393 si., Krzywicki Wisla 1898, 100 s\., Javorskij Zs. f. Volksk-

1898, 331 si., Hnatjuk 3th. 36. XV. 159, 175, XXXIV. str XII, 64.

si , 85. si., 266, Fr. Krauss Powrót umarlych na šwiat (Wisla IV. 657). .
Lid. VI. 220, Charvát SI Pohlady XV. 17, 29, 31. Jiné moderní názvy

upír viz u Máchala 1. c. 183, erného 411, 424, 428.

•) Brúckner Litwa 141 O víe v pemnu duší u Kelt a Germán
srv. Helm Altg. Rel. 254.

*) V staré ruštin znailo Hasbe podobu nebo ducha mrtvého, jak do-

kládá už Kijevský letopis k r. 1089: ,,ero we sHniBUie, Jiioflbe bch pe-

Koma: ce HaBbe npHinejTb" akr. 1092: ,,T'feM'b h nejiOB-buH rjiarojiaxy,

HKO HaBbe bioTb riojioHaHu" (Lavr.* 202, 208). JVIimo tc, myslím, byl

navje nejstarší slovanský název rusalek a podobných bytostí.

•) Srv. frase: ,,Bbun> btj HaBex na BepsiyjiOBt KOJiy" (CKas. o KHHr

raxTj HCTHH. o non-fe lepeMÍH); ,,CTBopHBb panocrb neTBepoHoroM btj nasex"

(Job. XL. 15.); ,,H3 HasHH B-bCKpbce" (Kirilla Jerus. Orjiam. XII—XIII.

st. OnHC. II. 2, 53); ..Hs HaBOH h^th nac emiraT" Tet. perejasl. k r. 1091

(ed. Obolenskij 51) a Dalimilovo ,,Krok jíde do navi" nebo v Alexandreid:

„ustlav jiným v navi bydla." Srv. Sreznévskij Mar. II. 268, 272, Gebaue.r

St. si. s. v. a výklad podaný už v I. díle ŽS. str. 268. Tamže viz i pehled

pokus o nejasný etymologlcký výklad slova a event. souvislost s lat. navis
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potulující se duše zemelých (zejména nektných) slov. navje,

mavje, malor, HaBKH, MaBKH, str. HaBbe, b. Hae^KH, HasH, MaKH,

z ehož vznikl patrn i novo. výraz pro nymfy xaXal vá^ai.i)

Nazývá-li pak Dlugoš v XV. stol. starého polského boha vládnou-

cího v podsvtí Nyj, Nyja, souvisí toto jméno, — i když ve sku-

tenosti boha takového, jak jej Dlugoš pedstavuje, v polské my-

thologii nebylo — zjevn s tradicí o navi.^)

Všeslovanské ráj (stsl, pa, lit. rojus, lot. raja) je sice slovo

pvodu nejasného,^) ale znailo už v staré slovanštin záhrobní sídlo

duší a existovalo ped dobou kesanskou. V nejstarších církevn-

slovanských textech kladeno je pa za . TcapáSstao;.*) V té dob
a vždy pozdji slovo ráj znailo jáSné a štastné sídlo mrtvých;

bylo-li však tomu tak už v dob pedkesanské a jak si vbec
pedstavovali pohanští Slované konkrétn záhrobí, nemáme
pesných zpráv. O pedstavy pozdjšího folklóru se opírati ne-

mžeme, ponvadž jso-u vesms pod silným vlivem antickým a bi-

blickokesanským. Zbývá proto jediný jen výrok o ráji, který

nám z r. 922 zachoval Fadlán, jenž slyšel ženu ruskou, která mla
býti upálena se zemelým chotm, v extasi volati: ,,Vidím svého

pána sedícího v krásné zelené zahrad, ve spolenosti muž i sluh

a . vau? a got. naus — mrtvý). Srv. i sta V. Brandla v as. Mat. Mor.

1876, 72, jenž dovozuje spojení s vauí; a významem lodi.

1) ParaŠkevov Florp. o6. 397 Matov HayK. KHHHíHHqa 1889 III.

Srv. i Binr. ITp. 1895. IX.—X. Veselovskij PasbiCK. XIV. Cócpn. ota.

p. ÍI3. 46. 1890, 269. Máchal Nákres 121. A. Potebnja POB. III. 1880

194. Soholevskij MaT. 271. (jiný jejich název je norepna), Hnatjuk V.

Eth. 36. XXXIII. i XXVI.. 191 (zde jim íkají i icnnn), Ajanasjev

n. B. III. 241. Na Morav na Hradišti v Skalce byla mohyla, které lid íkal

,,na návé". Sdlila tak jedna staena pí. V. Havelkové (ústní zpráva).

2) Dlugoš ed. Przezd. I. 47: Plutonem cognominabant Nya, quem
inferorum deorum et animarum dum corpora liquunt servatorem et custodem
opinabantur. Srv. ŽS. I. 2 ^8 pczn. 2 a zde dále ve výkladu o seznamu boh
Dlugošových. K výkladu srv. Brúckner Archiv si. Phil. XIV. 174.

«) Miklosich EW. 272 ho nevykládá, v Chr. Terminol. (Wien 1875)

48 spcjuje se si \em ra — poskytovati a srovnává sti. rai — majetek. M.
Múller (Kuhn's Zs. XII. 27.) spojil ko. »'a/ s sti. rájas— znaícím ve Védách
oblohu oblanou. Proti obému výkladu negativn se postavil Kreh Einl.

4202; Šafaík pokládal ráj za výpjku z Orientu (SS. I. 587).

*) J'f'gii Kirchensl. Spr. 391. Pozdji klade se si. nopona. Srv. též

Kofljarevskij Ilorp. o6. 20. Jiné doklady ukazují zárove na pedstavu
sadu zeleného, stromy posázeného {Sremévskij Max. II. 62).
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a on mne volá . .."^) Totéž naznauje i Mas^údí.^) Byla-li to však

pedstava slovanská, je pece jen pochybno, ponvadž líená udá-

lost týká se Rus, snad Rus normanských, a i kdyby se týkala

ruských Slovan, nevíme, nebyla-li v X. stol. pedstava ta už pod

vlivem cizím, hebrejským nebo kesanským. Každým zpsobem
jsou však všechny pedstavy o zvláštním Elysiu blažených proti

Tartaru zlých^) výrony fantasie pozdjší,*) a slov. peklo je vbec
výtvorem kesanským,^) akoliv vlivem tímto vnikala pedstava

i do pohanství, na p. Slovan západních.*) Že by zlé duše pichá-

zely do „erné noci," je jen výmysl falsatorariik. Královédvorského.

Vi tmto dokladm o slovanské víe v život posmrtný pe-

kvapuje ovšem na první pohled, teme-li u Dtmara zprávu, podle

níž Slované soudili, že smrtí všechno se koní.') Také výklad eckého

filosofa, doporuujícího r. 986 velkému knížeti Vladimírovi své

náboženství spolu s vírou v jiný lepší život na onom svt,^) mohl

by se vykládati v ten smysl, že pohanské náboženství ruské této

pedstavy nemlo. Nicmén není rozporu ani pi této zpráv, ani

pi Dtmarov, V obou pípadech bží totiž zjevn jen o pojmy

kesanské a Dtmar, jehož výrok zde více váží, chtl zajisté íci

jen tolik, že Slované nemli pedstavy o kesanském z mrtvých

vstání a o spojení jeho s odplatou za skutky života vezdejšího,

jak ostatn už poátek píslušné kapitoly: Ut nullus Christo fide-

lium de futura mortuorum resurrectione diffidat naznauje. To hlavn

znamená jeho ,,Sclavi putant omnia finiri": že neví na kesanské

1) Srv. peklad prof. Dvoáka v ŽS. I. 378 a Harkavi Cnaa. 99. Z Žití

Koixst. Muromského chtl Kotljarevskij dovoditi, že pohanští Rusové vili

v ráj na vysoké hoe (Ilorp. o6. 131. 246), což vša,k nepokládám za

zjevné.

2) Harkavi Cnaa. 129: ,,Ženy (Slovan) touží po spálení, aby mohly

s nimi (muži) vejíti v ráj."

3) Srv. Schrader Totenreiche. Reallex. 869.

*) Sem patí i ,,meliores inferci sedes," kamž podle Dtugoše Nyja vodil

duše (Dlugoš ed. Przeždz. I. 47).

^) Peklo, stsl. pbkli (lit. pekla, lot. pekle) pod. jako p. piculs, pikullis,

Ut. pikulas, piktis. lot. pikuls — dábel, souvisejí podle Miklosiche (EW.

270) s pikti— stávati se zlým, a ovšem i sthn. pech. Srv. i Schrader Reallex.

871 a X. Charvát Znali Slovania peklo? (SI. Pohl. XIV. 227).

•) Srv. na p., jak knží Triglavovi v Šttin vykládali o vládé jeho

v íši nebeské, pozemské a podzemní, pekelné (Ebbo III. 1.).

') Dtmar I. 7 (14): (Sclavi), qui cum mote temporali omnia putant

finiri.

•) Srv. Let. lavr. 103«.
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z mrtvých vstání a potomní odplatu skutk dobrých i zlých .i)

Krek se chybn domníval, že i Slované vili v podobnou oplatu.^)

Není to doloženo. Nanejvýš bychom mohli mluviti o nadji a

touze po njaké zvýšené slasti tlesného rázu, z níž vznikla radost

ze smrti, o níž je tu a tam zpráva^) a také výše zmínná pedstava

o krásném ráji. Rovnž bychom nesmli íci, že Slované, uzná-

vajíce život posmrtný, eo ipso vili i v nesmrtelnost duše. Dnešní

kesanský pojem absolutní nesmrtelnosti pro n neexistoval,

nýbrž jen prostá víra v pokraování života, jíž však chyblo vdomí
nekonenosti. V podobném smyslu vili v nesmrtelnost duše i jiní

starší národové balkánští.*) ^

Víra v posmrtný život duší, které, opustivše tlo, žijí na ji-

ném míst dále, dala na celém svt a rovnž u Slovan podnt
ke ctní pedk (manismus), k té velké a bohaté form
religiosní, kterou, jak jsme výše vidli (str. 21), prohlásili Spencer

a jeho stoupenci pedasn za vbec jediný pramen všeho dalšího

náboženství. Ctní pedk je zjev tak obvyklý, nejen u primitiv-

ních národ, ale i u Indoevropan, kde se udržel i ve vyšších kul-

turách, na p. v ecké a ímské, že se s ním setkáváme pirozen
i u Slovan, kde je doložen jak pímo z dob pohanských, tak i pe-
mnohými survivaly v dosavadní víe lidové.

Z pohanské doby máme kult domácích pedk doložený pímo
u polabských Slovan Dtmarem o obyvatelích z okolí Merse-

burgu,^) dále Saxonem Grammatikem, jenž jej pipomíná v Koenici,

ve Volgastu a Uznoimu^), a Helmold dí o baltických Slovanech

vbec, že u nich kultem a idoly pedk oplývaly msta i ddiny.')

^) Tak dobe proti odchylnému mínní Sreznvského, jenž napsal sta
o víe Slovan v nesmrtelnost (^MHFI. 1847. II. 193), vyložil Dtmarovu
zprávu už Kotljarevskij (Ilorp. o6. 88)

2) Krek Einl. 422. Srv. Bruckner Archiv si. Phil. XIV^. 163.

3) Srv. Theofylaktos Sim. VI. 8. Kardízí (ed. Bartold 123), Rosteh

{Chvolson HsB. 31) a ŽS. I. 222.

*) Srv. Jamblichos IIu^. ^ioc, XXX. § 173, Latyšev Scyth. I. 662.

^) Dtmar VIII. 6 9:,, domésticos colunt deos multumque sibi prodesse

eosdem sperantes, hiis immolant ..."

^) Saxo XIV. (ed. Holder 547) o obyvatelích Volgastu a Uznoimu:
..Walogostini . . . muncipium deserunt, penates duntaxat rébus vacuos

hostili sevicie relicturi. . . Oznenses . . urbem desertam incendunt, penates

suos igni quam hosti relinquere preoptantes." Str. 577 dí o Koenici: „super

hec natus immundiciis fetor cunctos urbis penates asperserat, nec minus
corpora quam metus animos cruciabat."

') Helmold I. 52: ,,Nam praeter lucos atque penates, quibus agri et
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Z letopisu Kosmova patí sem nejen uvedený již na str. 34 výrok

o hrách konaných na rozcestích ,,ob animarum pausationem" , nýbrž

ještzajímavjši zpráva, jak podle dávnétradice praotec Cech, když

pišel s lidem svým k úpatí Ripu, tam: primas posuit sedes, primas

fundavit et aedes, ct quos in humeris secm apportarat, humi sisti

penates gaudebat" — naež, obrátiv se k lidu svému, zvolal: ,,0 socii

non semel mecum graves labores perpessi, sistite gradm ; vcstris

Penatibus libate libamen gratum, quorum opem per mirificam hanc

venistis patriam}) Tradici tu parafrasoval pozdji Dalimil verši:

(Cech) ,,ubra sie lesem do lesa diet —
ky sve na pleczy nesa",

2)

pi emž za ,,dietky" podle správné emendace Jirekovy^) dlužno

ísti ,,diedky" a rozumti jimi bud idoly pedk nebo pímo per-

sonifikované živé a na pleci sedící bytosti (duše pedk), jaké zná

dosud bloruský folklór pod názvem ,,zaplených ddk".*) Že

tradice Kosmovy nejsou jen rhetorické frase a ohlasy literatury

ímské, vidíme ze souasn^xh zpráv pedešlých a následujících. Co

Kosmas a Dalimil zapsali podle tradice o echovi samotném, do-

svduje autor homiliáe Opatovického pro lid eský vbec na

konci XI. století. Naizuje se vnm výslovn: „Et tamen ipsam

animam hominis, quae vere anima est, cum falsa imaginatur, colere

non debemus . . . Quam ob rem caveamus, ut non sit nobis religio

cultus hominum mortuorum . . . Honorandi ergo šunt propter

imitationem (si pie vixerunt), non adorandi propter religionem.^)

Dodatkem pak možno uvésti i výrok Mas'údího, jenž byl sice pro-

nesen o Slovanech vbec, ale platí pedevším o východních a již-

oppida redundabant, primi eraut Prove etc." Totéž se opakuje v kap. 85:

,,Praeter penates enim et ydolá, quibus singula oppida redundabant."

1) Kosmas I. 2.

2) Dalimil ed. Mourek 5.

3) Jireek J. Ddky u Dalimila (M. 1861. 358).

*) V bloruských svatebních obadech vzývají se totiž 6a6KH saneHHbin

i ntxKH sanneHHUíi", aby nevst zstali pízniví [Dovnar- Zapolskij 9th.

06o3p. 1893 IV. 29, 81, 82). Pedcházející slovo sanenHUJi by sice mohlo

vzbuditi domnnku, že pi slov sauJienHun bží o omyl, ale Dovnar slovo

to (str. 81 si.) obšírn vykládá v této form. Duchové ti sídlí pod šatem na

plecích lovka. Také v Srbsku podle intormací Kraussových sedí podle víry

lidové ochranný duch každému na pravé pleci (Fr. Krauss Sitte u. Brauch. 54)

») Ed. Hecht 57.
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nich: „Vtšina z nich jsou arodji. Spalují své mrtvé a klanjí se

jim."i)

Jinak však o Rusech a Polácích nemáme tak starých a uri-

tých zpráv jako o Slovanech západních. Na existenci „domového"

v XI. století svdí jedno místo v Žití Feodosija Peerského,^)

proklatého bsa choromožitela (xopoMOHCHTenb) vzpomíná jedno

pouení z ruk. Zlaté Cpi XIV. stol.^) a sem patí také zmínka

v Slovu sv. Grigoria o pipravování lázn duším zemelých —
HaBLMb MTjBb TBopHTb^). U Polák je teprve v XV. stol. dolo-

žena bytost zvíecí podoby úhoze zVaná (stsl. ubožije, r. y6oiKbe),

která podle Briicknerova výkladu není nic jiného než duše pedka
bydlící v dom a uctívaná zbytky jídel; dále z téže doby máme
i glossu krzaci — pigmei,^) tedy o bytosti shodné opt s eským
skítkem, jenž vedle diblíka a zmeka doložen je v Cechách ze XIV.

1) Harkavi Cnas. 125.

2) Vypravuje se tu o kouscích, které bsi provádli mnichm v pe-

kárn a jaké dosud lid piítá domovému: ,,6uoTb naKOCTb TBopameM-b

óicoMt BT> xpaM-fe, HneiKe xnt6bi 6paTH5i TBOpnaxy, OBorna Myny pacbinaiome,

OBorna >Ke nono>KeHUH Koacb HacbcrpoeHie xn'fe6oM'b pasjíHsaaxy, h HHy

MtHory naKOCTb TBOpame -feiiia." Ed. Filaret 150, Sachmaiov-Lavrov C6opH.

XII. B. 58. Srv. k tomu, jak podobné neplechy tropívají eští skítkové,

u Zibrta Skítek 5, 11, 18,

^) Buslajev Hct. OnepKH. I. 660, Sreznvskii Mar. III 1387. Srv. Vladi-

mirov rioyH. 200. Jinak je ovšem pro starou Rus ješt zajímavá zpráva

Herodianova z II. stol. po Kr., podle níž Skythové clili sošky, zv. TráTTirot

{Latyšev Scyth. I. 578), ponvadž se to v té dob pravdpodobn mohlo
týkati Skyth v širším slova smyslu, tedy i ruských Slovan.

*) Vladimirov IIoyH. 233. Jiná narážka na starý kult pedk v Rusi

je v Duberském sborníku XVI. stol. list 135: TBOpHxe yconuiHNTb TperHHU bi

ncanwfex h MJiTsax . . . h nesHTHHbi Ha BcnoMHHaHÍe SJí^fe yconiuHx. [Sreznévskij

Cbíh. h saM. LXTX. 314. C6opH. ota. p. hs. XII. 1875).

*) Srv. doklady z polských kázání, z katechismu knze Gilowského

(1579) a gloss, sebrané Briickneremv Enc. Polska IV. 2. 183, Archiv si. Phil.

XIV. 186, 189, Kazania II. 319 si., 341, 345. Poslední místo z anonym,
kázání (po. XV. stol) zí takto: NonnulH šunt qui non lavant scultellas

post cenám feiia quinta magna et feriali ad pascendum arimas vd alias que
dicuntur vbosshe stulti credentes . . . Aliqui remittunt remanencias ex in-

dustria in scultellis post cenám quasi ad nutrieiidum animas vel quoddam
demonium quod vocatur vbosshe sed hoc ridiculo plenm est, quia putant

sepe stulti et váni hoc ipsum, quod remanserunt, a dieto vbesshe comedi . . .

Lasicki ve své litevské mythologii pipomíná uboze u Rus: Kaukie šunt

lemures, quos Russi uboze appellant. (De diis Samagitarum ed. Mann-
hardt 16).
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století.^) Za to máme z Rusi už z XI.—XII. stol. doloženou víru

ve vlkodlaky a upíry (nehledíme-li ani k zpráv Herodotov o slo-

vanských Neurech,2) jež sem asi také náleží) a nejenom to, i o kultu

jejich, o pinášení obtí upírm patrn za tím úelem, aby byli

usmíeni a neškodili, vzpomínají ruská pouení Slova sv. Grigorija

a sv. Jana Zlatoústého, která je spojují s ctním blíže neznámých
beregi a perepiuta.^) Ze Srbska máme zprávu o vlkodlacích po-

^) Doklady sebral Zíbrt už ve svých Výroních obyejích 194, v stati

Zby-tky pohanské dd v domácnosti staroeské (Svtozor 1887, 332, 771)

a podrobn v spise Skítek v lidovém podání staroeslém. Praha 1891,

4—7. Doložen je v Mastikái,, dále v slovníku Rajhradském, Bohemái,
Nomenclatoru, Rozkochaného, u Karla IV. a Beneše z Veitmile k r. 1334

a v nkolika listinách z r. 1374, 1398, k emuž srv. ješt doklad z Acta visi-

tationis f. 117 z r. 1382: dicit se habere penátem in domo sua. (. Lid I.

186. Srv. i : Lid XVIII. 208, k r. 1598.) Forma stará je sketek, skítek,

škieíek. Také zrnek je doložen teprve v XIII. stol. v pípisku t. zv. svatojii-

ském {Flafšhans Písemnictví eské 20) a v slovnících XIV. stol. (Nomench
iat. boh. a Klen Rozkochaný mají: belial-zmek. Ed. Hanka 55, 165) a u Tka-
dleka (XV. st). Sr\'. více u Zíbrta Starož. oby 209 DibUk rovnž je

tamže doložen [Zíbri Skítek 4, 6). V Lactiferu Jana Vodanského (XVI.

st.) teme pak: penates domestici dii, domibus praesidentes, diblíci, skiet-

kové (ZíbríSl). Že skítek a diblík byli pvodu manistického a pokládáni

za duše nektátek, dokládá už Ctibor Tovaovský z Cimburka v XV. stol.

(,,dít za nektné položí a odsoudí za skítka neb diblíka") a po nm M. Po-

lianský na po. stol. XVII. Srv blíže u Zíbrta 1. c. 7, 15, 38

2) Herodot IV 105: ,,Tito lidé zdají se býti arodji. Skythové a e-
kové o nich vypravují ,že ron jednou každý Neur stává se na nkolik dní

vlkem a pak zase nabude své podoby." Opravdpodobné slovanskosti národa
Neursrv. mé SS. I. 268. Na pedstav o vlkodlaku založena je patrn . tra-

dice v Slovu o pluku Igorov, podle níž kníže Všeslav v noci v podob vlÍ
bhával z Kijeva do Tmutorokari pea kuropním. Srv. v ed. Erbenov 10:

BcecjiaBt caMT* btj hohs Bjn»KOM"b pbiCKame: h3t> Kbieea nopuCKaiue ho Kypt
TMyTopaKaHH; nejiHKOMy xpicoBH bjiikomi* nyrt npepbiCKame.

^) V Slov sv. Grigorija teme: KJianyxb Tpe6y . . . ynapCM i eperuHHM
H neperniyxy h BepbTHHecH obioTb eny s-b p03bxi>," v Slov sv. Jana Zla-

toústého : ,
,H Hanauia >KpeTH mojihhh h rpoMy . . . ynHpaen-b h 6eperHHHMT>

HXHíe HapHuaiorb npHflecHTb cecrpeHHUb." (Tichonravov Jltr. W. 97, 90,

107, Vladimirov YIojh. 232, 234, 235, 237, Anikov 5l3. 384). Anikov má
to za vložku z poátku XII. stol. {^3. 72, 231). Co byly zde pipomínané
beregin a pereplut, nevíme. Beregin byly bezpochyby bytosti vodní vilám

a rusalkám píbuzné a z duší mrtvých vzniklé, nebo je Slova zamují
s vilami. Název souvisí bud s 6epen» — beh vodní, nebo s 6eperHTb —
ostíhati, chrániti. Co je pereplut, jejž ctili pipijením z rohu, není vbec
jasno. Beregin podobn vykládá i Dalb CnoB. s. v (I. 202), Veselovskij

>KHHn. 1894. 2, 303—315, Pas. II. 99—100, i Anikov Hshh. 293 a Vladi-

mirov rioyH. 320.
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žírajících slunce a msíc teprve z XIII. století v jedné glosse srbské

ilovické krmí z r. 1262 ;i) také z Cech jsou první zmínky o víe

ve vlkodlaky nebo upíry teprve ze XIV stol. ,2) ale že byla víra

v n rozšíena na Balkán už mnohem díve, o pl tisíciletí ped
tím, vidíme z pejetí si. vl-BkodlakTj do nové etiny — PouXxóXaxa

Poupxó>.axa<;, ppouxuóXaxac,^) což musilo se státi v dob, kdy Slované,

od VI. století poínajíc, zaplavili na nkolik vk ecko.*) Zprávu

o me máme ze stol. XIV.^) Ostatn o velkém stáí všech tchto

pedstav svdí i rozšíení slov upír^) mrd^) a vlkodlak^) po celém

1) Jagi (Starine VI. 1874, 83): oÓJiaKM roHeme ot ceJiHHb BJibKO-

flnauH HapHuaioT' ce. na erna y6o norHHeTb Jiyna hjih cJiHue rjiioTb. BJibKO-

fljiauH jiyHy Hstnome hjih cjiniie. (Srv. i Jagi Archiv si. Phil. V. 91 a

Jireek Gesch. a. Serben I. 164, kde pozdjší podobné doklady z jihu).

V Dušanov zákoníku teme: H jbynHJe Koje ca BJixOBCTBOM-b ysHMJby h3

rpoóoB-b, Tepe Hxt caníHxy," což se týká také vlkodlak y dje se v Srbsku

dosud (srv. 5^ Novakovi 3aK0HHK Ct. flymana 169, Karadži Lex. 82).

Pedstava i jinak rozšíená (srv. Zírií Seznam 116 si., 144) o požírání tles

nebeských od upír je patrn podkladem i jiné zprávy k r. 1115

v Ipatjevském letopise (etj ce we ji-bro óbicr-b SHaMenie: norHóe cojiHue

H óbiCTb HKO Mtcíiub, ero Híe rjiarojiiOTb neB-fernaCH — cbHinaeMO oojinne).

eské doklady ze XIV. stol. viz u Jireka Studia 13. U Dalimila teme,

že msíc ,,sndli vdi" t. j. arodjnice a v Mastikái ,,baba všechen

msíc szobala" (Ed. Patera 70; srv. Archiv si. Phil. V. 689).

2) Srv. Zibrt Seznam, 24, 116 si.,. 144. Staro. oby. 211 (Font. rer. boh.

III. 480, 481), kde i ada doklad pozdjších. Snad by se však mohlo uvésti

i kapitulare paderbornské / i. 745, které patrn se vztahovnlo i k Slovanm
na dolním Labi, a v nmž teme v i. 6 [Pertz Leges I 48): ,,Siquis a dia-

bulo deceptus crediderit sccundum morem paganorixm, virm aliquem aut

feminam strigam e-;se et homines commedere." Slovo striga je sice všeslo-

vanské (viz Miklosich EW. 326: striga, p.strzyga, strzygonia, sloven, stryga,

stiigón, slovin štrija, strigon, k emuž srv. dále . OTpí^, orpCy^, lat. stiix,

ital. strega, rum. strigoj), ale podle soudu Miklosichova 1. c. pešlo do slo-

vanštiny 7 rumunštiny a italštiny. Polský doklad wylkoleha z XV. stol. viz

u Brúcknera Kaz. III. 149.

3) Srv. Matov C6opH. Hap. yM. IX. 59. Srv. i alb. vurvolak a rum.

varcolac, valkolac.

*) Srv. mé SS. II. 434.

fi) St. móra je v slovníku Velešínov (za suga) a Prešpurském ze XIV
stol. yGehauer St. si. s. v.) Srv. i Zíbri Staro. oby. 211.

*) . upír, b. BaMnnpTa, sannpij, btjHhptj, srb. BaMnnp, p. upiór,

lupior, upierzyca, wampi, malor. BaMObip, senHp, BonHp, onnp, ynnpb

(Malorusi jim íkají též flBonymHHKH, nBanymni), vr. ynnp-b, ynup-b, oóup-b,

BaMHHp-b, vše od pvodního *iKnHpb (podle Miklosiche EW 375 asi ture-

ckého pvodu, srv. sev. turecké uber— arodjnice, podle Sobolevského

slovanského. JlHHr. Haóji. II. 18). Nejstarší doklad poskytuje jméno popa
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Slovanstvu. Je to také víra i jinde velmi rozšíená a prastará.^)

Doplkem k tmto starým zprávám je nyní nesíslné množství

survival udržených do nové doby, k nimž uvedené již zprávy ze

XIV. -XVI. století tvoí pirozený, sourodý pechod. Víru, že

duše pedk zstávají pi dom, že mají na dále aktivní vztahy

k potomstvu, že dlužno o n peovati, je docela i krmiti, napá-

jeti, a jsou-li zlé a nepíznivé, stále je usmiovati, je jedna z tch
stránek lidových názor, kterých kesanství a všechno úsilí církve

nedovedlo dosud vypleniti. Setkáváme se s ní na všech stranách

Slovanstva, kdekoliv se udrželo ješt trochu starších tradic, jenže

ovšem na rzných stranách nabyla zatím rozdílných forem, a

pedstava duší pedk všelijaké podoby, zaasté i vlivem pozdji

pišlých tradic cizích. Proto ovšem jednotlivých konkrétních by-

tostí a jmen jejich z dnešního folklóru slovanského nelze beze

všeho penášeti do doby pohanské ped XI.—XII. stol., nejsou-li

tam jinak doloženy, tak na p. . skítka, pikulíka, šotka, zmeka,

diblíka, raráška, luž. kubolika, ludka, pol. krzaka, skrzata, uboze,

pokue, r. zlydn, smoka, srb. sjenovika, bulh. stopana, slovin.

šentka atd., — ale základní pedstava, která v nich ve všech vzí,

a slují tak nebo onak, je prastará a pohanská pedstava, že

duše nkterého praotce sídlí v dom na tom neb onom míst, a

název, který prosté oznauje bytost tuto j?ko pedka, dda, nebo

Upira Lichého (Ynap-b JIhxuh) v zápisu knih prorockých z r. 1047. [Srez-

névskij MaT. III, 1239, Sobolevskij 1. c).

') StsL, csl. wofa-arodjnice, . mra, st. móra, mor. mora, luž mii-

rava, morava, myrava, pol. mora, mara, zmora, morus, též dusíolek, rus.

Mopa, Mapa, Mapyxa, KHKHMopa, srbch.-b. MÓpa, ;.loviíi. mora; etymologiu

nejasná, srv. Miklosich EW. 201, Bernekir EW. II. 76. Hirt (B. zur Gesch.

d. Spr. XXIII. 335) pokládá slovo za pejaté z germánštiny (srv. sthn.,

stisl. mara v témže smyslu), Kluge (EW ^ s. v. mahr) obé za prapíbuzné.

Srv. i ir. mor-[t)igain — Alpkópigin. Také Berneker zamítá 1. c. nutnost

pejetí z germánštiny nebo z . (xtópa (srv. Vasmer 3t. III. 128).

*) Stsl. vl^kodlak^, . vlkodlak, dial. vlkolak, vrkolak, pol. wilkolak, wil-

kohk, l. BOJIKOJiaKTs, BOJIKyHt, BOBKyjlSK, BOBKyH, b. BptKOJiaKTj, BJl-bKOnaKTa

^b^KynnKb, slovin. volkodlak, vukodlak, vulkodlak, vrkodlak, srbch. ByKOnJiaK.

Prví í ást je stsl. vlhk-b, druhá složka dlak^ byla Miklosichovi temná (EW.

380), Berneker ji správn spojuje se csl. dlaka — zvíecí chhipatá kže; srv.

i r. rb. a slovin. alaka (EW. 208).

1) Srv. k tomu R. Leubuscher Uber die Wehrwolfe und Thierverwand-

lungcn im Mittelalter. Beilin 1860., W. Hertz Der Wcrwolí. Stuttg. 1802,

W. Roscher Ephialtes. Eine pathologisch-mythol. Abh. iiber Alptráume

und Alpdámonen des klass. Altertums. (Leipzig 1900) ailiteratuiu uvedenou

u Zíbría Staro. oby. 210.
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jej oznauje podle místa, na nmž sídlí, nebo podle úkolu, jejž

vykonává, bude asi nejstarší v ad jmen, kterými dnešní folklór

oplývá,^) Nejrozšíenjší a nejstarobylejší je název ddh, . déd,

ddek, sloven, dedko, r, T>Kh, ntnyiuKa, bl. m^lXh, malor. jxiAn,

HHflo, flHflKO, flHflyx, pol. dziad, slovin. déd, b, cfeflo, ntflá,

srb. djed, luž. dzéd, zéd, srv, lit. dédé,^) jehož speciální funkce a

bydlo rozlišují další pipojená ap|)ellativa, na p. v luském statku

fl-feflyiiiKa flOMOBOH (také pouze jen homoboh, aomobhk), jx^jxh

sanneHHHH, 3aneHeHHHKi>, nonnenKa, óaHHHKt (óaHHH) , ryMeHHHKTj,

nonOBHHHHK-b, KntlíHHK, flBOpOBOH, flBOpHHH, XntBHHR-b, CapaHHHKTi,

^HpOBHKt, KOHIOIIIHHKl), TaÓyHHHK^, noneBHKij, DOneBOH, íkhthh

fl-feflo, xosHHH-b, rocnoflap"!), ó-fenyn-b, u Ukrajinc homobhk (xoBa-

Heiíb, BHxoBaHOK, roflOBaHeub, macnHBeqb), naciHHHK (na pasece

u vel), CKapÓHHK (u pokladu), KonanbHHHHž nyx, scMnHHHH nyx,

k emuž srv. dále názvy: . hospodáíek, šotek, (setek), skítek,

rarášek, lucek, sloven, lutek, buožik, škriat, škriatek, luž. kobolt,

kohoUk, kohod, koblik, kóUk, kubolik, bože sedleško, boža loscf)

palik, lutek, ludek, pol. fokuc, krasnoludek, krasnalek, karzelek,

krašnie, krzak, krzeslak, snrzot, skrzat [skrzatek), podziomek, dydek,

domowyk, slovin. kaš. krosnie, drómny, maz. czajczaduch, dre-

1) Srv. literaturu a doklady sebrané nlavn u Afanasjeva U.. Bosap. II.

67, 74, /. Jireka M. 1863, 262 si.. Máchala Nákres 89, 152 (a v Zlaté

Praze 188?, 643), Sumcova KyjibT. nep, (Kijev 1890) 95, N. Charuzina

v Sborníku cstn. ajih nsyn. 6faiTa KpecTb. Hac. Poccíh I. M. 1889. 369 si.,

P. Ivanova Hap. paacKasH o noMOBbix-b ntuiHxi, BonHHux-fa h pycaJiKax-b

(Max. HJiH Kp. Hac. KynnH. ybana. Chark 1893), Van Gennepa Observa-

tions siir le dieu domestique chez les Slaves de la Baltique etc. (Int.

Archiv. Ethn. XVI. 4—6, 1904), dále ve výše uvedené knize Zíbrtov

o staioeském skítkovi (s dalšími dodatky v . Lidu VII. 353, X. 401,

XI. 192, 305, 332, XVIII. 208, v knize ^. Hajného Rarášek Nymb. 1898

atd.), dále u Ad. erného Myth. byt. I. 19 si., V. Hnatjuka SnanoÓH flo ynp.

AeMOHOJiorÍH (Eth. 36. tob. lUesH. XV., XXXIII., XXXIV., 1912, se starší

maloruskou literaturou), Jireka Gesch. Seib. I. 163, atd. O polních dé-

monech (ochráncích polí a obilí na Balkán a obtování jim vybraného

snopku nebo hrsti klas srv. Stojlov A Bpana na HHBaTa (BiJir. CÓHpna

1903) a dále stá o Velesovi.'

2) Miklosich EW. 44, Berneker EW. I. 191. Odtud i polský a blo-

luský název slavnosti dušiek dzia.dy, o níž srv. ?S. I. 292.

') Zjev dolnolužické boží losi je nejasný. erný je však ítá jako Afa-

nasjev a Sreznvskij mezi duchy podomní (Myth. byt I. 51., 62, 64), Máchal

mezi persorifikace vtru (Nákres 74). Název spojoval Miklosich s pol. wloš,

erný vykládá glose — hlasatel (I. c. 53). Hornolužické Bože sedleško je zejm
forma ducha domového [erný I. 57).
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vanský guorcónek}) slovin. Šetek, šent (Šentek), škrat (ikratec),

chorv. škrapec, srb. cjeH, cjeHOBHK, ajkhh, bulh. cionaH-b.

Bytost tato vystupuje i v podob ženského pedka, pí i emž
je zase pirozen oznaována slovem bába, babka,^) vedle toho i pre-

spalnica (luž.), žitgola, žithola, žitná bába, BonocaTKa a j.^). Ped-
sta\y tyto a jiné názvy jsou z ásli na jisto pvodu pozdjšího a

i cizího, k Slovanm peiieseného,*) ale byly na domácí a staré

pedstavy a zjevy manistické applikovány. O jiných bytostech

není zase dosud jisto, patí-li k této skupin, a na mnoze ukazují

podobné vztahy k lovka, jako na p. zmek (zmok, smok), plón,

plivník.^) Ale kladl bych je prozatím spíše sem, než mezi pouhé

pírodní personifikace ohn.*)

Domácí dd je v oích lidu jakýmsi ideálem hospodáe. Má
obyejn podobu staeka, ale mže se po pípad mniti ve zvíata,

nejastji v hada.') Had, i jinde zvíe xar' é^o^V totemové, stojící

1) V Liineburgu Cerriji Myth. byt. I. 95, 9t;, Rošt Spracbreste der Dra-

váno-Polaben . Leipz. 1907. 386 (název od gúora — . hora).

2) Srv. bloruské 6a6KH sanenHUH nebo termin 6a6u podobného vý-

znamu jako nsíiflfai {Sejn I. 2. 591. 595. 606).

3) Srv. o nich u Máchala Nákres 162 si., Afanasjeva T\. b. III. 772.

*) Na p. skítek, st. škrietek (v dnešní pedstav i duch nektnátka
hlídající statky a dobytek) aloven škriatek, pol. skrzatek, skrzai, skrzot, slovin.

škrat, škraíec, ch. škrapec (srv. Máchal Nákres 106) vznikl teprve vlivem

stn. scrat, sthn. scraz, nhn. schratt— lesní bytost. V eštin je doložen teprve

od XIII. stol. jako diblík a zmek (srv. výšestr. 43). Tradice, že se rodí z vejce

pod pažím nošeného, jest také pozdjší; rovnž nové názvy špiritus, špír^^k,

lucek [Zibrt Skítek 3). Šotek (šetek) a hospodáíek doloženi jsou u nás od

XVI. stol. Pavel Stránský (Resp. boh. 1634 VI. 251) a Pšina ^Piodromus

1663, 214) píšou šetek nebo skítek, diblík. Paprocký (1598) píše též škort.

L. XVIII. 208. Srv. o tom více u Zihrta Skítek 8 si., Výi. obyeje 200.

Tr.ké smoka (vlastn snoka) má Karlo,wicz za pejaté germ. snake. Lužití ko-

bolici a pod. vesms vznikli z nm. Kobold [erný Myth. byt. I. 19 si.).

K názvm tm srv /. Karlowiczi Geim. Elemente im slav. Mythus (Arch.

f. Religionswiss. 1900. III. 187, 190, 191).

^) Srv o nich u Máchala Nákres 152 si.

•) Tc.k Máchal 1. c. a Bájesloví 51, 52. Za ducha domového má plona

i erný I. 19, 22.

') Pedstava o hadu hospodáovi je u Slovan severuích velice roz-

.šíena. Sr\'. o ní Sumcov KyjibT. nep. 98, Famincyn Bohí. 99, Schneider

Lud. XVI. 155, E. Majowski W^ž w mowie i pojQciach lud. (Varš. 1893),

Máchal Nákres 106, Zihrt Skítek 31—32 (zde doklad o hadu hospodái z i.

1613), jež doplní J. Soukup doklady z XVI. st. (v Kosmograíii Zikmunda
z Puchová, 1554). Srv. . Lid. III. 432 si. Sem patí dále i pedstava zmeka,

moka v podob hada nebo kuete [Máchal 150, Bájesloví 51), pedstava
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v popedí všech kult totemových/) u Slovan funguje dosud
aspo jako zástupce ddv. Dd sídlí v dom na píhodném míst,
nejastji v teple za pecí nebo pod ní, u prahu, pi ruském dom
patrovém i pod jizbou, v podpoli, potom i v lázni pod pecí nebo

pod lavicí a odtamtud peuje o blaho rodiny i celého domu ; dohhží

zejména v noci na dm, na stáíje, na chlévy, odvracuje neštstí,

radí, nosí peníze i zboží, po pípad hlídá i stáda. V pedstav
mnohých je dosud tak nutnou podmínkou ádného a štastného

hospodaení, že v novém dom mže zkvésti blahobjrt teprve,

když zeme hlava rodiny a stane se ,,ddem" (jemu také místy

pedem obtují jehn nebo kohouta do základu domu), a st-
huj e-li se rodina v nový dm, hledí aspo voláním a ceremoniemi

i kouzly docíliti, aby se ,,dd" ze starého vysthoval na místo nové.

Významné takovéto ceremonie sebral a popsal z rzných konin
Slovanstva už H. Máchal.

2)

Za to ovšem, ím ddové k dobru domu pispívají, živoucí

rodina o n peuje, vzývá je, oddluje jim od jídla i pití, zejména

luž. plona, zmija, kapona {erný Myth. byt. I. 22, 34). U Polák pipomnl
ctní had domovních už Kromer, a do téže kategorie náleží nejspíše i Dlu-

gošovo žywie (deus vitae, quem vocabant zy wye) podle výkladu Briicknerova

(Archiv si. Phil. XIV. 179 si.), jenž ukázal na analog, lit. gywata, gywate od
gywas— živý. Srv. i Kibort Wisla XV] II. 524. Také na Balkán je víra v do-

mácího hada, jenž štstí pináší, velice rozšíena; v Bosn sídH v každém
dom KyhHa SMHJa, KykapHqa {Lilek Wiss. M. Bosn. IV. 440, Jireek Gesch.

Serb. I. 167, Trojanovi Cpn. >KpTBeH. 06. 147). Tak i ú Bulhar, kde domá-
cího hada nikdo nesmí zabiti {Paraškevov Florp. 06. 375). Tjrtéž tradice

známy jsou ze staré Litvy, Žmudi a Pruska ca mnoze dosud udržené [Brúck-

ner Archiv XIV. 179, Litva 50, 72, 111—114, kde viz i staré doklady z Me-
netia a Lasického, Nehring Globus LXXIII. Nr. 4, Stteda tamže LXXV.
160, Billerbeck tamže LXXV, 295, Zibt Seznam 70, kde uvedeny dcklady

z Jeronýma Pražského z XV. a Mirotického z X\a. stol.). Ctní had u Bul-

har na Volze pipomíná Fadlán {Harkavi CKaa. 90). Kljuevskij (Kypci p.

HCT. I. 139) domnívá se, že str. myp-b znailo duši rodonáelníka (v sta-

rých textech má slovo to význam ptáka, Sreznvskij Max. t. III. 1615) ;

na jednom míst Ipajevkého letopisu k r. 1149 teme výraz npamyp^
ve výzijamu prapradda (pravnuka?). Srv. Sreznvskij II. 1375 a IlCPJl.

n. 45. Výraz smok — had doložen už u Jana Ex. bulharského \Sreznévskij

III. 444).

1) Svr. Wunát Volkerpsych. IV. 1. 358. Nkteí divoši staví pro hady
i chrámky, na p. v BrasUu, v africké Guineji a jinde. Srv. Luhhock Ci-

vilisatlon 224, 227, Waiiz Anthr. III. 418.

-) Nákres 94.
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pi domácích hostinách a svatbách ,i) obtuje jim první vlasy

dtské,^) ba docela jim v Blorusi (v gubernii vitebské a minské)

pipravuje i parní láze po starodávném zpsobu^) a má radost,

když shledá, že duch nabídnuté krm nebo lázn použil. V bulhar-

ském Nevrokopu nebo v pomácl|:ém kraji, najdeli hospodyn v pod-

steší po 14 dnech -úbytek v jídle a pití stopanovi pedloženém,

s radostí volá: ,,stopan jedl, stopan pil!"*)

Pedevším však tmto duším pedk náleží ada slavností

konaných na poest zemelých, akceptovaných, ba upravených

církví katolickou i pravoslavnou,^) a jsou jinak pvodu pohan-

ského a na mnoze mají ješt zejmé zbytky bývalého kultu pedk.
Sem patí ruské a j ihoslovanské slavnosti v tetí, šestý, sedmý,

devátý, dvacátý, a zejména tyicátý den, dále pololetní a vý-

roní den úmrtí, zv. podle ísla dne nebo jinak ipanesa, nonymje,

sofra, daa, opíjelo, karmina, kar, noMCH, noMana, npHHoct,

^) Oddlování jídel a nápoj pi hostinách je velmi asté. Pi blo-

ruské svatb staví se íše vody na pec pro babky zaplené (Dovnar Zapolskij

3th. 06. 1983. IV. 81), na Slovensku se ví, že duše zemelých len rodiny

chodí spolu na svatební hostiny [Chorvát SI. Pohl. XV. 29) a o krmení skítk
v echách zapsali už zprávy Balbín, Stedovský a Albín z Giinterodu

(Zíbri Skítek 10, 11, 20). Vysoce zajímavou zprávu Menetiovu ze XVI. st.

z Blorusi uvedl jsem už v ŽS. I. 287. Dávání jídla uboži a duším pipomí-

nají stará polská kázání {Brúckner Kaz. II. 321, 322—326, 345, Lit. reUg.

I. 49). Srv. výše citát na str. 42.

2) Na p. u Hucul [Kaindl MAG. XXVI. 181).

') íká se ,,napHTbCTapHKOB"b" (srv. ŽS. I. 135) a je to z Rusi doloženo

už textem z konce XI. nebo z po. XII. stol. v Slov sv. Jana Zlatoústého

(h Ha nen jnome bi 6aHH mbith ch hm BenHTb) a v Slov sv. Grigorija

. [Tichonravov Jltr. IV. 99, 108). Tento zvyk je dosud i u ruských jinorodc

{Anikov ntcHH I. 300). Podobného nco je obyej „rptrb noKoHHKOBi"
nebo ,ponHTejie" v jižní Velké Rusi. Srv. o nm u Zelenina Cóophhktj bi>

HecTb CyMuoBa ,256. Z Polska je ohívání duší zemelých doloženo už

z XV. stol. {Brúckner Kaz. II. 322, Archiv X. 385).

*) C6opH. Hap. yM. XIV. II. 185 si., Mrko Worter u. Šach. II. 94.

U Pomák polévají krb vínem a pi pití žádají stopana, aby poskytl celému

domu zdraví, dlouhý život, lehké porody ženám, aby ostíhal dobytek,

kon a pole; na to donesou jídlo a pití do podsteší a po dvou nedlích jdou

se dívati, zdali ubylo. Podle Marinova Hap. stpa 212 stopanin mívá po-

dobu hadí.

^) Katolická církev se více bránila tmto pohanskýmpežitkm, kdežto

pravoslavná se pizpsobila a proto se tam také mnohem více udrželo.

V Srbsku a v Bulharsku dosud sám pop podílí duši zemelého nápojem a

jídlem (noMCH MpTBOMy) anebo sám zaklíná a vyvolává duši mrtvého

z hrobu. Srv. doklady v ŽS. 1. 295.
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npHKnansHHH, noMHHKH, zaduszki, a zejména srbská a bulharská

saflyiDHHua, bloruské dshah nebo 6a.6hi, xayxypH, xaBTypH,

velkoroiské poflHTejibcKie cy66oTH, HaBi, HaBCKi flCHb, eenHK-

ncHb, ccMHKi), panyHHija, maloruské rpoÓKH, MorHnKH a ovšem i zde

dále popsané rusalije, srb. ch. ružialo, jipyHíHHano.^)

Pi nich se vesms pinášejí na hroby, tedy duším zemelých
pedk, jídla, pití a rzné milodary (srv. zde z I. dílu Života Slo-

1) Srv. obšírnji o tchto slavnostech v Ž.S. I. 288—296.

4*
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vanu opakovaný obraz bulharské zadušnice a velkoruské radunice)

.

Také svcení srbské slávy (cnaBa, KpcHo hmg) není než starý po-

hanský, kesanstvím adaptovaný svátek k uctní pedk, pi nmž
jim dosud pipíjejí a pedkládají proskury.i) Cítíme se ješt docela

v ovzduší pohanském, slyšíme-li, jak na p. bloruský hospodá

pi slavnosti pominek volá na duše pedk (cBHTtie nsHflLi),

aby piletly, pojedly a popily s rodinou, která jim oddHla kousky

jídla i trochu vodky ,2) nebo jak na Malé Rusi jim peje, aby se

jim „vesele žilo na onom svt."^)

Ze se tito pedkové mohou objevovati i ve form lidem ne-

píznivé, svdí maloruské tradice o zlydnech (snHneHb), zapených

démonech, staících, kteí kam pijdou, pivádjí bídu, dále tradice

o nespokojených a zdivoelých didcích (nHHKo), potulujících se

v pírod a pod *) Bloruský homoboh, bohhhhh, ntuiÍH mohou p-
sobiti dobe nebo zle.^) Také velkoruský agmoboh rozhnvá se

obas a škodí, zejména když se o nho náležit nestarají^) a malor.

HHHbKo nebo polský dziad nabyli bhem doby významu nepíz-

nivého, strašidla nebo dábla.') Zde bych pipomnl, že zlydny

dokládá už Slovo Kyrilla filosofa v hrozb proti opilcm.^)

Tito pedkové byli v staré dob ctni nejen bezprostedn,

nýbrž i v podob idol neumlou rukou ze deva nebo hlíny zho-

tovených. Dosvdují to výše uvedené zprávy Saxonovy a Hel-

moldovy o Pobaltí*) i snad eská tradice u Kosmy a Dalimila,!**)

1) Trofanovi Cpn. HíepTB. 06, 91 si., Bogisi KibHiKeBHHK III. 426.

Krauss Site u. Brauch 51.

2) Srv. úplný citát tohoto obadu Šejnem [Ma. I. 2, 596) citovaného

v I. díle ŽS. sír. 288. Tamže viz jiný velmi pouný citát o krmení duší na

Blorusi v XVI. stol. ze spisu Jana Menetia, z Roxolanie Klonoviovy a

z ]iných novjších zpráv.

^) Jašuriinskif Ch. zapsal z Malé Rusi následující pozdrav pi po-

minkách: ,,no MJiHeM-b noKoHHKa, htoótj eMy JieHKO HKHynocb na tomtj

cbít^, HTOÓ-b CMy secejio iKHjiocb na tomi> CBirbl" (8th. 06, 1898, III. 95).

*) Máchal Nákres 83, 84, Afanasjev 11. b. III. 404—408, Cubinskij 1.

211. II. 110 si., Hratjuk Eth. sóhph. XXXIII., str.VIII., XXXVIII, Jire^k

CM 1863, 264^-6, Sumcov KyjibT. nep. 217, Hrynenko CnoB. II. 158

5) Šejn BtJiop. c6. III. 310.

«) Máchal 1. c. 96.

') Karlowict SI. gwar. I, 421, Máchal 98, Hnatjnk 1. c.

*) Kyrill, obraceje se proti opilci, dí, že ,,3jiuhhh Ha Hcro CMOTpjjT^b,

yflOBHHioTij ero naKt cbhhíio." (Hh. 3an. II. oth. AKan. H. V. IlpHn.

64—5. Srv. Veselovshij C6opH. Akzr. XLVI. 235.)

9) Srv. str. 40.

1°) Srv. str. 41.
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a že tak bylo i u Rus, vidíme z toho, že se dosud v maloruské jizb
polika v kout mezi okny, na níž stojí ikony, nazývá óoacHHK

a obrazy samy 6orH,— patrná to zejmá reminiscence nádobu, kdy
zde stávaly idolky pedk.^) Na Národopisné výstav eskoslovanské

nalézaly se v lašské jizb za pecí dv hlinné sošky ,,dadk", které

prý zhotovil J. Valový z Orlové podle staré tradice. Nebylo mi však

možno dozvdti se o této tradici nco positivního a zjistiti, zdali

podobné sošky ped lety vskutku bývaly na lašských horách .2)

Mimo t5rto bytosti vzniklé z duší pedk, které zstávaly
v stálém nebo doasném spojení s pozstalým hospodástvím,

zdržujíce sé v nm nebo poblíže nho, existuje ve folklóru slovan-

ském ješt množství jiných pedstav, které, pokud jsou tradice

je provázející sebrány a analysovány, náležejí také do kategorie,

vzniklé z duší lidí zemelých. U všech zjev, jinak na venek velmi

blízkých, nelze toho sice prokázati, jak dále uvidíme, ale u n-
kterých je manistický pvod zcela zjevný. K nim náležejí ruské a

jihoslovanské HaBbe, HaBJíKH, hebkh, meerh, nepízniví to dé-

moni v podob ženské nebo dtské, o jejichž stáí a pvodu
zmínili jsme se už výše na str. 37 pi výkladu slova navb a potom
velká ada ženských bytostí zvaných speciáln rusalkami nebo také

obecným názvem vodních a lesních panen, žen. Všechny tyto by-

tosti, jejichž poetická úloha v tradici lidové je známa, nejsou p-
vodem nic jiného, než duše zemelých dtí, dívek a žen (zejména

nevst), potulující se po bezích vod nebo lesních cestách a mýti-

nách. Z ásti zajisté i vily sem patí. Oboje, rusalky i vily, zasluhují

však zvláštního rozboru, jak následuje.

Rusalky jsou v dnešním slovanském folklóru b5rtosti démo-
nické, ponejvíce v podob spanilých dívek se záícími rozpuštaými
vlasy (a jsou i pedstavy žen starých, ošklivých a zarostlých),

jež se v noci koupají ve vlnách nebo tancují po bezích, houpají

se na vtvích strom nebo se zdržují i na polích v obilí, všude

okouzlujíce mimojdouí smrtelníky. Mají podle toho i rzná spe-

ciální jména.
^)

») Srv. ŽS. I. 881, Rhanim Wohn. 148, Cubinskij TpywJ VII. 384.

Ve velkoruském dom sluje ímsa ta 6o>KHHua.

2) Jos. Vilika v lánku: ,,adci ili hospodaící" (Národop. Sborník

I. 63, s cbrazy) praví, že ješt v první pol. XIX. stol. byly podobné figurky

v chatách beskydských. Ale zpráva ta je naprosto ojedinlá a proto nevro-
hodná.

') Na Blorusi KynaJiKa, BOHHHHua, na Malorusi pycaJiKa nisa, 6orHHíi,

MejiiosbíHa, jii030Ha, norepná, norepnýH (/de se mimo to dlí na lesní.
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Nejobyejnjší název na Rusi je rusalka (pycanna), ale název

ten, a etymologií lidovou spojen byl oividn se si. ruslo,^) není

pvodu domácího, nýbrž vznikl z jména antických, vlétkonaných
slavností, od rží zvaných rosalia, pascha rosarum. Tyto bujné

slavnosti bakchického rázu s dramatickými motivy (pestrojo-

váním) udržely se pes odpor církve i do doby kesanské a roz-

šíily se z Balkánu ke všem tém Slovanm.2) Církev se tomu brá-

nila, zatracovala je podobn jako kalendy, voty a brumalie, jak

vidíme z Balsamonova (XII. stol.) kommentáe k 62. kanónu

VI. koncilu,^) dále ze spis bulharského arcibiskupa Demetria

vodní, ranní, polední a veernice), u zabajkalských a urálských kozákíi

HepTOBKa, uiyTOBKa. O rusalkách vbec srv. Máchal Nákres 115 a Zl.

Praha 1890, 183, Leger Myth. 177, Dm. Zelenin K-b aonpocy o pycaJiKax"b

(}Khb. CTap. XX. 1911, 357; zde na str. 369 viz i literaturu ruskou),

dále P. Šafaík O rusalkách M. 1833 (Sebr. sp. III 81, srv. 3opa

raJiHnKa 1851, 19—20), Ralston The songs of the Russian people L. 1872.

139, Afanasjev, Uo&r. b. III. 124, 240, Cuhinskij T-pynu I. 207, III. 1S6,

Sejn B-knop. C6op. I. 196, Anikov J. Bec. o6p. nicHH I. 301 si., (303 lite-

ratura, Sngirev J. IIpocT npasn. IV. 7, 13, Sacharov CKas. p. Hap. II.

185, 196, Teresenko Bhtt. p. nap. VI. 125, 136, Hnatjuk Eth. 36.

XXXIII , str. XXVIII. 191 a XXXIV., p. 264.

1) Jagi 1. c. 629. Srv. i pycjiíJHKa — nymfa {Vasmer 3t. III. 168).

Výklad názvu rusalka od si. *rusa — eka a ruslo — eišt podal i Šafaík

Sebr. sp. III. 87, po nm Hanuš Báj. kal. 163, .zamítl však rozhodn Mi-

klosich 1. c. 404. Jiné etymologie spojovaly rusalku se slovem rusý, plavý

(srv. Šišmanov C6. nap. yM. IX. 549).

2) Tak vyložil první Fr. Miklosich. Die RusaHen. Sitzungsber. Akad.

Wien 1864. Bd. XLVI 386. K rosariím a spojeným s tím parientaliím ím-
ským srv. Towasc/íe^ Uber Brumaha und Rosaria (Sitzungsber. Akad. Wien
LX. 351, 359) a Marquardt Handbuchióm. Alt. VI.2 310 si. Tomaschek je vy-

kládá za slavnosti na poest Dionysa s rázem bakchickým a ukazuje z nápis,

že byly v Thrakii už v dob staré (373). Místy splývaly s kalendami a bru-

maliemi a pešly potom na konec a na poátek roku (Veselovskij Paa. XIV.

272, 285). K pechodu slova rosalia v stsl. pycannn srv. Wasmer 3t. III.

168, Románsky Lehnwórter 127, Jagi Archiv si. Phil. XXX. 628, který pi-

jímá pímý pechod z latiny do slovanštiny a odtud do etiny. Srv. i alb.

rsaje, ržaj, ršeit ze ršali —• letnice, st. pouaáXia a rum. rusale, rusali {Mi-

klosich 1. c. 389). Název slavnosti pešel ostatn ješt jinou formou do jižní

slovanštiny; srb. npy>KHHaJio, py^KHiano není nic jiného, jak Mrko ukázal

(Grab als Tisch 145 ; siv. i ŽS. I., 292). Nový, ale nesprávný výklad rusaUjí

ze slova ápocK;, 'Apo^áXia — slavnost orání na poest Demetry, podal

M. Dikarev (Max. no ynp. eTHOJi. III. Elpcrp. no 36ip. BÍn. 10).

') Srv. u Miklosiche 1. c. 387. (xat Ta XsyófjLeva pouaáXia, xá [jLSTa

TO áytov Tcáo^a áro xax^í; ouvvj-š-sa? év Tatí; e^w x^pat.<; ytvójjisva,

Toc pÓTa xal Ta PpoujjiáXia . . .).



55

Chomatiana z XllI. stol.^) nebo v Rusi v XI. století z výrok
letopisce Kijevského pi r. 1068,^ a znamenitého kazatele K5rrilla,

biskupa turovského,^) dále z Ústavu bleského*) a z ady jiných

zákaz souasných i pozdjších.^) Ale nepomohlo to. Rosalie,

nebo jak znl starý slov, tvar pycanHH, pronikly, jak vidíme

z práv citovaných spis, asn k Slovanm balkánským,®) v XI.

^) Tamže 388 celý obšírný citát („eiróvTSí; 6ti TcaXatou £-9-ou<; év

T^ X^P<? 'toÓtov xpaxouvTOí;, 6 Sy; pouaáXia óvofxáJ^exat . . "). Jiný starý

rukopis bulharský citovauý Miklosichem 389 uvádí ,,Bt Tbwfle HbHb loaHa

3jiaToyCTaro cjiobo na pycanHio".

2) Lavr. 166': Ho chmh Hb5iB0Jii> JiCTHTb h npyrHMH Kpasbi, BCJiHbCKbíMH

jiecTbMH npesajiHH hu cxb Bóra, TpyóaMH h CKOMopoxM, rycnbMH h pycaJibH

(v ruk. PA. pycHJibMMH). Bhhhmtj 6o HrpHma yTOJiOHena h Jiiofliií i^Horo

MH0>KeCTB0_ [na HHX-b].

") v Slov o post KyriUa Turovského zapovídají se mezi jiným:

ótcoBCKUíi ntcHH, njiHcaHbe, éyónu, contjiH, rycjiH, nHCKOBe, HrpaHbH He-

noAOÓHbiH, pycaJibH {Th> Buslajev Her. xpecr. 504, Miklosich 1. c. 390).

*) V I. 105 praví se; HCJitno KOJienosaTH hh pHcajibH HrpaTH {Golubinskij

HcT. p. q. 1.2 2, 544).

*) Veselovskij (Pas. XlV. 278) uvádí ješt tyto doklady pro rusalné

hry: V ToUc. k ap. Pavlu XIII. stol.: erjta Hrpaiorb pycanna jih CKOMopocH

JIH nbHHHUt KnHHIOTb HJIH KaKO CopHIne HHOJIbCKHX-b Hrpt, TU HíC Bt Tb

HzCTb npe6yflH noMa. Ve BTjnpomeHÍH anocx. o Mynax etc: Hrpu rjiarojie

MUH KyKJibi H CKOMopoxH H pycaJiieio ruiauiymaa h bch HrpHiita 6"fecoBCKaa.

V Slov sv. Nifonta O pycaJilaxi: ocraTH Bckwb Hrpi. ótcoBCKHx-b h orb

jibCTH BbaBOJiH Hannane Hme obojí HMinbe naiOTt 6-fecy jiyKaBOMy hhíc

cyTb pycaJibH a HHHHíe CKOMopoxoM-b. v žití sv. Nifonta: H co6paB-b

(caTaHTj) ó-fecH, npeoópasH bi> HejiOB-feKH h Híinuie btj oóopi BCJiHut yne-

crpent a-b rpant, obh BÍnxy btj óyónu, npysiH B-b koshuh h btj con-fejin

conjixy HHÍH Hce BoanoiKbme na ch CKypaTU, ntnxy na rjiyMJieHÍe, nejiOB-fe-

KOMb ... H HapeKoma Hrpu rb pycanÍH. (Srv. Kostomarov FlaM. crap. p.

jiHT. I. 208). V Azbukovntku: pycaJiÍH — Hrpw CKOMopomecKÍH. V Stoplavu

(r. 1551) hl. 41 i. 24: pycaJiHH o loaHHOB-fe hhh h HaBesepHH PoHíbcrsa

XpHCTOBa H BorOHBJíeHHH CXOflíiTb CH MyHÍHC H WeHbl H fltBHUbl Ha HOUIHOC

nJiemeBaHHe h na óesHHHHu ropoBt h na óecoBCKne ntcHH h Ha ujiHcaHne

H Ha CKaKaHie h na oroMepcKHe n-kna. K tomu bych pipojil pro XII.

stol. ješt zápisy z Ipatjevského letopisu k r. 1174, 1177, 1195 (pycaJib-

CKan HtntnH), dáJe ze Sbornika Trojického XII. st. (Flerp. o nocrfe 58):

H no CbuibCTBHH CBaTaro fljrxa penuie no pycajinixi, dále z Izbori ika

XIII. st.: HPpaiOTb pyCaJlHíi jih CKOMOpOCH, jih nbHHHut KJlHHIOTb . . . HJlH

KaKO cóopnme HnojibCKux-b nrp-b — , z Nikon. Pandekt 12 (Trul. 62):

CHue peKOMw KaJiaHAu h peKOMUH both h peKOMan pycajinn orbHTH xcmeMi),

z Žití Niíontova (r. 1250) 21: O pycannsix-b. Další doklady od XIV, stol.

viz ješt u Sreznévského Max. II. 197 a Miklosiche 1. c. Srv i ŽS. I. 280

a na konci této kapitoly sta o výroních slavnostech.

•) Nejstarší doklad z XI. stol. znám v Savvin knize 130, 131, 147.
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stol. byly bžnou rozpustilou slavností na Rusi/) a že se dostaly

i do Alp a Karpat, ukazuje slovin. risale ve smyslu letnic, risalek

(risalšek) — msíc kvten a s^vnost provádní Rusy,^) pod Kar-

paty pak slovenská, dosud udržená slavnost rusadel nebo rusa-

dlných král?) Také se podobá, že i zápis Kosmv k r, 1092, a

(v kalendái tikráte teme no pycanHHXi, — za [xerá tyjv TrsvxsxoaTi^v

a dvakráte Bt C2k6otík pycaJibHm). K dalším srv. Jagi 1. c. 629. O dalším

rozprostranní a udržení zvyku rusalijí u Bulhar (pycánnH, pycáncKH npy-

HíHHbi, pycánKHTt HrpH) srv. hlavn sta Iv. Šišmanova FIpHHOCb k^mij

6-bnrapcKaTa Haponna eTHMonorHH. C6opH. Hap. yM. IX. 645 si. a pak

u K. Sapkareva PycajiHH, npeseH-b h TBipnt HHTepeceHt óinr. oómaPi

(Plovdiv 1884). Týden, v nmž chodí rusakké družiny od domu k domu,

zove se pycaJiCKa Heninn, neb pyoaJin, msíc erven pycancKH Mtceu-b;

dále se jméno udrželo i v topografii na oznaení míst, kde se strhly krvavé

bitky rusalské (pycaJicKH rpoÓHma, pycanHHTi nebo míst, kam nemocní

chodí se léit (pycaJiH, sg. pycano). Podobné stopy, ale slabší rusalijí jscu

i u Srb {Mrko Grab 144, Šišmanov 1. c. 547—648, Danii PjeHHHK

III. 64, Mon. serb. 92). Nov o rusalkách a rusalských slavnostech

v Bulharsku psal D. Mayinov Hap. B-fepa 191, 476.

*) Vedle výše uvedených citát z letopisu Kijevského k r. 1068, Ky-
rilla Turovského a jiných odkaz z pozdjší literatury dlužno poukázati na

to, že i na Rusi se obady rusalné dosud udržely (pycaJiin), spadajíce asov
v jedno se semikem, t. j. sedmým tvrtkem po velikonocích. Srv. Zelenin

M<HB. CTap. XX. 415 si. Pi tchto slavnostech objevují se hlavn dva

obady: poheb (noxopOHH) rusalky a provádní (npoBonu). Pi prvém po

hbívá mládež figuru rusalky do vody (srv hlavn popis Šejnv z Rjazaska
(BeJiHKopycc-b I. 367. Srv. i Marep. I. 1. 199) v plné anaiogii s pohbem
Kostromy; pi druhém provádjí rusalku (a tobu opt slamnou figuru nebo-

živou dívliu s rozpuštnými vlasy v pouhé rubášce nebo i bez ní) po polích

a po lesích. Nkde však místo provod nastupuje vyhánní (HsrHaHie)

rusalek. Srv. i Miklosich 1. c. 394, Afanasjcv U. b. III. 150, VtseiovsHtj

Pa3. XIV. 265—268 (zde terminologie rusalných dní), Anikov HtcHíi

I. 42.

2) Miklosich 1. c. 389, Jireek Mittelalt. Serb. III. 66. Mrko Grab 143.

Také katolíci dubrovnití a kotorští zovou letnice rusalje, nisalji. O prová-

dní Rusy u štýrských Slovinc srv. Veselovskij 1. c. 266.

®) Dokládají je už statuty muráské synody z r. 1585 a štítnického

soboru z r. 1591, zakazující ,,na rusadlnie sviatky podle starého obyeje

králov stavti, tance vjrvazeti atd." (Srv. Bartoloma ides Memor. prov. Cset-

Kekl799, 222. Zíbri. Lid II. 107, 108, Veselovskij Pas. XIV. 264) ; udržely

se dosud v Zemplín (Slov. spevy I. 230) a Zvoleni (Pospíšil as ol. muz.

XXIX. . 113). Že byly i jinde, v Hont, v Prešpurku slaveni rusadlní

králové, vidím z terminu ,,reges pentecostales" v popisu M. Béla (Notitia

Hungariae II. (1736) 193, 231, IV. (1742) 749. Srv. . Lid V. 279. Rusadlm
u východních Slovák odpovídaly iuríce u západních. Miklosich i Veselov-

skij vykládají tento název od tuí masky, kterou nosili pi nich, podobn
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názvu rusalje neuvádí, vztahuje se k nim^) a že moravská slavnost

král o pondlku svatodušním je jejich ohlasem.^) Ze srbch. py-

JKHHano nebo npy>KHHano není nic jiného nežli rosalia, ukázal ne-

dávno M. Mrko .3)

Ženské figury pi tchto slavnostech vystupující*) dostaly

patrn jméno rusalky a odtud pešlo jméno vbec na ženské by-

tosti pvodu manistického a rusalkami zvány byly speciáln duše

pedasn zemelých dtí, svobodných dívek, nevst i žen. Uka-

zuje to zejm tradice ruská a v slavnostech rusalných mají vzpo-

mínky na mrtvé a uctívání jich dosud dležitou úlohu.^) Ostatn
i pvodní italská rosalia spojena byla se sXdiVnosiiparentalia ovanou

a mla patrn ráz našich ,,dušiek".^) Proto správn N. Veselovskij

zaadil rusalky do kategorie bytostí manistických, Vzniklých z duší

lidí pochovaných na horách, v lesích, ve vodách a pi cestách.')

Nejnovji sice Dm. Zelenin obmezuje podstatu ruských rusalek

jenom na duše dtí a žen zemelých nepirozenou smrtí (pro n
má ruský lid starodávný termin sanojKHtiH noKOHHHuu), ímž
vykládá i jejich škodlivost a nepíze, již dlužno usmiovati, i adu
s tím spojených detailních survival pohebních, i pominky na

jich poest, i to, že slavnosti rusalné ukazují prvky, které mají jaksi

nahraditi rusalkám rituální poheb, jehož se jim nedostalo^), —

jako místy v Rusi vystupuje pod jménem rusalky figura koská. Miklosich

1. c, Veselovskij 1. c. 265. Srv. i Famincyn Bo>K. 211.

^) Kosmas III. 1: Item et superstitiosas institutiones, quas villani adhuc
semipagani in pentecosten tertia sivé quarta feria observabant offerentes

libamiua super fontes mactabant victimas et daemonibus immolabant . . .

2) Pospíšil 1. c.

3) M. Mrko Grab 144, 152. Srv. ŽS. I. 292.

*) Srv. o tom \íce v odstavci o slavnostech výroních.

8) Srv. Šafaík 1. c. 92—93. Máchal Nákres 118, Veselovskij 1. c 269 si
,

Afanasjev II. b. III. 243 si.

«) Tomaschek 1. c. 373 si., 377, Anikov Bec. n-kcHji I. 302.

7) N. Veselovskij PaSHCKanÍH XIV. 270, 280 (CóopHHKt Anan. XLVI.
1890}. Pi tom i rusalné hry jsou mu kultem mrtvých. Podobné soudí

i /. Anikov BeceHHaji híchh I. 301 si. a Mrko Grab als Tisch 144.

Za zbytky rusalií pokládá Veselovskij i tak zv. gótské hry byzantského dvor-

ního ceremonielu, konané na poátku roku a shledává jejich obraz na známé
scén namalované na schodišti kijcvbkého soboru sv. Sofie (Pas. XIV. 282).

') Zelftiir 1. c. 414 si., 422. K tmto pohebním detailm patí pocho-

vávání zalozných osob pi cestách do spolených jam, krytých boudami, do

t. zv. ubohých dom (yóorie noMa), jei. jsou doloženy od XIII. stel., dále

pihazování vtví a pod. vcí na hroby založných cd kolem jdoucích, sta-
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ale i tato these potvrzuje jen znovu a dkladnji manistický

pvod a ráz, který je dnes nesporný.

Ze všeho je zejmo, že rusafije pejali Slované ješt na konci

doby pohanské. Ze by však byly už v té dob vznikly z této slav-

nosti i personifikované rusalky, dokladu není^) a musíme zatím

rusalky jakožto vodní a lesní bjrtosti démonické pokládati za výtvor

doby pozdjší. Staí pohanští Slované mli bytosti obdobné nym-
fám, jak dosvduje pímo Prokopios,^) ale jak je zvali, nevíme,

rusalkami najisto ne, spíše vilami nebo navkami. Název rusalek

pešel na n teprve pozdji a pokud vím, jen v Rusi a na Balkán
(odjinud jsou doklady jen literární), pi emž patrn psobila i li-

dová etymologie, spojujíc je se si. ruslo a lokalisujíc pedevším

k vodám.3) Jak se pemna dala, naznauje nám práv citovaný

starý nomokanon: z formy pycantn vznikla pycanbKa, zprvu ješt

ve smyslu slavnosti a potom teprve suffix -ka pivedl k významu
personálnímu. Stalo se to nejspíše v Rusi, ale pomrn pozd,

sotva ped XVI. stoletím.*)

Pomr rusalek k lovku je nepíznivý, a to vede lid dosud

k tomu, že je hledí usmiovati rznými obtmi, zavšováním ha-

dík, plátna, stužek i vnek na stromy nebo házením jich do

vody a v rusalný týden pinášením pokrm na behy ek a potok,

o slavnosti rusalné i na hroby .^)

vDÍ mstk pes potoky u Blorus, pochovávání figur rusalných a ozvuky

tryzen

.

^) Jagi (Archiv si. Phil. XXX. 626) správn odmítl interpretaci A.

Pavlova, který do zmínky starého n' mokanonu o rusalkách vkonigovati

chtl význam bytosti personifikované, rusalky v moderním slova smyslu,

kdežto slov. text nomokanonu, jak ukazuje ecký originál, rozumí pod slovem

pycanbKU (kap. 23: h nnecaHiH na 6pau-fexb h na CThrny TBopemHXb hjih

pycajibKU HHH rjiacoBOMb nTHHiHMb Btpyrome) slavnost rusahjí.

-) aé^ouat TroTafAcúi; ts xal vúfJL^ai; (BG. 111. 14).

^) Srv. výše str. 54.

«) Jagi 1. c. 629.

6) Máchal Nákres 116, 117, 118, 3afaHh 1. c. 8l, 91, Miklosich \. c. 391.

Kladení jídel pod stromy v Polsku dokládá už kázání v XV. stol. [Brúckner

Kaz. II. 330, 341). Zde bych podotkl, že je vbec dosud obtování vodám
^studním, pramenm a jezerm) hojné po Slovanstvu, aniž bychom mohli

íci, o jaké pedstavy resp. démonické bytosti se pi tom jedná. V Srbsku

na p. obtují se peníze, hadry, nebo na den sv. Barbory zrní obilné, Tro-

janovi MípTB. o6. (Cpn. Eth. 36. XVII.) 56, 104 si., Lilek Wiss. Mitth.

Bosn. IV. 422 si. V Starém Srbsku má každé jezero svého stopana, jemuž

se obtuje (1. c. 106). Starodávné ctní a obtování studánkám a vodám
vedle doklad již výše uvedených pipomíná ješt Slovo sv. Grigorija Ohs-
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Pokud se týe vil, tu tchto bytostí, bez pochyby velmi starých,

nelze již tak urit zaaditi do kategorie démon manistických

a nelze pi nich vylouiti možnost vzniku pímou animisací zjev
pírodních. Zdá se mi, že nejspíše máme ped sebou splynutí by-

tostí rzného pvodu v jednu skupinu a v jedno jméno vil. Vzdušné

vily na p. zdají se býti spíše pouhé personifikace atmosférických

sil pírodních, nežli do vtr a oblak penesené duše mrtvých

;

naopak zase jiné vily zejm ukazují týž vznik a tytéž funkce jako

rusalky, s niniž splývají. Každým zpsobem bude teprve náležitá

analysa skupiny vilské budoucím úkolem slovanské folkloristiky,

a umísuj i-li je zde pi kategorii démon vzniklých z ctní duší,

iním tak proto, že z ásti sem najisto patí.

Vily pokládají se namnoze za výtvor tradice jihoslovanské,

a kdekoliv se jinde vyskytují, vykládá se to jen za zjev literární,

knižn penesený. Nepokládám však thesi tuto za tak jistou, jak

se za to má. Faktum je ovšem, že dnes vily náležejí pedevším

domácí lidové tradici jihoslovanské, že ruský lid jich dnes již

nezná, že od západních Slovan není mnoho doklad a tém jen

nové. Nicmén nelze proto tvrditi, že by vily byly vlastní pouze

Jihoslovanm,

Bulh<?rská tradice oplývá vilami a mžeme je v ní sledovati až

do doby pohanské. Doloženy jsou už listinou cara Konstantina

Asna (1259—1278), tedy z XIII. století^) a potom adou jiných

srbskobulharských text.^) Také bulharská caMOUHBa musí býti

ÓHCHHH rpana {Budilovi XIII. cjiob-h FpHr. B. 243), Slovo cb. oTCu-b o

nocxax-fa (MOJienÍH KnonesHan h p-fennaH, Pononiurev FlaM. III. 63, Anikov

84) a dále Helmold 47 (lucorum et foutium multiplex error). Jsou to

vesms kulty zemdlské, jako modlení k ohni i. slunci. Ve vzpomenutém

Slovu o HSÓHeHHH rpafla praví se: ,,Obi> rptóy ciTBopH na cryneMbUH,

n'b>Kna hcku oTt Herc."

^) Listina Asnova pipomíná totiž pramen vil (BHJibCKH Knanes-b)

v okolí Prilpu [Šafaík Okásky ob. pís. Praha 1851, 25).

2) V starém slov. peklade chronografie Georgia Hamartola, došedší

nás vruk. XIV stol., teme, že se objevily v Nilu dv sirény, což vyjádeno

slovansky: ..nB-feHíHBOTHi, jwce h chphhu HapHHyTCH pcKUie BHJnj" {Sobolevskij

MaT. 177, 270). Jeden bulharský sborník z XV.—XVI. stcletí má titul:

,,Cjiobo, KaKO sanacH caMOSHna" (Archiv si. Phil. I. 609) ? ze sbomíka

Šafaíkova ze XIV. stol. uvádí Sresttévskij doklad: ,,H3i> Mnana nocrpa-

naeTb 3jih npyrb, óynerb caMOBHJiH ópaxb" (Marep. III. 246). Srv. i Miklo-

sich Lex. pal. 63 (starší doklady z bulh. kodexu Války trojanské pro

BHJia npopoHHua a BHJia MopbCKa).



6o

stará, když pešla do novoetirjy — ffafxoTÍ^O-a/) a uvážíme-li nyní,

že je vila ve víe ruské doložena, jak dále uvádím, texty z XI. a XII.

století, je na jev, že i na Balkán byla ped touto dobou. Není

nijak nemožné, že zpráva Prokoplova o ctní nymf u Slovan,

hrnoucích se na Balkán, týkala se jihoslovanských vil, tebas pra-

men tohoto jména pímo neuvádí. Mimo to pokládám výraz sám
— vila, za domácí, slovanský, povstalý ze starého koene všeslovan-

ského, znaícího tolik, co býti posedlým, zmítati se, lítati šílen,^)

a není pííiny, která by nás nutila k pedpokladu, že by se byl

utvoil na Balkán teprve pozdji po pijetí víry kesanské. Z tch

všech dvod soudím, že balkánská vila je pojem i výraz starý,

pohanský a domácí.

Vily podle jihoslovanské tradice jsou ženy stále mladé, stále

krásné, rodící se z rosy a dešt, lehce obleené, s vlasy rozpušt-

nými, nkdy i okídlené, s oima ohnivýma a hlasem tak svdným,
že kdo jej jednou uslyšel, více ho nezapomene.^) Žijí v oblacích, na

nebi, na horách, v lesích, ve vod, v moi, na hvzdách, mní se

*) Matov Fp-bUKOÓTíJir. cryn. 80.

2) Tak vykládal už Miklosich (EW. 391). Lze jej spojiti s bulh.
.

BHJiHtíi, BHJiH^He —• dovádnf, st. viliti, vilnéti — revázan jíti, blouditi,

vilný, vilnice, vily, vilost — blázen, blázaní, k emuž srv. i st. vila (m.)

blázen (srv. Jungmann SI. s. v. a zde dále na sti. 63), pol. wila, wilowa
— blázniti, wila, wilanie — zmítati ohonem {Karlowicz SI. gwar s. v) ;

sem náležejí i srb. epitl:ieta BmioBaH, bhjiobht, BHJieHaK {Potebnja OH-feK. SHan.

167). Za to se nemohu spáteliti s výkladem N. Veselovského, jenž jednak vy-

chází od staršího *véla, srovnávaje lit. vjés — duše pedk (obé od idevr.

koene vel —• hynouti), jednak od názvu slavnosti ímské dies violae

obdobné n saliím, a soudí, že vila vzniklo z viola tak, jako z rosalií

rusalka (PasucK. XV. 288, 296), ani s výkladem A. JPotebnji, jenž zase

pomýšlel jednak na koen vi, ale hlavn na lat. virae, vires, bytosti to, jež

v italské mythologii vystupují ve spolenosti nymf, na p. na nápisech:

nymphis et viribus (B^fecTH. XIII. 256, 06hch. Manop. ntccHb. II, 400 si.,

I. 85). Jiných výklad ani neuvádím {Afanasjev T\. b. III. 153—4); An-

gelov (srv. dále) pijímá výklad Veselovského (sir. 16), tak i Máchal (Báje-

sloví 81).

3) K \ilám srv. Mac/m/ Nákres 108 si., Jar. Hrubý Svtozor 1880, 270,

Erben Slov. Sborník II. . 1, Kukuljevi Sakcinski Archiv za povj. jugosl.

I. 86—104, Afanasjev U. b. III. 152—186, Veselovskij Pas. XV. (1889)

290—295, Natko Nodilo Rad XCI, 181 si. a též materiál u Valjavce

Nar. prip. 1858, a Krause Sagen u. Márchep d. Sdsl. (1883). Materiál

bulharský vyerpala nov práce Bl. Angelova CaMOBHUHTi b-b óijnrapCKaTa

Hapo«Ha noesHH (Hsb. na cen. oji. (Jjhji. Sofia III. 1911, 1—66), kde lze

nalézti i úplnou starší liteiaturu bulharskou.
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v ptáky a hady, bojují mezi sebou i s junáky a pastýi. Nejvíce

tancují vášniv v chorovodech na uritých místech (caMonHBcKH

HrpHma, BHnje Kono, BHnHHO kojio), kde zstává tráva udupána,

a kam se lidé steží vkroiti.^) Jsou dobré i zlé a lid, aby je usmíil

a udobil, obtuje jim dosud pod stromy a u pramen, jako to iníval

v Rusi v XI, stol. Také nkteré byliny jsou jim zasvceny, zejména

mateídouška (thymus serpillum) atemchava, resen, rosan (dictanus

albus). Podle psobišt a attribut rozeznává srbský folklór vily

skalní, lesní i vodní (BHna nnaHHHCKa, ropcKa^ ntcHa, Bonena, chorv.

povodkinja, morska diklica), bulharský pak, kde \ýraz vila ustou-

pil složenému výrazu caMOBHna,^) — rozeznává samovily ropcKC,

caMoropcKO, Mopcne, np-feKOMopcKe a vedle toho užívá ješt slova

flHBa, ropcKa íiHBa, flHBa canoBHna nebo lona., flHBHa lona, cHnna

lona a pod.^) Národní písn srbské i bulharské jimi oplývají.

Na druhé stran nutno však uznati, že se víra ve vily neob-

mezuje na jižní Slovany. Vyskytují se ješt v tradici ruské, potom

v eskoslovanské a to v takových okolnostech, že k nim, myslím,

nestaí pedpoklad knižního penesení. Ruská církevní pouení

vzniklá patrn už v XI,—XII, století pipomínají u ruského lidu

kult vil vedle kultu upír, beregi a perepluta (srv. výše str. 43)

v takové textové souvislosti, že tu nemže býti ei o pouhém li-

terárním, knižním rozšíení vil na Rusi, nýbrž spíše o skuteném,

lidovém ucívání vil, o skutené lidové národní víe ruské,*) Tomu

1) K tmto vilským kolm srv. Jireek Gesch. Serb. 1. 162.

2) Srv. výše str. 59 a Angelov 1. c, 14, 22,

3) K slovu divá srv. výše str. 32. Složka samo- (srv. . samovládce,

samostatný) sesiluje význam. Juda vykládal L. Geitler (Poet. tradice Thrák
7, 17) za domácí slovo, srovnávaje lit. undu — voda, lat. unda, celek tedy

ve smyslu vodní nymfa. Srovnej i Veselovskij Pas. XV. 294. Srv. i VII,

265. Dozon a Ilijev shledávali v nm docela lidovou pemnu tradice

o Jidášovi (Juda), kdežto Athanasov sestavoval je s donmle staroslov.

božstvím vodním nyno-ioflo (srv. Angelov 19). Jagi vyslovil domnnku,
že samovila a juda souvisí lidovou etymologií s tradicí o SybiUe Judei

(srv. Archiv VII. 6o9, Máchal Nákres 115). S tím souhlasil i Veselovskij

Pas. XV. 295, Archiv f. si. Phil. VIII. 330.

*) Ctní vil pipomíná se v Slovu nk. christoljubca {Tichonravov

JI-bT, rV. 89, 90, 94, 99, Vladimirov Uoyn. 224, 225, 227, 229: B-fepyiorb

B nepyna ... h btj bhjiu íxhíc hhcjiomtj 30 cecTp-bHHUb. rjiaroJiioTb Hes-fe-

macH H MHHTb óoFHHsiMH. . . , HMíC CTaBHTb Tpaucsy poHíaMHuaMi, KopoBa
MOJi«Tb, BHJiaM-b H orHeBH), dále v Slov Jana Zlatoústého {Tichonravov

1, c. 107, Vladimirov 237: BumaMt h mokouih, ynHpaeM-b h eperbíHHMi) Hxwe

HapHuaíOTb 30 cecrpeHHUb,). Totéž má i Slovo svatého Grigorija {Vladi-

mirov 223, 234, 235). Jinak dlužno naložiti s Vilem, který se objevuje
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nasvdují i pozdjší zpovdní knihy ruské, kde dotazy k ženám,

modlily-li se k bsm, vilám, rožanicím atd., opakují se až do nové

doby.^) Jestliže dnes ruský lid vil již nezná, jako nezná rodu, pe-

repluta a beregi, je zejmo, že stará pedstava vily i výraz sám
zatlaeny byly jinými, pedevším, jak myslím, obrazem a názvem
rusalky.

Tradice eskoslovanská má pak nejen nkolik doklad zdoby
nové, o nichž je ovšem nejisto, zda pešly do ni z jihu knižní

literaturou, ili ne,^) nýbrž i starý doklad z XV. století v básni

o Jetichovi Berúnském, kde se ve v. 795 si. o Jetichovi praví:

,,Getrich . . . neb giž bieše pase ztratil

w niez miel nadiegi y utiechu,

ale petržen bieše pohriechu!

genz mu byli dali wilij.

Tu swe ztratil wšechny syly."^)

v Slov sv. Grigorija, kde teme (v Pajsiov sborníku XIV. stol.): ,,mó-

jiaxbCH . . , 6ory nepyny h xopcy h mokoiuh h Bány" a na jiném míst;
,,BHJiy HiKe ecTb 6un-b hhojitj, HapHuaeMu bhjii>, eroHíe noryÓH flaHHJi-b

npopoKTj B-b Ba(6)HJiOH"fe." {Tichonravov 96, 97, 99, Vladimirov 231.) Text
ovšem ukazuje, že tu bží o Bela babylonského (srv Jagi Archiv IV.

423), citovaného už v letopisu (Lavr. 95), ale dlužno upozorniti, že se

vedle toho v polské tradici udržuje dosud Wil jako strašidlo, démon
v tram, v dev sídlící [Karlowiz Si. gwar VI. 126) a že v dolnolužitin

znaí koltuna. {Pfuhl Slovnik.) Není tedy vyloueno, že vedle ženských

vil byla i mužská postava vila, která ovšem v literárních textech doznala

pomíšení s babylonským Belem.

^) Na p.: ,,MoJiHJiac5i ó-fecoM-b hjih nauiy ax-b uHJia? MoJiHnacH eoH

8 6a6aMH óoroM-b KyMHpcKHMij — ótcoMb? Ame jiynHuiH Cb 6a6aMH 6o-

roMepbSiKUH 6jiyHKH MonHiuHCH BHJiaMTí— ronis nocra," nebo ,,JIh cnnyxHJia

ecH Cb 6a6aMH 6oroMepbCKHH ójiynH, jih MOJiHxia h cch BHJiaM-b jih pony,

JIH poHíaHHLiaM-b H HepyKy h Xopcy h Mokoiuh, uHita h ejia •— 3 utra nocTb

ctj noKJiOHU." Srv. Almazov A. Tannaji HcnoB-fenb Bt npaBOCJi. boct. uepKBH.

Od. 1894 I. 405 si., III. 161, 179, 275, M. H. FopHaKoeh OTneT-b o XVI.
npHC. ysap. Harpam. Cn6. 1874. Cit. Smirnov CopnHK-b ct. hocb. B. O.

KjiiOHeBCKOMy (M. 1909) 224 a Anikov 5I3uh. 281.

'^) U Rokytnice v Orlických horách íkají Nmci podle svdectví AI.

Jiráska „Die Wille hat ihn veríuhrt" Jinde v echách a sice v eské tradici

známa je vila na Žambersku, Turnovsku, Železnobrodsku, Královéhra-

decku. Srv. doklady v es. Lidu I. 218, Pam. VI. 279, au Máchala Nákres
114. V tchto pípadech bych ovšem pi každém dokladu nechtl tvíditi,

že nevnikl do lidu z tištných novodobých pohádek. Jinde v lidu nejsou.

Srv. . Lid. X. 416, 336.

•) Loriš Sbornik Baworowského (Praha. Akad.) 374. Z tiadice staré
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Zde je ovšem slovo vila položeno za západoevropskou literární

pedstavu, ale je vidti, že podobná bytost existovala v tradici

eské pod jménem vila. Mimo to je v Cechách a na Morav nkolik

starých topografických jmen, jež mohou souviseti se slovem vila^)

a také bych mohl zde uvésti i st. výraz mase. vila ve smyslu blázna

u Dalimila a v Starobylých skládáních.^) Není to ovšem doklad

pro démonickou vilu, ale je to slovo pvodu a významu totožného,

poskytující podklad pro domácí pvod eské tradice o vilách. Ješt
vážnjší než eské jsou pak doklady ze Slovenska, kde je víra

ve vily místy velmi rozšíená; na p, v Trenansku sotva jsou

pvodu literárního, ponvadž jsou v pedstav lidu dušemi zeme-
lých nevst, které bloudí, nemohouce nalézti pokoje a pi tom
svádjí chlapce k vášnivému smrtonosnému tanci.3) Knižní tradice

jihoslovanská by byla penesla na sever pedstavu jinou. O jediný

polský doklad, jejž uvádjí Máchal a Leger od Sieradze, opírati

se nechci, ponvadž není zaruen,*) a omezuji se jen na uvedené

doklady ruské a eskoslovenské. Ale na základ jich a doklad
jihoslovanských, navazujících vcn na starou zprávu Prokopiovu

ze VI. století, soudím, že vila je prastarý zjev širšího slovanského

mythu udržený z doby pohanské. Jak pi tom vcn vznikla

a náleží-li cele do skupiny zjev manistických,^) i vznikla-li jinak,

nemohu dnes definitivn rozhodnouti. Zdá se mi však, jak jsem

už výše poznamenal, že nejsou pvodu jednoho.

ást tradic, zejména severní (ale i balkánské) nesou na sob
zjevné píznaky pvodu manistického a vily v nich nejsou než

duše zemelých, zejména nevdaných nevst, jimž se na tomto svt

ml patrn v XVII. století vilu Rosa podle narážky Dobrovského (Monatschr.

r. Aug.59—eo).

1) Srv. Vilice u Tábora, Vilín u Sedlan, Vilka u Semil, Vilovice u Hor-

šova Týna, Vilov u Domažlic, Vilanec u Jihlavy.

») U Dalimila ivyla v hl. 3. 53, (srv. ea. Mourek 8. 103). St. ski. III.

109 {Jungmann Si s. v.). Podobn Cato {Dohrowsk^ Slawin 139).

3) Objevují se nejen v KoUarových Zpievankách ^I. 412), ale bojn
i v lidové tradici v Bošácké dolin a v Trenanské stolici vbec ( Lid. I.

319, VI. 47, XII. 46, 47 a SI. Pchlady XII. 208. XV. 32), v Pováží (M.
1832, 386).

*) Wisla III. 480. Zde se dí, že ve víe lidu sieradzkébo „wystQpuj^

mianowicie znané powszechnie Wily, czyli duchy mlodych pi^knych dzie-

wcz^t." Ale v Slovníku Karlowiczov wily není.

6) Tak vykládal vily pedevším Veselovskij (Paa. XV. 28b si., 292, 293

si.) a po nm Máchal (Bájesloví 80 si.).
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nedostalo muže a lásky. Odtud ty funkce smyslného svádní a

rozkoší. Ale z druhé ásti vily jihoslovanské jeví se zejm jako

personifikace atmosférických a nebeských zjev, zejména vtru
a letících oblak, mraen, na což ukazují i promny jich v labut,

sokoly a kon, i stely na zem vysílané, jimiž své nepátele

usmrcu]í,^) a bylo by dnes, myslím, tžko dokázati, že to všechno

byly duše pedk, do tchto zjev lokalisované. Bezpochyby

tu, tak soudím, kíží se a splývají oba elementy.^) ást ped-
stav náleží mezi ist pírodní personifikace, ást mezi duše ze-

melých, a je možno, že se pvodní pedstava na jednom míst
udržela, na jiném byla zatlaena druhou, na p. vlivem analogi-

ckých zjev navek a rusalek.

Ostatn slovanský folklór oplývá ješt adou démonických

bytostí, které naplují lesy, pole a vody a jsou vilám více mén
blízké. Sem náleží na p. . divý muž, divá žena, lesní žena, lesní

panna, bosorka, ježibaba, jedubaba, polednice, klekánice, veernice,

bobovnice, újemnice, hejkal, hejkadlo, zrut, ozrut, jezinka, medulina,

žithola, r. flHBt, n-femi, jv^mdiKh, nicoBHK-b, n-fecHHK-b, nicyn, nnsyn,

nepenecHHK, nicoBHK, niflnecHHK, HyrafícTep^ Kaným, noneeoH, no-

JieBHKlí, ÓopOBHK-b^ MOXOBHKt, Ljapi) nCCHOH, OCHHaBeiíb, CKaMeHIOLU-

HHKt, ÓyHKHHa, pOFHHKa, OFHHH, nHCyHKa, nicHHIía, MaHbH,

ótjiyH, ^HTHá 6a6a, )khthhh ix^Kh, senisKa 6a6a, óicHua, MaBKa,

HaBKa, noTCpna, no}KepHyK, cxpanna (srv. výše str. 38), noKyT-

HHKi), BHcinHHKií, p. dziwožona, bogunka, bogienka, boginje, od-

mjanka, poludnica, poludniowka, przypoludnica, nocnica, swieto-

sówka, planetnica polnocnica, czortowa éona, slovin. divje dekle-

devojke, atež, bulharská ópoflHHiía, lužická džiwica, džiwja

žona, pHpoldnica, pezpoldnica, serpownica, serpowina, serpjelbaba,

serpašyja, smérkawa, brunadlo, worawa, wurlawa, zla žona, pri-

šerpac, smjertnica, hobr (rjuz), grab, sérawa, boža loš, z bytostí

vodních pak ješt . vodník (hastrman), vodní panna, r. bo-

CHHHKt, BOflOBHK-L, fl-feflyUIKa BOflHHOH, ÓOJlOTHHHK-b, TOnenbHHR-b,

OHepexHHHK-b, 6nyKh, luž. wódny muž, nyks, nykus, wodrnyks,

wódnykus, wódna žona, nyksovka, wódný knjež, pol. topielec, toplec,

topich, wasyrman, slovin. povodnj, vodni mož, gestrin, morska

deklica, powodnja devica, z personifikací bludiek a pod. . blu-

diky, svtýlka, svtlonoši, r. nepenecTHHK, jiiTaBenb, ohniví hadi,

1) Srv. Máchal Nákres 109, 111. Hruhý 1. c. 294, 378.

-) Tomuto rázoru se blíží i Angelov 1. c. 13.
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z personifikací mlh, slov, mátoha, mamona, pol, mamona (od

mámiti), r. MaHb5i, MaMyna atd.^)

Jen u ásti tchto zjev ukazuje tradice na pvod manistický ;2)

jinak je to ponejvíce jen analogie ve funkci a v podob, která

nás vede k tomu, abychom je piadili sem. Ale, jako u vil, tak

zde nelze vylouiti možnost, že nkteré bytosti vznikly z pímého
oživení a personifikování na p. vanoucího vtru, potulujících se

bludiek nebo ploužících se mlh a že teprve ex post pomísily se

s podobnými zjevy pvodu manistického.

Pro dobu pohanskou nelze bytostí práv jmenovaných pímo
doložiti, ale nebyla-li tam postava našeho nebo polského vodníka-

hastrmana s tmi funkcemi, attributy a v té podob, jak jej zná

dnešní tradice lidová, neteba pochybovati, že njaká analogická

bytost oživovala a ovládala tn vodní už v pedstav pohanské.

Je to nutný požadavek toho stupn náboženského, na nmž se

víra slovanská nalézala na konci doby pohanské. Poludnice zná

však eská glossa v Mater Verborum z XIII. stol.^) a polská tradice

z XV., ruská z XVI. století,^) vodník-hastrman doložen u Cech
ze XIV. stol.,5j ruský BonoBHK-b jako osobní jméno z r. 1229

v letopisu Novgorodském,^) a ve vodní démony moské vili Pomo-

ané už za doby Dtmarovy.') Jenom blíže neznámý pereplut a

^) Z literárních doklad, roztroušených po nesetných knihách a lán-

cích, mohu zde odkázati jen na pehledy u Afanasjeva FI. Boasp. II. 234,

Máchala Nákres 124 si., 130 si., 141 si., a novjší sbírky: Ad. erného Myth.

bytose luž. Serbow, Budyšin 1898 (srv. Národop. Sborník III. 26 a polské

vydání M. Grabowského. Varš. 1901), V. Bugiela La démonologie du peuple

polonais (Paris 1902), Opišuka A. Mar. no ryuyjibCKoi neMOHOJiborií (Max.

no ynp. eTH, XI. 1909), VI. Hnatjuka 3Haflo6H «o yKpaiHCKoi neMOHOJiborii

I— III. (Eth. 36. XV., XXXIII—XXXIV, zde sr\-. literaturu starší na

str. 261), Sumcova N. Boginki — mamuny (Wisla V. 572), S. Udziely Šwiat

nadzmyslowy (Wisla XII. 131) a píslušné stati v dílech Kolberga, Šejna,

ubinského atd.

a) Na pi. u bludiek, svtýlek [Charvát SI. Pohl. XV. 32).

^) Ed. Patera-Sreznévskij 30: poludnice — driades deae silvarum.

*) Srv. Brúckncr Archiv si. Phil. XIV. 188 (poludnica v pol. kázání

z r 1466 a v dopise pastora Paula Oderborna z r. 1581).

*) Zíbrt Obyeje 205 (v slovn. Veleš. a v Nomencl. — vaserman, vasti-

man). O vodním mužovi teme u Bežana pi r. 1555 [Zíbrt 1. c. Srv. i C.

Lid. IV. 523).

«) Srv. nCPJI. III. 45, IV. 29., Majkov L. soudil (O npesHe Kyjib-

Typ-fe san. <í»HHHOB-fa. 1877. 82 si.), že i Wetelinen finnské Kalevaly je pe-
jatý r. BOBHHOH. Srv. Vladitnirov FIoyH. 203.

') Dtmar VII. 52. Viz výše str. 29.

5
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beregin, které stavny jsouce do jedné ady s vilami, zdají se

patiti také k této skupin, doloženy jsou starými ruskými prameny

již z konce doby pohanské, jak jsem výše uvedl na str. 43. K les-

nímu démonu amb-l zvanému srv., co povdno bylo na

str. 32., kde uvedeny i doklady z XI. a XII. století.

*
2. Bytosti osudové.

Pvodu spíše manistického než jiného jest dále skupina by-

tostí osudových, které pímo zasahují do osud lovka od narození

až do smrti.

Zprvu Slované podle jasné a vrohodné zprávy Prokopiovy

nevili v osud a v jeho psobení na lovka. Praví Prokopios:

,,Osudu neznají a vbec neuznávají, že by ml njakou moc nad

lovkem. Jenom když se blíží smrt, bud nemocí nebo válkou,

slibují, uniknou-li, obtovati bohu za své zachránní, a když vy-

váznou, obtují, co pislíbili, jsouce pesvdeni, že záchranu dkují

té obti. "1) Tak bylo tedy ješt v VI. století po Kr. Nicmén se

pozdji setkáváme v mythologii slovanské pece s bytostmi, které

mají vliv na osudy lovka. Sbírky dnešního slovanského folklóru

vykazují velkou adu bytostí podobných, zvaných u Srbochorvat

rodjenica, rojenica, sudjenica, cyflHHna, cy^CHHiía, u Slovinc su-

jenica, sojenica, zelkinje, želna žena, u Bulhar ypHCHHiía, opnc-

HHqa, ypecHiia (z . ópt^ovrsi;), HapijHHHLia, u Cech sudika, ro-

dika, vštice, u Srb lužických sudzika, wosudnica,^) u Rus
pojKaHHLia, yn-fenbHHLia, HapcHHHiía, k nimž možno pipojiti i funkce

arodjek zv. BtnbMbi, B-femHLiH a Zlatou babu ruské tradice ,3) —
tedy vesms bytostí pedstavených ženami, bud krásnými dív-^

1) BG. III. 14: El[xap[xév7]v 8s outs waot., oxs aXkíxic, ófxoXoyou-

civ £V ye av^-pájcoic, poTcriv rivcx. 'éx^^'^^
^^^' evrsiSáv auxoui; év zóaiv

t^St) ó -9-ávaT0<; r], t^ vóao) áXouoiv, y\ ke, TvóXsfjiov xa-8-aCTTa[X£voií;,

sTuayysXXovTat. (xév, t^v Stacpúywat, -&uoíav t(o ^ew ávrl iy\q ^"^X^'?

auTÍxa TTOi-^csLv, Si,a9ÚyovT£^ Se •8-úouai,v OTisp ÚTtéaxovTO, xai otovTai

^) Tak má Pfixhl, erný však (Myth. byt. 18) jména toho nezná.

•') K Zlaté báb srv. Máchal Nákres 78, Trubeckij N. K-b Bonpocy

o 3ojioTOH 6a6t (3th. 06. 1906, 52). Nejstarší doklad je v Nikonovském

letopisu k r. 1396: ,,CTe^SiH (enHCKont nepMb:KÍH) Bohííh ne.noBiK-b hcth-

HCHt 6i, HÍHBHme nOCpCHH HeBÍ>pHbIXT3 HeJlOB-feKTj, HH Bora SHaKlUUHX-b, HH

saKOHa BtnHUíHXTj, MOJiamecíJ HflOJioMt. cojiHuy, orHio, Bont, KaMeHÍK>, npesiio,

BOJlOMl), K03aMl> H KyC HHKOMl. H BOJlXBOMt H 30JI0T0H 6a6-fe," (FICPJ!. XI.

164, 165).
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kami nebo staenami, nkdy pedoucími nit osudu a žití lidského,

jejichž sudb nikdo neujde.^)

Že tato víra nevznikla teprve po dob pohanské, vidíme z toho,

že už prameny ruské z XI.—XIII. stol., tedy ješt z konce vku
pohanského, pipomínají bytosti podobné a to jednak démona

mužského zv. Rod^, jednak démony ženské zv, Rožanica (pl.

Rožaníce), Roždenica a mluví o nich tak, jako by je pokládaly za

píežitky pohanství, té doby v lidu ješt nezdolaného. V starých

církevních poueních z XI. století: v Slovu nk. christoljubca

a v Slovu sv. Grigorija,^) v textech Prorok s tolk. odnášejících

se k originálu Upyra Lichého z r. 1047,^) v Ústavu bleském
(3anoB. GB. oieub) z XI. stol.,^) dále v traktátu ,,Otázky Kyrikovy

1) Srv. M. 7a//auc O Rodjenicach ili Sudjenicach. Književnik II. 52

(1865) a Pripovjedke 76—91, Afanasefv U. b. III. 318 sI., Z53 a. Máchal

Nákres 76 si., Hanuš O method. výkladu povátí slovanských ^Praha

1862) 7 si., Potebnja O mhs SHaneHiM hík. o6pHnoBT> h noB-fepi (Ht. hct.

o6m. M. 1865, 85—232). Veselovskii Cynbéa-floJiH Pas. XIII. (CopHHKi.

Ak. XLVI. 173—260. Doplky k tomu C6opH. LIII. 167—183).

2) Slovo nk. chiistoljubca: ,,e>Ke mojihtch orneB-b ... i pony i po-

HíaHHut . . . ÚKe craBHTb JiHiue KyTbH, hhu rpyineabi aaKOHHaro oó-fena, bne

HapHuaeTbCH óeaaKOHHan rpanesa. M-feHHMan pony i poHcaHHuaM". . . V^ jiné

versi ,,H}Ke craBATb rpanesy poKaHHuaMij . . . hhíc mojihtch orneoH . . .

pony H pOKaHHUaMTí H B^^Vl-h npOKJlHTblMTa ÓorOMTj HXTj ... HTj CM-feiuaeMb

CT) HnojibCKOlo TpHneaoK) TpbCBHTbiH BoroponHUH Cb powaHHUHMH btj npo-

rH-bBaHHe Bory. [Vladimirov noyn. 225, 226, 229, Tichonravov Jl-fex. IV. 90,

94, ed. Nikolskij Max. 113; srv. Aniokov 5l3. 84); Slovo sv. Grigo-

rija: Ot TtxT> HSBbiKoma xannti. Hanama rpeóbi hmi tbophth bcjihkhh,

pony i po>KaHHuaM"b ... i óojirape . . . orrynyw iaBUKoma ejiCHH KJia:TH

Tpe6u, arpeMHny i apTCMHnt, pcKiue pony i powaHHu-fe. TauHKe ery-

HTHHe, TaKowe i co cJioB-feH-b no ine ce cjtob. i th Hanama Tpeóu mia-

cTH pony i powaHHuaM . . . Tpaneau HapencHUH pony i poHíaHHuaM . .

."

V jiné versi se to opakuje a dodává na konci: ,,Po>KnecTBa BoroponHUH

ktj po>KaHHHbH-b Tpjinest OTKJianu niiOHe." {Vladimirov 231, 232, 233, 234,

235, Tichonravov 96, 98, 102); Anikov 5l3. 70—71 pokládá místo toto

za vložku z po. XII. stol. V tchto textech jsou zajímavé narážky na

to, i.e pozdji vzývání Rodu a Rožanic penášelo se na Po>KHecTBo a

Bogorodici. Srv. i Veselovskij Pas. 179. Anikov 5{s. 30. Podobn se pi-

pomíná stavní trapez a plnní íší idolm s poznámkou ,,ce nepBKH Hnojn>

poHíaHHut" a se zvoláním ,,rope cTaBHUíHM-b rpnuesy poHíanHuaMt" v krát-

kém traktáte nalézajícím se v ruk. mosk. synod, knihovny pod . 954,

a dále' ,,TpHn-fe3y KJiacTH powauHyro" v ruk. novgorod. Sborníku . 1262

1. 47 {Tichonravov 86, 88).

•) Srv. Vladimirov Jlcyn. 319. Zde nalézáme roždcnicc za . tÚ^^Y].

*) Goluhinskij Hct. p. nepKBH I.2 2, 546.

5*
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a odpovdi Nifontovy" z první polovice XII. stol.,^) v slovanském

pekladu proroka Isaiáše z XIII. stol. ,2) v Izbomiku XIII. stol,^)

a v jiných ješt textech*) teme stále zmínky o modlení se k Rodu
a Rožanicím, o obtech jim pinášených v medu, sýru, chlebu,

kaši (kutja) a obilí, dále o ,,stavní trapezy" (obtního stolu) a pití

íší na poest Rožanicím i o stíhání vlas dtských v obt jim.^)

K Rodu bych ješt pipomnl, že v jedné Versi Slova Daniela Za-

tonika (XII. stol.) figuruje jako bytost, jíž se dti bojí.®)

A tak nemže býti pochyby, že na konci doby pohanské

') I. 33: Ame ce pony h poHíííHHLit KpaiOTb xjitóbi h cnpu h Meob?

— BopoHHUie BejiMH: ntrn-fe, pene, mojibhtb: ,,rope nbioiHHMTj poHísíHHut!"

(HCT. Bh6ji. VI. 31.)

2) Paremejnik r. 1271: FoTOBaiome po>KaHHiiHMi> Tpanesy h Hcnojii-

HHiome ntMOHOBH (po>KaHHuaMT>) HbpnaHHe (eTOifxá^ovTSí; tw Sa!,[ji,óvií})

TpaTré^av, xal 7r>.7)pouvfs<; ryj tÓ)(7) xspaa[xa). Is. LXV., 11 (Sreznvskíj

Mar. III. 141).

3) A OBut B-fepHHH Jironbe ume paóoraiOT-b Bory a ne po>khhhuhmtj.

PaÓH cyTb TO, HHíe CJiywaT Bory a hc pony h pohíhhhuhmi). [Sreznvskij

1. c.)

*) Tak uvádí ješt Sreznvskij Max. III. 138 následující doklady

pro Roda: ..ApreMH rojKe napHqaRDTb pont". (Žití .sv. Trifona 2. Min. et.

íevr. 20). ,,MyKy BapHTH BoroponHUbi a pony npHMOJiBHBarome (Min. et.

Makar. avg. 684) H>Ke a-b noJiynaH B-fepyroTb h Bt poncjioBHe, peK-buie

B po>KaHHua (Novg. krm. 1280). Cis poénrij nepBbiH bojiocu CTpHryTij a

6a6H KauiH Bap^xt na co6paHÍe poHíaHHuaMt. (UBiTHHK-b XVI. stol.).

Tpanesbi KyMHpoM-b, pony h poHíanHuaMi (Min. et. Makar. avg., 587, srv.

i 584). Slovo O TBapH h hhhí pe:-c. HentJiH {Sreznvskij flpeBH. FlaM. Hsb.

X. 699 si. Srv. Anikov 5Í3. 85). V Dubenském sborníku 135 teme:
,,A HTo poHínaHHUbi KpaioT xjitó-b H cup-b H Meni>" ^Srv. Sreznvskij C6op-

HHK-b oTn. p. H3. XII. 1875, 314). Mimo to existovalo zvláštní pouení
,,Cjiobo Hcala npopoKa o nocTaBjíjiiomHXTj rpaneay Pony h Po>KaHHuaM-b"

,

které však není dosud vydáno. Srv. jen zmínku u Gorského a Novoslrujeva

OnHCb pyK. CHH. 6h6ji, . 231, dále u Golnhinského Her. p. u. P 828 a

Anikova ^3biH. 21, 241, kdež se z nho uvádjí tyto pípisky sem spadající:

,,H>Ke Bory cjiyHOTi, h bojik) ero TBopar-b a ne pony h po>KaHHuaM-b,

KyMHpoMTj cycTHbíM-b . . . 3a6uBaionie ropy cBATyro Moio roTOBarome xpanesy

pony H po>KaiÍHuaMT5.
'

'

») K Rožanicím srv. sta A. Sreznvského PoHíeHHUbi y CjiasííH-b h npy-

THX-b yjSbíHeCKHX-b naponoBTj. Cn6. 1855.

") fl-feTH 6"feraK)T-b pona a Focnont nbHHoro HejiosiKa. [Buslajev Her.

XpecT. 631, 641.) Zde Buslajev uvádí ješt citát z jednoho Sborníku XV.

stol. (v bibl. mosk. archivu innostr. dl. . 478 str. 365) o stvoení duše v lo-

vku ; To TH HS pont c-fenn na Bsnyct . . . BctMi) 60 ecxb TBopeut Bort a

He Pont." Matusiak však nesprávn pokládá Roda za píjmení nejvyššího

boha, o nmž srv. dále (Lud XIV. 62).
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byla v ruském lidu a patrn i na Balkán^) zakoenna víra \ by-

tosti, které urují osud lovka pi narození. Na tuto funkci Rodu
a Rožanic ukazuje i etymologický výklad jmen i shoda se známými
analogickými zjevy pozdjšího folklóru slovanského i s ímskými
Parkami nebo eckými Moirami a nordickými Nómami (disir), které

vesms mají úkol urovati osud lidský. Obti jim podávané dlužno

vyložiti asi v tom smyslu, jako obti dosud v Chorvatsku, Slovin-

sku nebo v Cechách konané (pi porodu kladou se pro n na stl

jídla a pití). Dary tmi mají býti Sudiky získány k vyrení osudu

píznivého .2) Rod a Rožanice uctívány byly stále, ale mimo to

existoval zvláštní výroní svátek jim vnovaný a dnes zaniknuvší,

který po dlouhou dobu pipadal na druhý den po Narození Pán
ve svátek Bohorodiky. Ctme astji, že trapeza postavená v ten

den
. Rodu i Rožanicím posvcovala se troparem Bohorodiky,

mouka a sýr nosily se obtí ,,v est Bohorodiky" .3)

Rozpor, který se jeví mezi tímto výsledkem a zprávou Proko-

piovou, možno vyložiti pedevším tím, že Prokopios ml patrn
na mysli víru v osud pojmu antického, v abstraktní nezmnitelné

fátum, kdežto v uvedených kázáních slovanských z XI. a XII.

stol. bží o konkrétní démony, kteí psobili na osud lovka,
mohouce jej mniti tak nebo onak, podle okolností, hlavn podle

pomru, v jakém k nim lovk stál. Proto ty stálé a hojné obti

Rodu a Rožanicím. Za druhé však i velký interval asový mezi

VI. a XI. stol. padá na váhu, nebo je na snad, že se zatím v dob
pti set let mohly do mythologie slovanské dostati bytosti osudové

vlivem sousedních náboženství. A je vskutku tžko odmysliti

vliv Park a Moir pi historické tradici o Sudikách nebo Rožani-

cích, zejména, když Slovo sv. Grigorija výše citované (str. 67

pozn. 2) pímo vykládá, že ctní Rodu a Rožanic znali Chaldeji,

Bulhai, Helleni a na konec že došlo i do Slovan . . . Jinak však

postava Rodu dti strašícího i Rožanic pi porodu fungujících

ukazují, že tyto bytosti byly nejspíše pvodu manistického, že

to byly duše pedk, ochraující, resp. psobící na osud len své

rodiny*.) Podle Veselovského zastoupil Roda hgmoboh a pomr

*) Na Balkán (k Bulharm) ukazuje narážka v Slovu sv. Grigorija

(Vladimirov ricyn. 231, 233) a též srv. peklad Hamartolv dále citovaný

na str. 70. (Srv. Polívka 1. c.)

») Srv. Máchal Nákres 79.

») Srv. Goluhinskij Hct. p. u. I. 1. 855.

*) Tak i Veselovskij 1. c. 180 si. a Vladimirov rioyH. 200.
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jeho k Rožanicím je pomr praotce k ženám v (jbšinorodovém

satku. 1)

Ze by Slované mli v pohanské dob i všechny další personifi-

kace abstraktních pedstav, jež se objevují v pozdjším folklóru,

hlavn ruském a jihoslovanském, není tak jisté a nemohu v tomto

bodu pln sdíleti mínní N. Veselovského .2) Pokládal bych ruské

a jihoslovanské personifikace osudu ureného nebo náhodného

(ílonH, Henoníi, cyflbóa, cyflbÓHHa, cycHHa, cycHRyiuKa, pol. licho,

cpeha, Hecpeha, CHacTbe, nojiyHa, ycyn^j spíše za zjevy vzniklé

pod vlivem tradic antických o túxy), fátu, fortun, nemesi a

pod. Jen víra v sreu a stru mohla býti stará, nebo je doložena

u starých Bulhar a Rus už v IX.—XI. století.^) Tímtéž cizím

vlivem nabývaly i starý Rod a Rožanice pozdji významu tú^tq,

slfjLapjjLÉv/], Ysvsatc, genitura, fortuna, str, poflocnoBHe, poKceHÍe

v tradici literární, a docela i významu hvzdy, planety.^) Podobn
vznikly u Slovan pozdji i jiné personifikace ist abstraktních

pojm hoe (r. rop, KpyHHHa), bídy (r. ó-fefla, pol. bieda, srch.

bijeda, r. Hy)Ka, Hy^ína, oÓHfla), personifikace nemocí, zimnice,

1) VeselovsMj 1. c. 177—179.

2) 1. c. 174 si. 185. Srv. i Sonni 3 si. (viz násl. poznámku).

») Srv. o nich A. Potebnia O noji-fe h cpoBHUx-b cb neio cywecTBax-b

(Tpyflbi Apx. O6111. M. I. 163), Krauss Fr. Srea. Gliick und Schicksal im

Volksglauben der Sudslaven. Wien MAG'. V. 1886., Veselovskij N. Cynb6a

— HOJiH (srv. výše str. 67), Afanasjev Y\. b. III. 318 si., Máchal Nákres

81 si., Polivka Arch. si. Phil. XIV. 137 a novji v stati A. Sonni Top
H noJiH B-b HapoHHHxi CKasKaxt. (Eranos. CóopHHKi st necTb H. n.

flaiuKesHHa, K. 1906. 362 Hsb. Yhhb. 1906 X. Srv. Národop. Vstník

1908. 136). Sonni víe v dolji a sreu dává pvod antický, ímský.

*) Kozma presbyter (X. stol.) vytýká mezi jinými Udu bulharskému

pokestnému, že ví v srjaii a sny (narážeje pi tom, že to je uení á-
belské) : ,,He TaKO 60 cyT-b xpHCTHJiHe, awe cb rycjibMH h nnecaHMCM-b h

n-bCHbMH 6eC0B:KHMH BHHO nilOTt H CpHmaMt H CHOM-b H BCílKOMy yMCHHIO

coTOHHHy BtpyioT-b" (ed. Popruženko 80). Z Rusi srv. Ústav bleský
XI. st. {Goliinbiskij Hct. p. q. I.2 2, 644) a Slovo cb. oxeqb KaKO

HíHTH xpHCT. (Ponomarev FlaM. III. 39). Srv. i Cjiobo o Benpt ze Zlato-

struje XII. stol. {Anikov 5l3. 94) a Sretnévskij Mar. III. 820 s. v.

CT>psima, crp^bna.

5) Srv. Veselovskij 180, 212, 234—230 (už v Ilovickc Krmí, u metro-

polity Daniela v Domostroji) a /. Polivka Neuer Beitrag zur Roždenica

(Archiv si. Phil. XIV. 137), kde uvádí doklady ze slovanského pekladu G.

Hamartola podle ruk pedlohy z po. XIV. stol. ze slova roždenicc za

yévsot;, tÓ^"/), Docela i £l{Ji,ap{ji.év7) objevuje se v slov. textu (IX. 7.):

MapMCHy Cbanauie JibcTb. Srv. Veselovskij 1. c. 223, 262. Viz výše str. 68,

pozn. 2 (z paremejnika r. 1271) a pozn. 4.
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moru a podobné, které hojn vystupují v pohádkách.^) Perso-

nifikované pojmy HyjKfla, cÓHna, Hcnsi shledáváme už ve Slovu

o pluku Igorov,^) a eský tas (sts, tes) v textech XIV. stol.'*)

3. Ctní zvíat.

Zde bych také nejlépe pipomnl, že Slované vedle výše zmí-

nného kultu hada hospodáe a zvíat, v jejichž podob se obas
zjevovala duše domového, mli i jiná zvíata v úct, jejíž pvtd
zstává zatím nejasný.

Že rzná zvíata byla uctívána, dosvduje nkolik narážek

z konce doby pohanské a z poátku kesanství, jež uvádím v po-

známkách.^) Je však zatím nemožno blíže tuto víru analysováti

a vysvtliti její pvod, zejména, na kolik souvisí s kultem duší

a penášením dušípedk do tl zvíecích, nebo zda je to survival

Wundtova animalismu,^) nebo na kolik narážky v citovaných

pramenech jsou jen ohlasy cizích vr a myth bez skuteného pod-

kladu ve víe slovanské.^) O nkterých zvíatech ,víme, že byla

^) Už v slovu sv. Grigorija o KJiaTBaxt h cyeBtpiHXT* objevuje se

personifikovaný démon zimnice xpacua. Ale tradice o trjasce pešla sem
z Bulharska, jak teme pímo v stati ,,o KHHraxij HCTHHHMx-b h jiohíhmxtj" :

,,0 Henyai ecreiTBeH-feMb h chíc HMenyioT-b rpacasHLiH, 6acHH cyrb lepeMÍn

nona BoJirapbCKaro, cenMt nmepi HpoHOBbix-b rpncnaMH óacHbCTBOBame.

{Kalajdovi loaHH-b 3k3. 210. Srv. Buslajev Her. xpecr. 531, 542). Dále

srv. i CnoBo cb. OTCUb KaKo >khth xphctíhhomi>, kde se praví: ,,6tca rjia-

rojieMaro rpHCOBHuy TBopjiT-b" (Ponomarvv FlaM. III. 39).

2) Ed. Erben 5, 7.

') Srv. Soukup Píspvky bájeslovné. Rozpr. spol. p. stár. III.

(1892) 73.

*) Povšechné zmínky máme v Slov Grigorija Bohoslovce z XI. stol.

(Bacena cb. Tp. Bor. o HSHeHHH rpana): ..Obtj p-feKy óoruHio HapHLíaeTb

H SB-fepb HíHBymb B-b HC 5IK0 6ora HapHuaH, Tpt6y TBopHTfa." [Buslajev

HcT. Xp. 325, Budilovi XIII cjiob. 243), a v homiliái Opatovickém za-

kazuje se: ,,ac nequaquam bestiam aliquam (pro deo colere debemus). Srv.

ed. Hecht 57.

^) Jest prirozeno, že nkterá zvíata, zejména vtší dravci, mohla

v lovku buditi báze a úctu bezprostedn, bez animisování jich dušemi

pedk. Srv. o tom u Wundta IV. 1, 322, 328. U Slovan mohl by sem
spadati pozdji doložený kult vUca nebo medvda, není-li to pvodem kult

totemový.

•) Z celkových prací o ctní zvíat., které se u vtší miie dotýkají

i Slovan, uvádím hlavn V . KUnger >KHBOTHoe bi aHTHHHOM-b h cob-

speneHKOMt cyeatpiH (Hsb. Yhhb. Kiesi,. 1909—-1911. Sep. Kijev 1911),

kde je úplná starší literatura. Pozdjší doklady o zoomoríických božstvích

u Slovan viz u Afanasjeva U. b. I. 488, 592, 720, 733 si.
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zasvccna jednotlivým bohm, na p. k Svantovítovi a Rade-
gastovi/) kanec Radegastovi, kohout bohm slunením Sva-

rogu a Chorsu, o emž srv. píslušné stati v textu dalším. Také
o býku se napovídá, že byl ctn jako bh, ale zprávy staré jsou jed-

nak nesprávné, jednak málo spolehlivé. Nespolehlivý je sám
sebou text t. zv. Ebstorfské legendy, která mezi slovanskými (po-

labskými) bohy pipomíná Swentehueck-a,^) ve kterémžto jmén
složka hueck by ukazovala na svatého hýká proto, že jej autor le-

gendy ztotožuje s Juppiterem Hammonem, zobrazeným s rohy

(tebas beraními). Ješt mén spolehnouti lze se na texty arabské

u Rosteha a Kardízího pipomínající ctní býka u Slovan. Bží
v nich nejspíše o omyl,^) vzniklý pepsáním arab. thírán — býk za

arab. nírán — ohe, nebo jiné zprávy orientální mluví o ctní

ohn u Slovan.*) Jinak je ovšem kult býka nebo tura, jakožto

symbolu plodivé síly a stím spojený kult býího phallu znám v po-

zdjším folklóru slovanském^) a sousedním.^) Z pták zvláštní

význam ml už v pohanské dob kohout a udržel jej v tradici lidové,

po dnešní den.') Zejména erný kohout a erná slepice mají dosud

velikou úlohu pi všech dležitjších funkcích životních, jak pi
porodu, šestinedlí a pi svatbách, tak i pi pohbech, jako ob

^) Speciální sta o ctní kon napsal Zd. Tobolka. K v bájesloví

slovanském. as. ol. mus. 1894 . 42—43. Jinak srv. i Helm Altg. Rel 205.

2) Srv. Leibviz Ser. rer. brunsv. Han. 1707. I. 191.

') Kardízí (ed. Baríold 123) Slovo thírán má i Rosteh (srv. Chvolson

H6h J^acTa 30), ale Chvolson sám opravil je v nírán. Srv. i Westberg
>KMHn. 1908. III. 2. 16.

<) Srv. dále str. 84.

5) S tím souvisí též, že v starobylých písních svatebních vystupuje

býk jako symbol ženicha (resp. jeho plodného údu) a kráva jako symbol
nevstin. Srv. Volkov Rites II. 572 si., 677, III. 558, 569, a Potebnja

06hch. n-bc. I. 325.

•) Na p. v uení Zoroastrov a šamanismu. Spicyn UlaMaHHSMTb 8.

Uctívání býka (a krávy) není však jen symbolické, nýbrž má i podklad

hospodáský. Zvíata tato byla nejcennjší ástí hospodáského dobytka
a nejvíce šetena, z ehož vzniklo i uctívání {Hirt Idg. 283).

') Kohouty házeli Rusové do Dunaje pi pohbívání mrtvých ped
Durostorem r. 971 (Lev Diákon IX. 6. srv. citát v ŽS. I. 230 pozn. 3), a

podle Fadlána r. 922 hodili píbuzní k mrtvému velmoži ruskému kohouta

a slepici (ŽS. I. 378). Slovo Jana Zlatoústého pipomíná obtování kur
Svarožicovi a také Slovo nk. christoljubca {Tichonravov Jl-feT. IV. 89,

108, Vladimirov FIo/h. 224, 237). K starým dokladm ze slovanských

hrob srv. ZS. I. 174. 261.
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démonm nad jiné patící a patrn milá.^) Pi porodu a svatb
je význam slepic zejmý ; je tu patrn dnes symbolem a díve byla no-

sitelkou plodistvé síly, která se mla darováním a požitím ptáka

penésti na manžely .2) Ale jaký je její význam pi pohbívání?

Pro je obt slepice nebo kohouta typickou obtí pi stavbách

domu, krbu, studn, mostu a pod.?^)

Od pouhého pímého divinisování a ctní zvíat- rozeznává se

totemism tím, že zvíe (a sice uritý koUektivní rod zvíecí) je uctí-

váno zárove jako totem rodu nebo kmene, bytost, která jej ochra-

uje. Totemistické ctní zvíat založeno je pedevším v kultu

pedk: urité zvíe pokládá se za pedka, za ochranného démona
rodu nebo jiného družstva (clanu) tch, kteí ke kultu jeho ná-

ležejí a spojeni jsou plnním jistých zákon a píkaz. Toto zvíe

je píslušníkm svazu svaté.*)

1) Obvyklé je pinášení slepic šestinedlkám, rovnž jako pinášení
jich v dar novomanželm. (Srv. ŽS. I. S4.) Ale nejzajímavjší je stálé a jak

vidno z poznámky pedešlé, už od dob pohanských udržené obtování er-
ných kohout nebo slepic pi pohbech a umírání, s nímž se dosud setkáváme
u Srb [Miltevi >Khbot Cp6a 121, 127— 131, 338, Trojanovi Cpn. Eth.

36. XVIÍ. }KpTBeHH 06. 54—57, CxapH norpeó 127, Lilek, Wiss. Mitth.

Bosn. IV. 404. 415), u Bulhar (ParaŠkevov Ylorp. 06. y -wir. 375), u Slo-

vák (Slov. Pohlady XV. 25), Rus i ech. U ech doložil to už Hájek
v Kronyce list 147 (r. 1541). O úloze kohouta pi obyejích ruských srv.

KotljarevsMj Florp. 06. 79, 86, D. Zelenin TpoeubinnaTHHua. BarKa 1906,

a vbec KUngera H<HBOTHoe 317. V práv uvedeném pojednání obírá se

Dm. Zelenin starým ruským obadem obtování kur, které tikrát vy-

vedly kuata (zach. hlavn ve vjatské gub. pod názvem TpoeubiTjisjTHHqa,

také KypjiTHHua a i jinde po Rusi). Má jej za survival doby pohanské.

Zajímavá je také analysa dvojí síly, které Ud kue piítal, síly plodivé

a síly neisté, zlo vštící ^Kypani 60rb). O kohoutovi jako vštci srv.

Zíhrt Seznam 67, Klinger >Khb. 317 si., 320. Že také v sousední Litv
obtní zvíata byla pedevším barvy erné, viz u Brcknera Litva 41 si.

») Srv. Klinger }Khb. 327 si.

») Srv. Wiss. Mitth. Bosn. IV. 437, Trojanovi >KpTB. 06. 54 si.

*) Srv. Frazer Le totemisme. Edinb. 1887, Totemism and exogamy.
Lond. 1910, Arn. van Gennep ReUgions, moeurs et légendes. II. Paris 1909.

9 si., Wundt Vólkerpsychologie IV. 1. 327 si., N. Thomas Animal super-

stitions and totemisme (Folklóre 1900, 227 si.), Michajlovskij lUaMaHHSMi

39 si.. Nejúplnjší Uteraturu k totemismu viz v stati A. Goldena Totemism,
an analytical study. Journ. of Amer. Folklóre 1910, 179. Srv. Helm Altg.

Rel. 25. Pvodní forma je pedevším manistická, rodová, pozdjší ta,

v níž totem je ochranným démonem jakékoliv organisace. jejíž píslušníci

se mu v jisté dob (nejastji v dob dosplosti) zasvcují. Pak mohou
i lenové rzných rod býti píslušníky jednoho totemového družstva

[Wundt 1. c. 339—346). Srv. však i Lehmonn Kult. d. Geg. I. III. 20.
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Tato forma náboženská byla velice rozšíená, ale u Slovan
nalézáme po ní už jen nepatrné stopy, tak jako u Germán.i)

Výše vzpomenutá a jist pradávná pedstava hadahospodáe, jako

ochránce domu a rodu, je asi i u nás

ohlasem totemismu,^) a nebylo by nijak

pekvapující, kdybychom se u Slovan
setkali se znakem hada na štítech nebo

na odznacích válených, za nimiž táhly

jednotlivé rody a kmeny do boje po-

dobn, jako to bylo u Thrák, u Ger-

mán a konen i u ímských legií.^)

Od kronikáe XV. stol. Bothona (srv.

pídavek) dovídáme se sice, že ratarský

bh Radegast ml na prsou odznak

tuí hlavy, což by ukazovalo na kme-

nový totem, ale zpráva tato není

hodnovrná, práv jako další zprávy

Bothonovy o tom, jak Radegast vy-

padal.^) Snad je to jen výtvor jeho

fantasie. Za to je možno, že pezdívka

Vlci (\ pramenech Vilzi, Vilti — zem
Vilda, Vilze, Vilte, Wilzinand ze stsl.

vhkh, polab. vauk), kterou Germáni

dali slovanskému kmeni Lutic —
Velt, vznikla z toho, že odznakem
tohoto kmene byl vlk. Podobn bylo

snad i se zvíecími jmény jiných slo-

vanských kmen: Vraané, Suslové, Reregové a s množstvím

osa dních resp. rodových názv, s kterými se setkáváme po celém

Slovanstvu dosti asto (Vlici, Wolczki, Wilczki, Volkovci, Vlko-
vici, Vlovici, Vlkovici, Zubrici, Zubi, Vranici, polab. Vamici,

1) Helm Altg. Rel. 167, R. Meyer Altg. Rel. 486.

2) Had je vbec zvíe xaT' s^oj^-ýjv totemové, stojící v ele všech to-

temistických a manistických kult {Wtmdt W. 1. 358).

*) Tato ,,signa" jsou astji doložena u Germán {Helm 1. c. 288),

Peeng (Kardízí ed Baríold 120) i u Slovan polabskobaltických

(Saxo Gram. ed 'Holder 568, Dtmar VI. 16, 17, VII. 47), eských (Kosmas
I. 10, II. 17,) ale u nich nevíme, co pedstavovala. U germ. Batav zobra-

zovala divoká zvíata (Tacitus Hist. IV. 22). O slovanských znameních
v Arkon užívá Saxo (1. c.) významu ,,signa et aquilae."

*) Bothonis Chronicon {Luhniz Ser. rer. br. III. 339). Viz obr. 3 zde na

Obr. 3. Obraz Radegasta

v kronice Bothonov.
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Wronki, Vranovci, Vranovici, Medvdivci, Medvedovci, Tuici,

Turovici, Sokolki, Sokoli, Sokoliky, Sokolyci, Sykorici, Orlovici

a pod.), pokud to ovšem nejsou patronymika odvozená od pouhé

pezdívky pedka. Vc by rozhodlo teprve hlubší studium.

Je také velice zajímavo, že se i pozdji potkáváme ve víe lidové

se zjevy, které lze nejlépe s tohoto hlediska vyložiti, na p. se zvaním

vlka na svatbu nebo na hody svátení nebo se zákazy pronášeti

jeho jméno, pro což máme doklady od XV. stol. po dnešní den.^)

Ovšem pravý skutený totemismus vyžaduje více, než jen

ctní jistého zvíete, jako ochránce rodu, nebo vyžaduje zárove

zákazu zabíjeti a jíst i (také opak) totem a vcházeti ve satek mezi

píslušníky téhož totemu.^) Totem má tedy funkci a význam ná-

božensky- i sociální, zejména v úprav pomr pohlavních, — a to

jsou vci, kterých zatím u starých Slovan vedle doloženého ctní

nkterýxh zvíat doložiti nelze. Spíše by bylo lze v úct vely,

vlaštovky, místy i lasiky, medvda,^) spatovati survivaly pvod-
ního totemismu, a tu zase dosud nelze zjistiti stáí tradice a tím

i vylouiti možnost, že. tato jednotlivá tabu mohla vzniknouti

v lidové tradici slovanské teprve vlivem kultur jiných.

Víry v metempsychosu a tím i v sthování duší do tl zvíe-

cích, což existovalo podle tradice Kadlubkovy u sousedních Prus
a Lotyš,^) u Slovan doložiti nelze.

4. Animisace zjev pírodních.

Praví-li se astji v starých zprávách, jež jsme již výše uvedli

na str. 27 a násl.,^) a velmi hojn i ve zprávách z pozdjšího

str. 74. Chronika vyšla pvodn v Mohui i. 1492. erná tuí hlava se

stíbrnými rohy je ve znaku Meklenburska.

1) Srv. Brúckner Kazania II. 320, 340. 342 (v kázání anonyma XV.

stol.: quidam lupos quasi ad prandium, ut oves eorum a lupis salventur,

invitant . . . 344: audiant afíricole et ceteri qui in diebus Nativitatis Domini

prohibent lupos non tamen Diabolum nominare . . .). Srv. dále Mrko Grab

108. Srv. též vlí a medvdí svátky u Bulhar {Marivov) 79. 80, 521).

2) Srv. Arnold van Gennep Religions, moeurs et légendes. II. Paris

1909. 9 si.

') O demonisované roli medvda u Slovan srv. Klinser }Khb. 274s1., 284.

*) Brúckner Litva 141.

5) Žde bych jen dodatkem pripomnl, že úcta k nkterým hájm a

stromm zakládala se pozdji i na tom, že byly zasvceny jednotlivým

bohm vyšším. Doklady toho máme z rzných konin Slovanstva. Posvátný

oech pipomíná se ve Šttin (Ebbo, Vita Ottonis III. 18, Herbord III.



76

folklóru, že lid slovanský ctil prameny, studánky, potoky, eky,
jezera, háje, stromy a skály, — dlužno to vyložiti tak, že je ani-

misoval, že ctil bytosti, v nich usídlené, nebo o pouhém praeani-

mistickém fetišismu nemže býti na konci doby pohanské již ei.
Bytosti ty byly namnoze pvodu manistického, jak jsme vidli

v stati pedešlé, akoliv pi nich není vždy možno vésti pesnou
hranici mezi tmi, které mly zejmý podklad manistický a tmi,
které ho nemly. Ale mezi zjevy pírodními jsou pece nkteré,

jež samy vystupují aktivn v takové míe, že nebylo teba oživo-

vati je teprve umístním do nich duší pedk, a jež byly práv
pro ono agens v nich se projevující mnohem spíše pímo animiso-

vány, analogicky se vznikem pedstavy duše v živém lovku.
Klidná hladina jezera nebo tiše stojící skála nebo strom neproje-

vovaly tém života a jsou proto spíše jen sídlem ducha jinde vy-

22, 23), posvátné duby ve Vagrii zasvcené Provovi Helmold (I. 83, tamže
o posv. hájích vbec). Svatý dub ctih Rusové na ostrov sv. Jií, t. j.

Chortice v Dnpru a obtoveh mu živé kohouty a slepice, chléb, maso a

vetkávali v nj stely (Konst. Porf. de adm. imp. 9). Zpráva tato vede mne
k tomj, abych starý pe dubový (ohromný, 22 w délky) s ,vetknut}' mi a

zarostlými zuby kaními, který nalezen byl v Dsn pi ústí jejím do Dnpru
r. 1910 (podle dopisu p. V. Chvojky r. 1912), vyložil tímtéž zpsobem, jako

doklad starodávné adorace (srv. obr. 4). Jsou to patrn trofeje z honeb na

kance, svatému dubu, resp. démonu v nm sídlícímu obtované. Srv. též

zprávu Tacitovu (Ann. I. 61) o tom, že Germáni do kmen vetkávali

hlavy lidských obtí. Vbec vidíme, že dub byl i u Slovan jako u ostatních

Indoevropan (srv. CóopHHKt Hap. yM. VII. 392 si., Tvanov Hsb. oth.

p. H3. 1903 '4, 168, Mannhardt Baumkultus 5'/) stromem nejvíce ctným.
O líp starých doklad není. Svatý háj dubový Provv pipomíná Helmold
(I. 83), jiný háj zv. Svatobor (dn. Schkeitbar vedle Ltzenu) pipomíná
Dtmar v zemi srbské (VI. 26, 37: lucumque Zutibure dictum, ab accolis ut

Deum in omnibus honorátm et ab aevo antiquo numquam violatum),

o nmž pozdjší kroniká meziborský Brottulf dodává (podle tradice?), že

nesml tam" nikdo pod trestem smrti ulomiti haluz. Srv. i eské topony-

mické názvy Svatobor u Sušic, jiný u Karlových Var, Svatoboice u Ky-
jova, Svatobor u Ohe {Vocel Pravk 371), ŠwÍQtny D^b u Czenstochowy
(Geogr. si. pol. XI. 696). O svatých hájích v Litv srv. Brúckner Litwa
114 si., 143 si., Mierzyúski ZTÓdla. 58. K ctní strom vbec srv, Mannhardt
Baumkultus Berl. 1875, o zákazech stedovkých Zíbrí Seznam 36 si. Týž
uvádí str. 36—38 hlavní slovanskou literaturu o ctní stron;n a bylin v po-

zdjším folklóru slovanském. K ní pipoj Angelov Hsb. ccm. cnas. Sofia

III. 9 si. V žití prep. Feodosija v XIV. stol pipomíná se, že u Trnová lidé

klanli se ny6y H^KoeMy (HreHÍfl o6uí. hct. np.. Moskva 1860. I. Srv.

Ivanov 1. c. 168). Podle starého polského kázání z XV. stol. kladli v Polsku

zbytky jídel stromm a rosthnám [Brúckner Kaz. II. 330, 341).
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tvoeného a odjinud pišlého ; i když zavál vítr do vody a zeil
hladinu nebo když potek se vlnil po kameních, když zašumlo
listoví stromu nebo háje, tu se zase rozkládal tento projev života

na nesíslné množství drobných pohyb vlnek a list, které sice do-

vedly upoutati zrak nebo sluch, ale nevyvolávaly soustedného do-

jmu, nýbrž spíše trva-

lejší pocit cizích vliv.

Naproti tomu vítr sám,

zavál-li prudce, nebo

ohe, který zaplanul a

páhl, vykazovaly agens

silné a soutedné v je-

den silný projev, pso-
bící jednotn a mimo
to i bezprostedn úin-
kem, který cítil lovk
na svém tle, a který

znal už jist dávno ped
tím, než v nm vbec
vznikala pedstava o

existenci duše lidské.

Rovnž blesk vyletující

z hmících mraen nebo

zase klidné slunce po-

hybující se, záící a

teplo vysílající, podob-

n jako analogické (te-

ba v slabší míe) zjevy

luny a hvzd na klenb
nebeské, — to vše, my-
slím, vyvolávalo v duši

primitivního lovka pedstavu života a jakési síly na lovka pso-
bící díve, než mu vbec byl j asný rozdíl tla a duše v život lidském

a než vznikla animisace pírody ve smyslu Spencerov. Proto

tyto zjevy animisoval pravdpodobn souasn a pímo, jakmile

rozpoznával život a animu v sob samém. Každým zpsobem
dlužno doznati, že není pro vznik kultu tchto zjev nijak nutný

podklad manistický a také u Slovan nemžeme ho prokázati.

Z toho dvodu sestavuji tuto ást primitivních kult a démon
z nich povstalých do zvláštní kategorie kult pírodních, do nichž

Obr. 4. Kmen dubový se zarostlými zuby
kaními nal. v Dsn.
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zaraduji aspo ctní nebeských tl, zjev atmosférických (blesku,

boue, vtru) a potom ohn. Všechny máme u Slovan doložené

z doby pohanské.

Tlesa nebeská a zjevy nebeské. Ze Slované ctili tlesa nebeská

a zjevy atmosférické na nebi se objevu]ící, vykládají nám u Rus
arabské zprávy Mas'údího a Ibráhíma ben Vesífa^), dále kázání

Kyrilla Turovského,^) dále Zápovd metropolity Georgia,^) jakož

i jiná staroruská pouení z XI.—XII. stol.,*) o Slovanech západ-

ních pak výše vzpomenutá zpráva homiliáe Opatovického, tebas

jen se všeobecnou platností.^) Slovanm pak balkánským zakazovala

ješt v XV. stol. církevní pravidla klanti se slunci nebo lun,

na ostatn i prameny starší aspo narážejí.^) Rovnž všechny

^) Mas'údí: Slované dlí se na mnohé národy, nkteí jsou kesané,
ale mezi rimi nalézají se i pohané a docela i ctitelé slunce [Harkavi CKaa.

125, 143). Podobn díVesíf-šáh ve Velké knize div {Charmoy Rélation 326),

že Slované ctí slunce a hvzdy a že u jedné ásti Slovan nejvtší slavností

ze sedmi v roce jest slavnost slunce. Srv. i Charmoy 367. Zde se snad mže
uvésti i starší ecká pedstava, že v zemi Hyperbore pedevším ctí Apollona,

pjíce mu hymny a hrajíce na kithary po celé dni (Diodor Sic. II. 47).

2) Ha 0OMHHy Hentiiio: ,,y>Ke 6o hc HapeKyrcn éoroM-b cthxíh, hh

cojiHue, HH OFHfa, HH HcTOHHHKH, HH flpeBeca" (Ponomcirev riaMHTH. np. p.

U. JIHT. I. 136).

^) ,,Ame KTo utjiyer-b M-fecnu-b, na ynert npoKJiHTt" (Golubinskij

HcT. p. u. I. 2, 531).

*) Slovo sv. Jana Zlatoústého (ruk. novg. XIV. stol.): ,,H Hanama

>KpeTH MOJiHHH H ppoMy, H cojiHUK) H jiyHt." A ApysHH ncp/Hy ... A
npysHH orn^BH h KaMCHHio h p-fenaMt h hctomhhkomtj ... ne tokmo me
npcHíe B noraHbCTB-fe, ho mhosh h huh-í. to tbopht. (Tichonravov Jltr. IV.

3. 107, Vladimirov Flcyn. 237). Klanní se hromu a bleskm (rpoMy h

MOJiaHbHMi
)
pipomíná i Slovo sv. Grigorija [Vladimirov Flcyn. 231, Tichon-

ravov Jltr. rV. 11 1. 96). Také apokryíické XowfleHie BoropoHHUH no

MynaMTa praví: Ohh Hce Bce 6orH nposBama cjnsHue h M-bcna-b, seMJiH h

Bony, SBtpH H raflu.'- Hnatjuk Eth. Sónp. XXXIII. str. VI. Srv. ostatn

téi. zprávu arcib. Makaria Ivanu Hroznému z r. 1534 cit. výše na str. 28

(o demonologii Rus).
"') Srv. výše str. 29. O eších zapsal Chalkondylas v XV. st., že

není tomu dávno, co pestali ctíti slunce a ohe [Stritter Mem. pop II.

1061).

•) Starine I. 61, Mon. hist. jur. VI. 196. [Jirtek. Gesch. Seib. I. 166).

První sbírku všech doklad o ctní slunce, ale nekritickou, ponvadž se na

mnoze opírá o texty, v nichž se sice pipomíná slunce s rznými epithety,

jinak však rúc neznamenající pro kult, sebral už /. Sreznévshij 06-b o6o-

iKanÍH coJiHua y npCBH. cjiaBHHt (>KHHn, 1846. LI). Personifikace slunce

probral i Famincyn Bohí. 155 si.
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vyšší formy boh slunce, boue, vtru a kulty, o nichž pozdji

pojednáme, dosvdují ex post totéž a smíme proto mythy, tradice

a povry, které v pozdjším folklóru mají za pedmt ctní tchto
nebeských zjev, míti bez obavy za ohlasy a survivaly staré po-

hanské solární a atmosférické demonologie. Sem patí rzné slav-

nosti slunení zejména v dob letního a zimního slunovratu (ko-

leda, kraun, kupalo, kes, sobótka, srb. Hean nan, 6o)KHh atd.),

o nichž nám bude jednati podrobnji na konci této kapitoly.^) Vše-

chen tento kult slunce má u Slovan podklad ist hospodáský.^)

Klanli se mu a vzývali je zajisté pedevším proto, že slunce dává

dozrávati plodm vegetálním. Prosba nebo áry, které mly
dopomoci k uzrání a k píznivé sklizni, obracely se proto v prvé

ad k slunci,
3)

Také rzné personifikace všech oblaných a vtrných zjev,

kterými oplývá pozdjší slovanský folklór, mají koeny v prastaré

pohanské animisaci, tebas bychom jednotlivé konkrétní postavy

z dnešního folklóru, jako je na p. zora, Jaga baba (Ježibaba), Jaga

bura, Vtrnice, ukr. personifikovaný BÍiep, BHXop, CBHCiyHbH,

Mopo3b, liž. wichor, wétr, p. wiatr, šwistun, chmurnik, planetnik,

srb. 3nyx, snHxan,*) atd., nemohli, nemajíce proto starých do-

klad, projektovati až do doby pohanské. Ale z Matyáše

Miechowského vidíme, že Poláci už ped XVI. stol. personifi-

kovali vítr: pogwizd, pochwist,^) emuž odpovídá ruský norBHsnb,

noxBHCT-b letopisu Gustinského^) a jihoruského Žití sv. Vladi-

^) Jiné survivaly ctní slunce, mdíce a hvzd srv. u Máchala Nákres

39—61. Afanasjeva II. b. I. 207 si., Lilka Wiss. Mitth. Bosn. IW 448 si.

2) Anikov 5l3. 289 si.

') O písahách k slunci srv. doplky.
*) Srv. Máchal Nákres 39 si , P2—76, Afanasjev II. b. I. 82, 244 sL,

308 si., Hnatjuk fleMOHOJiorHJi. Eth. 36. XXXIII. str. XXXIV. .si., erný
Myth. byt. I. 224 si., Udziela Wisla XII. 585 si. Posledn jmenovaní srbští

duchové bouící na horách adriatických Alp a totožní z vjedovity (vjedo-

c^onja) náležejí však zejm do kategorie pedešlé. Srv. Jireek Gesch d.

Serben I. 165. K tomuto druhu bytostí dešonosných nnleží snad i bulh,

Peperuda (rum. Papaliiga). Siv. Flcn. 1907, 812, C6opH. nap. yn. XVIII. 642.

5) Miechowski ed. Pistoriiis II. 20: Adorabant spiraculum . . . vccantes

numen eius Pogwisd. Srv. Cromer (ed. Pistorius II. 4.32) De origine Pol.

III. 1: Pochwist, quam Miechouiensis aurám, nos intemperiem interpreta-

mur, Polonis dii fuere.

*) nCPJl. II. 257: TpeTÍH nosBHsn-b, JlaxH ero HapHuaxy rioxBHCnj;

cero B-fepHJiH 6nTH 6ora aepy, ch ecr-b eoanyxy a hhuh noronu h uenoroflu,

HHbiH ero BHxpoMTj HapHuaxy h ceny nosBHsny hhh BHxpy jiko Bory mo-
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míra.i) Také. básník Slova o pluku Igorov obrací se k personifiko-

vaným vtrm s následující apostrofou: ,,Ce Btrpn, Ctph6o»h

BHyiiH . . ."2). Pohanský bh Stribog, o nmž dále bude e, není

než personifikovaný vítr. Rovnž abstraktní pojem píznivého

povtí aneb zkaleného nebe, tedy . pohody (pol. pogoda, r. no-

róna) shledáváme personifikovaný v tradici Dlugošem zapsané.^)

Je tedy ctní nebeských tl a zjev u starých Slovan dosta-

ten prokázáno. A proto, teme-li v Pouení Monomachov z XII.

stol., jak Monomach nabádá své syny slovy: ,,Ranní chválu od-

davše Bohu a potom i slunci vycházejícímu. . .," *) je tu jist, tebas

už v rámci kesanském, vysloven ješt kus staré víry pohanské,

kus starého ctní slunce, jemuž se ostatn v XII. stol. lid ruský

stále ješt klanl, práv tak jako sousední Litvané.^)

Za to na domnlé archaeologické doklady díval bych se vždy

s velikou skepsí. Archaeologové velmi asto ozdobu kola jedno-

duchého nebo opaprskováného, nebo kola opateného uvnit kí-

žem, kolekem a centrálním bodem — © O © O — vyklá-

dají za symboly slunce a tím i za projevy jeho kultu.^) Nechci sice

nikterak popírati možnost, že V jednotlivých pípadech tyto ob-

razce byly abstrahovány z podoby záícího slunce, ale proto nelze

ješt íci, že jsou vždy jeho symbolem a píznakem jeho kultu.

jiHxycH. To pejaly i rumunské k^onik)^ Srv. Gaster Archiv si. Phil.

1906. 575.

1) TpeTi btj HHX"b óort óuji-b noSB-banHu, ero suBajiH FIoxBHcr-b

.(riorBHsn-b) a híkotopíh h BtrpoMt (BHxpoMia) ero HasuBanu; Toro BbiSHa-

BaJiH 6mth 6ora Bosnyxa, noroflM h Henoronu. {Sobolevskij CóopHHKt bt>

naMHTb 900JI. npem. PycH. K. 1888. 42.)

2) Ed. Erben 4.

3) Dlugoš Hist. Pol. I. ed. Frzeždz 47: Habebatur et apud illos pro

deo Temperies, quem lingua sua appellabaní Pogoda, quasi bonae aurae

largitor. Srv. i u Cromera 1. . Pogoda, hoc est serenum sivé temperies. K vý-

kladu srv. Brúckner Archiv si. Phil. XIV. 178. Máme-li však v Helmoldov
Podaze, jejíž idol stál v chrám plunskéra (I. 83: Plunense idolm, cui

nomen Podaga), vidti tutéž chybn pepsanou personifikaci, i jeli tu jen

náhodná podoba jména jiné bohyn nebo boha, nelze zatím rozhodnouti.

*) Bielowski MPH. I. 872: ..OTtnaBuie Bofobh xBany h no Tbvib

CJi'bHbmo B-hcxon^mio h ysptsuie cjnjHbue ... h pene."

5) Brúckner Litwa 68.

') Srv. k tomu na p. O. Montelius: Das Rad als leligioses Sinnbild

in vorchrist. und christl. Zeit. (Zs. Prométheus. Berl. 1904—5. Nr. 16—18,

Srv. Mannus 1. 17). JRovnž stízlivý jinak K. Hclm (Alt?. Rcl. 174, 194)

nezdráhá se vidti v tchto ornamentech kolo slunení (Sonnenrad) a doklad,

že v dob té slunce nebylo ješt ctno jako anthropomorfní bvih.
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Mohou to býti zcela prosté prvky omamentaní z pedmtu ab-

strahované a apphkované kdekoliv z isté umlecké záliby. A totéž

platí o t. zv. lunicích, závskách v podob msíního srpu, velmi

hojných v nálezech ruských X.—^XII. stol.^) Také pi nich nevíme,

kdy je to symbol msíce, kdy amulet a kdy pouhý dekoraní ele-

ment ; nelze proto shledávati v nich Šmahem doklady kultu m-
síního, o nmž ostatn pochybovati nechci. Že nkteré ruské

starobylé písn a obady svatební, zejména hotovení koláe ko-

rovaje, vztahují se na kult slunení, není sice nemožné, ale pesvd-
ujícího prkazu proto také není.2)

Zjevem ješt aktivnjším svou pohyblivostí, mnivostí i bez-

prostedním žárem byl ohe a není proto divu, že byl brzy ped-
mtem bázn a úcty, animisace a demonisace. Také staí Slované

ctili ohe jako boha a modlili se k nmu — Rusové ,,pod ovinem" ,3)

podle zpráv traktát z XI.—XII, století,^) Cechové pak podle

svdectví Kosmy a homiliáe Opatovického.^)

Shledáváme-li se proto v zachovalejších krajích slovanských

podnes s projevem zvláštní úcty k ohni a ke krbu, jež se nedá vy-

ložiti jen velkým praktickým významem ohn pro domácí život,

shledáváme-li se pi tom se starobylými zvyky, mezi jiným pi
jistých píležitostech i se zcela praehistorickým, primitivním zp-
sobem rozncování ohn, který pak platí za plamen svatý, oišující,

se silou nadpirozenou, který je chránn tradicionální úctou a

1) Srv. ŽS. I. 636.

") Srv. o nich ZS. I. 85. Hotovení korovaje (stsl. Kpasa) je ovšem
zvyk starobylý a jist pohanský. Zbytek shmeního kultu vidí v ném
Sumcov PejiHr. mho. 3HaHeHÍe ManopycCKo CBan6bi. K. 1885 a také Volkov

Rites 419 si.

') O starém ruském ovinu t. j. sušírné srv. ŽS. I. 811.

*) Církevní Ústav kn. Vsevoloda (1125—1136) vytýká: ,,kto mojihtch

nonií OBHHOMT* HJiH Bt pomeHÍH HJiH y BOflw" [VIcidimirskij Budanov Chest.

I. 228). Jinak ctní ohn u starých Rus pipomínají ješt pouení
z XI.—XII. stol., tak Slovo nk. Christoljubca: ,,h orneBt moh^tcji, soByuie

ero CBapoHíHHeM-b (O Svarožicvi srv. dále str. 106) . . . e>Ke mojihtcjj or-

Hes-b nofl-b obhhomtj" [Tichonravov Jltr. IV. III. 89, 94, Vladimirov Yloyn.

224, 225, 227, 229), Slovo sv. Grigorija Bogoslovca: ,,h crHCSH CBapo-

>KHUH MOJiHTCH H HaBbMT>" [Vladimirov 233, Tichonravov 98), Slovo sv. Jana
Zlatoústého: ..Híepray npHHocHUie. A npySHH orntBH h KaMeHio" {Vladi-

mirov 238, Tichonravov 108).

^) Kosmas II. 8, Hom. Opat. ed. Hecht 4. Srv. výše texty na str. 29.

a i výše uvedený citát Chalkondylv. Ctní ohn u Germanii dokládá

už Caesar BG. I. 60 (Helm Altg. el. 258).

6
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Obr. 6. Huculský pístroj na
rozncování ohn.

nazýván ohnm Hvym, hoUm (srb. «HBa saipa, «hbh oraH>,

b. hhbtj orTsHb, HOB-b ortH-b, r. uapb-oroHb, »HBa Baipa, jkhboh,

CBaroH, 6o»i oroHb, p. zywy ogien^) tak, jako u Litevc wgm"s

szventa^), nebo také prost ,,nový

ohe," — pak není pochyby, že

ve všech tchto zjevech soudobé

víry lidové, zakoenlých v pra-

dávné tradici, spatovati musíme
samé survivaly pohanské a to

jednak uctívání pohanského ohn,
jednak pradávné techniky ro-

zncovací. Živý ohe smí se

totiž rozdlati jenom tením dev
o sebe, — tedy zcela primitivním, praehistorickým zpsobem.^)

1) Srv. více u Zihrta Seznam povr 90—95 a Matusiaka Olimp polski

(Lud. XIV. 44^46), Arnaudova Cn. AKan. Sof. IV. 3, 18. U Zíbrta viz

i píslušnou literaturu z jiných zemi (u Germánú shxl tento ohe nodjyr),

k níž srv. ješt L. v. Schroedtr Erzeugung von Feuer durch Reibung (MAG
Wien 1895, XV. 67). Jak církev bojovala proti tomuto posvátnému ohni,

viz doklady u Zíbrta 1. c. Obrací se proti nmu Indiculus superstitionum

a synoda z r. 742. Ke zbytkm ctní ohn na krbu srv. V. Charuzina

Ktj Bonpocy o noHHTaHÍH ofhh (3th. 06. 1906 Nr. 3—4, 68 si.), Dovnar

Zapolskij Sxionu I. 280, Lilek Wiss. Mith. Bosn. 431 si., ^i^kov Ponon.

Hanp, 1909 VI. 161, 1910. V. 113., Zahorowski Le feu sacré ctc. Mém. el.

Bull. anthr. Paris. 1900. 530 a St. Ciszewski Ognisko Kiak. 1903, 9 si.

2) Zde našel Jeroným Pražský ,,gentem, quae sacrum colebat ignem

eumque perpetuum appellabat. Sacerdotes templi mateiiam, ne deficeret,

ministrabant." Litevci mli i dv jména pro bohyni krbu Polengabia a As-

pelennie. (srv. Schrader Reallex. 674).

') Živý ohe rozdlávají pi zvláštních píležitostech (na p. na zelený

tvrtek, na velkou sobotu, pi píchodu na kolíbu, nebo pi píchodu ne-

mocí, moru, cholery, na sv. Jana Ktitele) slovenští Valaši na Malých Kar-

patech [Kulda Mor. poh. li. 315, . Lid. V. 12, 13) a ruští Huculové (Mar.

no yKp. exH. XV. 163) tím zpsobem, že zanítí konec polénka (zapu-

štného jednak do pevné sochy, jednak do destiky) pomocí provazu sem
tam táhaného a polénkem otáejícího (srv. obr. 5). Polské doklady viz

VL Matusiaka 1. c, Zíbrta 1. c, Boguslawského Dzieje Slow. II. 715, a ve Wisle

III 666, IV. 457, 691, 889, V. 432, 924, VI. 434, VIII. 147, 816, XI. 802,

XIII. 681, .Jak se kde v Srbsku a Bulharsku dlá živý ohe, popsal VI. Ti-

telbach Das heilige Feuer bei den Siidslaven (Intern Arch. f. Ethn. XIII.
1—2. 1900) a ve výtahu eském uveejnném v . Lidu. V. 341 s názornými

obrázky. Srv. však k tomu ref. S. Trojanovie v riperji. reorp. jiht. IV.

65 a téhož sta BoKHk (Cpn. Kh>. Eji. 1905). K Bulharm srv sta
A. Ilijeva v C6opH. nap. yM. VIL 397 si. a A. P. Stojlova Hen. 1906.
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Srbská slavnost vánoní (6o«Hh) spojená se spalováním badaku*)

je doložena z Dubrovníka už k r. 1272 Konst. Jirekem.^)

Slovanský folklór zná mimo to i adu personifikací ohn, ale

žádný z tch konkrétních zjev, kterými se hemží víra lidová,

spatujíc v nich rzné formace oh, a jsou to bludiky, svtýlka,

a ohniví dravci, šarkani, a postavy ohnivých zmijí, smok, šwiet-

lik, laac, plivník, svtlonoš, bludnik, bludiek, lítavc,

ohnivých muž a podobných,^) není doložen pro dobu starou,

pohanskou. Ostatn nepatí ani všechny do této kategorie, nýbrž

LXVII. 68 si. a Arnaudova 1. c. O ctní ohn a dobývání jeho tením dev
v Sibii viz u A. Makarenka floóuBaHie nepee. orHH (}Khb. Crap. 1897. II.

260), u Novgorodu a u Hucul ve Wible X. 852, XI. 354, na Blorusi

u Sejna B^op. c6. III. 330. Z Lužice doklad viz ve Wisle VI. 920, z Ru-
jany tamtéž X. 362. K Bulharm si v. dodaten ješt Marinov Hap.
B-fepa 560, tab. 106 (pod. jako u Hucul).

*) Kus kmene, který se o vánocích spaluje na ohni, sluje u Srb
6ánH>aK, u Bulhar ójKflHHKi, též np-bKJianHHKi>, nrpBOTHHKi) a je patrn sym-
bolem i fetišem ohn. Trojanovi pokládá jej za modlu, proti tomu však

J. ErdelJanovic (Vstník národ. I. 177) vidí v ctní badaku a jeho pálení

jen náhradu za slunení svtlo a teplo, z ehož vzniklo uctívání této náhrady.

Badak mu je íetišem slunce. Výraz aflítaKi souvisí s . bdíti, stsl. bidti
{Berneker EW. I. 106. Krek Einl. 581. Brúckner Enc Pol. IV. 2. 176). Me-
ringer a Janko (Vstník Národ. 1907, 78) domnívají se však, že slovo badak
vzniklo ze stgerm. *budind a toto ze r. lat. PvnvT), *buíina. Pii tom
Meringer (Idg. F. XVI. 151, XVII. 165) srovnává badak b Julblcckem

germ, mythologie, o nmž srv. u Grimma G. Myth. 622, Paula Nord.

Myth. 506, Helma Mtg. Rel. 105, 216. K bulh. badniku srv. sta A. llijeva

1. c. VII, 396, a Arnaudova 1. c, k bosenskému Lilek Wiss. M. Bosn. IV.

448, k ernohorskému Zbornik juž. si. I. 96 si. a Erdelianovié Kynu 304.

U Slovinc sluje badak boti, t. j. bžek, u Bulhar unan-b 6orb [Marinov

Hap. B-fepa 279). K výkladu srv. Janko I. c. 77, Potchnja O mho. SHan. 1 si.

a Krek Einl. 580 si., kde je uvedena ješt další obsáhlá literatura.

2) Srv. Jireck Liber stát. civ. Ragusii (Arch. si. Phil. XV. 456): „lu

vigilia Natalis Domini post vesperum nauclerii et marinarii de Ragusio ve-

niunt ad dominm comitem etsecm deferunt ceponem (t j . bevno) unum de

ligno et ponunt eum in igne gaudendo et dc/minus comes pro honoe sui

comitatus dat eis pro kallendis j^perpyros de suo pioprio et eciíím bibere."

•) Srv. pehled u Máchala Nákres 150 si., Afannsjeva TI. b. II.

509, Hnatjuka Eth. 36. XXXIII. str. XXXII. si . erného Myth. byt. I.

40, 240. 256, Klingera M(hb. 292 si. eské doplky viz v . Lidu IV. 244

a 394. eského zmeka (draco) doložiti mžeme už z konce XIII. nebo

z po XrV. stol. zápisem \ chorální knize svatojiské a ze XFV. v Zaltáíi

Wittenberském. Psal o tom /. Soukup v Rozpravách spol. p. stár. III.

1892, 73. O pozdjší pedstav zmeka v eském podání srv. Košál II.

Výr. zpráva spol. pí. 1891. 49.

6*
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zajisté i mezi pedstavy, vzniklé z víry v duše zemelých, na p.
svtlonoši, bludiky, ohniví hadi.^)

Jinak za symbol ohn a sice už od pradávných dob arijské

kultury pokládá se obecn znamení t, zv, svastiky ifí, jež se vskutku

jako nepopiratelný symbol objevuje nakreslené nebo vyryté už

na vcech z doby praehistorické.^) Vyskytuje se i na slovanských

starožitnostech doby pohanské,^) a rovnž na novjších výtvorech

obas, na p. na stavbách nebo výšivkách a malovaných vejcích.*)

Od tchto nesporných doklad pro starou animisaci a kult

ohn oddlil bych však nkteré zprávy arabské o ctní ohn u Slo-

van.5) Zprávy ty pi jinak struné je provázející charakteristice

Slovan dlají dojem, jakoby kult ohn byl pro n ním aad jiné

významným a píznaným, což však doloženo jinde nemáme. Vidí-

me-li pak dále, že výrok tento je u Bakuvího, Abulfedy a ješt

jednoho anonyma citovaného Charmoyem spojen s další omylnou

zprávou o chrámech slovanských na vysokých horách vystavných
z pestrých kamen, ale bez oken, známou z popisu Mas'údího,^) —
pak je na jev, že celý tento výklad o kultu ohn a chrámech

^) Srv. výše str. 64.

2) Srv. Žmigrodzki M. Uber die Suastika (Correspondenzblatt d. anthr.

Ges. 1897. 165). Sta na základ knihy Th. Wilsona The Suastika, the earJiest

known symbol and its migrations. Washington 1896. Dále sn-. Helm Altg,

Rel. 169.

^) Jeden prsten emailovaný z hrob u Kasimcva (Kondakov-Tolstoj

P. npCBH. V. 73.) má svastiku ; ale slovanskýpvod šperku není zjevný. Za to

se objevuje na dn slov. nádob, na p. z Mlníka (Pam. XXV. tab. 9.), z ržev-

ského újezda (Museum v Tveiu), z Inowraclavi (Praeh. Zi>. VI. 110) a z Ma-
rienwalde v Poznasku (Zs. Ethn. IX. 243, Kohn-Mehlis Mat. II. 308).

*) Na p. ojedinle na výšivkách eských a slovenských, též na kras-

licích z Valašska a Trenínska, hojnji ve vyšívání ruském a bulharském

{V. Havelková O symbolice v naší ornamentice. Plze 1903 9. Otisk z Plz.

Obzoru), dále na kraslicích z Mlavského v HaUi. U Bulhar nalézáme

ji i na obadních chlebech [Marinov tab. 49, 93, 99).

^) Sem patí perský geograf (ed. Tumanskij 135): ,, (Slované) všichni

klanjí se ohni." Takí u Kardízího a Rosteha dhižno patrn ísti cti ohe
(nírán) a ne býka {ihírán), jak upozornil Chvolson a Westberg (srv. výše str. 72)

.

Tomu odpovídá i analogické místo u Šukr-allaha: ,,Oni (Slované) klanjí se

také ohni" (srv. Chvolson Hsb. o Cnae. 133), u Bakuvího: ,,Mnozí Slované

jsou kesané, jiní nemají náboženství, jirí uctívají ohe. Oni mají chrám
na jedné z nejvyšších hor, podivný pro konstrukci kamen a rozmanitost

barev. Nemá oken." iCharmoy Rélatiou 358) ; u Abulfedy: ,,Slované prý
zachovali náboženství mág a kult ohn" (tamže 361), u anonyma citova-

ného Charmoyem na str. 367, a Sipáhy-zadého (tamže 405).

•) Harkavi CKas. 139. Srv. výklad o nich dále na konci kapitoly.
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vzniknouti mohl omylem, zmatením nkterého kmene kavkazského

se Slovany. Nebo také tyto horské chrámy nikde jinde potvrzeny

nejsou. Na druhé stran však nechci popírati, že k Slovanm mohly

pijíti z Orientu kulty iránské, jak ostatn dále uvidíme, a mezi nimi

i speciální kult ohn, na p. k Slovanm na Volze, Donu a Kubáni,

tak že konen uvedených zpráv arabských zhola odmítnouti také

nelze, zejména vidímeli zárove, že Slované už v dob velmi

staré pejali pro ohe iránské slovo átaz — si. vatra}) Každým
zpsobem, myslím, je však dobe oddliti je od výše uvedených,

které nám dotvrzují kult ohn vzniklý pirozen u všech Slovan.

V souvislosti s kultem ohn byl i kult ohniska nebo krbu domácího.

Je pirozeno že k místu, kolem nhož se denn shromažovali le-

nové rodiny, a kde planul ohe tak blahodárný, život udržující

a zpíjemující, vyvinula se úcta zvláštní. Krb nebo ohnisko staly

se centrem a potom i symbolem domu i rodiny a všechny rodinné

kulty se pirozen sousteovaly u nho. Ctil se tu zajisio nejen

animisovaný a demonisovaný ohe sám, nýbrž i všichni ti duchové

domácí, ochránci rou dna mnoze mli svá sídla pvodn u krbu,

tak jako pozdji za pecí a pod pecí. Ze staré doby uritého do-

kladu tohoto kultu není, ale historický folklór má jich množství*)

a tradice sahá 'ajisté vesms do pedstav doby pohanské. Blo-
rusové na p, onen dosud pokládají za jakéhosi domácího penáta se

silou léebnou a oisující. Starají se, aby každá chata mla svj
a když se sthují do jiné, nesou vždy s sebou v hrnku ohe ze sta-

rého krbu, ctí jej a oslovují.
3)

Naproti demonisaci zjev nebeských—chthonických démon
a božství u Slovan doložiti nelze. Objevuje se sice u rolnických

národ obas animisace celé zem a to v pedstav bytosti ženské

stále oplodované a stále plody vydávající, jež ve vyšších nábo-

ženstvích pešla ve skutenou bohyni, ba nkteí mythologové

supponují tuto matku zemi vedle hoha nebes mezi primární božstva

arijská,*) a také slovanská pozdjší tradice mluví obas o matce

M Miklosich EW. 376.

2) Srv. aspo St. Ciszewski Ognisko. (Kiak. 1903; srv. i resumé v Bull.

Acad. Crac. 1903), Trojanoví >KpTB. o6. 54 si., Zíbrt Seznam 96, Zaborow-

ski Le feu sacré et le culte du foyer chez les Slaves (Mém. et Bull. antnr.
Paris. 1900, 530), Marinov Hap. Btpa 113, C6op. Hap. yM. XVIII. 15.

«) Srv. Šejn B-inop. c6. III. 323 si.

*) Tak na p. A. Dieterich, Drerup, Schrader, Seeck, (srv. Jiráni 1. c.

184, 403. 406, 408), hlavn první v spise „Mutter Erde" (Leipzig 1905).

Tak i Helm Altg. Rel. 229.
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zemi — srv. r. MaTb cbipa seMnn, sennH CBHia MaiH/) — ale

ze staré doby, z vlastního pohanství není proto dokladu. Jedin

v pozdním (XIII. st.) „Choždniji bogorodicy po mukám" teme,

že lid jmenoval bohy: slunce, msíc, zemi i vodu,^) ale vzhledem

k naprostému nedostatku jiných dcklad nemá tento pi své po-

vaze, opené o cizí originál, žádné prkazné váhy. Ctní Matky

zem — Nerthus u ady národ Tacitcm mezi germánské Svevy

ítaných nemožno klásti do mythologie slovanské, a se tak astji

iní.»).

1) Máchal Nákres 12 si. Podle pozdjší ruské pedstavy i Jar (Jailo),

bh jara, oploduje matku zemi. O zemi matce u Litevc Schrader Lex. 870.

2) ,,To OHH Bce ócru nposBama, coJiHue h M%CflUb, seMJiw h Bony,

3BtpH H raflM" (Tichonravov FlaM. oxp. jiht. II. 23).

3) Boguslawski Dzieje II. 774 si., Szulc Myth. slow. 114. Jinak o této

bohyni srv, na p. výklad Helmv Altg. Rel. 314.



III. SLOVANSKÁ THEOLOGIE.

Na stupni fetišismu a pouhé demonologie vzniklé z pímé
aminisace pírody nebo z ctní pedk zstali státi jen národové

kultury nejprimitivnjší. Celková kultura starých pohanských

Slovan byla však tak pokroilá, že už pedem smíme pedpoklá-

dati u nich i vyšbí stupe vývoje náboženského, A to nám také

prameny potvrzují. Slované nepestali ped tím, než k nim pišlo

kesanství, na víre v démony pírodu oživující a ve vlivn psobící

duše pedk, nýbrž pešli i k vytvoení bytostí vyšších, nkdy
zjevn anthropomorfních, které byly nadány zvláštními, speciál-

ními a vynikajícími silami a které tmito vlastnostmi povýšeny

byly nad jiné démony pírodu naplující, — tedy k bytostem, jež

zvali sami bohy, názvem asi nedomácím, pejatým od Indo-

irán zpsobem dosud nevysvtleným.^)

Podnt k povstání pedstavy boha a k spojenému s tím

processu bylo u Slovan nkolik.

1) Slovanské jazyky mají všechny pro tyto bytosti termii) bog^ (r. 6on>,

malor. 6ir, bulh. 6orb, sibch. bog, . bh, p. bóg, hluž. bóh, dluž. bóg,

polab. bg), blovo s kterým lze srovnati stind. bhágas — pán, stper. baga
— pán, bh, nper. bag — bh, fryž. pijmení Diovo páyaio?, arm. bagin

ijusti Handb. d. Zcndspr. 209), a které proto mnozí filologové pokládají

u Slovan za výpjku z iránštiny, pejatou nejspíše prostednictvím
iránských Skyth nebo Sarmat {Berneker EW. 66, Kreischmer Einl. 81,

Schrader Reallex. 302, Hehn Kulturpflanzen 44, Hirt Tndogerm. 589, Solmsen
KZ^. 34, 49, /ÍM/er Úvod 49, Mikkola P<t>B. 49, 270 si., Koré C6opH. XapbK.
XVIII. 63, Vasmer Rocz. slaw. IV. 161, VI. 173, a Mscerianc P<1>B. 65,

17J, 236 s literaturou).

Jiníproti tomu mají je za sourodésirán. ftaga, tedy za domácí, utvoené
od téhož kmene, jenž se jeví ve slovech bogai^, ubog^, nebogi a vykládají

význam boga za ,,udílee, dárce" (tak Janko Pravk 16, lépe Briickner

Enc. pol. IV. 2, 165). Jagi sám už r. 1901 pronesl se v tom smyslu, že

sice výraz bog^ byl už v pvodním slov. slovníku, ale ve významu jiném,

a že významu ,,boha" nabjl teprve pozdji vlivem východním (Archiv si.

Phil. XXIII. 536).



1. Pedn nkteré zjevy pírodní psobily pirozen mocnji
než druhé na duši lidskou, boue s bleskem na p. nebo slunce jist

více, nežli vítr, déš nebo tišina lesní nebo pramen ze zem tryska-

jící a tím povstala pirozen pedstava, že personifikace jejich

neb démoni v nich dlící a je ovládající jsou síly rzné, že jsou jedni

vlivuplnjŠí a s hlediska lidského mocnjší a vyšší, nežli druzí.

Ve smru tom je zejména dležitý vznik boh z démon vegetaci

ovládajících, 1) kterýžto vznik souvisí úzce s rozvojem zemdlství,
jeho potebami a zdarem. Rovnž tak vznikli démoni pro jisté

speciální a dležité funkce a nabyli bhem doby i podoby lidské,

zejména když jejich pvodní slovní oznaení ztratilo svj ety-

mologický význam a stalo se jménem osobním, více mén ne-

srozumitehiým.2)

2. Vedle toho však už prostý vývoj samého kultu psobil

v podobném smru. Modlili se a obtovali odedávna démonm,
ale ne zárove všem. Každá rodina nebo rod, obec vyvolovaly

si pirozen jednoho, dva nebo vbec omezený poet démon,
k nimž chodili s obtmi a s modlitbami na uritá místa, na nž
zvykly, na nž se kult pomalu tradicí vázal — tak vznikla místa

posvátná i chrámy — a tím se rovnž poala differenciace, specia-

lisace a vyvýšení uritých démon, jimž tento speciální kult

v obci patil, nad ostatní.

3, Také v kategorii démon vzniklých z duše pedk vyvinula

se podobná differenciace, nebo zajisté vdcové rod a kmen
zstali i na onom svt v pedstav pozstalých náelníky, tedy

bytostmi vlivnjšími, vyššími ostatních, jimž podobn náležel

speciální kult ped jinými. A tito náelníci, rovnž jako sub 1.—2.

vyvýšení pírodní démoni, pi zmohutnní sociální nebo politické

moci nkterých rod a kmen, ovládnuvších jiné, nabyli tímto

zpsobem další, ješt širší platnosti.^) Nebyli již jen bohy jednoho

rodu a kmene, nýbrž bohy více kmen, na p. celých politických

1) Wundt Volkerpsych. IV. 1, 603 si.

*) Ve smyslu Usenerových ,,Sondergotter" [Usener Griech. Gótter-

namen, Bonn 1896, 75 si., 279 si., 316. Srv. i HelmÁltg. Rel. 36 si). Jak se tito

speciální bohové tvoili, vidíme názorné píklady v antické mythologii.

Fabius Pictor udává na p. už 12 speciálních boh, které vzývali pi polních

piacích.

•) Pi tom zajisté neteba vyluovati, že na vytvoení personifiko-

vaných boh této kategorie psobily místy i iradice o kmenových heroích,

tak že se místy stal bohem idealisovan-v heros. Srv. Wundt II. 3 (Mythus)
420 si.
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svaz kmenových, jež tím dostávaly vedle politického a hospodá-

ského pojítka vi jiným ješt pojítka náboženského rázu. Uritá

božství a uritá kultovní stediska stávala se tak pedstavitelem,

píznakem a majetkem celých velkých skupin národních, jak toho

máme názorné doklady u Slovan ruských a ješt více u baltických

ve svazu obodrickém a lutickém.

4. Kde pak kult dospl tak daleko, že povstala i kasta knžská,

zvláštní tída lidí, jejichž povoláním a emeslem bylo kult provádti

a íditi, dán byl tím další a snad místy vbec nejsilnjší popud

k vyvinutému systému boh. Této kast, v jejíchž rukou se sou-

stedoval vždy jistý stupe vlivu a moci na ostatní lid, nešlo za

njakou dobu jen o pouhé tradicionální provádní kultu, nýbrž

i o jeho prohloubení, zdokonalení, rozšíení. Kasta sama vymýšlela

a tvoila kulty nové, kterými bylo lze na lid psobiti a tím umle
tvoila nebo aspo podporovala tvoení nových boh. Zejména

systémy a genealogie božské dkují namnoze za vznik a pro-

hloubení své knžím. Všude, kde vidíme pokroilou hierarchii,

setkáváme se i s vysplým systémem boh ; tak bylo i u Slovan
tam, kde se vytvoila v dob pohanské zvláštní kasta knžská.

5. Konen nelze ani u Slovan pi vzniku pohanských, nám
známých boh podceovati vlivu sousedních mythologií ger-

mánských, potom finnské, iránské a kult eckoímských. Vliv

ten mžeme doložiti aspo pro konec doby pohanské, jak dále

uvidíme.

Takovýmito podnty a cestami dosplo i staroslovanské

náboženství, tebas ne rovnomrn a na všech místech stejn, —
bylo Slovanstvo v té dob již píliš rozsáhlé, nejednotné a pod

vlivy rznými — k ad a systému skutených boh. I Slované

mli svj kruh boh, svj slovanský Olymp.

Charakteristikem slovanského Olympu jest, ze není spolený

celému Slovanstvu, ba že ani dležité a význané jeho leny

nemžeme doložiti na všech slovanských stranách. Nevznikl tedy

a nevyvinul se rovnomrn po všech národech. Píinou toho

jest, že v dob, kdy vznikali slovanští bohové — a jak jsem práv
ekl, velkou úlohu pi tom mly vlivy cizí a pedchozí vznik knž-
ských kast — bylo už Slovanstvo píliš rozšíeno a rozptýleno na

ohromném prostranství, jednotlivé jeho ásti byly už bez vzájem-

ného spojení a také každá podléhala vlivm jiným, západní Slo-
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váné na p. hlavn jihogermánskym, východní severogermánským

a orientálním, jižní eckoímským a thráckoillyrským. Tím se

stalo, že se vytvoily okruhy více mén lokální, jejichž božští

lenové nemli více asu, aby pronikli dále k ostatním Slovanm,

ponvadž se zatím dostavil obrat ke kesanství. Tím však nechci

íci, že by u Slovan vbec nebylo bývalo boh s významem

širším a ctných šíe, po celém Slovanstvu.

Pedn musíme a priori pipustiti, že se vývoj ve vyšší stupe

náboženský udáti mohl již ped difíerenciací slovanskou, tedy

v jednot praslovanské, ba i pipustiti, že Slované mohli pinésti

si jednotlivé vyšší pedstavy božské už ze spoleného fondu indo-

evropského. Jakkoliv není vc zabezpeena, pece jsou vážné

dvody pro podobné výtvory v pravku indoevropském. Divinace

nebes, divinace matky zem, a zejména existence boh solárních

jsou zjevy, pro jejichž existenci už v pravku asijském mluví

dosti vcí. Pes rovnici skr. Dydúš pitá — r. Zeót; 7caTÍ)p — lat.

Juppiter — g. *Tiuz, sthn. Ziu i) nelze na p. pece jen tak lehce

pecházeti, jak se novji iní. Jsou-li pak zde podstatné pedpoklady

pro vznik vyšších démon, platí totéž i pro jednotu praslovanskou.

Vylouiti z ní a priori divinace vynikajících zjev nemžeme,

a tím také nemžeme vylouiti vytvoení njakého všeslovanského

boha vedle jednotlivých a pozdjších lokálních.

Na druhé stran však dlužno uznati, že prameny nedokládají

nám žádného boha tak, abychom mohli íci, že byl nesporn vše-

slovanský. Žádný bh' není doložen pesn u všech Slovan, ani

Perun, ani Volos, ani Svarog. Nicmén nemohu souhlasiti s tmi,

kteí i v tchto zjevech chtjí vidti jen lokální, ba docela i pozdní,

neslovanské, nebo vymyšlené formy a širších boh neuznávají. 2)

Toho lze docíliti jen násilným adaptováním pramen, nebo tyto

mluví pece, jak dále uvidíme, rozhodn pro širší význam tchto

boh a i když nelze mluviti o jejich naprosté všeslovanskosti,

jsou to pece jen bohové mnohem více než lokální a bohové starší.

^) Hirt Indg. 606. Jinou rovnici boha oznaující seslavuje Schraáer

(Reallex. 302): skr. déuá, lat. deus, lit. diewas, ir, dia, sin. tivar,

. Sto?.

2) Srv. na p., jak se nejnovji vyjádil AI, Brúcknei' v díle Enc. Polska

IV. 2, 154 (Krak. 1912): ,,Každý kult pogaúski jest zreszt^ miejscowy,

rodowy, co najwyiej szczepowy, i o bóstwach ogólnoslowiaúskich nie može

byé mowy". Siv i str. 155. Podobné stanovisko zaujímá nov i Anikov
5l3biH. Pycb passim.
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patrn starší jiných, místních. Pro vtší stáí ') mluví jednak

jejich vtší geografické rozšíení, pipadající do doby pedke-
sanské — po pokestní se jist již nešíih — jednak pak ta vc,
že to jsou vesms bohové, representuj ící dležité zjevy nebeské

nebo funkce, které nad jiné byly významný v zemdlském život

starého Slovana, které pímo vyžadovaly vytvoení specifických

boh a které i v jiných náboženstvích k vytvoení tomu dosply.

Jsou to divinace nebeských zjev, zejména boue a hromu s bleskem

a dále divinace slunce, o jejichž významu pro hospodáství neteba
se síiti. Dále je to specifický bh [Sondergott Usenerv) funkce,

která je rovnž ped jinými dležitá pi vedení hospodáství —
bh ochraující a pstující stáda. Význam obou pi zemdlském
a pastýském bytu starých Slovan byl nutn takový, že musil

pivésti k sesílenému a zvýšenému kultu a tím i k vytvoení dé-

mon nad jiné vynikajících. To je dsledek i jinde doložený

a nutný.-) Je proto už a priori pirozeno, oekávati v pohanské

víe slovanské tyto druhy božstev domácích, prastarých a všude

rozšíených. Nehledíc zatím, v jaké form a pod jakým jménem
se nám tato božstva objevují na konci doby pohanské, byla zajisté

ctna u všech Slovan. Tohoto pedpokladu nesmíme opustiti

ani, když pro n na konci pohanství nenajdeme spoleného názvu

u Slovan. Podstata jich byla všude stará a praslovanská.

S tohoto hlediska dívám se na spory, které existují mezi

jednotlivými mythology o to, zda-li Perun, Svarog, Dažbog,

Veles a jiní byli spolení bohové všeslovanští, ili ne. Podstata

jich byla najisto spolená; to nám ukazuje pesvdiv nejen

praehistorie kultury arijské, nýbrž i funkce a význam jich samých.

Otázkou bude vždy jen, zdali uritá forma, oznaená uritým
jménem, byla na konci pohanství ješt formou všeslovanskou,

ili jen pozdjší obmnou lokální, vzniklou po rozchodu Slovan
a po uvolnní bývalé jednoty. Že na p. Perun, Svarog, Veles

nejsou jen pozdní lokální výtvory, nýbrž starší slovanská divinace

^) Ovšem o tom, zdali náleželi už jednot praslovanské, nelze mluviti,

ponvadž není vbec dkaz nebo doklad.
•) O dležitosti a stáíí solárnícn božství u Indoevropan a vbec

srv. Schmidt Ursprung I. 46, L. Frobenius Das Zeitalter des Sonnengottes I.

Berlin 1904 a Tylor Úvod do anthr. 400 si. Jak hospodáské zájmy (zejména

u polního hospodáství) byly v ele všeho kultu a vbec v ele pomru
lovka k bohu, vidíme dobe z litevských a žmudských tradic zachovaných
Lasickým (vlastn J. Laskowským) ze XVI. stol. a vyložených u Brúcknera
I.itwa 100—103.
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jistých zjev a funkcí, které pouze místy na konci doby pohanské

zatlaen}^ byly formami novými s novým pojmenováním, ukáží

nám, tak doufám, prameny dále sebrané a sestavené. Skepticism,

který vznikl za posledních dvaceti let a jenž vedl k postupnému

vymýcení celé ady boh z mythologie slovanské, ml sice správný

podnt a základ a pinesl mnoho dobrého ve prospch kritického

posuzování materiálu, ale zašel dnes po mém soudu píliš daleko.

Heslo ,,nebylo všeslovanských boh" ochudilo píliš a zbyten
pohanský Olymp slovanský, speciáln pokud se Peruna, Svaroga

i Velesa týká.

Sám mám pesvdení, že božství bleskovládné, zprvu jen

apellativem perunb oznaené a neanthropomorfisované,i) rovnž
jako divinace slunce s appellativem svarogb a démona stáda chrá-

nícího, byly prastarým majetkem Slovan; ale ovšem do konce

doby pohanské se neudržely u všech, nýbrž byly místy zatlaeny

a nahrazovány novými lokálními obmnami, nkdy i umle zkon-

struovanými a odjinud pinesenými. Dívaje se s tohoto hlediska

na význam jmenovaných tí boh slovanských, uvádím a probírám

je zvlášt, mimo další lokální okruhy boh. Nemohu sice íci a ne-

pravím tedy, že Perun, Svarog s Dažbogem nebo

Ve les byli bohové všeslovanští ; to zejména pro konec doby

pohanské, o níž jedin nco více víme, neplatí, a nejsou pro to

doklady, — ale rozhodn byli mnohem více a zcela nco jiného

než rzní ti bohové lokální, kteí povstali bud po jednotlivých

kmenech nebo po jednotlivých kulturních oblastech, když se už

Slovanstvo rozpadlo a když na jeho víru poaly psobiti silné

vlivy cizí, zejména místy vytvoený stav knžský. Takových

okruh bylo více, ale jen o nkterých máme zprávy a to ješt

nejisté i kusé. Velmi kusé jsou naše zprávy o. okruhu ruském,
bohatší a jasnjší o p o 1 a b s k o-b a 1 1 i c k é m. Málo víme

o okruhu jižních Slovan a tém nic o polském
nebo eském, akoliv by bylo chybou pedpokládati, že tam

snad nebylo vbec ani nábhu k vytvoení vyšších stup mimo
ohlasy zmínných tí božstev starých. Ale o tom všem dále více

na píslušných místech vyložím. Zd^e jsem chtl jen uvésti pedem
povšechnou charakteristiku a odvodniti svj vnjší rozvrh ná-

sledujícího líení.

1) Ze také Germáni ješt v I. sto), p. Kr. ctili slunce, msíc a ohe
nepersonifikované, dokládá Caesar BG. VI. 2L
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1. Bohové širšího významu.

Perun, Svarog (Dažbbog) a Veles.

Perun. První veliké ásti Slovanstva spoleným božstvím byl

Perun jako zejmá personifikace bouícího nebe s hromem
a bleskem. Nemžeme sice Peruna doložiti u všech Slovan,

ale každým zpsobem nebyl jen bohem lokálm'm, ruským, jak

novji nkteí dokazují. A jestliže Prokopios v VI. stol. za hlavního

boha Slovan uvádí anonymn boha bleskovládného.i) byla to

patrn tatáž bytost, kterou u severních máme oznaenou jménem
Perunovým.

Vbec víme o Perunovi nejvíce ze všech starých slovanských

boh, ovšem teprve z pozdní doby pohanské. Nehledíme-li ke

práv vzpomenuté zpráv Prokopiov, dokládá nám jej pro starou

Rus pedevším kijevský letopisec jednak ve svých reminiscencích

na pohanství ruské, jednak v textu starých smluv Rus s íší

byzantskou, pocházejících z r. 907, 945 a 971.^) Rusové v nich

písahají pi Perunu a Volosu a ve smlouv druhé z r. 945 slyšíme

na konci:
,,
Jestliže kdo z lidí ruských, a kesan nebo nekesan,

pestoupí to, co na tomto list napsáno, zaslouží, aby zemel svou

zbraní a aby byl proklet od Boha i od Peruna, jak pestoupí svou

písahu." K tomu (pi druhém dni) podotýká dále kroniká:

,,Igor povolal posly a pišel na chlum, kde stál Perun, i odložili

zbran své i štíty i zlato a šel Igor k písaze i lidé jeho, co bylo

Rus pohanských. "3) o nco po*zdji podle vyprávní téže kroniky

velký kníže Vladimír v Kijev r. 980:
,,postavil modly na chlumu

vn dvorce Ažního: a sice Peruna devného s hlavou stíbrnou

a zlatým vousem, dále Chrsa, Dažbboga, Striboga, Simargbla

a Mokoš. I obtovali jim, nazývajíce je bohy a pivádli syny své

i dcery a obtovali bsm. I poskvrnili zemi obtmi svými i po-

1) BG. III. 14: 0sóv (X£v Y«P £'^a> '^ov 'f^? áarparíjí; Syjjxtoupyóv

aTcávTCOv xúpiov (xóvov auTOv vo(zí^ouat slvai, xal •8-úouatv auxw ^óá?
Ts y.cd íepeía ávravTa.

*) Let. lavT.3 31 (h m/wh ero no PyccKOMy saKony KJiHiuacH opy^beM-b

CBOHMi) H riepyHOMij oroMTj cBOHM-b H Bojiocomtj, cKOTbeM-b 6oroMT>) 52 (srv.

násl. poznámku), 72 (na HM-feeMi KJi«TBy oTt Bóra ai Hero>Ke B-fepyeMT>, btj

riepyna h bt. BoJioca, CKOTbH Bera).

') 1. c. 52: H na óynerb KJiíiT-b or-b Bóra h ott> nepyna, hko npe-

cTynH CBOK) KJTHTBy, 63: h npHoe Ha xojimtj Kíie croHuie OepyH-b h noKJia-

nouia opyMíbC cBoe h uihtu h sojioto ...
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skvrnila se zem ruská i chlum ten."i) Podle další zprávy k témuž

roku ujec Vladimírv Dobrya postavil u Novgorodu nad Vol-

chovem modlu Perunovu, které Novogorodci také obtovali jako

Bohu.2)

Ale netrvalo to dlouho a Vladimír kníže, pijav r. 988 kest,

kázal modly zniili. Letopisec názorn líí tuto událost^) a mezi

jiným praví: ,, Rozkázal modly vyvrátiti a jedny rozsekati, druhé

do ohn vrhnouti. Peruna pak poruil pivázati koovi k ocasu

a vléci s chlumu po Borievu na potok a 12 muž ustanovil, aby

jej bili holemi, ne proto, aby to devo cítilo, ale na potupu bsu.

.... Když jej vlékli po potoku k Dnpru, pohani plakali, nebo
nepijali ješt svatého ktu." Vladimírovi lidé hodili jej do Dnpru
a z naízení knížete odstrkávali jej, kdykoliv se piblížil ku behu,
dokud se nedostal za prahy. Potom jej ostavili, naež jej vlny

vyvrhly na písinu, která ješt na poátku XII. století slula

Perunova — nepyHH p-fenb*). Po zvrácení modly Vladimír postavil

na chlumu na míst jejím chrám sv. Basilia.^) Podobn stalo se

Perunovi novgorodskému, jehož obtišt zrušil r. 989 biskup

Akim, a jehož modlu vyvrácenou kázal hoditi doVolchova. Také

') ,,H Hana khídkhth BoJionHMep-b s-b KneB-fe ennHi h nocrasH KywHpbi

Ha xoJiMy BHt flBopa xepeMHaro: Hepyna flpeBHHa a rjiiBy ero cpeópeny

a ycb sjíar-b h X-bpca, fl^.Híbóora h CrpMÓora h C wapbrjia h MoKoiub. [H]

wpHxy HMt, HapHHKDwe H 6oru [h] npHBOHíaxy cbíHbi cboh h fltmepH h

wpHxy e-fecoMij [h] ocKsepHHxy seMJiio Tpe6aMH cbohmh . . . (Let. lavr. 77^).

Z výroku ycb sjíar-b utvoiJ pozdji Herberstein nového rukého boha
Uslada. Už zde dhižiio podotknouti, že podle rozboru A. Šachmatova,

s nímž souhlasí J. Anikov, tito bozi ocitli se teprve jako vstavka v tetí

redakci (HaHajibHÍ csom.), sestavené okolo r. 1095 [Šachmatov Pas. 11,

Anikov 5l3. 313).

2) Lavr. ruk (78^) zmiuje se jen o modle, ale v Ipatjevském a Chlb-
nikovském teme ..nepyna KyMHp-b" (nCPJI. I. 34).

'^) 'Lavr. let. 114^

*) Jméno to dnes již neexistuje. Ale za to existují v Rusi jiná, které

analogicky k tomuto vypravování piivod svj vzala z jména Perunova,

tak ves Perunovo na Volze, selo Perunina v új. vyšegonpkém, Pioruci
u Vilna, Piorunový most v új. ihumeském (Slown. geogr. pol. VIII. 184,

Barsov OnepKu 203, 256, 315). U Velkého Novgorodu byl Perunský monastýr
podle zprávy Guagniniho (srv. dále). Mén jisté je spojení s Perunem jména
Pery u V. Novgorodu na Volchovu. (Srv. Archiv si. Phil. 1901, 477 a Se-

nienov Peorp. Cjiob. IV. 78).

^) Lavr .3 116 (H nocraBH uepKOB-b cb. BacHJibjj na xojm-fe, Hne>Ke cto-

Huie KyMHpi, OepyHTj h npoHHH). Topografii pohanských božiš v Kijev
viz u Golubinského Her. p. u. I. 1, 182.
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tuto modlu bili tak, že bs, který v ní byl, volal srdcelomn
: ,

,O bda
mn, padl jsem do nelítostných rukou!"*) Zprávu tu z letopisu

Novgorodského opakují i zkrácené annály tamjších chrám a ješt

Guagnini r. 1581 pipomíná nejen kamennou modlu Perunovu,

jež kdysi stála na míst pozdjšího Perunského monastýru, nýbrž

ví docela, jak vypadala (jako lovk, jenž držel v rukou kesadlo

v podob blesku) a jak hoel ped ní posvátný ohe z dubového

díví, jenž pod ztrátou hrdla hlídaova nesml nikdy vyhasnouti,2)

samé zprávy, ktqré sice nikde potvrzeny nejsou, ale jež konen
mohly býti ješt v XVI. stol. živou starou tradicí.

Vedle tchto starých letopisných zpráv figuruje Perun, jako

starý pohanský bh, ješt v ad text od XI. stol. poínajíc.

Tak ho vzpomíná Uan^nh h noxBana kh. BnaflHMHpy MHHxa

laKOBa H ^HTÍe ob. BnanHMHpa,^) apokryf Becfena ipext cbhth-

Tene,^) apokryf ruk. XI I. stol. Xo^fleHÍe BoroponHiiLi no My-

KaMTj,^) CnoBo H oTKp. GB. anocTonT) V rukopise XVI. stol.*) atd.,')

^) v Sofijském letopisu (flCPU. V. 121) teme ješt další názorné

detaily tohoto odklizení Peruna k r. 991 : H ripinne ktj Hosyropony

apxien. 5Ikhmi> h rpeÓHiua paaopH h ílepyHa nocfene h noBen-fe BispeiuH b-b

BoJixoB-b. H noBHsaBiue y>K«, BjieHaxyrb h no Kaný, óiiome HíesjíieM-b h nn-

xaiome h b-b to spen^ siueji-b 6-b btj repyna 6-fecT> h nana KpHnaTH: o ropa,

ox-b MH-fe! nocraxcsi HeMHJiocTHBWM-b chmtj pyKaMi>; h npHHyma ero Bt Boji-

xgbtj ... H aanoB-fena HHKOMy>Ke HHrntwe nepeHHTH ero. Hne nHnbójiHHHH-b

paHo Ha ptKy, xoth ropneuH bcstm bt> ropomj, ojih HepyHTj npHnjiu ki óepsH

H oTpHHy H mecTOMT,: Tu, pene, FlepyHHme, no cuth cch -kn-b h nHJn> a

HHHHHa noroioBH npOHb, njiu HSt cBtra HeKomnoel"

*) Moscoviae descr. 1581 (ed. Starczewski I. 10: In hac civitate erat

olim quoddam idolm Perun appellatum, hoc in loco, quo nunc est mona-
sterium Perunski monastýr ab idolo eodem dictum). Sarnicki (Ann. Polon.

1587) dovolávaje se této zprávy, zove boha Pyoranus, Pj^orunus (ed. r. 1712

II. 1043). Jiné tradice o novgorodském Perunu viz u Roénieckého Archiv

si. Phil. 1901, 477 si.

') Soholevskij C6. btj namiTb Kpem. PycH. 18, 26, 42.

*) Srv. Afanasjev noer. B033p. 1. 250. Zde se pipomínají dva andlé
hromovládní: ejineHCKÍH cTapem> HepyM-b h Xopc-b >KHnoBHH"b.

5) Srv. dále citát na str. 121 a mé SS. II. 144.

•) Srv. dále citát na str. 121 {Tichonravov Y\sm. exp. p. jiht. II. 23).

') Vladimirov (Flcyn. 196) vidí Peruna i v soše, stojící v horském
chrámu ,,slovanském" u Mas'údího, což je však bezpodstatne. Srv. výše

str. 84. Za to srv. na pí. pipomínku Peruna, Roda a Rožanic v Slovu

o M8noHMaHÍH XVI. st. (v slov. Vostokov— Sreznévskij II. 920) a v Sklá-

dání o Mamajov pobojišti teme: ,,MaMaH w uapb . . . Hana npHSbiBaTH

6orH cboh: nepyna, CajiMaHaTa, MoKoma, PaKJiHH, Pyca h . . . AxMexa."

(Maw. no6. 60, Sreznévskij II. 920.)
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a také ada ruských církevních kázání a pouení z XI.—XII. stol.

pipomíná pravideln mezi bohy, kterým se Slované klanli ped
pijetím kesanství, na význaném míst Peruna,^) a ohlasy toho

jsou i v pozdních dotaznících zpovdních.
2)

ást tchto zpráv opírá se jen o tradici letopisnou, ale jiné

jsou jist neodvislé, tak zejména nkterá církevní pouení, v nichž

je výet pohanských boh jiný nežli v letopise; jedni chybjí,

ale za to jsou pipomínáni jiní, jichž letopis nezná, a vbec své-

rázným zpsobem. Perun však je tu i tam a je nesmírn pouno,
že Slovo sv. Grigorija, a již b\'l výet boh tam vložen v XI. století

nebo teprve na poátku XII., zove patrn podle domácí tradice,

vzpomínajíc pejímání cizích kult a boh od Slovan, Peruna

výslovn starším, domácím bohem slovanským, a praví pi tom
opt výslovn, že se Slované na okrajinách dosud k nmu modlí,

tebas jen potají, nemohouce se odlouiti od povry pohanské . . .^)

Je to velmi vážný doklad k historii a významu Perunovu na Rusi.

Ze se tento bh objevuje vedle jiných starých boh ješt v ád
pozdjších slovanských kronik, opírajících se o staré kroniky

ruské Herbersteina a Guagniniho, je ovšem pirozeno, ale nepote-

buji zde tchto pozdních ohlas opakovati.*) Za to bych uvedl

^) Tak Slovo sv. Jana Zlatoústého, sv. Grigorija a Slovo nk. christo-

Ijubca [Tichonravov Jltr, IV. 89, 90, 97, 99, 107, Vladimirov Hcyn. 224,

225, 227, 231, 233, Anikov 5l3. 374, 384).

*) Siv. Anikov SÍ3. 267 a Smirnov C6opH. nocB. B. O. KjiroHeBCKOMy

(M. 1909) 224.

') V novgorodském rukopisu sofijské bibliotéky teme: ..Orrynawe

Hanama ejriHHH craBHTH rpanesy pony h powaHHUSM-b. Tawe errouTHHe. Ta>Ke

pHMJiííHe. fla>Ke h no cjnoseH-b noHne. Ce me cjioe-bHe HananH rpanesy cra-

BHTH pony H powaHHU^Mt. riepewe nepyna óora Hx-b a npe>Ke roro KJiaJiH

Tpeóbi yuHpeMTj h eperbinaM-b. Ho cEHT-fent KpemeHHH nepyna oTpHHyma
a no XpHCTa Focnona Bóra Huiacn. H-b h hmhh no yKpaHnaM-b Hx-b mo-

J1J5TCH npoKJiaroMy 6ory hxtj nepyny, xipcy h mokoluh h BHJian-b. H-b to

TBopHTb aKbi oTa. Cerowe ne MoryT ch jihiuhth, HaneHuie Bt noraacTEt,

nawe h nocejit {Vladimirov 1. c. 233). Podobn v Pajsijov Sborníku

[Vladimirov 232). Srv. i Anikov 5l3. 385.

*) Srv. aspo doklady citované u Stfedovského Sacra Mor. hist. (1710),

34—35. Také do rumunských kronik pešli tito a Dlugošovi bohové, na p.
do dvou z XVIII. stol. citovaných M. Gasterem v stati Rumunische Bei-

tráge zur russ. Gótterlehre (Archiv si. Phil. XXVIII. 175). V starém slo-

vanském pekladu Jana Malaly (ed. Obolenskij 1851, XXI) teme sice

j.riepKyHOBH pCKUie rpoMy," ale to je zmínka o bozích litevských, jak

ostatn ukazuje i tvar jména Perkun (srv. dále str. 101). V let. Gustinském
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list haliského knížete Lva Danilovie diecesi pemyšlské z r. 1302,

v nmž se praví o hranici biskupství: „A orb tož ropu no

riepyHOBa nyóa ropt. CKnoHV.i) — Doklad je zajímavý pro

geografické rozšíení lidového podání na Rusi a pro posouzení

nových theorií o úzkém, varjažském významu Perunov.

- Proti této ad starých ruských zpráv, jimiž kult Perunv
v Rusi nesporn je doložen, setkáváme se u ostatních Slovan
s doklady jen ídkými nebo spornými, anebo takovými, jež mohly

vzniknouti teprve pozdji tradicí literární tak, že jimi existence

Peruna pro dobu pohanskou potvrzena není. Nicmén se nemohu
odhodlati z dvod, jež ješt dále shrnu, abych je po píkladu

nkterých vesms negoval a je vesms pokládal za pozdní literární

ohlasy tradic ruských.

U vlastních Cech bylo osobní jméno Perun,2) ale to samo
pro existenci boha Peruna nic neznamená. Ze Slovenska vytiskl

sice Kollár r. 1834 dv písn starobylého rázu, v nichž vystupuje

,,buoh Parom",^) ale text jejich je velmi podezelý a je dvodno
souditi, že je Kollár aspo mythologicky upravil, položiv Paroma

za Krista.*) Ze starých slovenských poekadel ,,parom do teba",

,,parom ti do duši", ,,parom ti do srdca", „kde si bol u paroma?",

,,parom a vzal",
,,perónová stela ho zabila" a podobných^)

aspo poslední ti ukazují, že Parom — Perun je tu zjevem zosob-

nným, nejen pouhým bleskem. Ostatní ukazují jen, že se slova

Parom užívá dosud v pvodním významu blesku (srv. dále str. 101),

ztotožuje se s Perunem: ..FlepKOHoiyb ch ecTb Hepynij 6tme bt, hhxtj (bt*

PycH) crap-baiui óon. (nCPJl. II. 257).

1) /. Holovackij PycK. xpecr. Víde 1854, 317.

«) Archiv . II. (1450), Krek Einl. 385. Zpráva Chr. Hirsmentzela

a J. Stedovského o Perunovi v moravském Brn (Sacra Mor. hist. 35, 223
)

je holý výmysl.

3) Kollár Zpievanky (Budín 1834—5) I. 5. V písni o Paromovi a Ratce

teme: ,,Buoh Parom za oblakami a vidi to nahnvaný. Tesk! zahrnu jej

do ela. Hned i s dckem zkamenla." Další píse poíná: ,,Za onieh asov,
za starých bohov, za boha Paroma . . .

.". Podezelá je i Kollárova frase:

,,Ký že ti perun, perunský perun zuby ukázal". Srv. Jireek Studia 162.

*) Proto je dobe odmítl už Legér Myth. 61, po nm Máchal Lid VI.

259, 349 a Kraus, Národopisný Sborník II. (1898) 81.

5) Jungmann SI. s. v. Perun, Máchal Nákres 23, Afanasjev I. 261,

Jireek M. XXXVII. 155. Podobné srv. u Dala (s. v. nepyn-b) z BSlo-

rusi: ..Kaó-b ue6a nnpyHTj TpabnyBT)" — ,,^kíh TaMt nepyH-b jiHKae."
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podobn jako v eštin slova hrom, v polštin slova piorun

a v ruštin nepyHij.i)

V Polsku je nejen nkolik obcí se jménem Peruny, Piorunka,

Piorunów, Piorynowo, Piorunówek, dále dv íky Piorunky,

nýbrž i Perunowa gora u vsi Klodzienky v pow. žolkiewském,

u níž stával kdysi klášter. Sem bych pipojil i štít horský zv.

Perunowy dzial na levém behu Popradu.^) Z historie doítáme

se, že polský král Vladimír zakázal páliti ohn Perunovi 3) a z listiny

haliského knížete Lva Danilovie z r. 1302 víme už, že ,,dub

Perunv" byl tehdy mezníkem statk diecese pemyšlské.^) To

nemže znaiti jen dub bleskem zasažený. Málo známek, ale jedna

rozhodn, ukazuje na existenci kultu u polabských Slovan.

Tito totiž zvali tvrtek dnem Perunovým — perendan, perilndan,^)

což, i kdyby vzniklo vlivem germánským (srv. Donnerstag), pece

jen ukazuje na ctní personifikovaného blesku — peruna, ana-

logického Donaru. S tím ostatn souhlasí i zpráva anglického

mnicha Doderika z r. 1141, že Lutici ctili Thora.*) Ostatn pravd-

podobn i božství ctné v pomoské Koenici a oznaené od Saxona

Grammatika jménem Porenutius, není než syn Perunv, Peruni

(srv. analogii Svarožie v Rete), tebas podle popisu jeho idol byl

typu u Polaban obvyklého, jiného než Perun ruský, maje tyi
tváe a pátou na prsou,') což však neodporuje identifikaci s Pe-

runem, protože u baltických Slovan bylo vbec lokálním zvykem

dávati bohm nkolik (až i 7) hlav a ±o i stejným božstvm rzn,
jak dále uvidíme. Za to, myslím, nelze spojovati stargardského

1) Karlowicz SL JQz. pol. s. v., Lud. XV. I. píloha, Afanasjev Uo&r.

B033p. I. 250, Hrinenko CnoB. s. v., Dalb Cji. s. v. V Blorusi jej lid

dosud antropomorfisuje {Dal 1. c).

2j Slownik geograf, pol. VI. 591. Vílí. 15 184.

3) Erhen Riegrv SI. nauný VI. 276. Za to je zcela nejistého stáí

tradice o lovci, jenž se setkává v sandomiských lesích s obrem Perunem

(Archiv si. Phil. V. 642).

*) Srv. výše str. 97. Dub byl vbec, jak vidno z uvedených doklad,

speciáln Perunovi zasvcen a uctíván u Slovan tak, jako u Germán.
Srv. výše str. 76.

5) Schleicher Lautlehre d. Polab. Spr. 189, 327, Miklosich EW. 244

(doloženo Etennigem, Pfaffnigerem a Domeierem). Zajímavo je, že erno-

horci dosud ctí hromovníka ve tvrtek [Rovinskij HepHoropiJi II. 2, 453,

Ivanov KynbT Flepyna 149).

6) Hist. eccles. k r. 1069. MG. SS. XX. 55.

') Saxo ed. Holder 678.
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boha Prove s Perunem i) a také není jisto, že by nomenklatura

nkterými na doklad kultu uvádná na jisto patila sem.^) Ale

název vsi Perun u Stralsundu není pece jen bez významu.

Z jižního Slovanstva možno uvésti už doklady mén jisté

nebo jenom literární, akoliv ne bezvýznamné.

V jednom rukopise Žití sv. Demetria Soluského, jejž znal

Slavejkov, slovanský vdce Chatzon ptá se ped útokem na Solu
orakula na výsledek boje, naež mu bylo sdleno Pyrinem (éx roíi

IlupÝjvoí;), že msta dobude.^) V starobulh. peklade Alexandreidy,

vloženém do pekladu Jana Malaly z X. stol., nahrazen je (III. 13)

Zeus eckého textu slovanským riopyH-b.*) Pipomíná-li však

v XVIII. st. mnich Spiridon ve své bulharské historii, že za jeho

doby v Bulharsku ješt ctili Peruna: ,,h cero Flepyna BonrapH

noHHTaiOTij . . .*) a cituj e-li se také v jiném rukopisu z konce

XVIII. stol. (CoKpoBHme n-feieM-b), psaném v západním Bulharsku,

MónHÍ5i — riepyHTj,*) není ovšem tmito pozdními doklady nikterak

zajištno ctní Peruna v Bulharsku;') ale beze všeho významu

1) Podle Helmolda (I. 52, 69, 83) neml Prove soch a ctn byl jen

v posvátném dubovém háji (o jeho slavnostech a knzích viz dále v odstavci

o kultu) . Konené ve ve jmén jeho ukazovalo by spíše na si. právo [Brúckner

Arch. si. Phil. XIV. 168). Mnozí však Prova sotožovali s Perunem, tak

už staí kronikái (srv. Síedovský SMHist. 34), novji /. Jireek Studia

156, Matusiak Lud XIV. 199, Boguslawski Dzieje III. 772 a i Máchal

Nákres 23. Dvodem je to, že v jednom (ztraceném) šttínském rukopise

Helmoldov bylo místo Prove — Prone (MGSS. XXI. I. 52). Podobn
i v Chronicon slavicum z r. c. 1485 (ed. Lindebrog). V saské kronice ^1153)

se praví, že modla Pronova stála v Oldenburgu na sloupu a že mla v jedné

ruce žezlo, v druhé žer od praporu, na hlav korunu a dlouhé uši, pod
botou zvoneek (Petrus Albinus Meiss. Chron. X. 302).

*) krek Einl. 385, Boguslawski Dzieje II. 772, Heye Slav. Ans. in

Sachsen 11. (Pirna) ; Perun, Peron, Pyron (Prohn) sluje v listinách z let

1240—1245 ves u Stralsundu (Pomm. Urk. I. 303, 600, 660, 727, 849).

^) P. Slavejkov. yKume na cb. Ahm. Coji. UapHrpanTj, 1868, 41. Mn
nepístupno. Srv'. však Ivanov I. KyJiTb Hepyna h io>kh. CnasJíHi,. C-IIó.

1904, 151. O vdcovi Chatzonu a o legend vbec (ze VII. stol.) srv. mé
SS. II. 234 si.

*) Chtj HdH riopoyHa ECjiHKa, L[apb AneKcaHnpií {Obolenskij JI^t. Flep.

Cyan. (M. 1851) XVI.
^) Ed. Zlatarski CnwpHnoH-b HepocHMOHax-b (Sofia 1900) 14. Srv.

str. 91: mojihíh hjih nepynij. Ivanov 1. c. 152, Máchal Bájesloví 145.

*) Ivanov 1. c. 152.

') To, co psal J. Voráek v lánku ,,Perunova slavnost v Rhodopách"
(Slov. Sborn. V. 26, 77, 123), týká se slavnosti sv. llije ve vsi Javorovu

T*
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pece nejsou, ponvadž dosvdují, že tu tradice byla a že se

udržovala, jak ostatn paralleln vidíme aspo ze staré topo-

grafické nomenklatury srbskochorvatské i bulharské, o písních

a vypravováních dnešní doby nemluvíc. i) Z této nomenklatury

dosti hojné vedle názv Perunac, brdo u Pažinu, Perunovac

u Kragujevce a pod., zejména possesiva Peruna duhrava, Perunja

ves, Perunji vrh, Perun gora v Dalmácii, HepyMCKa nnaHHHa

u Kratova '^) sotva lze spojovati s pouhým osobním jménem Perun.

A jsou to názvy staré. Zajímavo je dále, že i u Jihoslovan pe-
nesen byl význam boha bleskovládce na sv. Iliju, jako s Peruna

na Rusi, což nasvduje zajisté stejnému podkladu tohoto processu.^)

Konen lze uvésti, že alb. peryndí znaí Peryn deus^) To jest

zajisté summa doklad, kterých nelze jen tak zhola odmítnouti.

Že Slované ctili pedevším njakého boha bleskovládného,

dosvduje v VI. století Prokopios tak urit — -S-sov [xev eva, tóv

T^<; áarpaTT^i? STjfxioupyov aTrávTCOv xópiov vofji^ouot. eívai — , že

o tom nemže býti sporu. Také zde padá na váhu, že bh hromó-

vládce je spolený všem arijským náboženstvím, že vznikl patrn
již ve svazu arijském a že jej dvodn i pro Slovany musíme ped-
pokládati, což Prokopios pímo dosvdil. Byl tedy takový pední,

nad jiné povýšený a ctný bh u všech Slovan na konci doby

pohanské, a jest jen otázka, zdali jej všichni Slované zvali Perunem.

U Rus je Perun v této funkci doložen nesporn, jak jsme práv
vidli a není dvodu, jenž by nás rozhodn nutil v ruském Perunu

vidti peneseného boha nordického, jak dovozoval ped léty

J. Jireek a dnes ješt soudí St. Rožniecki, AI. Pogodin a AI.

Briickner.^) Praví-li letopisec, že Rusové, t. j. družina s knížetem

u Stanimaky. O podobných slavnostech v Makedonii u Velesu a Kustendilu

srv. Ivanov 150.

^) Ivanov 1. c. 153.

2) Ivanov 163—158, Trojanovi Cpn. Eth. 36. XVII. 114., Jireek

Gesch. Serb. I. 160 — Název Pein planina uvádl ve spojení s Perunem
i Miklosicb (EW. 244), a rovnž jihoslovanský název kosatce (Iris germa-

nica) — perunika. Srv. o ní u Trojanovie 1. c. 118. Také personále Perun,

Peiunica je na jihu hojné.

3) Ivanov 148, 150, 161, Trojanovi \. c. 112, 121. Podle Voráka 1. c

125 v Rhodopách každá tém ves má na nejvyšším kopci kapli zasvcenou
Ilijovi.

*) F. Korš Bjian. 6orH 54 (Cophhktj bts necTb H. CyMqoBa. Chark.

1909).

">) Ai. Brúckner Kwart. hi&t. XXVII. 103. Enc. pol. IV. 2. 153, 167,

Stan. Rožniecki Perun und Thor. Ein Beitrag zur Quellenkritik der rus-
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písahali po ruském zákonu, t. j. pi zbrani své a pri Perunu svém
bohu i Volosu, je tu snad vidti i ohlas zvyk nordických, ale

pojem ,,ruský" v slovech letopiscových neznaí již pojem ,,nor-

dický" nebo „germánský", nýbrž ruský v novém slova smyslu,

v témž, v kterém mluví o ruské zemi, ruském jazyku a Rusi, —
totiž ruskoslovanský a pohanský. Proto se titíž Rusové dovolávají

vedle Peruna i Volosa slovanského. Pro tento výklad svdí
jednak souasné vzniklé Slovo sv. Grigorija, jehož slovanský

autor, jak jsme výše na str. 96 vidli, Peruna zove proti jiným ne-

slovanským výslovn bohem slovanským,
i) jednak nemén drazn

samo jméno Perun, které je budto slovanské, vzniklé od koene
per — bíti a suífixu un a znaí toho, kdo siln bije,^) tedy funkci,

která je práv podstatou blesku personifikovaného— Peruna blesko-

vládce,^) anebo je slovanským derivátem výrazu praarijského,

na njž ukazuje rovnice sti. Pardžanja, norv. Fjqrgynn, kelt.

{P)erkunia — alb. perendí bh, — lit. Perkúnas (pr. Perkunis,

lot. Pérkóns), tebas jsou zde ješt obtíže hláskoslovné.*) Ze z li-

sischen Mythologie (Archiv si. Phil. 1901 XXIII. 499). A. Pogodin
JlHHrB. H HCT. san-bTKH O oraxi. BjianwMHpa BejiHKaro (79). Je to ostatn
stará these, kterou vykli už normanisti v polemikách o národuost

Rus, na p. starý M. Pogodin (srv. Rožniecki 1. c. 471). Také /. Jireek
ml Peruna a balt. Prona za pejatého nord. Thora (M. 1863, 166, 162).

*) Teprve pozdjší apokryfy, které vbec mísí rády antické bohy
se slovanskými, zovou, pokud vím, dvakráte Peruna bohem hellenským,

majíce patrn na mysli Dyja (tak Cjiobo h oxKp. ob. anocron-b (srv. dále

str. 120) a Becina Tpexi cbíit. [Afanasjev I. 250). Srv. i ejieoHbCKiií cra-

peub nepyH-b v Slov sv. Grigorija [Ivanov 1. c. 166). Rovnž v pozdním
(XVII. st.) jihoruském Život sv. Vladimíra (ed. Soholevskij, CopH. bt,

naMHTb 43) uvádí se místo Peruna Tbi. Tento pohanský Tw nebo flfai

musí se ze slov. mythologie vbec vypustiti [Famincyn Bow. 125), nebo
je to cizí jméno cestou literární sem zabloudilé (srv. i Slovo sv. Gii-

gorija o H36. rpana ed. Budilovi XIII Qnoh-b 242: oe-b flKio iKbperb

H npyrtifl Ahbhh," a stbulh, Alexandreidu ed. Istrin 84: pjitXYOPaHHe

6a6HjiOHCKaro ^hh." Srv. i Jagi Archiv si. Phil. IV. 423.

^) Suffix un sesiluje význam v koenu tkvící. Srv. bégunb — silný

bžec, vdunb — kdo mnoho ví, pol. chwasíun, r. roEopyH-b — tlachal,

HrpyHT> — hrá, onCKyH-b — ochránce, JieryHi, . zevloun, kikloun, letoun

a pod. Také množství osobních jmen je utvoeno suffixem un. Srv.

doklady sebrané u Maretie Rad 82, 128 a Ivanova 1. c. 145—^147.

3) To je bžný výklad jména Perunova, který podal na p. Jireek
Studia 154, Leger Myth. 65, Krek Einl. 386, Ivanov 1. c. 144, Janho
Pravk 221. Proti tomu F. Korš (Bjian. 6orH 54, CopHHK-b GyMiíosa)

zamítá výklad ze slovanštiny.

*) Srv. Krek Einl. 387—388, Kreischmer Einleitung 77 sL, 82,
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tevského Perkúnas nevzniklo si. Perun pejetím, povdl dobe
I. Ivanov.i) Proto dlužno ruského Peruna pokládati za starého

boha domácího a zstává jen otázkou, zdali i jiní Slované svého

boha s funkcí bleskovládnou zvali Perunem, je-li Perun nejen

ruský, ale i širší bh slovanský.

I na tuto otázku dlužno odpovdti kladn na základ ady
výše uvedených doklad sebraných po ostatním Slovanstvu.

Personalia Perun tu ovšem nerozhodují a také ne jihoslovanské

jméno kosatce perunika, ale už adu topografických jmen vsí,

doubrav^), hor a planin, oznaených possessivem Perunova, nelze

odvozovati od pouhých personalií, nýbrž znamenají spíše pí-

slušnost k bytosti vyšší, nadlidské. Rovnž slovenský Parom

je nejen stará pedstava lidová, nýbrž i zejmá personifikace

blesku, démon bleskem vládnoucí. U baltických Slovan sice

jméno Peruna bylo zatlaeno, podobn jako Svaroga a Velesa,"

jinými lokálními (tkví snad v korenickém Porenutovi, jehož jméno

je píliš blízké jménu Perunovu), že však Perun obdobn ger-

mánskému Thorovi ctn byl i u západních Polaban, ukazuje ne-

zvratn polabský název tvrtku — ' perundan. A pipoj íme-li

k tomu z jihu slovanského ješt aspo orakulum Pyrina, jehož se

v VIL stol. ptá slovanský vdce Chatzon, nebo Poruna, kterého

starý bulharský pekladatel Alexandreidy v X. stol. klade na

místo hromovládného Zeva,^) máme ped sebou zajisté dostatenou

adu doklad toho, že jméno Perun existovalo i u jiných Slovan

nejen ve významu blesku, nýbrž blesku personifikovaného, démona

bleskem ovládajícího. Pechod udal se asi tak, jako jej stopoval

Usener v ecku a v Itálii pi výkiadu pojmu Ze^c, Kspauvóc;

a Juppiter Fulgur.*) Za tohoto výsledku je ovšem pravdpodobné,

že kdyby nám byl Prokopios zachoval jméno slovanského STjfjiioup-

yhc, áoTpaTCYÍt;, bylo by nejspíše znlo ITopouv neb IIspouv,

Schrader Reallex. 295, Wiedemann Beitr. z. Kunde d. idg. Spr. 1904, 9. si.,

Usener Gr. Gótteniamen 109.

1) Ivanov 1. c. 148. Proti Šeppingovi (Mnebi cjiaB. 5l3. 116 si., <Í>hji.

3an. 1888, VI 6).

2) Dub byl vbec, jak vidno z výše uvedených doklad (str. 76),

stromem Perunovi zasvceným, Srv. i Ivanov 1. c. 168.

') Ostatn i pekladatel citovaného Slova sv. Gricorija mohl býti

Bulhar, jak by ukazovaly etné narážky na Bulhary {Vladimirov

rioyH. 233).

*) Usener Góttemamen 286. Srv. i Jiráni L. fil. 1910, 166.
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a ne Svarog, jak myslil Krek.i) Je také dále nemyslitelno, že by

se byla pedstava o bohu Perunu, kdyby býval -byl omezen na

normanskou Rus, rozšíila ex post po skonení pohanství po

celém Slovanstvu a dostala se tak nejen do slovanských literatur,

ale i do víry lidové. Domnívám se proto, že Perun je prastará, do-

mácí, slovanská, zprvu neanthropomorfní divinace hromu a blesku,

a ponvadž tento pírodní zjev nejvíce poutal pozornost a nejvíce

nahánl úžasu i dsu lidem, spojen byl s pedstavou démona,

nad jiné mocného, jenž u Slovan práv tak jako v mythech

jiných národ mohutným úinkem své funkce povýšen byl bhem
doby za boha pedního, nejsilnjšího a anthropomorfisován.

Srovnejme jen analogické postavy bleskovládného Dia v mythologii

ecké, Jova v ímské, Thora v germánské.

Na konci doby pohanské ovšem vývoj kult lokálních pispl
k tomu, že stará postava bleskovládného démona byla zatlaena

jinými. Jen na Rusi toho nebylo; tam byl Perun nejen bohem
liau,2) nýbrž uznán i varjažskou družinou s knížetem v ele za

officiálního boha ruského, k nmuž v prvé ad bylo písaháno

a jehož anthropomorfní idol stál v ele ostatních, Vladimírem za

knížecí a státní bohy ustanovených. Jen v tom smyslu mohu
souhlasiti s výkladem I. Anikova o ofíiciálním rázu božství

Perunova v Kijev a v Novgorod, ale ne v tom smyslu, že by byl

Perun výhradn jen bohem družiny knížecí (tedy normanským),

od knížete Vladimíra slovanskému lidu úedn ustanoveným,

bohem, jenž lidu vlastn nenáležel, v njž lid nevil a jenž proto

také zanikl okamžit, jakmile kníže s družinou pijal kesanství. 3)

Tomu odporuje vše, co víme o rozšíení Perunov u jiných Slovan.

1) Einleit. 378.

2) Odtud Perun ve smyslu erta pešel i k Finnm — piru, perkere

[Majhov O npesHC KyxtbTyp-b aan. <I)HHHOB'b 1877, Vladimttov FIoyH. 197).

3) Anikov 5Í3biH. 262 si., 268, 320 si. Tím odpadá také to, co vy-

kládá Anikov o politickém významu aktu, sledujícím prý politické sjedno-

cení oblasti kijevské a novgorodské a dále o kultu Perunov, zprvu jen

uvnit dvorce Vladimírova, pozdji teprve vn jeho (319), aby byl kult

i lidu pístupen. Perun stál na chlume už ped touto domnlou politickou

reformou Vladimírovou, už za Igora r. 945 (srv. výše sti. 93). Jinak

však Anikov sám zamítá St. Rožníeckého identifikaci Peruna s Thorem
(1. c. 276) a pokládá jej podle výkladu Torpova (Wórterb. d. g. Sprach-

einheit. Gótt. 1909, I. 234) za boha posvátného háje kijevského. Srv.

g. fergunfa, fairguni — chlum lesem laytý (323). K theoriím Anikovým
srv. i téhož sta ,,01d Russiaa Pagan Cults. Trans, of the III Congr. for

the Hist. of. Rel. II. 244 si.
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Toho však pi tom nechci popírati, že u východních Slovan vlivem

normanských Rus, kteí pišli do Novgorodu a Kijeva s kulty

a mythy skandinávskými, pomíšen byl zjev Peruna s analogickým

germánským Thorem a lze dáti v tom za pravdu St. Rožnieckému,

že na p. v Kijev ctn byl vedle Peruna i Thor, resp. ctn byl

Perun — Thor. Je konen možné, že i letopisné zprávy o Turov
božnici v Kijev^) náležejí tomuto parallelnímu kultu ^) a tak i ctní

mlatu, jako symbolu blesku, jehož stopy nalézáme v ruských

hrobech X. století, na p, v pohebišti gnzdovském.^)

Pozdji, když ovládlo kesanství, vidíme, že podobné vlast-

nosti, které ml díve pohanský hromovládce Perun, lidová tradice

slovanská piítala proroku Eliášovi, z ehož soudili nkteí mytho-

logové, že kesanská východní církev úmysln restituovala kult

Perunv, aby jej spíše vykoenila, ctním proroka, který už podle

biblické tradice byl pánem živl, jehož poslouchaly vody, vtry
i blesk a jehož kult se ujal v eckých krajích v 13. den kalend.^)

Ruský i jihoslovanský folklór podává adu doklad této víry

ve sv. Ilije gromovnika (Ilija jede na voze a hmí, vládne bleskem

proti nepátelm božím, hojí rány zpsobené ohnivými zbranmi,

vládne rosou, deštm, suchem i krupobitím) a je také doložena

už apokryfní Besedou Epifania se sv. Andrejem z XV. stol.^)

Pímo však restituce této prokázati nelze a píslušný kult sv.

Ilije mohl se vyvinouti bezprostedn z tradic o nm biblí i církví

1) Ipatjev. let. k r. 1146: CKonHUiacsi bch KiaHe y TyposH o>Kb-

HHU-fe (nCPJl. II. 22). V té dob nebyla to ovšem svatyn pohanská.

*) Roiniecki 1. c. 474. Pozdji povstala i verse o církvi sv. muedníka
Turova (480). Jméno Tur je však doloženo jako jméno osobní u Slovan
(na p. archim. peerské lavry Nikifor Tur) a nelze tudíž vylouiti ani toho,

že božnice mohla býti zvána podle takového personále.

•») Srv. ŽS. I. 653 (tab. XXXVII. 3). O ctní železného mlatu v Litv
viz Brúckner Litwa 142, jinde Helm Altg. Rel. 191.

*) Tak pedevším L. Leger Myth. 66, 73, Études de myth. slav I.

(1895), Máchal Nákres 24, Ivanov l..»c. 148, 160, 161 si., Trojanovié 1. c. 112,

121, Voráek 1. c, Afanasjev I. 469 si., Azbukin OnepK-b XXXV. 233, 242.

5) Srv. doklady u Legera, Máchala a Ivanova 1. c. ; doklad z Besedy

Epifaniovy u Afanasjeva 1. c. (Epifanios se táže: ITo npasy jih cie rjiaro-

jiiorb, HKO HjibH npopoK-b ecTb Ha kojicchhií'!, tana rpcMHT-b, mojihíh nymaeiij

no oJiaKaMTí h roHHTi> 3míh?"). O tom, jak i v ecku kult Ilijv nahradil

starý kult hromovládného Dia a kult Heliv, srv. Potilis *0 "HXloc,

xaxá Toíx; S7)(ji.tóSsi(; (jió^S-oU;. Ath. 1882, Veselovskij Pas. VIII. 294 si.,

Ivanov 1. c. 162, 168.



tradovaných a do lidu pešlých tak, jako jiné pedstavy o svatých

patronech.

Svarog, Dažbbog. Druhý bh významu širšího, Svarog, doložen

je pímo jen u Rus a Slovan západních.^) Starý doklad bulharský

není dosud náležit zjištn. Není tedy doložen nesporn na všech

stranách, ale povaha jeho, jakožto jednoho z božství nejvýznam-

njších — je zejmou divinací záícího slunce — nasvduje
už pedem významu obecnému. Bohové tak významných zjev
nebeských, jakými je boue s hromem a bleskem nebo záící slunce,

vznikají všude pirozen a samostatn práv proto, že zjevy ty

pede všemi jinými dotýkají se mysli a celého bytu lidského.

Nebývají teprve pejímáni z jiných náboženství, leda jejich sekun-

dární obmny, a nepochybuji proto, že i Slované podložili zajisté

sami boha slunci v dob, kdy pistoupili vbec k tvoení boh
vyšších. Bude opt jen otázkou, byla-li forma, jménem Svarog

oznaená, u všech Slovan, i je-li Svarog jen jednou z forem

pozdjších, místn omezenou jen na Rusy a Polabany.

Ruské doklady nejsou sice nejstarší, nýbrž teprve z rukopis

XIV.—XVI. století, ale originály jich jsou staré a Svaroga pi-

pomínají jako survival starého pohanství. A když slovanský pekla-

datel kroniky Malalovy ve výkladu o kralování Hefaista a Helia

v Aegypt za eckého Hefaista položil Svaroga se synem sluncem

— Dažbogem, je i tu jist restituován domácí bh pohanský za

eckého.^ Bylo sice popíráno, že by restituce tato byla už v p-

^) Speciální lánky o bohu Svarogu psali: Šafaík P. O Svarohovi

(M. 1844, 483 a Sebr. spisy III. 110), /. Jireek Studia 144 a pede-
vším V. Jagi Mythol. Skizzen (Archiv si. Phil. 1880, IV. 412). Ostatní

Svaroga se dotýkající starší stati Sreznvskébo, Buslajeva, Jireka,

Hilferdinga, Kreka, Pogodina viz dále v textu (srv. i Jagi 1. c. 413). Šafaí-

kovu sta rusky vydal O. Bodjanskij v Hr. om. hct. np. 1846, I. 30.

^) H 6biCTb no noTont h no pacn^knenbH nsuKb P, nona napscTEOBarH

nepBoe MeoTpoM-b (v eckém orig. Malaly Meorpéjji,) on pona XaMOEa, no

HeK-b EpeMÍH (*Ep(Ji9í<;), no neM-b <í>eocTa ("HípaiOTO.;) vm& h Ssapora (var.

CoEapora) HapCKOuia ErynrjiHe . . . TtH híc OeecTa saKOH-b ycrasH HíCHaM-b

3a CflHH-b MyHíb nocnraTH . . . cero panH nposEauia h 6orb CBaporb (tov

Se auxiv "H9atoTOV -S-sóv éxáXouv) ... H nocewb uapcTEOEa cbíH-b ero

HceHeM-b CoJiHue, ero Mce HapHHiOTb JQtajKbonj . . . CojiHue uapb cbíHi CEa-

poroBi. e>Ke ecrb flawbóorb." Srv. Ipatjevský letopis k r. 1114 v nCPJl.

II. 6. Je to text z mosk. rukopisu XV.—XVI. stol. podle pedlohy
starší. Pvodní peklad Malaly sám spadá asi do X. stol. {Krek Einl.

378, Obolenskij nepe«cji. Ji-fer. XVI., XXII., Jagi Arch. IV. 415 si.). Ori-

ginální ecký text Malalv viz ve vydání bonnském na str. 21.
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vodním starobulharském pekladu Malalov, který byl sdlán

asi v X. stol. (mli bychom zde v tom pípad doklad jihoslo-

vanského Svaroga a Dažbboga), a uvedená slova vykládána za po-

zdjší vložku (XIII. st.) ruského chronisty/) ale tím se na váze

dokladu pro slovanského Svaroga potud nic nemní, že vždy zstává

bohem ruským, nebo jej potvrzuje ješt ada pouení, vzniklých

na Rusi v XI.—XII. století a pipomínajících, že se lid stále ješt

modlí k Perunu, Chorsu, Mokoši, k vilám a také k ohni, nazývaje

jej Svarožiem.2) ASvaroži, t. j. synSvarogv, pedpokládá nutn
existenci Svaroga, jehož potomkem resp. derivátem byl v lidové

tradici ruské ohe. V XI. a XII. století znali tedy na Rusi Sva-

rožie i Svaroga. To jest zjevné.
3)

U západ 'lích Slovan doložen je bh Svaroži — Zuarazic

diaholus, tedy opt syn Svarogv, — v Pobaltí ješt z vlastní doby

pohanské a sice pedn Dtmarem pi popisu slavného chrámu

obodrického v Rete, kde idol Svaroživ ctn byl pede všemi

jinými bohy, jejichž sochy stály v chrámu *) a dále zmínkou v list

1) Tak dovozoval Jagi v stati výše uvedené (str. 417). Srv. i jeho

Hist. knjiž. I. 70. Blíže o diivodech viz tam a u Kreka Einl. 379.

^) Sem náleží ze Slova nk. christolj ubca (Pajs. sborn. XIV. stol.)

výrok: ,,h crHCBt mojihtch, aosyme ero CEapoiKbHeM-b" což se opakuje i v jiném

úplnjším Slov z ruk. novgorodského XV. stol. [Tichonravov Jltr.IV. 3.

89, 90), dále ze Slova sv. Grigorija (novg. ruk. XIV. st.) výrok:

,,H orH-feBH CBapOKHUio MOJisiTbCH H HaB-feM-bí' [Tichonvavov IV. 3. 99) a jiného

z ruk. XV. stol.: ,,h orHtBH MOJiHTb ine ch sonyme ero CBapoKHHbMij"

{Tichonravov IV. 3, 92), dále ze Slova sv. Jana Zlatoústého (novg. ruk.

XIV. st.) výrok: „a hhhh btj CaapoMíHTua B-fepyiOTb [Tichonravov IV. 3,

108). Srv. i texty u Vladimírova UoyH. 224, 233, 237, a Anikova 5l3. 374,

384. Jagi 1. c. 423 domníval se tehdy ješt, že tyto texty v podob
zachované (spec. zmínka o Svarožiovi) náležejí teprve XIV. st. a že Sva-

roži byl sem pejat z textu letopisu Ipatj evského (Archiv 1. c. 422).

') Za to bych domnlé ohlasy jména v ruské a polabské topografické

nomenklatue nepokládal za jisté stopy kultu Svarogova. Pogodin (}Khb.

Cxap. 1911, 425) uvádí jen CsapymeEc a CBapbOK-b v gub. pskovské; z Polska

uvedl adu názv ]iž Jireek (Studia 146): Swaryczen, Swarzewo, Swarynie,

Swarocin, Swarz^dz, . Svárov; Mi'klosich (EW. s. v. Svarog) ukazuje i na

jméno Svaroženo v zemi kašubské, ale u RamuHa (Statyst. 284) našel

jsem jen Zwartów, Zwartóvek a Swarzewo (nm. Schwarzau), u Lorentze

(O noMep. HBbiKy I. 193) Swariseno (Swaroživo ?)

.

*) Dtmar VI. 23: ,,Interius autem dii stant manu facti, singulis

nominibus insculptis, galeis atque loricis terribiliter vstiti, quorum primus
Zuarasici dicitur et pe ceteris a cunctis gentilibus honoratur et colitur.

Vexilla quoque eorum, ni si ad expeditionis necessaria et tunc per pedites
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Biunonov k Jindichu II. z r.
1008.

i) Také olla Vulcani v Julín,

pipomenutá Adamem a znaící njaký umlý ohe, s kterým

knží operovaH, mohla by souviseti s kultem Svarogovým.2)

Na základ tchto doklad nemže býti o existenci Svaroga

u Rus a Polaban pochyby a nemohu sdíleti výklad V. Jagie,

jenž r. 1880 v stati výše uvedené, opustiv starší své mínní,^)

zamítl doklady ruské a uznal pouze Svaroga a Svarožie polabského,

jehož kult prý pešel pomrn pozd na Rus obchodními styky

s Novgorodem.*) Na jihu Svaroga prý vbec nebylo, nebo v p-
vodním starobulharském pekladu Malalovy kroniky podle Jagi-

ova mínní zmínky o Svarogu a Dažbbogu ješt nebyly a vložil je

tam teprve severoruský kroniká, jemuž pi restituci Svaroga za

. Hefaista tanuly na mysli ruské výrazy kováské: CBapHTb,

CBapHBaib, CBapmHKTj, CBap-b.^) Také I. Anikov myslí, že je

bh Svarog prost vymyšlen (BHflyMaHt) slovanským pekla-

datelem Malalovým.*)

hinc nullatenus moventur". (Srv. i sta ,,tJber den wendischen Gott Zuara-

sici" v Jahrb. Ver. f. meckl. Gesch. XXXVII. 180). Celý kontext citátu

Dtmarova viz dále v stati v Radogostovi.

1) Bielowški MPH. I. 226: ..Quomodo conveniunt Zuarasiz diabolus

et dux sanctorum vester et noster Mauritius?" Bruno zde vytýká císai

Jindichovi, že se proti Polákm spojil s pohanskými Velety a ptá se ho,

zdali se hodí, aby se spojoval Kristus s Belialem, Svaroži se sv. Mau-
riciem? — Všechny starší mythologické práce dovolávají se ješt tetího

dokladu z Knytlingasagy, kde podle textu ve vydání Formanna Sógur

XI. 384 (tak pokud vím, první cituje Sreznvskij }KMHn. 1846, LI. 57)

stojí svaraviz. Ale v novém vydání této historie dánské v MGSS. XXIX.
tohoto jména není a je tu patrná korruptela za Svatovit. Srv. i /ag/c

1. c. 424.

2) Adam II. 19. Patrn se mu tam nauili od ek, kteí byli stálými

hosty v Julín a kteí tam žili svobodnji než Nmci. (Adam 1. c.)

3) Hist. knjiž. I. 21.

*) Archiv 1. c. 418.

5) L. c. 424. S Jagiovým mínním projevil ástený souhlas T. Ma-
reti (Archiv X. 140) a pln je sdílel A. Kirpinikov (}KMHn. 1885, IX.

64), Šišmanov Hap. erHM. (CopH. nap. yM, IX. 541, 544), Máchal (Bájeslovi

136) a Janko Pravk 217; proti nmu vedle Kreka 1. c. a Brúcknera (Kwart.

hist. XXVII. 103) obrátil se ješt V. Moulskij (FcB XXI. 165). Máchal
(Bájeslovi 135), veden novými theoriemi Spencerovskými, bezdvodn
Svarožie pokládá za divinaci domácího vladyky polabského a piítá mu
funkci boha ,,váleného", což konen nic nevykládá, ponvadž funkci

tuto brali na sebe i bohové významu rzného, pomáhajíce v boji tm, kteí

je uctívali.

«) Anikov 5l3. 8 si., 291 si.
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«

Vysvtlovati Svaroga u dvou slovanských národ pejetím

vzájemným, zde pak ruského Svarožie a Svaroga pejetím kultu

retranského, když není pro to podntu zvláštního, zdá se mi pochyb-

ným a zbyteným, už proto, že o njakých zvláštních stycích mezi

Retrou a Novgorodem, které b}^ byly s to vysvtliti penesení

hlavního boha obodrického na Rus, nic nevíme. Mnohem více je

pravdpodobno že si víru ve Svaroga a Svarožie pinesli Slované

baltití už z kolébky praslovanské na Dnpru, kde byl Svarog

jim i východním Slovanm spolený (zdali byl i jižní ásti, závisí

od zjištní textu pvodního bulharského pekladu Malalova). Podo-

týkám opt výslovn, že neprohlašuji Svaroga za boha, který by

byl v dob, kdy jsou o nm zprávy, existoval u všech Slovan,

jako spolená personifikace slunce nebo sluncem záícího rebe,

tak jako kdysi uili Šafaík, Sreznvskij, Erben, Jireek, Smiiklas,

Boguslawski, Gržeti, Famincyn a zejména Krek.i) Pokládám jej

za staré epitheton záícího slunce, které se bhem doby stalo

oznaením slunce animisovaného — zdali už v anthropomorfní

podob, o tom nemáme vbec zpráv ^) — a jež, doloženo jsouc

u západních a východních Slovan, aspo u tchto dvou oznaovalo

v starší dob zbožnné slunce, díve než v týchž koninách vznikly

pozdjší nové anthropomorfní a lokáln rozrznné postavy boh
solárních, jež dále poznáme. Svarog se Svarožiem jsou rozhodn
formou starší a širší, to pokládám za zjevné. Jiná vc je ovšem

s otázkou, byl-li tento Svarog starým bohem domácím, i cizím.

asn Slovany pejatým od východních soused. Kdyby bylo

možno bezpen vyložiti jméno Svarog za jméno domácí, a už

s Šafaíkem pomocí ide. svar- (ind. adj. svargá), nebo si. CBapHTH,^)

. svar, svor,'^) snad i švar-ný, — vŠe ukazuje nejvíce na význam

^) Šafaík 1. c, Sreznvskij O ooHíaHÍH cojiHue y np. CjiaBHH-b (>KMHn,

1846, LI. 54), Erhen M. 1857, 397, Jireek Studia 145, Smiiklas Pov.

hrv. I. 109, Boguslawski Dzieje II. 730, Gržeti Vjera 97 si., Krek Einl.

378, Famincyn Bohí. 179 si., Goluhinskij Her. p. n. I. 2, 840. Srv.

i Brúckner Przegl. hist. IV, 277, Kw. hist. XXVII. 103, Enc. pol. IV.

2, 154, 164. Brúckner správn klade velkou váhu na význam solárních

boh.
*) Germáni ješt v dob Caesarov ctili ohe a slunce nepersonifiko-

vané (Caesar VI, 21).

3) Prusík Fr. Krok XII. 145 (od kmene sur), Krek Einl. 382. Jiný

výklad viz u Maretie 1. c. p. 139 od swyt-pugna ; Svaroži — in pugna
vivens.

*) Srv. eská personalia Svar v listinách XII. stol. [Friedrich Cod. I.

239, 261, 395, 426), a podobn v Pomoanech v listinách XTII. století
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žhavosti a záení, podobn jako rum. sjarog})—pak bychom ovšem

mohli pokládati Svaroga za staré, domácí božství slovanské. Má-li

však pravdu F. Korš s novým výkladem, podle nhož jméno

Svarog, podobn jako jiná slova na -og (HHorb, HpTjTonj, papor-b),

bylo Slovany pejato z východoarij ského (a ne pímo iránského)

jazyka,2) potom bychom byli nuceni pokládati Svaroga za božství

pejaté ped nar. Kr, od nkterého východního souseda Slovan
a applikované u znané ásti Slovanstva na njakou starší ped-
stavu domácí. Podporou tohoto výkladu mohly by býti nepímo
i arabské zprávy, které prohlašují Slovany (patrn východní)

pedevším za ctitele slunce a ohn, což potvrzují i stížnosti ruské

na pohanské uctívání ohn z poátku doby kesanské (srv. výše

str. 81, 106 a dále 84), nebo je z nich vidti, že Slované modlili se

vskutku k ohni, zovouce jej synem Svaroga, íak že Svarog sám
byl v pedstav tehdejšího ruského lidu patrn otcem, prazídlem

všeho ohn — sluncem. Jak kult slunce i ohn pronikal náboženství

iránské, je známo,^) a pi pradávném úzkém styku východních

Slovan s irán. Skythy, Sarmaty, Alany nebylo by ovšem nic

divného, kdyby kult slunce i ohn a s nimi jméno Svarog byly

pešly k Slovanm v dob ped nar. Kr., kdy Slované ješt žili

pohromad mezi Odrou a Dnprem. Další podporou tohoto výkladu

bylo by i event. pejetí slova bogb (srv. výše str. 87).

Nebylo by však píiny k této thesi pi Svarogu, kdyby

jméno jeho bylo slovanské a domácí, o emž rozhodnouti po-

nechávám filologm. Potom bychom Svaroga i vbec význanjší
uctívání slunce a ohn pokládati mohli za vc zddnou už

z jednoty praarijské, což sám pokládám za pípadnjší.

V tsné souvislosti se Svarogem vystupuje jako jiná — do-

mácí? — formace solárního božství ješt Dažbbog, a již ne

tak urit. Pesn je doložen jen z Rusi, ale uvádím jej zde nejen

(Codex Pom. 303, 346). St. svor — zodiacus v Mat. Verb. je však glossa

falešná (Patera-Strznvskij Ejiocchi 74).

^) Od Slovan pejatý výiaz rumunský sfarog zmií tolik, jako suchý,

pežhavený a ukazuje opt na funkci žhavého slunce. Srv. Syrku Cnas.

pyM. OTpHEKH. I. P^yM. c4)aporb H cjias. CBaport (>KMHn. 1887, Nr.

CCLI. 2).

^) HHOH3biHHoe npoHcxo>KneHÍe upK. oji. cJioB-b HHorb, Hp-bTorb H CEapori)

(Zbornik u slávu Jagia 254—261). Proti tomu jiní, jako nov Brúckner,

suffix ten pokládají za slovanský (Zs. vrgl. Sprachf. XLVI 236).

3) Srv. na p. P. Chantepié de la Saussaye Lehrbuch der Religions-

geschichte. Tub. 1905, II. 196 si., 206.
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rpo jeho úzkou souvislost se Svarogem, nýbrž i proto, že není vy-

louena možnost, že byl také znám u jižních a západních Slovan.^)

U východních doložen je Kijevským letopisem k r. 980,

v nmž Vladimír postavil idol iDažbbogu na chlume pozdjší církve

sv. Basilia,2) dále výše již uvedenou vložkou v Ipatjevském

letopise k r. 1114, kde se Dažbbog stotožuje se sluncem a synem

Svarogovým,^) dále Slovem o pluku Igorov, jež knížete Olega

Gorislavie a národ ruský vbec zove vnuky Dažbbogovými *)

a konen i tradicí zachovanou v textech na letopisu závislých

i nezávislých: tak v jednom prologu bibliothéky mosk. duch.

tiskárny ^) a v Slov sv. Jana Zlatoústého z novg. ruk. XIV. stol.^)

Je tedy Dažbbog na Rusi dostaten doložen. Za to není jisté,

byl-li znám a ctn i mimo Rus.

V lidových textech srbských, patrných to tradicích bogomil-

ských, vyskytuje se proti Bohu, vládci nebes, postava Daboga

(fláóor za *JHaj6or), vládce zem,') v nmž Jagi, Krek, Máchal

i Berneker spatují ohlas Dažbboga ruského®) ; na severu zase

v polských listinách od XIV. stol. vyskytuje se personále Dadzibog,

s nímž srv. i pozdjší formy Dadzbog, Daczbog, Dasbogowicz, což

zase Erbenovi, Machalovi, Brucknerovi a Bernekerovi ukazovalo

na existenci Dažbboga v Polsku.
^j Jakkoliv tento poslední doklad

není beze vší váhy, ponvadž Slované zajisté jako Rekové a ímané
dávali si jména božská (8-so9Ópa) a mohl by se tak i polský Dabog
vyložiti, !*•) postava jihoslovanského Daboga, pedstavující ve

^) Doklady k Dažbbogu sebral už Jagi Archiv si. Phil. V. 1—14

a Krek Einl. 390—393.

*) Ed. lavr, 77^ (flambóort, v Radz. var. jD[aiKe6orb)

.

3) Srv. výše str. 105. K tomu srv. i text v pekladu kroniky Malalovy

z XV. stol. u Obolenského flepeHCJi. Jitr. XXII. si. a další ješt vty
u Jagie Archiv V. I.

^) Ed. Erben 4, 5: fla»:nb6o>Kb BHyK-b.

^) ripHiuent BojioAHMep-b Kbieey hsh bch Hflonu riepyna, Xpoca,

fla>Kb6ora, MoKouib. [Jagi 1. c. 8, Krek Einl. 391).

•j A npysHH BtpyiOT"b s-b CTpHora, flaMíbora h Flepenjiyxa \Tichon-

ravov Jl-bT. IV. 3., 108, Vladimirov Uoyn. 238.)

'j ,,fla6or uap na seMJbH a rocnon Bor na He6ecHMa", teme v jedné

srbské tradici z Mavy (Vila. Blehrad 1866, 642). Srv. dále Rjenik hrv.

jez. akad. zah. II. 216, Jagi 1. c. V. 11, 12, Krek Einl. 393.

8) Krek 1. c. Máchal Bájesloví 148, Leger (Myth. 121), Jagi 1. c. 13,

Berneker Aufsátze Ern. Kuhn zum 70. Geburtstage 1916, 178.

*) Erben Dvé zpv 24, Máchal Nákies 31, Berneker 1. c. K jménm
tm viz i Jagi Archiv si. Phil. VIII. 665 a Soholevskij Mat. 251—252.

10) Brúckner O Piašcie (Rozpr. Ak. T. XXXV. V^ydz. hist. 318.)
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své dualistické antithesi k Bohu božství nekesanské, padá zde

více na váhu, zejména v tom pípade, kdyby Dažbbog v Malalov
kronice byl zápis starý a kdyby ob jména, srb. Dabog i ruské

Dažbbog, znaila etymologicky jedno a totéž, totiž boha dárce,

a už ve významu divitias dans (imp. daMb), i deus dator, jak

vykládali pední pedstavitelé slovanské filologie Miklosich, Krek,

Briickner i Jagii) proti starším výkladm spojujícím Dažbboga
bud s r. noiKjxh, stb. dtždb, srb. na^ja, na^na, . des déšt, p.

deszcz, luž. déš,^) nebo s ko. dag- páliti, 3) tedy bud ve smyslu

boha dešt nebo boha sluneního žáru.

Každým zpsobem je bh Dažbbog zajištn pouze pro ruský

okruh boh, jinde o nm mžeme mluviti jenom s reservou.

Pokud se pak týe výkladu funkce a významu Dažbbogova,

vidíme z textu Malalovy kroniky, že na jedné stran stotožován

byl se sluncem, na druhé oznaován za syna Svarogova, což jej

zase sbližuje s výše doloženým Svarožiem, t. j. ohnm, jakožto

emanací žáru sluneního. Je proto dobe možné, že výše (str.

106) uvedené doklady o uctívání ohn — Svarožie vztahují se na
Dažbboga, k nmuž se tedy v Rusku modlili ješt v XI.—XII.

století. Jeho solární význam je nepopiratelný; je jen nejisto

rozšíení a jeli Dažbbog vi Svajogu jiná (domácí?) forma per-

sonifikace slunce samého, i jeho úink na zemi, jeho žáru a

zejména ohn pozemského, jakožto výronu prazídla sluneního.

1) Výklad divitias dans podal Miklosich Lex. 152*, Veígl. Gr. II. 371

a Krek Einl. 391, což nov pijímá i Máchal Bájesloví 148, Jireek Gesch.

Serb. I. 101, Janko Pravk 217 a Berneker 1. c. Naproti tomu Jagi vyložil

deus dator (Archiv V. 3; proti Krek 1. c. 392), což Briickner stotožnil

s person. Bogdan (Archiv XIV. 166). Srv. i staror. naiKna, naiKflb —
datio, munus {Sreznévskij Mar. I. 623). Deus dator vykládá i P. Vladimirov

rioyH. 199, Sokolov Ciapop. cojih. orH 1887, 12 si. Nejnovji VI. Sem-
kowicz vykládá jméno Dažbbog ze zaklínajících formulí pi písaze ke

slunci, o níž napsal zajímavou sta. Písaha ta se dlouho udržela i po

dob pohanské. (PrzysÍQga na sloce. Krak. 1916. 25 si., 56.)

2) Srv. Berneker EW. 248. Výklad tento podal Makušev (>KMHn.
CXCVI. 265 si., Ohji. 3an. Voionž 1878, XVII. 3, 70). Srv. Krek 392.

^) Tak se nejvíce vykládalo (/. Sreznévskij, F. Buslajev, Or. Miller,

A. Afanasjev Y\. b. I. 65). Srv.stin.íaA«/— ^éAiti, dágha-— spálený, lit. ížeg'M,

dkti, goi. dags, Stn. dagr [Krek Einl. 391). Pioli vystoupil Jagi (Archiv

V. 2) z filol. dvod. Nový výklad podal A. Pogodin (SaM-ferKH 94), vy-

cházeje od formy Dažebog, jež pedpokládá *dag totožné s got. dags—
den, prus. dagas—léto, lit. dagas—žatva z *dog, tak že aói prasl. *dog zna-

ilo den, léto, žár a. Dažebog boha slunce. TakéF. Korš vrací se ke ko. dag—
páliti (CopH. XapKb. XVIII. 53).
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S touto funkcí souvisel by více starý výklad jména od koene
dag — páliti, k nmuž se novji vrátil AI. Pogodin a F. Korš, ale

konen ani epitheton divitias dans není jí na úkor, pipomeneme-li

si blahodárné úinky slunce na pírodu a význam jejich pro

slovanské hospodáství.

Veles, Volos. Pvodu jiného, ale opt spoleného aspo
Slovanm severním a východním byl bh Veles, jehož jméno

objevuje se na Rusi i ve form Volos.
i)

Roku 907 zaklínala se Olegova družina po ruském zpsobu
bohem Perunem i Volosem, bohem skotu^) a tatáž písaha objevuje

se v letopise i pi smlouv Svjatoslavov r. 971.^) Další zprávy,

doplující obraz Volosv, pináší Žití sv. Vladimíra z XI. stol.,

vyprávjíc, jak Vladimír, pijav kest, kázal modlu Velesovu

hoditi do íky Poajny^) a dále Žití sv. Abrahama Rostovského,

souasníka Vladimírova, podle nhož tento vrozvst zniil zase

v Rostovu kamenný idol Velesv, ctný i od tamních Finn.^)

Jiné pozdjší prameny uvádjí Velesa aspo jménem vad p'ohan-

ských boh^) a Slovo o pluku Igorov apostrofuje pvce Bojana

^) z povšechné literatury o Velesu uvádím pedem: Sabinin BoJiocb,

ÍI3UH. 6o>KecTBO cjiaBHHopyccoBTj (>KMHn. 1843, XL.), -- Krek Veles, Volos

und Blasius (Archiv si. Phil. I. 134, srv. Einleitung 2, 398, 451 si.,

466. si.), Ljapunov BXácto^-Volos (tamže IX. 315). /. Jireek O bohu
Velesu (M. 1875, 405), C. Zihrt O bohu Velesu (Slov. Sborník 1886,

V. 318), A. SohoUvskij Bojioct h Bjiaci (PtB. 1886, XVI. 187 a Max.

250), Zd. Tobol\a O Velesu (Lid III. 5^'9), Afanasjev Yl. b. I. 693,

Máchal "Nákres 34 si., Srebrjanskij MnecJioriH Cjiobe o noJiny Hropea-fe.

H3B. 4>HJi. HHCT. XV Nžin 1895.

2) ,,H MyiKH ero no pyccKOMy saKOHy KJijjiuacji . . . n BojioooM-b, cko-

TbCMb oroM-b H yTEepHHuia MHp-b." (Let. lavr. 313).

3) ,,fla HMteMt KJiaTBy oit Bóra, btj neroKe B-fepyeMij; bi Hepyna

H btj Bojioca, CKOTbH ora" (tamže 723).

*) Ed. Sobolevskij (Copn. st naMHib 26): ,,a Bojioca HnoJia, ero híc

HMeHOBaxy siko (ckotíh) ora, noEejii b FIOHaMHy ptny Bisp-femH". Srv.

Roéniecki Archiv si. Phil. 1901, 615.

^) Srv. doklady u Kreka Archiv I. 452, Einleit. 453 a Rožnieckého

1. c. 518. Odtud se Sngirev domníval, že kult Velesv pešel k Rusm
od Finn [Jireek 1. c. 414).

«) Tak Slovo nk. christoljubca [Anikov 5l3. 377: Bojiocy cKoibio

ory) v poslední své redakci a ve fantastickém apokryfu eckého p-
vodu v peklade XII. stol. zv. XoKfleHÍe BoroponHUbi no MyKaMt teme:
TO ceTbH-fee H HJiOBtHbCKÍH HMCHa Ta yTpHHH TpoHHa, xipca, BCJieca, ne-

pyHa Ha 6orbi oópaTHiiia -tcoM-b. [Tichonravov FlaM. oipen. p. ji:-iTep. M.

1863; II. 23). Volosa mezi bohy ruskými opakuje i pozdní Gustinský



113

jako vnuka Velesova.i) Mimo to je na Rusi i dosti znaná rada

topických jmen od Velesa nebo Volosa odvozených, zejména

v Novgorodských pjatinách"^) a lidové tradice ruské i balkánské,

podnes zachované, pipomínají nám ve funkci hospodáe a ochránce

stád sv. Blažeje, jenž byl také pastýem v kappadocké Caesarei

(srv. jeho epitheta PouxóXoc;, Pocóv <ppoup6<; (xéya*;) a jenž bu
úmysln církví nebo mimovoln lidem, sVedeným podobou jmen

BXáato? — BojTocb (srv. BOjiocb — Bnacb, ronocb — rnacb),

postaven byl na místo boha pohanského.^) Každým zpsobem
je lépe pijmouti tento process, nežli opaný. Veles nevznikl, jak

Miklosich, Veselovskij a jiní soudili, ze sv. Blažeje,*) nýbrž naopak

na sv. Blažeje penesen byl kult Velesv. Dkazem toho jsou

nejen uvedené staré ruské zprávy o Volosu, nýbrž i jazykové obtíže

pi pechodu . BXácfio? v si. Volos — Veles, jichž si byl i Miklosich

sám vdom, a dále to, že Veles zstal jako survival pohanský

v tradici staroeské ve významu erta nebo ábla, což by se sotva

bylo mohlo státi, kdyby byl v/^znikl z pedstavy a z íunkcí sv.

letopis {nCPJT. II. 267) slovy: Bojiocb, 6orb ckotííí, 6Huie y HHX-b bo se-

JiHKo HecTH."Jiné struské texty viz u Kreka Einl. 453.

1) Bohhtj BejiecoB-b BHyK-b (ed. Erben 2).

•) Monastýr Volosv u Vladime, svatyn Volosova u Kijeva,

Volosova ulice ve Vel. Novgorod (Archiv si. Phil. IX. 315, Rožniecki

XXIII. 480, 516, ŠUmanov 1. c. 623. Soholevskij Mar. 250). Vsev. Miller

vypoetl 26 Volosových vsí a hor ve Velké Rusi (KpHT. 06. 1879. Nr. 2),

po nm další A. Pogodin (>Khb. Crap. 1911, 426). Také jako personále

objevuje se jméno Volos astji v Novgorod i jinde {Ljapunov Archiv IX.

1. c, Šišmanov 522, Sobolevskij Max. 250). Ovšem jména tato nedokládají

kultu Velesova, nýbrž jen existenci osobních jmen Volos a Veles.

^) Sv. Blažeji je ve stedu Rusi posvcena první useknutá hrst obilí,

zv. vousem VlaSijovým, s ímž srv. i zvyk zavazovati ji uzlem, což sluje

saBHBaTb, saBHsarb Bojiocy (Hjib-b) 6opony" [Afanasjev TI. b. I. 474, 697

a Máchal Nákres 34). Sv. Blažej je patronem stád podle tradice ruské

[Afanasjev I. 698), i eské (Zírí Výroní obyeje 245, 281, Tobolka 1. o. 632),

i bulharské [Šišmanov 1. c. 626 si., 530).

*) Tak praví Kaenovskij (srv. Gedeonov BaparH h Pycb LIX. a Krek
Einl. 401), potom Miklosich (Jenaer Literaturzt. 1875 Nr. 24, EW. str.

VIII., 394), N. Veselovskij v úvodu ke knize Cnas. CKas. o CajioMOH-b h

KHTOBpac*, (Petr. 1872) XIV. a Iv. ŠiŠmanov Hap. erHM. 620 si. Ana-
logické processy ovšem jsou. Tak na pr. sv. Nikola u severoruských

jinorodc byl místy uctíván jako bh [ŠiŠmanov 1. c. 628). Proti této thesi

obrátili se zejména Ljapunov (Archiv IX. 316), Sobolevskij Mar. 262.

Kre^ Einl. 401, 455, 468 a Archiv I. 1. c, Jireek 1. c. a nov i Rožniecki

Archiv 1901, 517, Máchal Nákres 34, Bájesloví 160 a BrUckner Enc. pol.

IV. 2, 164, 166 (srv. Archiv XIV. 167).

8
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Blažeje. A to je také hlavním dvodem, pro ve Velesu spatuji

božství spolené aspo severním Slovanm, nejen ruské. Stopy

na Balkán jsou jen zcela nejisté,!) ale sv. Blasia ve funkci Velesov
máme tam také.^)

Veles ve smyslu nekesanského démona objevuje se v eských
textech XV. a XVI. stol.3) U Tkadleka (XV. st.) teme: „Ký
ert aneb ký veles aneb ký zrnek t proti mn zbudil?", v kázání

litomického knze z r. 1471: ,,Onechme již tchbíchuovuvelesa"

a Tomáš Rešel v peklade knihy
,,
Ježíš Syrach" (ed. 1561) píše,

že pál si (muž), aby se jeho zlá žena stala divokou husí a nkam
,,za moe k velesu" zaletla, což parafrasuje Martin Zámrsky (r.

1592) v postille své na str. 135 slovy, že chtl, aby žena ,,šla

k dasu".*) Také Tad. Hájek r. 1598 zapsal poekadlo: ,,Ký veles

jim jich našepce" v stejném smyslu,^) a tak dlužno rozumti

i poátku staré písn eské, zaínající voláním: ,,Vele, vele, stojí

dubec prosted dvora," nebo už v XV. stol. vykládal eský knz
,,Vele" na volání pohanského Baala a cítil v tom tedy bsa a súr-

vival pohanský.*)

Byl tedy Veles vskutku démonem v Slovanstvu šíe rozprostra-

nným, neli docela pvodn všeslovanským a že speciální funkcí

jeho byla ochrana stád a hospodáství, ukazuje i letopisné ckotíž

6ort i pozdjší tradice svatoblažejské.') Obtížný zstává jen výklad

1) Sem spadá na p. jméno msta Veles v Makedonii, Velesovo v Kra-

jin na sev. od Lublan a pod. Srv. nesprávný výet jmen u Gržeíie Vjera

160 si.

2) Sišmanov 1. c. 520, 526, 630.

3) I v Mater Verb. je teme: veless — pan, imago hircina (ed. Pateva-

SreznSvskij 142), ale glossa ta je falešná.

*) Srv. zprávy ty u Zíbrta O Velesu 1. c, nebo u Tobolky

O Velesovi 531.

5) as M. 1891. 238. Srv. Soukup . Lid VII. 354,

') Píse tuto uvádí ruk. kázání knze Matje z r. 1436 v zem. archivu

brnnském . 114 fol. 65 b. (srv. F. erný Vstník . Akad. IX. 1900. 296):

,,Bohémi cum adhuc erant pagani Beel adorabant et propterea nescientes

eum nominare, dixerunt: Vele, vele, stojí dubec prosted dvora, quem
adhuc eorum imitatores decantabant." Touž píse uvádí Jan z Holešova,

mnich brevnovský, ve svém traktáte o štdrém veeru z r. 1426 {e.Fasseau

Olom. 1761, 74). Další doklady a otisky viz u Nejedlého Dj. pedhus.

zpvu 233, odkudž tato poznámka je pejata. Sem snad náleží i Velis

v dtském íkání zapsaném pí. VI. Havelkovou (as. olom. mus. XX. 54).

7) Krekv (Einl. 399, 401, 469) a Sreznévského (>KMHn. 1846. LI. 52)

výklad, že byl Veles pvodn bh slunení, je zcela neodvodnná hypo-
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jména samého a pomru, v jakém jsou proti sob oba tvary ruské

Veles a Volos.

Výklad jména ze slovanštiny (velij — velik-b) psobí obtíž

pro koncovku neslov^anskou, výklad z pemny r. EXácio? má zase

nesnáze fonetické a mimo to závažnou obtíž vcnou, na niž jsem
již poukázal. Jediná parallela jazykov i vcn pozoruhodná je,

myslím, lit. vles (pl. fem.) —• imagines mortuorum, od sg. vl,^)

k níž srv. i vélnas, vélnias — dábel. Na základ této parallely bych
soudil, že slovanský Veles byl pradávný démon domácí, vzniklý

z kategorie penát, starající se speciáln o hospodáství, o stáda,

o role. Tato specialisace a zárove dležitost funkce jeho pro zdar

rodového nebo zádruhového hospodáství zpsobila bhem doby
zvýšení jeho významu mezi ostatními démony stejné ady a vy-

zdvihla jej pomalu k dležitosti božství nad jiné potebného,

ctného, slovem k významu boha nad ostatní démony pový-

šeného. Jako pi pedešlých bozích i tu pichází k platnosti velký

význam hospodáského života pro starého Slovana. Pi tom bych
jméno i bytost samu pokládal ovšem za zjev dávné doby slovanskc-

litevského spolužití, a ne za pejetí literární.*) Každým zpsobem
možno pedstavu boha Velesa u Slovan míti za pradávnou
a domácí.

Pokud se pak týe formy Volos, tu už Heinzel spojoval ruského

Volosa se skandinávským démonem Vijlsi, analogickým . Priapovi^)

a shoda jazyková i vcná pimla AI. Pogodina znovu k hypothesi,

že dlužno oba ruské názvy rozeznávati, že Veles je starý všeslo-

vanský démon, pejatý od Litevc, Volos pakbh ruských Slovan,
který pešel do Skandinávie, tak že nord. V§lsi vzniklo z r. *Volsb

—

Volos.4) Forma Volos je vskutku dosud jen z Rusi doložena, tedy

thesa, rovnž jako výklad Afauasjeva (I. 695), jenž ve Velesovi vidí boha
oblak (stáda, jež honí, jsou stáda oblaná).

1) Kurschat Lit. d. Worterb. 495, Pogodin 3aM-feTKH 80. Už Dobrovský
spojir Velesa s lit. velnas, velinas-dáhel {Jagió Hob. HHCbMa 600). Pozdji
se spojovalo jméno s ko, vel (velij, velikb), tak Erben Dvé zpv 30, Krek
401. Potebnja vyložil z*varsas, stin. varšá-áQŠ, vršán-áesi pouštjící
(Cjiobo o noJiKy Hrop. 1878, 22). Jiné výklady už u Kreka 1. c. a Afa-
uasjeva I. 693 si., Goluhinského Hct. p. u. I. 2. 843. Korš (C6opH. hct.

4)HJi. o6m. XapbKOB-b XVIII, 55) nedošel pi výkladu k positivnímu re-

sultátu.

2) Pogodin 1. c.

') Heinzel Ostgot. Heldensage, Sitzungsber. Akad. 1889, CXIX. Srv.

Archiv si. Phil. XII. 601. Srv. Heusler Worter u. Sachen. II. 177.

*) Pogodin Hhhf. hct. san-brKH 80 si.

8*
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ruská, a pi kultovních stycích nermanských Rus se Slovany na

Volchovu a Dnpru, které jsme už vidli pi ctní Peruna, je na

snad, že zde nordické a slovanské pedstavy na sebe psobily.

Zdali pi tom Volos vytvoil skand. Vplsi, i naopak Volsi psobil

na pemnu si. Velesa, netroufám si zatím rozhodnouti.

2. Okruh boh ruských.

Stribog, Chors, Mokoš, Simartgl, Trojan.

O žádném jiném božství, které vystupuje na jisto ve funkci

vyšší a uctíváno bylo kultem, idoly a chrámy, nemžeme íci, že

by bylo spolené všem nebo aspo nkolika národm slovanským.

Nechci sice pochybovati, že bylo spolených skutených boh
více, — vždy bylo vbec boh více, nežli je nám známo,i) — ale

nemáme toho pímých doklad. Pedstavy, jež ješt nalezneme

jako spolený majetek, na p. Lada nebo Maenu, jsou už jiného

rázu a nelze jich ítati mezi skupinu boh.

Jak jsem už výše povdl, byly u Slovan zejména ti oblasti

lokální, o jejichž bozích víme nco více: ruská, baltickopolabská

a polská (o eské a jižní nevíme tém nic) a všechny tyto ti

oblasti, mimo bohy už jmenované, pokud jim byli spolení, vykazují

ješt adu ist lokálních výtvor, tak že mžeme mluviti ješt

o kruhu boh ruských, baltickopolabských a polských a podle

tchto tí skupin je také nejlépe probrati. Kruhy tyto jsou rázu

i poetnosti rzné. V celku to, co zváti mžeme ruským systémem

nebo kruhem ruských boh, není než spolený základ slovanské

mythologie, knmuž pistoupilo nkolik málo postav z ásti ruským

lidem doma vytvoených, z ásti pejatých z cizích kulturních

vliv eckých a orientálních, které picházely do Kijeva ke dvoru

knížecímu a v lidu ujaly se jen potud, že lid vidl idoly jejich

postaveny na chlume vedle knížecího dvorce, že vidl jim obtovati

a tak se s nimi a s kultem jejich ješt na konci doby pohanské se-

známil. A nkteí z nich jsou vbec jen pozdjší literární fikce,

jak dále uvidíme. Lépe je na tom kruh neboli systém balticko-

polabský, kde se vskutku vyvinula, jak doma, tak vlivy cizími,

ada znamenitých božství ne pouze dvorních, jako v Kijev, nýbrž

všeobecn uznávaných, k jejichž uctívání putovali do nkohka
nábožensko-politických stedisk píslušníci celé ady slovanských

^) Ukazují na to i nkteré narážky a restituce ímských nebo eckých
postav do slovanské mythologie a potom celý pirozený vývoj náboženství.
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kmen. Nejslabší je okruh polský, nejslabší proto, že to, co víme,

je založeno jen na pozdní zpráv Dlugošov, která z nejvtší ásti

nesprávn adu bytostí povyšuje za bohy vyšší, takže, až na ne-

patrné výjimky, Dlugošv kruh se siln rozpadá.

Na systém boh ruských psobila, jak jsme už pi Perunu

a Velesu vidli, pedn mythologie nordická, vštípená na Dnpr
a Volchov prostednictvím skandinávských Rus; ale vedle ní

sem pišly ješt vlivy jiné, orientální a pozdji i ecké a odtud si

pi nedostatku zpráv, které by vysvtlily pravou podstatu jednot-

livých názv a jmen, musíme vyložiti nejistotu, ba záhadnost,

v níž se nám objevuje vtšina dalších postav ruských boh,
pedevším Chorsa, Simarbgla, Mokoše a Trojana. Základní zprávou

k nim je opt zpráva Kijevského letopisu k r. 980, podle níž Vladimír,

když vládu nastoupil, postavil na chlume, kde byl pozdji vystaven

chrám sv. Basilia, u knížecího dvorce idol Perunovi a vedle nho
ješt Dažbbogu,Chorsu, Stnbogu, Simarbglu a Mokoši, jimž Kijané

obtovali, nazývajíce je bohy, své syny a dcery .i) Stan. Rožniecki

sice pochybuje o vrohodnosti a stáí celé této zprávy,^) domnívaje

se, že v pvodní redakci kroniky byla zmínka jen o jednom idolu,

totiž Perunovu, ponvadž hkteré rukopisy praví ,,nocTaBH (BnanH-

MHp-b) KyMHp-b Ha xonM-fe" (tak Radz. Akad. a Perejasl. — suzdal.

letopis) a že teprve pozdjší redaktor interpoloval sem zcela

umlý výet dalších boh, pod vlivem apokryfické literatury, ale

mínní Rožnieckého nemám za správné, nebo vidíme ve výtu
bohy, o jichž staré a domácí existenci nelze pochybovati (na p.
Dažbboga, Striboga, Mokoš) a také jiná místa kroniky, kde se

na tyto idoly na chlumu naráží, mluví vždy v plurálu o ku-

mirech.3)

1) Let. lavr. 7.7^: H Hana khídkhth BojioflHwep-b bt. KneB-fe e^HHi h

nocrasH KyMHpu na xoJiMy PH-fe Asopa lepeMHaro: Flepyna ppepsíHa a rjiaBy

ero cpe:peHy a yc-b sjíax-b, h Xipca, flaiKbfora h Crpuora, h CHMapbrjia

(CcMapbrjia ruk. P. A.) h MoKouib. [H] Hqjjjxy hmi HapHHiome h pru [h]

npHBOHíaxy cmhu cboh h nimepH h Hípnxy ó-bcoMi, [h] ocKBepnaxy seMjno

Tpe6aMH C30HMH H ocKBepHHCH KpoBbMH seMJifl PycKa H xonMOTt. Ho npe-

ójiarfaiH Borb ne xoth cMepTH rp-feuiHHKOMij, na tom* xojiMt Hune uepKH

CTOHTb, CB. BacHJibM ecTb." Za zmínku stojí též, že kupci ruští, kteí na

Volze v X. stol. obchodovali, klanli se tam podle Fadlána ad malých

idol postavených v kruhu, uvnit jehož stál jeden velký, k nmuž se pe-
devším obraceli s modlitbou a jemuž íkali ,,pane!" {Harkavi CKaa. 95).

2) Archiv si. Phil. 1901, 504.

•) Srv. Let. lavr." 80, 114, 116. Na posledním míst dí se na p., že
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Spíše lze dáti za pravdu J. Anikovu, jenž sice pokládá také

zprávu o postavení idol vn dvorce knížecího za vstavku z konce

XI. stol., která v první redakci letopisu z r. c. 1039 ješt nebyla,^)

ale vcn ji pijímá a vykládá postavení boh ruských i cizích za

politicko-náboženský akt Vladimírv, jenž lidu ruskému pedstaviti

chtl officiální bohy, mezi nimiž i božstva cizí, od podmanných
národ pejatá kolem hlavního božstva ruského Peruna.^) Perun

ruský jiným bohm ml státi v ele. To se mi zdá býti dosti

pravdpodobné (ovšem mimo speciální výklad Peruna se týkající

a popírající jeho národní ráz, o nmž jsem svrchu vyložil na

str. 103.

V tomto ruském kruhu boh vedle Peruna, Svaroga a Dažbboga,

tedy vedle divinisovaných démon nebe bouícího a sluneního,

a vedle Volosa, jen jeden ješt objevuje se nám zejm jako domácí

slovanská personifikace zjevu pírodního — Stribog; ostatní jsou

všechno pedstavy cizí, do Rusi penesené, nebo docela zjevy

fingované a nic domácího. Tím ovšem není eeno, že východní

Slované mimo pt práv jmenovaných domácích boh vbec nemli
dalších svých domácích. Je pirozeno, že nezstali na divinisaci

bouky, slunce a vtru, když kolem sebe vidli náboženství tak

vyvinutá s vyvinutými kulty, zejména u soused orientálních,

a v eckých a ímských koloniích.^) Ale my nemáme o tom dalších

doklad. Jen tolik možno ješt íci, že, byli-li další bohové domácí,

nevynikah ani dležitostí své funkce, ani kultem, nebo bychom
se jinak s nimi setkali v kruhu boh ctných v Kijev. Kruh
ruský jest tedy celkem chudý, nevyvinutý a s tím také souvisí,

že nemáme tam ani vyvinuté kasty knžské, ani vyvinutých

chrám.

Vladimíi: ,,nocTaBH uepKOB CBHxaro BacHUbH na xojiMt nncHíe crosiiue Ky-

MHp"b riepyH-b H npOHHH."

1) Anikov $Í3. 107, 129, 227, 313 (podle Šachmatova Pas. 11, 555,

561). Anikov soudí, že i Letopis (totiž teprve t. zv. HanajibHbiH CBont asi

z r. 1095) i druhá redakce Slova nk. christoljubca vzali souhlasný výet
boh ruských z njakého spoleného souasného piamene (229), a sice

z tradice lidové. Proto zprávu tu má za hodnovrnou (233) a zamítá Jagiv
skepticism.

2) Anikov 1. c. 269, 313, si., 320, 341. Podobn soudil i VI. Lamanskij
>KMHn. 1904. . 351 str. 155.

^) Srv. na pr., jaké bohy ctili v Olbii a Chersonesu [G. Hirst 0jib3ÍHCKÍe

KyJib-T-br. Hsp. apx. komm. 1908. XXVII. 75).
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S t r i b o g.

Stribog. První bh v tomto kruhu ruském a jediný pvodu
domácího je Stribog, jejž pedevším dokládá uvedená letopisná

zpráva k r. 980, zaruujíc zárove, že ctn byl jako božství vyšší,

když jemu vedle Peruna a jiných postavena byla v Kijev vedle

dvorce knížecího modla. Mimo to pipomíná nám kult Stribogv
ješt Slovo Jana Zlatoústého vedle kultu Dažbbogovai) a dotvrzuje

jej ve XII. stol. i Slovo o pluku Igorov známou apostrofou na

vtry, vnuky Siribogovy: ,,Ce BtipH^ Ctphóoíkh BHyuH, BtiOT-b cb

MopH cxp-fenaMH Ha xpaóptiH nn-bKH Hropeabi!"^) Poslední doklad

ukazuje nám zárove Síriboga jakožto boha vtra,^) s ímž
bude asi souviseti i etymologický význam jména samotného. Pro

složku sti nepodailo se sice nalézti výklad všeobecn uspokojivý,^)

ale patrn tu bží o njaký koen onomatopoetický, odpovídající

pištní vtru, jak ukazuje výmluvný, by i ojedinlý, doklad

moravského výrazu sti — ve významu ostrého vtru, ^) a .
GTpi^oc, — ptaí hlas a arpty^ — noní pták ostrého hlasu. Jinak

o Stribogu nic nevíme.

^) ,,A npysHH B-fepyíorb bt, Crpnóora, fla>Kb6ora {Tichonravov Jl-fer.

IV. 3. 108; Vladimirov UoyH. 238).

2) Ed. Erben 6. O Stribogu a ostatních bozích Slova o pluku Igorov
psali vykladatelé, kolísajíce mezi uznáváním jich za reminiscence skutených
boh (tak N. Barsov Cjiobo o nonKy HropeB-b. I. 363—367, 377) nebo za

více mén poetické výtvory {Vs. Miller B3rjiHni> na Cjiobo o n. Hr. M.

1877). Zvláštní sta, ale bez ceny, napsal /. Srebrjanskij MneonoriH Cjiosa

o nojiKy Hr. (Hsb. 4)hji. hhct. XV. Nžin 1895). O existenci pochyboval

Kirpinikov (>KMHn. 1886. IX. 65) a nov Anikov (srv. dále).

^) Anikov neoprávnn tento význam popírá {^3. 340), domnívaje

se, že autor Slova o pluku Igorov vytvoil jen umlou euhemeiistickou

pedstavu Striboga.

*) Jagió vykládal slovesem *sirbréti, lit. styrieti — ztuhnouti, zledovti

(. strnouti) — a tedy Striboga za boha ledového vtru (Archiv V. 4), podle

nho i Máchal (Bájesloví 151). Jiní jako V. Petr Ob STHMOJior. EHaHeHÍH

cJioEa Cípnóorb (Haop. KieB. 1904. 106) pomýšleli na skr. sru— íluere,

Berneker na slovo strojb dispensatio, administratio od *striti, z ehož
Stribog — správce dobra ^^Auísátze E. Kuhn zum 70. Geb. 181).

'') Jungmann Slovník 1. c. V Bartošov Dial. Slovníku však tohoto

slova není a Berneker proto pokládá slovo sti jen za výmysl Jungmannv
(1. c. 181). Jakkoliv jsou taková slova v jeho slovníku, pece o tomto bych

pochyboval, nebo by Jungmann nebyl pipojil, že je to moravism. Jinak

je pravda, že se dosud doklad jinde neobjevil. Ale na existenci kmene sti

ve smyslu onomatopoetickém svdí pece jen uvedená slova ecká.



Chors, Mokoš, Simarbgl a Trojan.

Chors. Jako druhý, ale už cizí bh ruského systému objevuje

se Chors (Chi-rsi^, v ruk. téžChrbsij, Chros-b, Chursij, Chersis), jenž

je uveden pedn v Kijevském letopisu mezi bohy, jimž Vladimír

vedle dvorce postavil modlyi) a pozdji patrn na základ této

letopisné zprávy objevuje se ješt v rzných Životech a v apokry-

fické Besed tí svatých vedle Peruna,^) v apokryfu Xo)KneHÍe

BoroponHiiLi mezi Trojanem, Velesem a Perunem, 3) dále v apo-

kryfu CnoBO H OTKpoBeHÍe cb. anocTon^ mezi Perunem, Dyjem
a Trojanem*) a rovnž v nkolika církevních kázáních vedle

Peruna, Mokoše a Simarbgla.^) Z tchto text žádný nepouuje
nás blíže, co byl Chors za boha. Jedin autor Slova o pluku Igorov
zejm jej jednou stotožuje se sluncem, nebo praví o knížeti

Všeslavu, že ,,bžel ped kuiopním z Kijeva do Tmutorokani

a pedstihl velikého Chorsa bhem vlím", — t j.. dostihl do

Tmutorokani díve, než vyšlo slunce.®)

1) Srv. výše str. 117 pozn. 1. Totéž o Vladimírovi pipomíná Prolog

bibl. mosk. duch. typ. Srv. Bodjanskij 06t> ohhomTj npojiorfe m. Hyx. THn.

H TOHíflecTBi cnaB. óoHíecxB-b Xopca h fla>Kb5ora (Ht. mock. o6m. hct. 1846,

Krek Einl. 385) i FlaMHTfa h noxBana MHHxa lanoBa a jiná Žití sv. Vladimíra

{Soholevskij CóopHHKi) btj naMHib Kpem. 18, 31 43).

2) ,,OTHero rpoMt coTBopeH-b mctts? BacHJii pene: nsa anrena rpoM-

Han ecTb: ejuieHCKÍ crapem nepynt h Xopcb híhoobhhi" (Hsb. AKan. H.
IV. 134, Afanasjev I. 250), k emuž srv. sborník XVI. st., kde pod
záhlavím Slovo sv. Grigorija a Vasilija Kesarijského atd. teme: ,,flBa

anrejia rpoMHan ccth h ejieóHbCKbi crapeu-b nepyMt ectb a Xopct ecib

>KHHOBHH'b" (Hct. ht. o HSbiKt H cnoBecHOCTH. Cn6. 1855, 185, srv. Ivanov

KyjibT riepyna 166).

^) „H HnoB-feHbCKa HMCHa Ta yrpÍH TposíHa, Xtpca, Beneca, nepyna
Ha orbi opaTHUia" {Tichonravov Uslm. OTp, p. jiht. II. 23.)

*) ,,MHííme orfai MHorbi, nepyHa h xopca, fíhin h TpoHHa h hhíh mho3h,

h5o hko to nnua bijiH cyT CTaptuiHHU nepyKi b ejiHH-fex a xopcb b KHnp^b,

TpoHHb HUie uapb B pH.-b [Tichonravov JltT. III. MaT. 5.)

^) Totiž v Slovu nk. christoljubca, v Slovu sv. Grigorija, v Slovu

Jana Zlatoústého. {Tichonravov JltT. IV. 89, 90, 97, 99, 107, Vladimirov

UoyH. 224, 227, 232, 233, 234, 235, 237.) Srv. i výše citované pozdní zpovdní
knihy ruské (str. 62).

') Ed. Erben 10: , , BcecxtaBi) . . . caMi B-b HOHb BKbKOWb pwcKaine: H3T>

Kbiepa oopbicKauie no Kypí TMyTopoKaHJi; BCJiHKOMy XpicoEH BjrbKOM-b nyTb

npepbicKauie." S touto supposicí shoduje se, že v jednom staroruském textu

vidíme Apollona na míst, kde jiné mají Chorsa (srv. doklad u Kreka Einl.

394). Konen bych uvedl, že Jagi pokládá za pvodní text letopisný

text lavrentijevský, kde se stotožuje Chors s Dažbogem (h Xi>pca flaw-
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z textu toho je zejmo, že Chors byl v Rusi pokládán za

boha sluneního, což ostatn, jak se podobá, potvrzuje i výklad

samého jména.

Že jméno nejií slovanské, je zjevno na první pohled. Nemže
býti pochyby, že je to slovo, jež bylo pineseno do Kijeva z ciziny.

Chors je patrn cizí božství, které se dostalo bud už díve do Rusi

z Orientu, nebo bylo podle domnnky Anikovovy Vladimírem

pejato do kruhu boh, které ml ruský lid podle jeho naízení

ctíti. 1) Po mém soudu oznauje jméno slunce, a je správná

domnnka o pvodu jeho z . epitheta XP^^"?^)' ^i starší a roz-

šíenjší výklad, spojující jméno s pers. a hebr. khores, chereš,

nebo pehl. khoršed — slunce.^) Každým zpsobem však Chors je

pedstava cizí, bh, který do ruského systému boh vlastn ne-

náležel, ba není vyloueno, že v Kijev vbec zvláštní bh Chors

neexistoval,*) a že jméno jeho bylo jen druhým, hebrejským nebo

iránským oznaením slunce — Dažbboga. Vždy je toto oznaení —
a že se ujalo aspo ve vyšších kruzích, vidíme z výroku Slova

o pluku Igorov — dalším dokladem, jak v dob X. a XI. stol.

6ora) bez spojujícího i jiných rukopis (Archiv si. Phil. V. 7). Potom
by Chors a Dažbog bvla synonyma, což Jagi má za pravdpodobné

(1. c. 9).

1) Anikov Ha. 269, 341. Anikov však 1. c. Chorsa nechce uznati

za boha sluneního.

2) Máchal Bájesl. 149.

*) S pers. khor, khores, khoreš spojoval to už P. Preis (>KMHn. 1841

XXIX. 35), po nm SreznSvskij (tamže 1846, LI. 50), Bodjanskij (1. c. 19),

u nás Erben (Dvé zpv 39, srv. Krek Einl. 394), /. Vocel Ober d. Ursprung

und die Darstellung des slav. Gotzen Chors (Sitzb. kg. Ges. Wiss. 1849. 33,

Abh. V. Folge 6. Bd). Vocel v tomto pojednání omylem ml pozdní sošky

(svícny) za figury Chorsovy. Vs. Miller spojoval s Chorsem avest. hvare,

khšaeta, peh). khoršed (BsrjiHHi na GnoBO o noJiKy Hr. M. 1877. 83,

cit. Krek Einl. 394), tak i Korš {Bnan. 6orH 53) a. A. Pogodin jednu formu

s týmž pramenem, druhou z ir. názvem kohouta: npers. khuros, pehJ. yros,

kurd. karos (JlHHr. san. 93). Na hebrejské prostedí ukazovaly by výše

citované staré texty apokryfické, kde se Chors oznauje epithetem

HíHAOBHHT). K dalším výkladm srv. Krek Einl. 394, Jagi Archiv V. 9

a Geitler Poet. tradice 12.

*) Zde bych pipomnl, že K. Bolsunowski v kamenném podstavci,

který byl ped nkolika lety nalezen pod Desjatinnou církví; spatuje základ

idolu sluneního boha Hora — Chorsa, což ovšem postrádá vší podstaty

(>KepTEeHHHK'fa PepMeca. Kijev 1909), rovnž jako nové slovanské jméno

sluneního boha Bogar, které te a vykládá z jednoho heraldického vý-

kresu (1. c. 12).
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vnikaly do slovanské Rusi náboženské vlivy orientální. Za pouhý
literární výtvor církevních traktát bych však Chorsa nepokládal.

Z apokryf mohl se rozšíiti jako personále po Rusi i po Balkán.
i)

Mokoš. Druhým nemén záhadným božstvím ruského systému
byla bohyn Mokoš. Objevuje se astji jakožto pohanské božství

souadn s Perunem, Velesem, Dažbbogem a Stribogem v ruských

kázáních proti pohanství^) a že patila k vyšším, vidno z toho, že

jí jako ostatním jmenovaným postaven byl Vladimírem v Kijev
idól.3) Tím je Mokoš v ruském pantheonu zaruena. Ze sousedního

Polska mohla by se sice uvésti i personalia a toponymika odvozená

od jména Mokosz,*) ale práv pro blízké sousedství s Ruskem
nelze z toho usuzovati na existenci Mokoše mimo Rus. Jinde pak
vbec doložena není.

Ptáme-li se . po pvodu a starém významu této bohyn.,

jest nutno pedem rozhodnouti nesnadnou otázku, zdali jméno
samo je domácí, ili cizí. Není zajisté nemožný výklad, že i Mokoš
jest božství cizí a shoda jména jeho s fin. ethnologikem Moksa
(tak sluje ást kmene Mordvy) vedla Anikova k tomu, pokládati

Mokoš za jakousi bohyni finnskou, od Vladimíra v ruský kruh

adoptovanou.^) Naproti tomu však vidíme, že už staré ruské

texty jméno toto sestavují nebo kladou za . (j(.a>.axía,") což znailo

1) Srv. srb. Xpbcb, XpbcoBHK {Jagi Archiv V. 9, Soholevskij Mar.

251). Barsov shledával bezdvodn ohlas jména jeho v pemnohých názvech
topografických v Rusi, jako XopocHHO, XopoiiiKOBO, XopouiKH atd. (Cjiobo

o nojiKy Hr. I. 363).

^) Tak v Slovu sv. Grigorija, v Slovu nk. christoljubca a Sv. Jana
Zlatoústého {Tichonravov Jl-fer. IV. 3. 89, 90, 97, 99, 102, 107, Vladimirov

noyH. 224, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237). Dále v Slovu ott,

CB, EBaHrejiifl (Tichonravov 105, Vladimirov 236), v jednom struném trak-

tátu ruk. mosk. syn. bibl. . 954 {Tichonravov 1. c. 86), a ješt v Ústavu
prep. Savvy (ruk. XVI. st. publ. bibl. . 100) cit. Smirnovem v C6. cxaTefí

noCB, B. O. KmoHeBCKOMy 1909, 224 a Anihovem 5l3. 267.

^) Srv. výše str. 117.

*) Srv. Pogodin JlHHr. hct. saM. 85, Briickner O Piašcie 319 (Roz-

prawy Akad. krak. T. XXXV). Ruské doklady toponymické srv. u Po-
godina >Khb. Crap. 1911. 426, odvozené od pers. MaKyma (Maicm — i Ma-
Kym —) . V echách uvádí Janko (Pravk 223) vrch Mokošín u Peloue.

'^) Anikov 5l3. 275.

•) V Slovu sv. Grigorija teme: MoKauib Hiyr h nanaKHio bctoih no-

HHTaioT {Tich. 96, Vlád. 231), v jiných variantech: h MOKOuib nryrb h
Kbijiy H ManaKbiK), Hwe ecxb pyHHbi 6nyn-b . . . THwe 6o h ManaKHio HToma
{Tich. 97, 99, Vlád. 233), — MOKOuib nryT h ManaKHio h KHJiy ecjimh no-

HHTaiOTb, peKyme óyjiKHHH {Tich. 102, Vlád. 235). ecký text Tichonravovm
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v té dob nejen mkkost a ochablost, nýbrž hlavn ochablost,

spojenou s pohlavními výstednostmi, speciáln i onanii. i) A také

z celého kontextu kázání výše uvedených zdá se, že uctívání Mokoše

znamenalo njaký hích pohlavní, bud proti pírod (onanii,

pederastii) nebo prost híšné oddávání se lásce, ženskému lnu
a pak ovšem je zase bližší výklad jména z domácího kmene mok, —
srv. mokr^, . mokrý, moiti-) s koncovkou -osb, která sice iní obtíže,

ale obtíže ty pece musí ustoupiti ped fakty práv uvedenými.

Potom by nám bohyn Mokoš pedstavovala jakési božství obdobné

Afrodit nebo Aštarl, penesené sem z ecko-orientálních kult
ernomoských.3) Za pouhý literární výplod autor pozdních kázání

a peklad . (xaXaxía, jako Briickner a Jagi myslí, bych Mokoš

pece neml.*) Ale více nebo uritji íci nelze. Zajímavo je však

a dokladem toho, že nebyla Mokoš pouhou literární fikcí, je i to,

že severoruský folklór udržel tuto bytost, ovšem valn pozmnnou,
v pedstav Mokuše (MóKyma), jakési arodjnice, která dnes

(103) publikovaný zní: ^Q.i yáp auTol xal [xa>^axtav STÍfXYjCTav xal 8-pa-

aÓTTjTa é(j£pá(j-8-7)(jav. Hích ..ManaKÍn" vedle opilství a ar uvádí

i Syntagma Vlastarovo ze XIV. stol. (ed. Novakovi 42). V Slov ot sv.

Evangelia 1. c. teme „B-fepoBaiH btj ycipnuio, h bi MOKOiufa h bi CHOcy-

neub." Co první a tetí slovo znamená, pesn nevíme. Uvedené sestavení

Mokoše s kýlou možno že spoívá jen na omylu písaském, v zámn za

slovo BHna. Nebo na jiných korespondujících místech pipomíná se

vedle Mokoše pravideln ctní vil (Srv. citáty výše na sti. 61, 62), na už

Veselovskij poukázal. (Pas. XV. CSopH. Ak. H. 1890. 46, 292, Anikov 5l3.

65, 63, 234).

^) Tak v Slov sv. Grigorija (srv. pozn. pedešlou). Rovnž starý

slovník P. Berdyny JTeKCHKOHt cjiaEeHopoccKÍ z r. 1653 pekládá . (jia-

Xaxía — HeHHCTOTa, ójiyn-b pynbHbi. Sreznévskij Max. II. 102. Také

Kormí mosk. duch. Akad. (lo. FIoct, 59) pekládá . ^cCKolyxch slovem

'kS/ft ve smyslu onanie. Srv. Sreznévskij Max. III. 1622 a Berneker EW.
II. 11.

2) Tak vykládal Jagi Archiv V. 7 ; ke koncovce srv. r. nycromb.

V slovníku Dalbov je však i slovo MOKiUHXb — prositi.

') Že ernomoské kolonie nebyly po stránce pohlavní mravnosti

vzorným píkladem pro Slovany, docházející na .tamjší trhy, ml jsem

píležitost už jednou povdti. Srv. ŽS I. 125. O lascivních kultech pvodu
asi východního srv. tamže str. 92 a 124. Sem se patrn vztahují i výtky,

které nkterá kázání iní proti ,,hellénské" lásce (Slovo sv. Grigorija

u Tichonravova 1. c. 96, 98, Vladimirov 231). Ctní fallu udrželo se na Rusi

pi slavnostech Jarilových [Famincyn BoHíecTBa I. 230, 241, Máchal

Nákres 203) a Azhukin právem je supponuje už pro dobu starou (OnepK-b

XXXIX. 250 si.). Dále srv. i ŽS. I. 92, 124.

*) Jagi 1. c. 7, Briickner Kw. hist. XXVII. 103.
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figuruje nejvíce v podání, vztahujícím se na velkononí pástky,*)

pi nichž ostatn ped asy bývalo živji a volnji, zejména pokud
se lásky týe.

Simb a Rbgli (Simarbgh). Dalším podivným a zcela záhad-

ným zjevem ruského kruhu jsou Sim-b a Rbglii, oba uvádní
v letopisu mezi bohy, kterým Vladimír postavil modly a pak ješt

v jiných již citovaných textech vedle božství Chorsa a Mokoše, tak

že jich zde nepotebuji opakovati.^) Jinak nevíme o nich nic a ani

jména neposkytují smyslu. Ba my ani nevíme bezpen, dlužno-li

ob jména spojiti v jedno, jak stojí v letopise, i dlužno-li je rozdliti

ve dv a ísti Chm-l — Ptrnij a rovnž nemyslím, že by se bylo

podailo podati úpln pesvdivý výklad, co vlastn je této zjevné

zkomolenin podkladem.^) Jedno je opt jisto, že to nejsou jména

slovanská a že máme v Simu a Rbglu (nebo Simarbglu) ped sebou

bud cizí — nejspíše eckoorientální — postavu, jejíž kult se

1) Srv. Veselovskij Pas. XV. 293, Dalb riocJiOBHUbi 3. O Mokuši zmi-

uje se už nomokanon XVI stol., kde se duchovní ptá pi zpovdi ženy:

Ha xoflHna jih cch k MoKymt? {Barsov Cjiobo o nonKy Hrop. I. 360, Ve-

selovskij 1. c, Ponomarev viz Vladimirov FIoyH. 320). Ve výše uvedeném
dokladu z Ústavu prep. Savvy teme tuto zpovdní otázku svjašennika:

,,jiH cnjiyTHna ecH 3 6a6aMH oroMepbCKbm jiynu, jih Momuiacn ecn BHJiaMt,

JIH pony i poweHHqaM-b h Hepyny h Xopbcy h Mokouih, nnjia h eJia; 3 Ji-bra

noorb Ob noKJioH(bi)."

2) Jméno v letopise Lavr. te se CHMapbrJib, v rukopise Radz.

a Mosk. Duch. Akad. CcMapbrjrb (ed. Lavr. 11^), jinde i CeMapeKJrb. Že
však už staí vykládali to ve dv jména, vidno ze Slova nk. christoljubca,

jenž parafrasuje zprávu o ctní pohanských boh v Rusi výtem: ,,mojihtch

Mokouih h CnMy h Pbrjiy h FlepyKy etc." a na druhém míst: ..BtpyiOT-b

B nepyna . . . i b CnMa i b Pbrjia." {Tichonravov JI-^t. IV. 89, 90, Vladi-

mirov UoyH. 224, 225.)

') Gedeonov (Bapnrn h Pycb. flon. 47) a po nm Jagi (Archiv

V. 6) pokládají jej za eckpegyptského Sema-Herakle?, s ímž souhlasí

i Krek Einl. 406. Preis zase spojil s jménem tímto text biblický (II. kn.

král 17, 30), kde se dí o kmenech z Mesopotamie, že si udlali rzné bohy:

„Muži babylonští udlali Sukkot Benot, muži kuíšti udlali Ergelu (t^v

'EpyéX), muži ematští udlali Asimatu (t^v ' AaifJiá-8-) {Preis >KMHn. 1841,

XXIX. IV. 37., pod. Afanasjev U. b. II. 266), Leg r v dodateném výkladu
poukazuje na možnost korruptely z baltickoslov. *Sedmarugíava (jako

Triglav) — znaícího idol se 7 hlavami, na což už pomýšlel Sokolov Crapop.

6orH 26 [Boguslawski Dzieje SI. II. 742). A. Pogodin (lÍHHr. aan. 86 si.)

vykládá ariyiy., t. j. obraz Rbgla, v nmž vidí lat. regulus, . p^y^o? —
a pokládá idol (sema) Rbglv za idol njakého regula, krále, kterého vzal

nebo vidl Vladimír v Korsuni. Jiné výklady viz ješt u Famincyna
(Bok. 227).
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podobn, jako kult Chorsv, dostal ped X. stol. do Kijeva, anebo

že to je vbec umlý, korrumpovaný tvar literární, pro njž vbec
žádné božství v Rusi neexistovalo. Simarbgl nebo Sim a Rbgl

tedy do slovanské ruské mythologie rovnž nenáležejí, ale je

možné, že ped koncem doby pohanské vniklo do Kijeva njaké
božství cizí, jemuž toto zkomolené jméno náleželo a jemuž Vladimír

idol postavil. Jinak však postava tohoto božství a význam jeho

je úpln záhadný.

Trojan. Poslední cizí pedstavou, která se na konci doby

pohanské dostala do slovanské víry lidové, byl Trojan. O existenci

Trojana u lidu ruského nelze míti pochybností. Objevuje se už

v XII. stol. mezi jinými bohy nejen v apokryfech Xo^neHie

BoropoflHiíH no MyKaM-bi) a OxKpoBeHie cb. anocTonij,^) nýbrž

i v domácím Slov o pluku Igorov, jehož autor vzpommá zem
a stopy Trojanovy a vk Trojanových.^) Mimo to vidíme z po-

zdjších doklad, že se Trojan ocitl i v balkánském folklóru,

kde na se vzal jednak podobu ,,cara" Trojana, jednak podobu

fantastické bytosti noní, s voskovými kídly, bojící se slunce,

nebo postavy s kozíma ušima,*) což oividn ukazuje na spletení

1) Srv. výše — str. pozn. 120 (ruk. z XII. stol.).

2) Srv. výše str. 120 (ruk. ze XVI. stol.).

*) Ed. Erben 3: pHiina b-b rpony TpoHHio npesií nojiH na ropbi . . .

4, óbijiH B-feuH TpoHHH, MHHyjia Jitra 5IpocJiaB^ ... 5, na seMjiio TpoHHio . .

.

9, Ha cenMOMTj E-feut TpoHHH. Výklad tchto míst psobil vždy mnoho
obtíží a Tichonravov kladl zde místo Trojana-Bojana {Tichonravov CnoBO

o nojiKy Hropeet. M. 1866), tak i Erben (Dvé zpv 15— 16). Srv.

i Bustajev 1. c, Siljakov N. V. TpoHH-fa bt. Cnos-k o nojfiKy Hropest (Hobuh

0*5. CT. no cjiaBííHOBtn. b-b necxb JlaMancKaro. Cn6. 1905, 289 si.), Daškevi

N. CjiaBHHopyccKÍH TpoHHt H pHMCKÍii HMnep. TpajiHTi (Kijev 1908).

*) Srv. sbírku bratí Miladinovcú Btjir. nap. n-fecHH 1861, 28—32,

38—41, Colakova B-bJír. nap. cSopn., Blehrad 1872, 115, Drinov 3aceJi.

76, dále Vuk Stef. Karadži, CpncKe Hap. npHnoBJeTKe. Víde 1870, 150 si,

CpncKH PjeHHHK s. v. TpoííHt, F. Kanitz, Trojanovgrad und die serbische

Trajansage (Mitth. d. Centr. Com. X., 1865, 1. si.), A. Kotjarjevskij,

TpoHrfTí (flpeBH. MocK. I., 1865, Marep. njw apx. cJiOBapji 13), F. Bu-

slajev HcTopHHeCKie onepKH I. (Petrohrad 1861), 385 v stati ..PycKan

no83Í5i XI. H nanajia XII. B-bna", Tutéž pedstavu mají i bulh. po-

hádky ze Staré Zagory a Nevrokopu (Ilep. CnHC. IV., 182). O nomen-

klatue topografické odvozené na Balkán a v Rusi od Trojana srv. mé
SS. II. 145. Podobn pešel Diokletian k ernohorcm—Dukljan. I k Ru-

munm pešel slavisovaný Trojan, jak vidno z formy rum. jména. Kdyby
si byli udrželi pímo ímskou tradici, byla by musila zníti forma jména

TVLva.TtaÁniJDensusianu Hist. de la lang. roum. I. 266, 269). Jméno Trajan
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starých tradic o Midasovi, Daidalovi a Ikarovi s historií.^) Je tedy

nesporno, že u jižních a východních Slovan byla pedstava njaké
bytosti nadlidské, funkce jinak zcela neznámé, bytosti, která se

ni Rusi dostala na konci doby pohanské i do kruhu božského,

ale pvodem nebyla nic jiného, než zbožnný císa Trajan. OiKpo-

BeHÍe GB. anocToni) pímo praví (1. c), uvádjíc Trojana mezi

,,bohy": ,,Tpo5iHb ÓHUie utapb b pHM-fe".

Císa Trajan po ad zápas dvma velkými výpravami r.

101/2 a 105/6 dokonal veliké dílo, o nž se už ped ním jiní

pokoušeli a k nmuž se chystal sám Caesar: pokoil Dákii, promml
ji v provincii, osadil vojskem a semknul adou pevností a val.

Vojsko ímské došlo pi tom až k jižním svahm severních pásem

karpatských, za Samos, kde u Porolissa (dn. Mojgrádu) doložen

je ímský pohraniný val. Toto pokoení a zniení dáckého panství

Decebalova ucítili ovšem nejen vlastní Dákové, ale i kmenové
cizí, vedle nich a mezi nimi usazení, a že mezi nimi byli Slované,

nelze po tom, co jsem na jiném míst vyložil o nomenklatue

Trajanovy Dákie, pochybovati.^) Jediné tento výboj ímský byl

s to, zatlaiti zpt na sever národy, kteí postupovali k jihu, a už

uvnit vnce Karpatských hor nebo vn, v dnešním Multansku,

jediné jím dá se uspokojiv vyložiti vznik povsti letopisné o útoku

Vlach na Slovany a jím si také vyložíme, pro zárove postava

vítzného, všemocného Trajana zstala a utkvla u Slovan
v lidové tradici, zmnivši se pirozen v jakousi nadpirozenou

bytost síly nadlidské pod jménem Trojan. A to tím spíše, že

zajisté byl v íši i officiáln naízen kult Trajanv, jak toho máme
doklady i u Germán.^)

Trojan v okruhu ruských boh není tedy nic jiného, než divi-

novaný ímský císa. ^) Není žádným výtvorem slovanské mytho-

jako slov. personále známe už z XI. a XII. stol. [Wojciechowski Chrobacya

241, Damroth 233).

^) K Midasov tradici v byz. literatue srv. Jireek Gesch. Serb. I. 171.

2) Srv. SS. II. 154 si.

3) Srv. Roscher Lex. II. 901, Wissowa Rd. R 78 si., 342 si.

*) Za istý výtvor mythický bez reálního podkladu ml Trojana

G. Kvašnin-Samarin (OnepKij cJias. MHe. Bectna 1872. IV. 242). Erben
(M. 1857, 275) srovnával jej s Triglavem (od troj, trojí). Za boha pijímá
jej i N. Barsov Cjiobo o noji. Hr. I. 377, i J. Srebrjanskij MHeojiorÍH

CjioBa o noji. Hr. 31, 32. Naproti tomu N. Veselovskij vidl v Trojanu jen

fikci vytvoenou v stedovku knižní tradicí o válce trojanské (>KMHn.
1877. VIII), popletenou správami o azovských Turcích, kdežto V. Miller
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logie,!) ale dostal se k Rusm ješt ped koncem doby pohanské

bu pínio starou lidovou tradicí, šíící se od Karpat na sever nebo

kn žním prostednictvím z Bulharska v pedstav bytosti nadlidské,

božské. Už samo epitheton divinus Trajanus dalo k tomu podnt.

Nebyl tedy slovanským bohem, ale do systému ruských boh se

dostal a patí mu zde zmínka. Funkce ovšem zvláštní míti nemohl

pi pvodu práv vyloženém. Modla Trojanova (a spojený s ní

kult) byla tedy jen socha divinisovaného císae, jakou mohl vidti

Vladimír v Korsuni nebo o ní slyšeti odjinud.

Konen bývají v starých církevních kázáních a apokryfech

mezi pohanskými bohy, a sice pivýtu pohanských božství ruských,

uvádna ješt i jména rzných boh eckých a jiných v takové

souvislosti, že by se mohlo zdáti, jakoby jimi slovanský pekladatel

chtl oznaovati njaké další bytosti mythologie slovanské, zde

tedy ruské.2) Ale nikde to nevysvítá uritji a nemžeme tedy

ruský kruh boh doplovati ješt dalšími bohy, o nichž bychom
mohli tvrditi, že zastupovali eckého Apollona, Dionysa, Artemidu,

Afroditu, Hekatu, Semelu, ass. Bála, aeg. Osirida a podobné.

O Dyjovi nkterých text srv., co povdno výše na str. 101.

Naprosto záhadnými zstávají bohové, resp. ti idoly boh,
které popsal Mas*údí v slovanských skalních chrámech: idol starce

Saturna s holi v ruce, s figurami mravenc a vran pod nohami,

idol jiný ze ty drahých kamen zhotovený a idol dívky.*) Ale

jelikož celá zpráva chrám tchto se týkající zní velice nevrohodn
a nejspíše vztahuje se k njakým cizím chrámm na horských

sice souhlasí, že nevznikl ze starých domácích tradic, ale vyvádí jej z bul-

harského podání o císai Trajanovi (Ho noBony TpojiHa h BojiHa CnoBa

o n. H. >KMHn. 1878 XII. 255).

1^) Šljakov 1. c. vykládal Trojana Slova za prosté epitlieton Olega

Svatoslavie, onaící HacroHHBbi, noxoflMHBbi, nofína, od csl. traj^, srb.

TpajaTH (1. c. 295).

2) Tak zejména passim v Slovu sv. Grigorija [Vladimirov noyn. 231 až

235). Anikov 5l3biH. 67. Srv. i výše na str. 120 doklady, kde položen vskutku

Apollon za Chorsa, nebo Perun za Zeva. S podobným zastupováním setkáme

se i u polab. Slovan. Srv. také, co k tmto pejetím eckých boh do text
ruských Pouení napsal Jagi Archiv si. Phil. IV. 423. Že lepší duchovní

ruští v XII. stol. znali antickou literaturu (Homéra, Aristotela, Platona),

vidno z obsahu Poslání metrop. Klimenta k smolenskému presbyteru Thom
{Golubinskij HoT. p. u. I. 1. 847).

8) Mas'údí (Zlaté luhy IV. 66; ed. Harkavi Cnaa. 139, 1, ed.Charmoy

Rel. 319).
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svazích Kavkazu,!) odpadají také bozi uvnit ctní z ady ruských

boh. Rovnž odpadají rzní ruští bohové pozdních kronik jako

Lado, Kupalo, Jailo, jelikož dostali se do okruhu boh jen ne-

porozumním rzných slavností lidových, o nichž dále pojednáme.

Uslad pak, který se objevil v popisu Herbersteinov mezi bohy

kijevskými,2) vznikl zde jen neporozumním textu letopisného,

kde se praví, že ml kijevský idol Perunv zlatý vous — ycb

snaT-b.s) Pešel však do ady mythologií. O jiných umlých
postavách ruské mythologie (Rozkoš, Svida, Uraj, Mar, Morana,

Tur atd.) neteba se šíiti.

3. Okruh boh polabskobaltických.

Radogost, Svantovit, Rugievit, Gerovit, Triglay,

Porevit, Prove, Sivá, Pripegala, Podaga, Hennil,
Goderac, Vitellube, Hammon, Julius, Cernoboh a

Blboh.

Podotkl jsem už výše pedem, že polabskobaltický systém

boh jest nejen bohatší ruského, ale i jiného rázu. Také zde máme
sice adu zjev, které nám zstávají významem i pvodem svým
nejasné, nebo zjev, o nichž vlastn nevíme, zdali skuten v tomto

systému jako bohové existovaly, ale vedle nich jest ješt znaná
ada jiných skutených boh se všemi attributy vyššího božství,

zejména s kultem velice vyvinutým; jejich uctívání bylo stanoveno

zákonem pro celé slovanské kmeny, ba i pro celé náboženské svazy

kmen a ízeno vysplou hierarchií, jíž jinde ve Slovanstv, ani

v kijevské nebo novgorodské Rusi nebylo rovné. Tito bohové

vyvinuli se v zemi polabské a baltické zejména na severu

v mstech velkých pímoských kmen, v Stargardu, Rete,

Arkon, Volínu, Šttinu, Koenici, Gockov vedle jinak velice

rozšíené víry v démony nižší kategorie*) pomocí vliv cizích

(hlavn nordických) a sice pemnou božství, která ped tím

i od jiných Slovan byla uznávána, ctna a nazývána jménem

1) Westberg 1. c. 279, Harkavi Cnas, 173 má to za svatyn šamanské

nebo buddhistické. Leger s reservou myslí na chrámy Slovan polabských

(Myth. 195).

2) Comm. Mosc. 6. Srv. Stedowský Sacra Mor. hist. 35.

3) Srv. výše str. 94.

*) Srv. hlavn slova Helmoldova (I. 52) : ,,nam praeter lucos et penates,

quibus agri et oppida redundabant . ,
."
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spoleným. Domnívám se totiž, že základem systému polabského,

podobn jako u Rus a jiných Slovan, bylo nkolik starých

boh spolených, z nichž aspo Perun a Svarog jsou i zde doloženi.

Nedoložen pro tento systém zstává Veles, ale ponvadž existoval

u Cech, je pravdpodobno, že znám byl i u Polaban. Zatím však

o nm nevíme, a byl-li tam, byla jist na konci doby pohanské

pedstava jeho a funkce zatlaena adou jiných lokálních výtvor,

které ostatn zpsobily, že i všeslovanský Perun a Svarog

zastoupeni byli novými formami s novými jmény, tak že pvodní
božstvo i jeho pvodní jméno v polabské mythologii X.—XII.

stol. jen slab proniká.

Process se udal v hlavních rysech asi takto.

Nepochybuji z doklad, které jsem již výše pi Perunu a Sva-

rogu uvedl, že tito dva bohové, bh personifikující boulivé nebe

s bleskem a hromem a bh personifikující záící nebe se sluncem,

existovali i v pvodním základu polabského Olympu. Vidíme-li

však, jak v X.—XII. stol. stará jejich jména jenom nepatrn se

ozývají a jak místo toho v každém vtším centru polabských

a baltických Slovan stojí v ele boh tam ctných jiní bohové,

s novými jmény, vzniklými ostatn na mnoze z epithet, vidíme-li,

jak o tyto bohy, o jejich uctívání starají se kasty knžské, ovládající

celé kmeny nebo i svazy kmen a státy se snmy a knížaty v ele,

jak, slovem, kult boh je úzce spojen s celým kmenovým a státním

ústrojím polabskobaltických Slovan, — pak nemže býti pro

nikoho, kdo vnikl práv do tohoto ústrojí a jeho historie, pochyby,

že v okruhu polabskobaltických boh nemáme ped sebou výtvory

isté a staré víry lidové, která byla kdysi celé vtvi spolená, nýbrž

pozdní výtvory spekulací a machinací knžských, vytvoivších

v jednotlivých centrech kmenových a státních pro kmen, resp.

pro svaz plemen officiální kmenové a státní bohy. Politické

a sociální zízení pivodilo zde i vznik státních náboženství pro

každou politickou nebo kmenovou jednotku, pi emž význam
každého speciálního božství nebo speciálního kruhu božského

odvislý byl od doasné moci a politického významu píslušné

plemenné nebo státní jednotky a mnil se podle toho, jak kde který

slovanský stát a s ním jeho kníže, jeho representaní bh a jeho

knží nabývali moci, nebo jak ji ztráceli.

Bohové polabskobaltického systému nejsou tedy bohové

lidové víry, nýbrž více bohové státní a hierarchické organisacc.

Ale ovšem nebyli skonstruováni jen holou spekulací nebo snad

9
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jen prostým penesením takových pedstav odjinud (a byli

i takoví), nýbrž vznikli patrn tím zpsobem, že staí domácí

a slovanští bohové, v ele jejich bleskovládce Perun a slunce-Svarog,

doznali zde v jednotlivých kultovních a politických centrech více

nebo mén umlé transformace od knží: byli jim piteny jisté

konkrétní funkce, dány jim odpovídající tomu emblémy, odznaky

a podoba, byli nadáni uritými vlastnostmi, zejména schopností

pedpovídati vci budoucí— orakula jejich jsou zejmým dokladem

úasti knžské — a dána byla jim rzná noyá, lokální epitheta

i jména, která pomalu zatlaila stará jména spolená a dala tak

vyniknouti každé speciální form podle poteby státní. Domnívám
se tedy, že okruh polabskobaltický pedstavuje nám z nejvtší

ásti prost jen lokální a pozdní formace — vždy jej známe teprve

z X.-—XI I. stol. — starších spolených boh, pedevším Peruna

a Svaroga, pi emž ovšem ani jiných nechci vyluovat.

Ze se pi tvoení tchto boh mohly na p. uplatniti i tradice

ve smyslu theorií Spencerových, že mohly i osoby vynikajících

knížat spojovány býti, na p. genealogicky, se starými bohy,

nabývati divinace a dostávati se do kultovních míst jednotlivých

kmen slovanských, nechci a priori popírati. Uvidíme, jak na p.
v Rete, starém hradu njakého náelníka Radogosta, objevilo se

toto jméno pozdji i na pedním tam ctném bohu. Ale naprosto

nepokládám za správné, když H. Máchal ve své poslední knize

o slovanském bájesloví šmahem bohy systému polabskobaltického

prohlašuje za pouhé divinisované heroy ve smyslu Euhemerov
nebo Lippertov a Spencerov.i) Není pro to žádného pímého
a vážného dokladu, — je a dokhdy nevrohodné.^) Mnohem spíše

vidl bych v nich pouhé lokální transformace starších a zejména

pírodních božství spolených. Jedno a totéž základní božství,

pvodn vlastn totožné na celém území polabskobaltickém,

doznalo lokálních odstín a rzných lokálních pojmenování podle

hlavních kultovních stedí sk. Tak, myslím, musíme si vysvtliti

i pomrnou bohatost a rozmanitost baltického pantheonu, kterou

vyjádil už Dtmar slovy: ,, Kolik kraj kmenových je v tch
koninách, tolik je chrám a tolik jednotlivých idol se tam ctí."^)

1) SI. bájesloví 123 si. Po nm to opakuje i /. Janko Pravk 220

(proti se ozval už Brúckner Kwart. hist. XXVII. 103).

2) O Radogostovi na p. mluví tak teprve pozdní kronika lubecká

ze XVII. stol. Srv. dále str. 132.

*) Dtmar VI. 25: Quot regiones šunt iii his partibus, tot templa
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Základem jejím není tedy velká ada boh pvodem rzných,

nýbrž lokální rozrznní nkolika málo základních božství. Nejsou

tedy Radogost, Svantovit, Gerovit, Rugievit, Porevit, Prove,

Triglav bohové rzní, rzných funkcí a odlišnébo pvodu, nýbrž,

jak za to mám, spíše jedno, dv božství upravená v jednu formu

v Arkon, v jinou ve Volgastu, v jinou v Koenici, Šttin, v Star-

gard, Volín atd. Nejpednjšími takovými lokálními formacemi

byli Radogost v obodrické Rete, Svantovit na Rujané a Triglav

v pomoanském Šttin. Ostatní bohové, i pokud jsou pemnou
téhož základního božství, mají význam podružný. Primát prvých

tí souvisí pak prost s politickou váhou tí baltických stát. Dokud
trval v plné síle, tebas astji od Nmc poražen, obodrický svaz,

v jehož ele stáli Ratarové, do té doby hlavní retranský bh byl

zárove prvním bohem u všech polabských Slovan, zaclánje

významem svým jiné. Když však retranský svaz upadal a ve XII.

století k nejvtší sláv pozvedla se Rujana pod panstvím Krutovým,

stala se zase Arkona stediskem a bh tamjší, Svantovit, nej-

pednjším bohem slovanským. Šttínský Triglav nikdy nenabyl

té vážnosti a toho kultu po celém Pobaltí jako Radogost nebo

Svantovit, ale byl zase, pokud víme, z poátku XII. stol. aspo
pro celé Pomoí tím, co pedcházející bohové pro Slavii na západ

od Odry položenou a každým zpsobem též jedním z nejváženjších

boh. Proto pojednám nejdíve a pedevším o tchto tecb hlavních

formách a k nim pipojím, pokud bude vhodno, další formy

podružné.

Radogost (Radigost).

První dležité božství byl Radogost ctný v Rete, hlavním

mst obodrického kmene Retran a kultovním stedisku celého

svazu obodrického. Dokládají nám jej pedevším Adam Bremský

a podle nho i Helmold, dva blízcí svdkové pomr v zemích

obodrických, a oba jej prohlašují za hlavního boha letranského.

Podle Adama byla v Rete, nejpovstnjším sídle modloslužby,

velká svatyn zasvcená rzným bohm, mezi nimiž byl pední

Radogost s idolem zlatým na purpurovém loži. Jemu byla r. 1066

obtována hlava umueného biskupa Jana z Marienbiu-gu a k nmu

habentur et simulacra démonm singula ab infidelibus coluntur . . . Srv.

i, jak Helmold, mluv o Svantovitu, praví: ,,Inter multiforma Sciavorum

numina prepoUet Zwantewith" (I, 52. Srv. násl. poznámku 2.).
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chodil se ptát národ na vštby. i) Totéž podle Adama opakuje

v celku doslovn i Helmold, pipomínaje vedle všteb i roní po-

platky od všech kmen slovanských^) a také saský annalista.^)

Odkud erpal nové detaily k svým zprávám autor pozdní

saské kroniky Bothonovy z konce XV. stol., jenž popisuje idol

Radogostv s tuí hlavou na prsou, se štítem a puklicí, se sekerou

v ruce a ptákem na hlav,*) a vydavatel Helmoldv Bangert

ze XVII. stol., podle nhož byl Radogost divinovaným knížetem

obodrickým,^) nevíme. Najisto nejsou vrohodné. Za to jej samo-

statn (ponvadž vedle Radogosta jmenuje ješt jiné bohy) uvádí

ješt pozdní II. legenda ebstorfská (Ebstorf v Liineburgu) pro

IX. století.*)

1) Adam II. 18: (Sclavania). Inter quos medii et potentissimi omnium
šunt Retharii, civitas eorum vulgatissima Rethre sedes ydololatriaé.

Templm ibi magnum constructum est demonibus, quorum princeps est

Redigast. Simulacrum eius auro, lectus ostro paratus. Civitas ipsa novem
portas habet undique lacu profundo inclusa, pons ligneus transitm praebet,

per quem tantum saciiíicantibus aut responsa petentibus via conceditur . .

."

Ad quod templm ferunt a civitate Hammaburg iter esse 4 dierum." Dále

srv. III. 50 o umuení biskupa Jana.
-^ 2) Helmold 1. 2 dí, že mezi Slovany mezi Labem a Odrou jsoii: Tholenzi

sivé Redarii. Civitas eorum vulgatissima Retrae, sedes ydololatriaé. Templm
ibi magnum constructum demonibus, quorum princeps est Redigastatd. I. 21,

mluví o odboji Slovan, mezi nimiž uvádí Tholenzos sivé Riaduros . . .

Siquidem Riaduri sivé Tholenzi propter antiquissimam urbem et celeberri-

mum illud fanum in quo simulacrum Radigast ostenditur, regnare volebant,

asscribentes sibi singulárem nobilitatis honorem eo, quod ab omnibus populis

Sclavorum frequentarentur propter responsa et annuas sacrificiorum

impensiones ... I. 23 dí se o umuení biskupa Jana, že hlava byla mu
useena: ,,quod barbai conto preligentes in titulm victorie Deo suo Radi-

gasto immolaverunt. Hec in metropoli Sclavorum Rethre gesta šunt

4. Idus Novembris. I. 52. pipomíná se mezi jinými bohy: ,, Radigast

deus terre Obotritorum."

3) Ann. Saxo k r. 983 (templm ibi est demonibus, quorum princeps

Redegast, simulacrum eius auro, lectus ostro paratus etc.) akr. 1065 (zmínka

o obti biskupa Jana „deo Redegosti" (MG. SS. VI. 631, 694).

*) Chron. Bothonis (Leibniz Ser. rer. br. III. 339; vyšla r. 1492).

Srv. obr. 3. na str. 74. zde. Jinak srv. Frenzel De diis Soraborum [Hoffmann
Ser. rer. lus. II. 126). O tom, jak tento popis psobil na pozdjší kronikáe,
viz Jagi Archiv si. Phil. V. 204.

5) Bangert Chron. Helm. (Lub. 1659) 126. Pijal to i Stredowský Sacra

Mor. hist. 38. .

•) Leibnitz Ser. rer. bruns. I. 191: ,,Post mortem Caroli imperatoris

quidam non veri Christiani praecipue trans Albeam susceptam fidem Christi

relinquentes idola sua projecta Hanvmon scilicet, Sventohueck, Wilubhe,
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Proti tmto zprávám teme u Dtmara samojediného, že ne

bh, ale hlavní hrad retranský slul Radogostem a že v nm byl

chrám skvostn ozdobený, devný, na rozích zvíecích postavený,

uvnit s adou idol v pílbách a brnní jménem oznaených,

z nichž první nejvíce ctný slul Svaroži— Zuarasic}) který posky-

toval vštby pomocí rzných praktik knží jej obsluhujících, hlavn
pomocí svatého kon, jak o tom dále ješt vyložíme, pijímaje

za to desátky z válených koistí všech sousedních zemí slovan-

ských a obas i obti lidské.
2)

Uvážíme-li vrohodnost Dtmarovu, dále vtší originalitu

pramene, jež se jeví i ve vtším stáí i v popisu ady uritých

podrobností a na konec i to, že máme jméno Radogost doloženo ješt

astji jako jméno topografické, pedevším osadní,^) ale nikde

jinde jako jméno boha, jest zjevno, že se v dob Dtmarov vskutku

Radegast cum ceteris erexerunt et iu loco pristino staíuenint." Plný text

viz dále na str. Ifí7.

1) Totéžjméno jako boha polabských Slovan uvádí ješt list Biunon

v

k Jindichovi II. r. 1008. Srv. doklady výše na str. 107. tení Luarasic

je nesprávné a ovšem i všecky dedukce z nho vedené.

2) Dtmar VI. 23 (17): Est urbs quaedam in pago Riedirierun Riedi-

gost nomine tricomis ac tes in se continens portas ... In eadem est nil

nisi fanum de ligno artificiose compositum, quod pro basibus diversarum

sustentatur comibus bestiarum. Huius parietes variae deorum dearumque

imagines mirifice insculptae, ut cementibus videtur, exterius ornant;

interius autem dii stant manufacti, singulis nominibus insculptis, galeis

atque loricis terribiliter vstiti, quorum primus Zuarasici dicitur et prae

ceteris a cunctis gentiUbus honoratur et colitur. Vexilla quoque eoium

nisi ad expeditionis necessaria, et tunc per pedites, hinc nullatenus moven-

tur. Ad haec curiose tuenda ministri šunt specialiter a indigenis consrituti.

Qui cum huc idohs immolare seu iram eorundem placare conveniunt, sedent

bii duntaxat ceteris adstantibus, et in vicem clanculum mussantes terram

cum tremore infodiunt, quo sortibus emissis rerum ertitudinem dubiarum

perquirant. Quibus finitis cespite viridi eas operientes equum, qui maximus

inter alios habetur et ut sacer ab his veneratur, super fixas in terram duarum

cuspides hastiUum, inter se transmissarum supphci obsequio ducunt et

praemissis sortibus, quibus id exploravere prius, per hune quasi divinum

denuo auguriantur, et si in duabus his rébus par omen apparet, íactis

completur; sin autem, a tristibus populis hoc prorsus omittitur. Testatur

idem antiquitas errore delusa vario, si quando his saeva longae rebellionis

asperitas immineat, ut e mari praedicto aper magnus et candido dente e

spumis lucescente exeat, seque in volutabro delectatum terribili quassa-

tione multis ostendat.

*) Srv. na p. jméno Radogost v Liibecku (list. cis. Friedricha 1186.

Mekl. Urk. I 140), v Liineburgu Radegast (kr. Blekede), Radegast v An-
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íkalo hlavnímu idolu po starodávnu Svaroži. To byl vskutku

vlastní a pvodní název hlavního boha retranského. Zdali zatím

v prbhu XI. a XII. stol. (zpráva Dtmarova a Brunonova je

ze samého poátku XI., Adamova z konce téhož století) pešlo

jméno hradu na idol, i zdali tu bží o prostý omyl Adamv, jak

Brúckner soudí, jenž následkem toho Radogosta ze seznam
polabských boh vbec vypouští,

i)
je jiná otázka, kterou bych

nechtl tak prost a urit ešiti ve smyslu druhém, Brúcknerov.

Po mém soudu nelze vylouiti, že se v XI. a XII. století nazývala

modla retranská vskutku Radogostem. Podporou tomu je to,

že soubžn msto nabylo nového názvu Retra, což do jisté

míry by vysvtlilo pechod possesivního oznaení Radogošfb^),

a pv. bh Radogošti (hradu) v nominativní Radogost. Dále ne-

smíme pece jen pustiti se zetele, že jak Adam, tak konen
i Helmold, jenž z Adama zprávu pejal, oba jako nedalecí, oití

svdkové djin obodrických z XI. a XII. stol., 3) v nichž Retra

mla dlouho první roli, sotva by byli o tomto slavném sídle modlo-

služby, slavném orakulu atd., jim tak blízkém, napsali tak hrubý

omyl, jaký Briickner pedpokládá. Soudím proto, že vskutku

v XI. a XII. stol. pešlo jméno hradu, resp. jméno toho, po nmž
hrad byl zván, na hlavního boha a místo názvu Svaroži, bh
Radogošti, nebo Svaroži — Radogost b (epith.) že se ujalo i prosté

Radogost, zatím co hrad sám byl na dále obvykle zván Retrou.

Je to tedy název pozdní, akcessorní, ale pece existoval a v tomto

smyslu existoval tedy i v Retebh Radogost, akoliv jinak musíme

s Brúcknerem souhlasiti v tom, že pvodn to bylo jméno hradu

halte, jižn od Dessavy, Rategasthv Dol. Rakousích (r. 1080), st. Radgosc

u Vys. Mýta (r. 1226), Radgoszcz v Halii, dále hora Radhoš na moravském
Valašsku atd. (srv. u Sreznévského-Patery Ejioccy 140). Sbírku top. jmen
odvozených od Radgost viz i u Famincyna (Bohí. 185), ovšem s výkladem
nesprávným. Personále Radagost objevuje se už r. 976 v listin bisk.

frizinského Abrahama {Kos Gradivo II. 347) a ve form Ardagast už v VI.

stol. CApBárfOíaTOq). Srv. mé SS. II. 209, Zs. vrgl. Sprachf. XLV. 108,

Srv. i Rad 81, 126 si.

1) Brúckner Archiv si. Phil. XTV. 164. Máchal naproti tomu uznává

v Rete dva bohy hlavní, Svarožie a Radogosta, oba zbožnné heroy

(Bájesl, 135, 138).

2) Forma stpol. Radogost (Muka Mat. i prae I, 365, 397) je adj.

possessivum jako st. Radogoš (z Radogost + jt) nebo Olomúc (z Olo-

m^t+jb), Litomyšl (z Lutomysl+jb). \J
') Adam zprva byl v Magdeburku, pak kanovníkem v Brémách,

Helmold faráem v Buzov na jez. plunském.
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Radogostova. Každým zpsobem mla Retra svého lokálm'ho

nejvyššího boha, jako jiná poHtická centra polabských Slovan

a pro nj máme doložena jména Svaroži — Radogost. Že by

však byl bh Radogost znám a ctn i jinde mimo Slovany baltické,

nechtl bych tvrditi, a tak inili mnozí, opírajíce se o uvedené

^iž rozšíení jména v topografické nomenklatue. Doklady tyto,

jakkoliv by sama etymologie jména mohla nasvdovati kultov-

nímu rázu místa {rad— libens, gosíb — hospes) a jakkoliv pistupují

k tomu tu a tam starobylé tradice,i) nelze pece pokládati za

dostatený prkaz pro existenci a kult Radogosta u jiných Slovan.

Jméno Radogost je ve svém významu jasné, ale pro vlastní

náboženský význam retranského Radogosta nám nie nepovídá.

Vzhledem k tomu však, že Dtmar, jehož zpráva nejvíce váží,

zove hlavního boha v Rete Svarožiem, tedy synem Svaroga,

jenž se nám jinde objevil nepopirateln bohem solárním,^) lze míti

za to, že jak Dtmarv bh, tak i Adamv a Helmoldv Radogost

jsou jen obodrickou formou tohoto nejvyššího solárního božství

slovanského, tak asi, jako jí byli, jak dále uvidíme, další sousední

bohové. Byl tedy Radogost bohem pírodním, slunením a pi

velkém významu slunce ml patrn odedávna pirozený primát

ped ostatními v Rete ctnými bohy, jejichž idoly, jmény oznaené,

byly v chrámu vedle jeho sochy. Primát Radogostv mezi ostatními

bohy polabskobaltickými založen byl však, jak jsem už výše

ekl, ješt na primátu Ratar mezi Obodrici a na moci svazu

obodrického mezi ostatními Slovany v stol. IX. až XI. Jak toto

prvenství a moc oslably, zanikl i velký význam Radogostv.

Definitivní úpadek božství kdysi tak slavného spadá však teprve

k r. 1068, kdy byl retranský chrám na dobro vyvrácen a kdy

biskup Burchard vracel se dom do Halberstadtu na svatém koni

Radogostov.3) Od té doby o existenci chrámu a boha jeho není

již zpráv.

1) Týká se to pedevším moravského Radhošt, na nmž už Stedowský
(Sacra Mor. hist. 39 si.) soustedil kult Radogostv.

2) Srv. výše str. 108. Ped tímto dsledkem musí naprosto ustoupiti

pozdní výklad kroniky lubecké, že Radogost byl divinovaný obodrický

kníže. Zde pouze jméno Radogosta, náelníka rodu a hradu, pešlo na jméno

Svaroga, ale bh sám nebyl euhemeristického pvodu, jak Máchal soudí

(SI. báj es]. 135. 138).

«) Ann. Augustani r. 1068 (MG. SS. III. 128: episcopus avecto equo,

quem pro deo in Rheda colebant, super eum sedens, in Saxoniam rediit).

Srv. i Giesebrecht Wend. Gesch. II. 109.
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Funkce a atributy, s nimiž nám historie XI. a XII. stol.

Radogosta pedvádí, vštní pomocí kon, výzbroj jeho idolu

(pílba a štít), nejsou než sekundární applikace výmysl knží, kteí

v chrámu sloužili a kteí pirozen bohu, jenž tam ped jinými

v ele stál, dávali zasahovati do všech událostí a pomr, aby si

tím pojistili vliv na politiku a moc celého svazu obodrického. Kdo
zná djiny tohoto svazu v IX. až XII. století, ví, že byly etzem
stálých válek na jedné stran s Nmci a Dány, na druhé stran
s Lutici, s nimiž mli Obodrici podle zpráv kroniky francké dávná
nepátelství.!) Odtud pochopíme, že hlavní funkcí pedního boha
retranského byla úast ve válkách, a už nepímo pomocí vštby
nebo pímým zasažením (k, válená výzbroj sochy). Tak vznikla

i u Radogosta funkce boha váleného, ale to je funkce už sekundární,

pvodu asi knžského.'^) Totéž bude v celku platiti i o jiných

hlavních bozích kmen sousedních, jejichž popis následuje. I ty

mám per analogiam a z dvod dále vyložených za božství totéž,

jakým byl Svaroži — Radogost, tedy za božství pedevším
solární.

Svantovit.

Uritj i nežli Radogost vystupuje nám v okruhu baltického

pantheonu arkonský Svantovit, jenž byl prvním a podle starých

zpráv nejznamenitjším bohem baltickým a jenž i za hranicemi

Rujany tšil se velikému vhlasu a vážnosti. Vypravuje nám
Helmold, že za jeho doby byl první ze slovanských boh, ponvadž
vítzství jeho byla nejslavnjší a vštby jeho orakula nejplatnjší.

Ostatní bohy uctívali vedle nho jen jako polobohy. Jemu ku poct
každoron obtován byl losem urený kesan, mimo to ze všech

zemí slovanských (t. j. polabskobaltických) posílány do chrámu
jeho roní poplatky a chrám sám byl v takové úct, že nebylo

dovoleno ani písahati u nho, ani v ochozu 'jeho prolévati krev.^)

Totéž a draznji (,,deus deorum") opakuje Helmold ješt

1) Ann. regni Fraxic. r. 808.

2) Sluší zde upozorniti, že i v ecké a ímské mythologii slunení
bohové berou na sebe v pozdjším vývoji funkci boha války, tak . Apollon
a zejména ital. Mars. Srv. W. Roscher Studien zur vergl. Myth. I. (Leipz.

1873 70—77) a Ausf. Lex. Myth. I. 435—438, II, 2399, 2404 si. Také
germ. bh sluneního nebe *Tiuz pešel už v dob Tacitov v boha války
(Tacitv Mars). Srv. Helm Altg. Rel. I. 272 si.

') Helmold I. 52: Inter multiforma autem Sclavorum numina pre-

pollet Zwantewith deus terre Rugianorum, utpote efficacior responsis.
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jednou pi zmínce o pádu Arkony r. 1 168, pi nmž dánský Valdemar

vyvléci dal a rozsekati i spáliti idol Svantovitv,i) a podobné

zmínky má i Saxo Grammatik ve své historii, v níž nám mezi

jiným zachoval podrobný popis jak chrámu Svantovitova

v Arkon, tak i ohromné sochy jeho.^j Socha ta devná a nadlidské

velikosti mla dvojí prsa i záda a tyi hlavy (totiž oblieje)

s oholeným vousem a ostíhanými vlasy, jakož bylo zvykem na

Rujane. V pravici držela roh kovový, jejž knží ron naplovali

vínem a z jehož úbytku potom pedpovídali výsledky žní, levici

mla openou v bok. Odta byla sukní sahající až na lýtka (z jiného

deva zhotovenou), zatím co nohy stály na zemi tak, že nebylo

vidti podstavce. Vedle sochy byla ješt uzda, sedlo, veliký me
v stíbrné pochv a pestrý praporec válený zv, stanitia,. Idolu

náležel i posvátný bílý k, na nmž Svantovit tajn v noci jezdil

Cuius intuitu ceteros quasi semideos estimabant. Unde etiam in peculium

honoris annuatim hominem. cristicolam, quem sors accepíaverit, eidem

litare consueverunt. Quin et de omnibus Sclavorum provinciis statutas

sacrificiorum impensas illo transmittebant. Mira autem reverentia circa

fani diligentiam affecti šunt: nam ueque iuramentis facileiudulgent, neque

ambitm fani vel in hostibus temerari patiuntur. Ktomu srv., co dí Helmold

v I. 6 o chrámu sv. Víta na Ruján, na njž se penesl kult Svantovitv:

De omnibus quoque provinciis Sclavorum illic responsa petuntur et sacri-

ficiorum exhibentur annue solutiones a I. 83 o právu asylu už v nádvoí
chrámovém. Také Adamova slova o Ruján, vztahují se patrn na

Svantovita: ,,Rani, gens fortissima extra quorum sentenciam de publicis

lebus nihil agi lex est: ita metuuntur propter familiaritatem deorum vel

potius daemonum, quos maiori cultu venerantur quam ceteri." (III. 18).

1) Helmold II. 12 (I. 108): Et fecit (Valdemarus) produci simula-

chium illud antiquissimum Zwantewith, quod colebatur ab omri natione

Sclavorum et iussit mitti funem in collo eius et trahi per medium exercitum

in oculis Sclavorum et írustatim concisum in ignem mitti . . . Adeo autem
hec superstitio apud Ranos invaluit, ut Zwantewit deus terre Rugianorum
inter omnia numina Sclavorum primátm obtinuerit, clarior in victoriis,

efficacior in responsis. Unde etiam nostra adhuc etate non solum Wagirensis

teira, sed et omneš Sclavorum piovincie illuc tributa annuatim trans-

mittebant, illum deum deorum esse profitentes." O vyvrácení chrámu
a idóIu v den sv. Víta r. 1168 máme ješt zprávy u Saxona Grammatika
(ed. Holder 574), v Knythngasag k r. 1169 (MGSS. XXIX. 313), kde se

uvádí Svantovit formou Svantavit, a v listin pap. Alexandra III. (tamže

I. 63) a Friedricha I. r. 1170 (Cod. Pomr, I. 66.) Zde sedí, že Berno,

biskup zvínský: ,,destruxit idolm Szuentevit gentis Ruynarum".
2) Saxo ed. Holder 444, 505, (Arcon oppidum vetusto simulacri

cuiusdam cultu inclytum), 565 si. Plán Arkony a Rujany viz u Focka

Rugensche und pomm. Gesch., Leipzig 1861. Taf. 1—2.
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do boje (býval proto ráno zpocený a uprášený) a jenž vykonával

také orakula. Mimo to však ml k obsluze adu knží a ti sta

jezdc, kteí se starali, aby chrám a bh mimo velké roní desátky

ze všech kraj slovanských — ba i ze sousedních— ml ješt více

koisti a bohatství.!)

Pes tento historicky doložený primát Svantovitv v kruhu

baltických boh bylo by chybou pojímati a vykládati boha tak,

jakoby v celém tomto systému byl mel organicky moc nejvtší,

vládl ostatními bohy a v tomto smyslu byl nejvyšším bohem,

tak asi jako Zeus nebo Juppiter v mythologii ecké a ímské.
2)

Tak tomu nebylo. Primát jeho byl pedn jen doasný, založený

v politické preponderanci Rujany ve XII. století a za druhé požíval

nejvtší vážnosti a dvry proto, že jeho knžská družina umla
vštbám Svantovitovým zjednati nejvtší slávu, že odpovdi jeho

byly velmi chytré, rafinované a vštby se nejlépe osvdovaly,

asi tak, jako bylo u delfského Apollona v ecku. Nebyl tedy

nejvyšším bohem pantheonu baltického; toho Helmoldovo deus

deorum neznaí.

Jinak však pes pomrn bohaté zprávy význam a pvod
jeho jasný není. Z text líících jeho kult a orakula je jen vidno,

že pedpovídal války i úrodu v budoucím rcce a že se dále sám
úastnil výprav a boj. To všechno mohou býti však jen funkce

sekundární, vzniklé bohoslužbou a pidlené mu knžskými
intencemi ; z nich ješt nijak nevyplývá, že Svantovit byl pvodem
svým bohem úrody a války, nebo istého vanoucího vzduchu,

^) Omezuji se zde jen na s':runý výtah popisu Saxon)va, jejž úplný

s vrným pekladem pipojuji na konci kapitoly ve zvláštním pídavku.

O zpsobu orakulí a vbec kultovních slavnoslech jeho srv. ostatn dále

v stati o kast knžské a bohoslužbách. O knzích Svantovitových viz

i Helmold II. 12. Stará sta /. Thomase Ds idolis Slavorum Zwantewito

et Zernebog (Mon. varia. Jena 1714. 644) je jen zcela stiuná zmínka.

2) Srv. výklad Maretiv (A.rchiv X. 137). Nebyl také nikterak

bohem všeslovanským, jak zase chce Marun (Starohrv. Prosvjeta 1897,

III. 141), Boguslawski Dzieje II. 738 a i Krek (Einl.3 97) podle /. Hanuše
(Wiss. 151. Sitzungsber. kgl. Ges. Wiss. 1866, 88—92). Marun to dokládá

nkolika jmény dalmatských hradiš (tak i Grzetió Vjera 33 si. 99). K. V.

Bolsunowski hledí zase — ovšem bezpodstatn — ukázati, že kamenný
podstavec, nalezený pod Desjatinnou církví v Kijev, je fundament idolu

sluneního boha a sice Hora-Herma, jenž zván byl v Kijev Svtovidem
{}KepTBeHHHKT> TepMeca-CB-feTOBHAa. Kijev 1909). O Svatovitovi u morav-

ských kroniká srv. V. Prásek Sel. Archiv V. 254.
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jak zase z jména soudil Krek,i) nebo slavný heros rujanský.'^) Jaký
byl jeho pvodní a vlastní význam a vbec jak vznikl Svantovit,

byl-li božstvím, které vzniklo v samé tradici lidu, i byl-li

s uritou funkcí postaven umle do systému polabského od kasty

knžské, prameny nevykládají. Kultem svým podobá se však

nejvíce italskému Martu a funkce boha války pi nm nejvíce

vyniká. Bylali to však funkce primární, velice pochybuji ; naopak

bych spíše soudil, že vznikl jako Radogost z domácího, primárního

božství, které soudíc z analogických funkcí Radogostových, bylo

opt nejspíše božstvo solárního pvodu, tedy starý Svarog,^) s ímž
úzce souvisí, jak na jedné stran vliv na úrodu, jevící se v orakulích

za doby sklizn tak i funkce válená, které nabývají slunení

bohové na základ pedstav o bojích jejich s mocnostmi tmy
a zimy.*)

Pi otázce vzniku Svantovitova nutno se však dotknouti

ješt jedné vci. Helmold totiž po dvakráte stotožuje a zamuje
jméno Svantovita se svatým Vítem {sanctus Viius), kesanským
muedníkem doby Diokletianovy, pozdji v Corvey pochovaným,

jenž byl katolickou církví povýšen mezi svaté a zejména na severu

hojn ctn.^) Ba Helmold docela vypravuje, že v polovin IX. stol.

za panování Ludvíka II. mnichové corvejští pišli na Rujanu

a vystavli tam chrám ke cti sv. Víta. Když pak odešli, vrátili

prý se Ranové k pohanství, ale sv. Víta prý na dále ctili jako

boha, zasvtivše mu chrám i idol a uctívajíce jej jako pedního

svého boha, ... ,,v kteréžto víe trvají — dodává Helmold —
podnes".*) Také Saxo opakuje, že zamnili ctní sv. Víta ctním
Svantovita.') Podle tohoto výkladu by ovšem pohanský bh

1) Krek Einl. 396, 398. Srv. dále pozn.

2) Máchal SI. bájesl. 126, 131, U2. Zaborowski (Rev. école anthr.
1907, 272 si.) shledává v nm thráckého Bakcha a soudí z toho mezi ji-

ným i na kolébku Slovan v Podunají vedle Thrák.
^) Za obmnu Peruna jej pokládali Ign. Hanuš Myth. 166, K. Szulc

Myt. slow. 149, Gedeonov Bapnrbi I. 270. Za obmnu solárního boha po-

kládal jej Jireek Studia 148 a SreznSvskij 06-b o6omí. cojiHua 49 si., 56.

*) Srv., co povdno výše na str. 136 v pozn. 2.

6) Widukind I. 33—34 (erpáno z njakého žití VI. nebo VII. stol.).

•) Helmold I. 6, II. 12 (I. 108). Ž3 však byly njaké styky staré mezi

Rujánou a klášterem Corvejským, vidno z pozdjších nárok, tebas faleš-

ných, jež si klášter inil. Srv. o nich u Giesebrechta Wend. Gesch. II. 201 si.

') Saxo ed. Holder 568: servitutem superstitione mutarunt (Rugiani)

instituto domi simulacro, quod sancti Viti vocabulo censuerunt ... a na
str. 444: simulacrum . . . falso sacri Viti vocabulo insignitum. Srv. i Jaffé
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Svantovit nebyl než promnný kesanský svatý Vít. Vše zstalo:

jméno i chrám, ale ve form pohanské, s attributy pohanskými

a s pohanským kultem.

Našli se vskutku mythologové (a též nkteí historikové)

kteí tuto starou thesi pijali za podstainou a Svantovita vyložili

tímto zpsobem za chytrou applikaci knží arkonských, na p.
Miklosich, Kirpinikov, Mareti, Moulskij a Šišmanov,i) ale

výkladu jejich sdíleti nemohu. Nebylo sv. Víta ped Svantovitem,

nýbrž naopak: Svqtovibhyl áfíve bohem, —sanctus Vitus pozdjší

a církev transformovala kult pohanský obratem ruky v kesanský
tím, že za Svantovita substituovala sv. Víta, jehož jméno znlo

dohromady stejn. 2) Podobných píklad máme ze stedovku
dosti ; srv. na p. zámnu sv. Blažeje za Volosa a sv. Ilij e za Peruna. 3)

Rujanští, známí svou houževnatou nenávistí ke kesanství, nebyli

by sami nikdy kesanského svatého pejali za svého boha. Také

Adam Bremský, z nhož Helmold pijímal zprávy o Rujane,

nieho o tom všem neví. Bajka ta povstala palrn teprve ve XII.

stol., v dob, kdy vbec poaly kvésti výklady slovanských jmen

ze starých ímských.*) Tak se také shledáváme astji i s podobnými

výklady jmen topografických: Wolgast vykládá Helmold za msto
založené Jul. Augustem, Julín Ebbo za msto Julia Caesara a už

Dtmar vykládal Merseburg za hrad Marsv.

Jméno samo by mohlo svditi ve prospch these Miklosichovy,

kdyby nebylo lze složky vit vysvtliti jinak, než ze jména Vitus.

Bibl. rer. germ. I. Mon. Corbejensia 42: Slavi cum ealuti diffiderent sancti

Viti se quondam tributarios confessi proeius honoe a duce vitae šunt relicti.

1) Srv. Miklosich EW. str. VIII. a 393, 432, Mareti Archiv si. Phil.

X. 138, Kirpinikov >KMHn. 1885 IX. 60, Moulskij FOB. XXI. 182,

Sišmanov BiJir nap. eTHM. CfopH. yM. IX. (1893) 536. Tak zprvu i Máchal

Nákres 30. Z historik uvádím B. Guttmanna Germ. d. Slawen in der

Mark 77, 83, Wilmanse Kaiserurk. d. Prov. Westphalen Nr. 27, 94—113.

2) Také bych uvedl, že i severní cíp Rujany sluje Witow, u Saxona

Gram. Withoua, v zákl. listin Jaromírov pro klášter bergenský r. 1193

Wythuy (Cod. Pom. I. 14; zde i výklad o rozšíení analog, jmen).

») Srv. výše sti. 104, 113.

«) Tak správn Voelkel ^Slavenchronik Helmolds. Gótt. 1873), Leger

(Myth. 90, 211), Bruckner (Archiv si. Phil. XIV. 165). Neznámá mi zstalr.

stSíf Pablockého, Šwiatowid czy Swianty Wid? (Gryf, 1910. III.) V stati Notes

sur la myth. des Lataviens (Revue des trad. pop. VIII. Nr. 6) snaží se

Wissendorf dokázati, že Sventovit bylo pvodn jméno místa (svaté mís^o).

Srv. výtah u Šišmanova 1. c. 537.
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Ale tomu tak není. Jakkoliv složka ta nedoznala dosud výkladu,

který by došel obecného souhlasu, pece je známo, že je v slov.

personální nomenklatue velmi hojná jak na konci jmen (Semovit,

Hostivit, Liudevit, Unevit, Dobrovit, Jarovit, Dragovit, srv. i r.

noMOBHTb a srb. cjenoBHi), tak i na poátku (Vitodrag, Vitomir,

Vitoslav, Vitomysl, Vitemir atd.) a že je tedy zejm domácího,

slovanského pvodu, nemajíc co initi r.e sv. Vítem, Jméno Svanto-

vit, pes význam nejasný,
i)

je najisto domácí slovanské a zdá se

býti, jak už Briickner dobe vystihl, podobn jako analogické

Triglav, Jarovit (Gerovit), Porevit atd. a snad i Radogost, pvodn
jen epithetem jména jiného, epithetem, jež pomalu dostalo význam

samostatný a i bh jím oznaený postavu samostatnou, tak asi,

jako bylo s r. Svarogem a Dažbbogem, nebo s . Kpovíwy,

Tpi.ócp^aX(xoí;, KT^ato?, "Apeioc, a pod.2)

Zajímavá je ješt otázka t. zv. Svantovitových idol.

Jak vypadal idol arkonský, víme z výše podaného popisu

Saxonova, ale socha se nezachovala, ani obraz její. Nicmén již

1) Složka svanto- . svatý, csl. CKSiTTi je všeslovauské slovo di>es ve

významu svatý (srv. i zend. grenta, lit szventas), na co7 patrn mlo vliv

i lat. sanctus. Pvodní význam zdá se však býti ,,silný" nebo „jarý"

{Briickner Archiv si. Phil. XTV. 166, Krek Einl. 397, Mareti Archiv si.

Phil. X. 136). He je s výkladem složky vit. Složka tato je v slovanské

personální nomenklatue velmi hojná, jak jsme práv vidli (srv. i Lorentz

O noMepejui. jjsuK-fe II. 113, 115 sJ. v Hsb. ota. p. jia. 1906, I.). Mik-

losich (EW. 393> pokládal ji za nevyložitelnou, ale podána byla ped
ním i po nm ada výklad. Už Dobrovský ml ji za zkratku slova vit^^^

(Slawin^ 272 si.) a tak i Pervolf (Archiv si. Phil. VIII. 16), Famincyn (Bohí.

I. 132) a patin i Janko (Pravk 220). Od ko. vi — pemáhati vyložil je

/flg-ic (Archiv XIX. 368; Svantovit — deus militiae). ifreA vykládal od

ko. vi, v, . váti (Einl. 398 ; Svantovit, vlastn *SvQtovtb — bh silného

vtru). Mareti vykládal zprvu (Rad 81, 117, 131) od kmene v, stsl.vitij,

'

vétij, r. OTB-brb, . obt, •— *vitb — sermo (odtud Svantovit — potentem

sermonem habens) ;
pozdji to opustil a spojil s vitati ve významu j^aípetv,

paflOBaxHCíí, *vit^ — laetus, rab (odtud Svantovit — íortis laetusque).

Srv. Archiv X. 135. Leger spojuje s ko. vit, vSt — slovo (Myth. 94),

Svantovit — bh dobrý v odpovdích. Srv. proti tomu Briickner (Kwart.

hist. XIII. 85), jenž sám supponoval si. vit význam — bh, pán (Rozpr.

Akad. Krak. W. hist. XXXV. 319, 321). Také Rozwadcwski vkládá do si.

vit význam dominus, srovnávaje stsl. noMOBHTb za olxoSeaTCOTV)!;, k emuž
srv. i srb. cjeHOBHT — duch stromový. (Quest. gram. Rozpr. Akad. Krak.

1897.) O jiných starších výkladech (od svith — svtlo a j.) srv. Krek

Einl. 397, o Matusiakov (od viti t. j. vncem) Lud. XIV. 35; obšírnji

obíral se jimi i /. Paploúski Helmolda kronika slaw. (Varš. 1862) 330 sL, 343.

2) Archiv si. Phil. XIV. 166.
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dávno setkáváme se v mythologické literatue se dvma pomníky,
které se pokládaly za obrazy Svantovitovy: 1. s reliéfem zazdným
ve stn kostela altenkirchenského na Ruján a 2. s kamenným
sloupem nalezeným v ece Zbrui, ozdobeným reliéfy a nahoe
hlavou se tymi tváemi (nyní ve sbírkách krakovské akademie).

Pomník v Altenkirchen pedsta-

vuje kamennou desku asi 1 m vysokou,

na níž se nalézá v reliéfu vytesaná

postava muže v dlouhé sukni až po

kotníky, s apkou na hlav, vyznaená
dlouhými kníry a krátkým vousem,

v rukou držící velký zahnutý roh picí

(Obr. 7). Co je na druhé stran kamene,

nevíme. 1) V okolí Altenkirchen panuje

prý tradice, že pomník ten je památkou
vítzství kesanského nad pohanstvem

r. 1168, a z této tradice, jakož i z attri-

butu (picího rohu) vznikla domnnka,
že to je obraz arkonského Svantovita.

Ale zde není tolik píslušných znak,
abychom této domnnce mohli pi-

svditi. Roh picí je attributem v té

dob velmi rozšíeným u pomník slovanských i neslovanských

(srv. dále na str. 147). Není to Svantovit ; ale pomník zdá se

býti starý a mže býti z XII. stol., jak nasvduje kroj i attribut.

Mnohem dležitjší vcn i literárn je druhá domnlá socha

Svantovitova, kterou r. 1848 objevil náhodou inž. K. Biekowski
v písku . Zbrue blíže Koubinyk (nedaleko Husiatyna), a která

darována byla majitelem panství hr. Mislavem Potockým
sbírkám Naukového tovaryšstva krakovského, z jehož majetku

pešla do sbírek akademie.^) Ponvadž jednotlivé detaily pomníku
upomínaly nápadn na Saxonv popis idolu arkonského, prohlásili

^) Srv. podrobnjší popis u Weigela Bilderwerke aus altslawischer

Zeit (Archiv f. Anthr. XXI. 53) a zprávu Nehringovu v Arch. si. Phil. 1903,

70. Reprodukce dosavadní jsou nedokonalé.

2) Bližší historii nálezu viz u Seidla J. Beitráge zu einer Chronik

arch. Funde in Ost. Mon. (Archiv í. Kunde d. ost. Gesch. IX. 1853) II.

153 a ve dvou statích M. Potockého a Th. Žebrawského v Roczniku Tow.
nauk. Odz. sztuky i arch. I. 1851. 3—7, 18—27. Rymarkiewicz (Jana Kocha-
nowskiego piesú šwietojaska o sobótce. Pozn. 1884. 136) vyložil pomník
za boha roních poasí.

Obr. 7. Reliéf z Altenkirchen.
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starší archaeologové a historikové, jako

na pr. J. Lelewel, Th, Žebrawski, sochu

zbruskou za idol Svantovitv,i) a i když

vzniklo podezení, že je to íalsifikát, a ada
jiných uenc, rznými námitkami vedena,

bud nevila v pravost,2) nebo aspo nesou-

hlasila s tím, že by to byl slovanský

Svantovit, event. njaké starší božství

slovanské,^) pece jiní zstali podnes vrni

pedpokladu pvodnímu a hájí pravost,

i stáí i náboženský význam pomníku.*)

Tento zbruský pomník je sloup z keme-
nitého vápence výše 2*70 w, jenž se skládá

ze dvou ástí: spodního tybokého sloupce

ozdobeného ve dvou adách reliéfy (v spodní

Obr. 8.

Zbruský pomník

v krakovské akademii

.

1) Jen A. Petruševió dokazoval, že je to

socha Chorsa-Dažboga (BHCTHHKb, Víde 1851

5_ 106—111). J. Lelewel Balwochwalstwo 11

(Národy 777 si.).

2) /. Sreznvskij 36pyicKÍH HCTynaHi* KpaK.

MHsefl (3an. P. apx. 06m. 1853. V. 163—196).

Sreznvský popíral, i že to je Svantovit, i vbec
slov. idol, a uznával, že se kamenným babám
v niem nepodobá. Proto vyslovil nedvru
v pravost (177, 181).

») Sem patí na p. AI. Briickner, jenž

v soše spatuje starý pomník avarský nebo

peenžský (Przegl. histoi. IV. 277, Kwart.

histor. XIII. 86 a Enc. pol. IV. 2, 166) a Vl.

Demetrykiewicz sWedává vbec v tchto pomnících

památky turkotatarské (Sprawozd Akad. Krak.

XV. 1910 Nr. 7), podobn jako A. Hartmann

a R. Virchow, kteí v nich vidli kamenné baby—
pomníky náhrobní íArchiv í. Anthr. XXI, 253 si.).

Také Máchal (mlí o nm), Leger (Myth. 102 si.),

K^trzynski {Leger 1. c. 103, 108) vymycují ji

z mythologií.

*) Tak aichaeologové Weigel (Archiv f . Anthr.

XXI. 59), Hartmann (tamže 1. c), Zaborowski

(Rev. de 1'Ecole anthr. 1907. 277), Koehler (Archiv

f. Anrhr. XXIV. 145), M. Sokolowski Ruiny na ostr.

Lednicy. Krak. 1876, 78, a K. Hadaczek. jenž

obhájení vnoval novji sta „Šwiatowid" v Mat.

antr. V. 1904. 114.
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ad obliejem en face, ve svrchní figurami v dlouhých sukních

s hlavami pomrn velkými) a svrchního sloupce, pedstavujícího

vlastní postavu, jejíž hlava na nízkém hrdle ní nad tlo stejn

tyboké, jako je spodní ást. Hlava má na tyech stranách

Obr. 9. tyi strany zbruského pomníku.

ploše modelované oblieje a nade všemi spolený nízký klobouk

s ohrnutým okrajem. Tlo je zjevn zahaleno v dlouhou sukni,

z níž dole vyuhuje jen spodek noh, a obemknuto plasticky

vytvoeným pasem. tyi boky tla ukazují na pravém boku
dv piložené, slab a ploše modelované ruce, levá s roztaženými

prsty, pravá s ohnutým picím rohem, na druhé stran v jedné

ruce íšku, na tetí a tvrté dv ruce otevené. Od pasu na
druhém boku visí me, pod nímž je vyznaena v slabém reliéfu

postava kon. Dv z malých postav ukazují dále \^znaené prsy

ženské (obr. 8 a 9).

lO
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Celý spor o krakovského Svantovita rozpadá se ve dv rzné
otázky: 1. jeli pomník pravý a starý, a 2. jeli to Svantovit, event.

podoba jiného slovanského boha, i pomník neslovanský.

Z historie celé otázky i z detail, které na pomníku mohou
mluviti, nepochybuji sám, že zbruský sloup je památka pravá

a stará. Historie nálezu a osob zúastnných nemá v sob nic

podezelého a také i styl celkový i detaily kulturní na pomníku,

na pr.k, me, klobouk, nestojí s tím v odporu, jak díve, na p.
o klobDuku, nebo mei a koni bylo omylem tvrzeno

;
práv naopak.

Je to rozhodn pomník starý, žádný falsiíikát.i) Jiná je otázka,

a spornjší, jeli to idol slovanského boha, zejména Svantovita,

ili ne. Sloup nalezen byl ve vých. Halii a ponvadž delší transport

není myslitelný, tedy tam také nkde pi Zbrui pvodn stál.

Shoduje se sice adou detail se Saxoiiovým popisem idolu Svanto-

vitova, ale ctní tohoto arkonského boha není v Halii doloženo

a bylo vbec podle starých zpráv lokální. Pi tom však nepochybuji,

jak dále ješt vyložím, že i v Polsku i v sousední ervené Rusi,

jež sousedily na jedné stran s Lutici a Pomoany, na druhé

s dnprovskou Rusí, kde existovaly kulty vyšších boh se zasv-

cenými jim sochami a svatynmi, mžeme zcela odvodnn ped-
pokládati existenci víry v božstva vyšší s analogickými kulty

a idoly. Neníli to tedy Svantovit rujanský, jehož ctní ostatn

vnikalo i do sousedního Polska,^) mohlo to býti njaké analogické

božství z doby X.—XI. stol. S mínním A. Briicknera a VI.

Demetrykiewicze, kteí v sloupu spatují avarský nebo peenžský
pomník, lze tžko souhlasiti. Avarského na pomníku není nic

Spíše by se mohli v úvahu vzíti Peenzi nebo Polovci (Kumáni),

Oguzi X.—XI. stol., ale tu zase neznám v celé sérii jihoruských

náhrobních pomník jimi zanechaných a známých pod jménem
kamenných hah,^) nic, co by stylem a celkovým pojetím rovnalo

se tomuto sloupu, jenž naopak svým rázem rovná se pece jen

1) Podezelé zdály se na pomníku detaily stylové a krojové, pílišné

piklonní k popisu Saxonovu a velmi istý, zachovalý povrch (tak K^t-

rzyskému), ale to je všechno bezdvodné, jak dobe novji Hadaczek
vyložil. Stylov pomník vykazuje naopak starobylost. Falsator z poloviny

XIX. století by jej byl pojal jinak.

2) Srv. pipomínku Saxonovu, že tributy roní scházely se do chrámu
Svantovitova nejen ze všech zemí slovanských, ale i od panovník zemí

sousedních (Saxo ed. Holder 566.).

') Srv. o nich výklad dále v kap. XI. a zde zatím aspo to, jak je jinak

charakterisuje sám Denaetrykiewicz 1. c, 7 a Sreznvskij 1. o. 181.
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nejvíce pedstavám, jaké mli západm' Slované o svých bozích.

Zejména poukazuji na attribut polykefalismu, zdraznný tak

Helmoldemi) a doložený adou pomník, pocházejících ze starého

území slovanského ,2) vi nmuž ustupuje taková drobnost stylová,

jakou se jeví býti na p. podoba zavšeného mee nebo šavle,^)

nebo neznámý odjinud motiv karyatid na spodní ásti. PolykefaUe

pomníku dostauje sama k zamítnutí mínní, že je to náhrobní

pomník turkotatarský. Roh také není žádným výhradním attri-

butem turkotatarských bab (tam je spíše nádobka), nýbrž je

obvyklý v té dob i jinde.*) Že je sloup z kamene, kdežto staí

popisují v slovanských chrámech sochy devné nebo kovové

(srv. dále), není žádným rozhodujícím dvodem proti slovanskosti,

jak se AI. Brckner domnívá.^) I jiné autentické zachované pomníky
jsou z kamene (srv. dole podaný výet v pozn. 2.) a i ze staré

doby máme zprávy o idolech kamenných. V Roštov stál na p.
kamenný Volos a jiné idoly kamenné rozbil Dobrya v Novgorod.')

Presbyter Kozma pipomíná ,,KyMHpH KaMeHHH h flpeBeHÍH"').

^) Helmold I. 83: (Slavi) multos deos etiam duobus, vel tribus vel

eo amplius capitibus exsculpttmt. Je to charakteristický zjev u záp. Slovan,
u Litevc a Germán nedoložený.

2) Pclykefalistických sloup kamenných našlo se více a jen na oblasti

Slovany osídlené. Demetrykiewicz vedle sloupu zbruského z r. 1848 uvádí

1. c. 9 ješt následující: 1. druhý podobný sloup nal. r. 1875 u Husiatynu
na ruském Podolí, ale zniený, 2. tetí podobný nal. r. 1838 v Holzgeilingen

ve Wirtembersku s dvma tváemi, 3. sochu se 4 hlavami, jež do r. 1850

stála ve vsi Tesnovce gub. kijevské, 4. figury se 2—4 hlavami z kurhan
gub. minské, 6. figury se 3 tváemi pod jednou apkou, které zná ze srbského

Míšeská tradice u mnicha pirenského a Petra Albina (Frenzel De diis

Soraborum u Hoffmanna Ser. rer. lus. II. 204-205). Podotkl bych však,

že podle Scinského sloup nalezený v Husiatyn nebyl polykefalický. Srv.

více o tom dále v stati o idolech vbec.
^) Rukoje a závs zdá se ukazovati známý maarský typ šavle

IX.—^X. stol. {Hampel Alt.l. 197), aleprvé mže patiti jen na vrub neum-
losti sochae, nebo jinak tvar se rovná typickému slov. mei X.—XI.

století. Závs ukazuje na šavli, ale tu nesmíme zapomínati, že v X.—XI. stol.

byla orientální šavle na Volyni a Podolí nošena i od Slovan.
*) Roh nebo pohár nalézáme na p. i na reliéfu v Altenkirchen, na

sochách z Galdowa-Jedrychowa (Goldau-Heinrichau) a Rosenbergu v Piusku
a ovšem i v popisech boh baltických. Srv. k tomu zejména práci Aug.

Hartmanna Becherstatuen in Ostpreussen (Archiv f. Anthr. XXI. 253)

a v citované WigelovS str. 48, 49, 50, 53.

6) Kwart. hist. XIII. 86, Enc. pol. IV. 2, 166.

•) Srv. výše str. 112.

') Arkiv za pov. jugosl. IV. 74, 79. Také ovšem mén hodnovrný

lO*
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Pomníky z kamene byly tedy idí, ale byly. Nebylo by také

pochopitelno, pro by byl tento materiál vylouen. Srv. i význam
slova balvam. Ostatn, jak Hadaczek dobe povdl, pomník

zbruský, a je z kamene, nese zjevný ráz techniky devné,
na kámen penesené.

Pokládám jej tedy spíše za idol západoslovanského božství,

zhotovený pod vlivem byzantských herm, než za turkotatarský

pomník náhrobní.

Rugievit, Porevit, Gerovit.

Vedle Svantovita bývá v pramenech jmenováno ješt nkolik

baltických boh, jejichž jména z ásti koní na vit a jejichž funkce.

Obr. 10. Plán ostrova Rujany.

pokud nám jsou známy, jeví mnoho shody s arkonským Svanto-

vitem. Je proto oprávnná domnnka, že jsou to vše lokální názvy

jednoho božství, tedy bozi se Svantovitém totožní a jen lokálními

loakiniv letopis pipomíná na Rusi kamenné idoly [Sreznévskij 3an. apx,

V. 180).
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attributy a jmény (epithety) nco málo rozrznní,i) zejména

když se jedná o bohy z jiných hrad na Ruján a z okolí nejbližšího.

Sem patí pedn Saxonv Rugievit^^) ctný v mst Koenici, kde

stál ve svatyni ohromný, dubový idol se sedmi oblieji, s jedním

meem v ruce a sedmi u pasu. Saxo sám srovnává jej s ital. Marsem
a vykládá za boha války .^) Druhý bh analogické funkce i podoby

hy\ Gerovit, t. j. Jarovit, tedy bh i jména blízkého Svantovitovi,*)

ctný ve Volgastu naproti Uznoimu a rovnž v Havelbergu. Ve
svatyni volgastské visel ohromný, jemu zasvcený zlatý štít,

jehož se nesml nikdo cizí dotknouti a jenž nesen do války ped
vojskem, pivádl vítzství.^) Ebbo nechybuje proto, nazývá-li

1) Tak pijímal už Kirpinikov }KMHn. N. 241, 61, Máchal Nákres

30, Briickner Archiv XIV. 166, Hilferding Co6. coh. IV. 164 a Jireek
Studia 148.

2) Jméno snad pímo znaí rugijský t. j. dominus Rugiorum, ru-

janský bh. Koenice (lat. Carentia) ležela ve vnitru Rujany (dn. Gaiz).

3) Saxo ed. Holder 577: Factumquercu simulacrum, quod Rugievithum

vocabant, ab omni parte magno cum deformitatis ludibrio spectandum
patebat. Nam hirundines, que sub oris eius lineamentis nidos molite fuerant,

in eiusdem pectus crebras stercorum sordes congesserant. Dignum numen,
cuius eífigies tam deformiter a volucribus fedaretur. Praeterea in eius

capite septem humane similitudinis facies consedere, que omne& unius

verticis superficie claudebantur. Totidem quoque veros gladios cum
vaginis uni cingulo appensos eius lateri artifex conciliaverat. Octavum
in dextra destrictum tenebat. Hune pugno insertm firmissimo nexu

ferreus clavus astrinxerat, nec manui nisi precise evelli poterat; que res

truncande eius occasio extitit. Spissitudo illi supra humani corporis

habitm erat; longitudo vero tanta, ut Absalon supra primam pedum
partem consistens egre mentum securicula, quam manu gestare con-

sueverat, equaret. Hoc numen, perinde ac Martis viribus preditum, bellis

preesse crediderant. Vedle Rugievita pipomíná Saxo 1. c. 578 v Koienici

ješt 2 idoly a 2 svatyn boh Porevita a Porenutia, kteí jsou tedy

odlišeni, jako bohové jiného významu a jiné funkce. Knytlingasaga

uvádí je jménem Renvit a Puruvit (MG SS. XXIX. 314). Srv. dále

str. 153. Podle Saxona 1. c. Porevit ml 5 hlav, ale byl beze zbraní,

Porenutius 4 hlavy, a pátý obliej na prsou, pi emž se levá ruka

dotýkala ela, pravá brady.

*) Složka stb. jar^, . jarý, r. apu, luž. jéry, jary — drsný, písný,

hnvivý {Berneker EW. 447). Srv. jména slov. knížecí Jarímarus, Jaroslaus

(Saxo ed. Holder 699).

5) Ebbo III. 8 (clipeus aureus parieti affixus Gerovito qui deus militiae

eorum íuit, consecratus, quem contingere apud eos illicitum erat). Herbord

III. 6 (clipeus pendens in pariete mirae magnitudinis, operoso artificio,

auri laminis obtectus quem contingere nuUi mortalium liceret, eo quod

esset illis nescio quid in hoc sacrosanctum ac paganae religionis auspícium.
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i Gerovita bohem války a stotožujeli jej s Marsem.^) O havolan-

ském Gerovitu víme jen, že ku poct jeho konána byla velká

slavnost na jae, pi níž po celém mst vlály praporce. Biskup

Otto bamberský, ubíraje se do Pomoan r. 1128, práv se k ní

nahodil a nesmírn byl doten, tak že do msta nechtl vstoupiti.^)

Podobnou obmnou lokální byl asi bh, jehož ohromná, krásn

ezaná socha nalézala se v chrámu gockovském.^)

Triglav.

Tetím bohem funkce patrn souhlasné byl šttínský Triglav.

Idol jeho ve svatyni vyzdobené krásnými ezbami a malbami

ml sice o jednu tvá mén než sousední Svantovit, ale za to jej

spojuje s tímto kult kon, který podobn Svantovitovu opatrován

byl v chrám od knží a který také dodával vštby v pípadech

války pomocí rozložených kopí, pes nž mu bylo pecházeti.*)

Ebbo zove Triglava ,,summus deus" v Šttin tak, jako Helmold

Svantovita ,,deus deorum" v Arkon.^) Byl tedy Triglav také

in lantum ut uunquam nisi belli solummodo tempore a loco suo moveri

deberet. Nam, ut postea comperimus, deo. suo Gerovito, qui lingua latina

Mars dicitur, erat consecratus, et in omni proelio victores sese hoc praevio

confidebant.

^) Srv. poznámku pedešlou a Herboid III. 6. S. Matuslak uznává

Jarovita (Jesza) za nejvyššího boha, vládce jara. Lud. XIV. 176.

2) Ebbo III. 3. nam ipsa die adventus eius (episcopi) civitas vexillis

undique circumposita cuiusdam idoli Geroviti nomine celebritatem agebat.

3) Ebbo III. 10.

*) Ebbo III. 1: Stetin vero amplissima civitas et maior Julin tes

montes ambitu suo conclusos habebat, quorum medius, qui et alcior summo
paganorum deo Trigelawo dicatus, tricapitum habebat simulacrum, quod
aurea cidari occulos et labia contegebat, asserentibus idolorum sacerdotibus

ideo summum deum tria capita habere, quoniam tria procuraret regna, id est

coeli, terrae et inferni. Ebbo tedy podotýká, že idol ml oi a ústa zakryta

zlatým pasem, aby nevidl hích lidí a dále, že ti hlavy podle výkladu jeho

knží znamenaly ovládání tí království: na nebi, na zemi a v pekle, v emž
je už zejm zíti ohlas uení kesanského, tak že to s pvodním významem
a s pvodní funkcí Triglavovou zejm nemá co initi. Kirpinikov

ovšem daleko zašel, když se na základ této zprávy domníval, zeje Triglav

snad jen deformací kesanské sv. Trojice (}KMHn. 1885. IX. 64). Spíše

bych soudil, že souvisí trojhlavost boha v Šttin s temi vrchy, na nichž

Šttin stáJ (Ebbo III. 1).

^) Další doklady: Herbo:d II. 32 (erat autem ibi simulacrum triceps,

quod in uno corpore tria capita habens Triglaus vocabatur), Mon. Priefl.
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pedevším bohem války. Když biskup Otto Šttin pokestil, dal

na vrchu vystavti chrám sv. Vojtcha. Knží se sice pokusili

revolucí restaurovati starý kult, uchylujíce se k všelijakým machi-

nacím, ale nepodailo se to.i) Otto zrušil svatyn Triglavovy

v Šttin pomocí samého lidu, jenž, vida, že se bohové nebrání,

pomohl je vyvrátiti a bohatství tam nahromadná roznésti. Idol

sám byl biskupem rozbit, rozsekán a tri hlavy stíbrné poslány

do íma na dkaz obrácení Šttina.^) Jiný Triglav ctn byl ve Volín,

kde však jeho zlatý idol knží po zniení chrámu Ottonem bam-

berským zachránili na venkov a ukryli v díe dutého stromu, do

níž mu pohané nadále mohli klásti obti. Otto se marn namáhal,

aby se ho zmocnil.*) Tetí známý Triglav ctn byl podle pozdjší

jedné místní kroniky v mst Braniboru, ale o nm nevíme nic,

než to, že idol jeho s temi hlavami byl po pokestní knížete

Pribislava znien.*) Další Triglav prokázán není,^) a se s jménem
samým jinde setkáváme.*) Ale jména ta, na p. jméno hory vkoru-

tanských Alpách, nemají již co initi se slovanskou mythologií

a bohem Triglavem. Triglav nebyl bohem všeslovanským, jak

II. II. In ea civitate domus duae, quas ab eo quod inclusa deorum simulacra

continerent continas dixere priores, ingenti cura vel arte constructae, haud

grandi ab invicem intervallo distabant, in quibus ab stulto paganorum

populo deus Triglous colebatur. Praeterea et equum formae praestantis, qui

dei Trigloy (sic!) dicebatur, cives alere consueverunt. Nam et sella eius auro

et argento, prout deum deceret, omata in altera continarum ab ydolorum

pontifice servabatur, loco et tempore constituto procederet, cum ad captanda

auguria vario enore delusus gentilis ille populus conveniret. Vedle toho

má ješt traktát Miracula Ottonis k r. 1189 zápis o Triglavu bsu, jenž

posedl ženu, kterou mrtvý Otto osvobodil (MGH. SS. XII. 915).

1) Srv. Ebbo III. 1, 15 si.

2) Herbord III. 32. Mon. priefl. II. 13.

3) Srv. vypravování Ebbonovo II. 13.

*) Ann. 1136 fuit in Brandenburg rex Henricus, qui slavice dicebatur

Pribezlaus, qui christianus factus idolm, quod in Brandeburg fuit cum
tribus capitibus, quod Tryglav slavice dicebatur, et pro Deo colebatur et

alia idola destruxit. (Chronicon Brandeb. apud Leihniz II. 19, Raumer

Reg. N. 901.; srv. k tomu i další tradici u Frenzla {Hofftnann Ser. rer.

lus. II. 205.) Tohoto Triglava pipomíná i Pulkava k r. 1154 (Fontes

r. bob. V. 89, 270).

6) V okolí Míšn a jinde v okolí stály prý kamenné idoly s temi oblieji

podle zprávy mnicha pirenského a Petra Albína a sice ješt za doby mni-

chovy r. 1526 {Frenzel u Hoíímanna Ser. rer. lus. II. 204—5).

•) Srv. osadu Triglav u . Regy v záp. Pomoansku, horu Triglav

v Korutanech.
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vykládal D. Trstenjajc a I. Hanuš,i) nýbrž jen lokální obmnou
spoleného solárního božství, jako byl Radogost v Rete, Svantovit

v Arkon, Gerovit, Rugievit ve Volgastu a Koenici.

Vedle dosud uvedených, uritj i vystupujících boh baltického

systému, které vesms mžeme míti jen za obmny jednoho

božství pvodn solárního s pozdjší vyvinutou funkcí válenou,

jmenují nám staré prameny ješt jiné, o nichž však mimo jméno

nevíme nic, nebo tak málo, že nám funkce a prvotní význam

boha zstává naprosto nejasný. Patí sem Porevit, Porenut, Turupit,

Pizamar, Tiarnaglofi, Prove, Sivá, Pripegala, Podaga, Hennil,

Goderac, Vitellube, Swantebueck, Hammon, Julius [Julus] mimo
nkterá nová jména pramen pozdjších, a ani tím ada slovan-

ských boh není vyerpána; nebo se setkáváme v pramenech

ješt s dalšími zmínkami o bozích bud anonymních,^) nebo pod

substituovaným jménem ímským a nordickým skrytých. Tak

pod jménem Merkuria, Saturna, Plutona, Vulkana, Diany, Venery,

Vodana, Thora a Freye.^)

1) Tak omylem vykládal D. Trstenjak, jenž napsal o Triglavu obšírnou,

ale nekritickou studii ,,Triglav, mythologino raziskavanje" (Ljubl. 1870)

a Ign. Hanuš (Wissenschaft 100). K Triglavu srv. i /. Jireek Studia

149—150 (jenž jej jako Krek Einl. 395 pokládal za boha solárního) a K. J.

Erben O dvojici a trojici ve slovanském bájesloví (M. 1857), lánek
. Zibrta Vybájené pokusy o výklad božstva Triglava (. Lid. XVII. 44)

obsahuje jen otisk bezcenného, nesmyslného listu far. J. Dobiáše Ign. Ha-

nušovi.

2) Anonymní božstvo pipomíná u Lutic Dtmar (VIII. 64, [VII,

47]) prav, že mli bohyni, jejíž obraz byl nošen na praporech. Jeden

nmecký voják r. 1017 prorazil prapor kamenem, naež si knží bohyn
stžovali u císae a dostali náhrady 12 talent. Ale pi pechodu pes .
Mildu ztratili jinou bohyni.

3) Sem patí jednak zmínka Vidukindova (III. 68) k r. 963 o mst
v zemi vagerské, kde nalezeno bylo ,,simulacrum Saturni ex aere fusum,

quod ibi inter alia urbis spolia repperit (Herimannus) et magnum spectaculum

populo praebuit," jednak zpráva Herbordova, jenž III. 24 dí, že v Julín

mli za nejvyššího boha pekelného Plutona. V pokraování kroniky clun-

ského mnicha Richarda z pol. XII. stol, teme o Luticích: Mercurium tamen

et Venerem precipue colunt non in templis sed in nemoribus vel iuxta

íontes (SS. XXVI. 84). Jiná anonymní bohyn v annalech s Dianou srovná-

vaná (oznaení to slouží k výkladu jména msta) byla asi ctna v Magde-

burku, jak souditi musíme ze staré tradice o idolu Diany, tam Karlem
Velikým vyvráceném, v Ann. Magdeb. k r. 937, v Chron. Magdeb. k r.

804—814 (MG. XVI. 143, Meihom Ser. r. germ. II. 270, Mulverstedt Reg.

archiep. Magd. 1876. I. . 21, 82.) Podobn dlužno rozumti i zpráv
angl. mnicha Orderika, jenž ve své Hist. eccles, III. k r. 1069 (psána byla
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Porevit a PorenuHus mli idoly a svatyn v rujanské Koenici

vedle svatyn Rugievitovy, tak že dlužno v nich vidti božstva

jiná, ovšem významu neznámého. Porenutius mohl byli však

dobe lokální formou starého Peruna. i) K nim se dále adí neznámí,

jedinou historií Knytling uvedení bohové Rinvit, Turupit, Pizamar

2iTiarnaglofiw Koenici a Jasmund, jejichž idoly pokácel a spálil

dánský Valdemar po vyvrácení Arkony.^) Jakého byly významu

a jaké funkce, nelze íci, ale není nemožné, že v Turupidu máme
ped sebou cizí božstvo finnské^) a v Tiernoglavu bud si. Cerno-

glava (si. ÍTbrm, polab. arne), nebo rujanskou obmnu boha

Triglava.*)

Prove byl nejpednjší bh ctný v Stargard v zemi Vagr
a víme o nm pouze, že ml tam zasvcený dubový háj bez idólú,

ale s knžskou organisací, v jejíž ele stál r. 1149 veleknz Mike.^)

r. 1141—1142) pipomíná o Luticích, že ctili Vodana, Thora a Freyu: ,,Leu-

ticia . . . In ea populosissima natio consistebat, quae gentilitalis adhuc

errore detenta verum Deum nesciebat ; sed ignorantiae muscipulis illaqueata,

Guodenen et Thurum Freamque aliosque falsos deos, immo daemones

colebat" (MGSS. XX. 55.). O podobné ímské interpretaci boh germán-

ských srv. Helm Altg. Rel. 69 (srv. na pr. už u Caesara BG I. 50 a Tacita

G. 9.).

1) Srv. texty výše na str. 98. Jméno Porevit vykládal Mareti za

Pr-bvovifa — primus laetusque (prtvij, polab. páry). Viz Archiv si. Phil.

X. 138.

2) Knyslingasaga (MGSS. XXIX. 314): Postero die mane proíectus

est rex cum suis ad oppidum, quod Karentia vocatur, et ibi concidi iussit

tria idola, quae Rinvit, Turupit et Puruvit nominabantur . . . Sed eo die,

quo haec idola combusta šunt, christianizarunt nongentos homines et consec-

rarunt undecim coemeteiia. Ibi multam pecuniam ab idolis ceperunt,

et aurum et argentum, sericum et bombycem et purpurám, galeas et enses,

loricas et omnia armorum genera. Quintum idolm Pizamar nominatum

est. Id Asundi íuit, quod nomen est oppidi. [Idolm] hoc etiam combustum

est. [Alius deus] etiam vocabatur Tiarnagloíi, is erat eorum victoriae deus,

qui cum iis in expeditionibus ibat ; mystacem habebat argenteum. Diutissime

is quidem servatus est; tertio tamen anno eo etiam potiti šunt.

3) Šafaík SS. II. 635, Leger Myth. 155, Briickner Enc. pol. IV. 2,

164. Pizamara vykládal Hilferding (Hor. BajiT. Ccb. 248) za Peimira,

Boguslawski (Dzieje II. 753) te Bisomir.

*) Briickner 1. c.

») Helmold I. 52: primi et precipui erant Prove deus Altenburgensis

terrae, Siwa dea Polaborum et Radigast deus terrae Obotritorum. Srv. i I.

69 a 83: veniremus in nemus . . . Ulic inter vetustissimas arbores vidimus

sacras quercus quae dicatae fuerant deo terrae illius Proven, quas ambiebat
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Jméno má nejvíce shody se si. prai/b^) a na to by ukazovala i zpráva

Helmoldova o soudech v jeho háji konaných. S Perunem bych ho

nespojoval a rovnž sluší zavrhnouti jeho obraz na jednom zkamen
v Mikorzyn v Prusku nalezených, ponvadž kameny ty ranami

popsané jsou falešné.^)

Sivá (Živa?). Nic bližšího nevíme o Siv [Sivá dea Polahomm),

a ji pokládá Helmold za jedno z hlavních božství polabských

s píslušnou organisací knžskou a kultem. 3) Výklad jména

a Významu jeho jé zcela nejistj*) a obvyklé v starších knihách

mythologických stotožování Sivý s božstvím úrody zemské, plod-

nosti a vbec života (a lat. Cererou) spoívá jen na falešné eské
glosse v Mater Verborum^) a na dedukcích, jež z ní a z provázející

ji miniatury vyvodil kdysi v obšírné stati J. Er. Vocel.^) Sivá mimo
polabské Slovany vbec doložena není. Co Prokoš vypravuje

o chrámu bohyn Živy [divinitas Zywia) u Krakova, je výmysl,

založený na Dlugošov zpráv o božství éywie zvaném, které však

je nco jiného (srv. výše str. 48) a s polabskou Sivou totožné

atrium et saepes accuratior lignis constructa, continens duas portas. Praeter

penates enim et ydola, quibus singula oppida redundabant, locus ille sancti-

monium fuit universae terrae, cui flamen et íeriationes et sacrificiorum

vaiii ritus deputati fuerant. Ulic omni secunda feria populus terrae cum
regulo et flamine convenire solebat propter iudicia . . . AUii (dei) silvas et

lucos inhabitant, ut est Prove deus Aldenburg, quibus nullae šunt efíigies

expressae."

1) Tak i Bríickner Enc. pol. IV. 2. 164, jenž však o existenci boha

Prove velmi pochybuje. M. Kavczyúski vykládal bu za si. Pravh —
spravedlivý nebo za Provh, což spojil s germ. franja — pán (Archiv si. Phil.

XI. 612).

2) O nich více pozdji v kap.. XI. Zatím odkazuji na sta Jagiovu
3hu. cnaB. (|)Hn. III. 12, kde jsou i píslušné obrazy.

3) Helmold I. 52. Srv. citát výše na str. pedešlé.

*) Srv. na pr. výklad Maretiv za hypokoristikon z apellativa Daby-

živa — utinam sis viva (Archiv si. Phil. X. 141). Briickner nevykládá, ale

pepisuje Žywia (Enc. pol. IV. 2, 167).

8) Sivá dea frumenti, Ceres. Mimo to v miniatue písmeny A na prvém
listu spatuje se postava v modrém rouše s kvtinami v rukou a nad ní

nápis: ,,Estas — Sivá. Srv. Patera-Sreznévskij Ejioccbi 81.

•) Vocel Pravk 375. Srv. však Hanuš O bohyni Živ. Zpr. zas. král.

spol. nauk. 1865 I. 123 si. V knize Wiss. si. Myth. 123 sestavuje Živu s ind.

Sivou. Obraz Živy domnle stojící v Ratiboru rekonstruoval Botho a po
nm pejímali mnozí (srv. dále v pídavku I), na p. Bangert ve vydání

Helmoldov 127.
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není.i) ^ jinak Dlugoš uvádí i polskou Cereru, jakožto mater et

dea frugum?)

Pripegala. V listin arcibiskupa magdeburského Adelgotta

z r. 1108 teme dále jméno boha Pripegala zvaného. Je to auten-

tická listina dležitá pro boj kesanství s pohanstvím, vyzýva-

jící do boje proti barbarm. Biskup líí, jak Slované se vzbouili,

jak utínají kesanm hlavy a je obtují: ,,Phanatici autem illorum

quotiens commessationibus vacare libet, ferus in dictis capita

vult noster Pripegala, huius módi fieri oportet sacrificia. Pripegala,

ut aiunt, Priapus est et Beelphegor impudicus. Tunc decollatis

ante prophanationis sue aras Christianis crateres tenent humano

sanguine plenas et horrendis vocibus ululantes, agamus, in-

quiunt, diem leticie, victus est Christus, vicit Pripegala victorio-

sissimus."^)

Co je tento Pripegala, nepodailo se vysvtliti. Výklad biskupv

s Priapem a Belphegorem nemá smyslu (je to biblické srovnání,

k nmuž jej asi vedly slabiky pri a peg), ale i všechny novjší

výklady postrádají pesvdivosti,*)

Podaga. Rovnž nic nevíme o božství ctném ve Vagrii a zv.

Podaga, o nmž má Helmold v kapitole vnované Provemu tuto

zmínku: Est autem Sclavis multiplex ydololatriae modus, non

enim omneš in eandem superstitionis consuetudinem consentiunt.

Hit enim simulachrorum ymaginarias formas pretendunt de templis

veluti Plunense^) ydolum, cui nomen Podaga ; alii silvas et lucos

inhabitant ut est Prove deus Aldenburg, quibus nullae šunt effigies

expressae.*)

1) Stotožuje však obé Janko Pravk 216. Srv. i Matusiak Olymp

88. Krek (Einl. 403) existenci Živy vbec zavrhuje, Máchal (Nákres 35) o ní

pochybuje.

2) Srv. text Dlugošv dále na str. 167.

3) Archiv si, Phil. VI. 221.

*) Famincyn transkriboval Pripekalo (srv. . pipéci) a pomýšlel na

boha slunce (Bohí. I. 189), podobn Leger (Myth. 153), což ostatn shledávám

už u Zeussa Deutschen 38. Naproti tomu Briickner 1. c. vykládal jméno

Pribychval, t. j. ten, jemuž pibývá vítzství, vítzný (srv. Pribygoj — acces-

sit valitudo, Pibyslav — accessit gloria, Pribymir— accessit pax) a soudí,

že toto epitheton zatlailo jiné starší jméno. Výklad tento sdílí i Mareti

Archiv si. Phil. X. 139 a Krek Einl. 405.

5) Není to župa srbská Plony, ale Plun u jez. Plunského ve Vagrii.

•) Helmold I. 83.
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Jaké to bylo božstvo, nevíme. Jméno Podaga je zcela

neznámé, — snad pouhá zkomolenina a všechny výklady dosud

podané jsou optn jen málo pesvdivé hypothesy^)

Další božstva dlužno bud vbec vylouiti nebo pijímati

jenom s nejvtší reservou.

Hennil a Goderac. U Dtmara máme následující zprávu

o ob5rvatelích z okolí Merseburga: Domesticos colunt deos multum-

que sibi prodesse posdem sperantes hiis immolant. Audivi de

quodam baculo, in cuius sumitate manus erat unum in se [ferreum]

tenens circulum, quod cum pastore illius villae, in quo is fuerat,

per omneš domos has singulariter ductus, in primo introitu a porti-

tore suo sic salutaretur: ,,Vigila Hennil, vigila!"— sic enim rustica

vocabatur lingua — et [epulantes ibi delicate] de eiusdem se tueri

custodia stulti autumabant, ignorantes illud Daviticum: Simulacra

gentium opera hominum et caetera.^)

Zde Dtmar má sice na mysli Slovany v okolí Merseburga,

ale slovo Hennil samo ve form nám sdlené zní cize a nelze ho

vyložiti. Ostatn vcn sem nepatí, neznaíc božství, jak mnozí

za to mli, srovnávajíce jméno s mad, hejnal, lit. goniglis nebo

luž. honidlo.2) Je to nejspíše jen název vesnické hromady, snmu,
do nhož pastý svolával, nebo obadu, jenž se pitom konal, jak

už Ursinus r. 1790 a po nm Mierzyski a C. Zíbrt vyložili

a analogiemi doprovodili.*) Rovnž dlužno vylouiti božství

Goderac, ctné prý podle zprávy Arnolda lubeckého v zemi Ilowe,

z dvod, na nž A. Brckner správn poukázal,^) a bohové

1) Leger (Myth. 152) vykládá je za metathesi jména Pogoda, boha

povtí, o kterém mluví i Dlugoš (srv. dále str. 167) ; Maretió (Archiv si.

Phil. X. 139) vykládá je za zkomoleninu jména Budigoj nebo Budogoj —
in expergefactione validus (od ko. bud + goj), tedy za ,,boha dobrého pro-

buzení," M. Káwczyúski vyložil je v po-dag a spojil s germ. tog — vtev,

z ehož dospl k bohu bydlícímu ve vtvích, v hájích (Archiv XI. 612).

Nesmyslný výklad má Ržika SI. báj. 80.

2) Dtmar VIII. 69 (VII. 50j.

") ŠafaHík SS. II. 635, Bogusiawski Dzieje II. 756, Frenzel De diis

Sorab. 23, Preusker BJicke III. 227.

*) Ad. erný Myth. byt. 431, Mierzyúski Nuncius cum baculo (Wisla

IX. 376), C. Zibrt Rychtáské právo, palice a kluka (Vstník král. spol.

nauk 1896. 14 si.). Srv. i Kirpinikov Cb. reopi (}KMHn 1879 XII.

-a 1880 I.—II.).

^) Arnold, mluv o smrti biskupa Berná zvínského, podotýká:

„ille (Berno) culturas démonm eliminavit, lucos succidit et pro Gudracco
Godehardum episcopum venerari constituit." (Arnold Chron. V. 24.) Tento
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Viteluhhe a Hammon — Suentebueck jsou zase bohové doložení

teprve pozdní legendou t. zv. druhou ebsdorfskou ze XIV. st.,

která do události r. 872 (zabití vévody Brunona a soudruh od
Norman) substituovala Slovany^) a vykládá: Post mortem vero

praenominati Karoli Magni serenissimi imperatoris quidam non
veri Christiani sed falši praecipue trans Albeam, quia potenti

manu ad fidei Christianae susceptionem quodam módo compulsi

šunt, suadente generis humani totiusque nostrae salutis hoste

crudelissimo susceptam fidem Christi relinquentes idola sua projecta

Hammon scilicet Suentebueck, Viteluhhe, Radegast cum ceteris

erexerunt et in loca sua pristina statuerunt et ut ante susceptam

fidem relicto Deo vero coluerunt. Haec facta šunt post mortem
Karoh, sicut proferrtur tempore Ludovici primi, qui Karoli filius

fuit. Uvedený Viteluhhe mohl by býti njakým Vitoljuhem nebo

Vitoldem^) a íawwow interpretací latinského jména za njakýrohatý
idol Ve zpsobu Juppitera Hammona,^) což by zdánliv potvrzoval

pipojený slovanský Suentebueck t, j. svatý býk, jakož i zpráva

Kardízího, že Slované X. stol. ctili býky.*) Nemohu se však pece
odhodlati, abych tento' výklad pijala svatého býka ,,Hammona"
umístil mezi bohy slovanské, nebo Westberg zprávu Kardízího

jinak te a lépe vykládá: ,, Slované, ctitelé ohn," — na ostatn
i jiné zprávy arabské poukazují.^) Ovšem ctní býka bylo a udrželo

se u Slovan, jak jsem doložil už výše radou jiných doklad,®)

ale na boha povznesen nebyl.

passusvzat je z listiny zvínského biskupství z r. 1171 (Cod. Pom. I, . 31),

v níž Jindich Lev dával biskupu Bernovi ,,in terra Illowe villam sancti

Godehardi, que prius Goderac dicebatur." Arnolda svedla patrn analogie

Sv. Vít — Svantovit a substituoval ped Godharda pohanského boha
Goderaka. Ale je to jen zámna jména místního [Briickner Archiv si. Fhil.

XIV. 164.).

1) Srv. G. Leibniz Ser. rer, brunsv. Hannov. 1907. I. 191 (Fragmentm
ex Martyrm in Ebbekestorp quiescentium passione.). Vzata s ruk. ant-

werpského sdleného R. Pabebrochem. Vztahuje se na Ebbekesdorf (dn.

Ebsdorf) v Luneburgu. Srv. Giesehrecht Wend. Gesch. I. 128.

2) Odtud má patrn svého boha Wietolda na Ruján autor anon.

traktátu XVII. stol. ,,Historia episc. Caminensis" a Kramer v Hist. pomr,
eccl. 160í. 168. Srv. Nehring Archiv si. Phil. 1903. 69.

') ekové ctili Dia Ammona v podob beraní (xpioitpóaWTCOi;).

Srv. Baiifneister Denkmáler I. 66.

«) Ed. Bartold 123.

6) Podrobnjší doklady podal jsem k tomu už výše na str. 72.

«) Srv. str. 72.
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Že konen neexistoval ve Volín ani zvláštní bh Julius,

je také zejmo. Celá, legenda o ctní kopí Juliova povstala jen

dobrodružným výkladem nejasného jeho názvu práv ták, jako

vznikla paralleln i legenda o založení msta Juliem Caesarem^)

na základ druhého jména msta Volína — Julin}) Jak vzniklo

jméno hasta Julii z germ. Julhlock a co znamenalo, vyložím dále

ješt v kapitole o kultu idol a fetiš u Slovan.^) Ostatn byly

tradice o svatých kopích, jež se nosila pi výpravách válených

ped vojevdcem,*) jenže julinská hasta byl patrn silný kmen;

columna mirae magnitudinis zove jej Ebbo, když vypravuje, jak

sv. Bernard jej chtl sekerou poraziti. Naprosto nevíme, exiátoval-li

vskutku lužický bh s modlou F/ms zvanou, o nmž uinil zmínku

teprve r. 1492 Botho ve své kronice, pipojiv i vymyšlený obraz,

o nmž pozdji bylo mnoho psáno,^) ponvadž není pro nj

1) Tak Ebbo II. 2 (Bemhardus amore martirii flagrans, arepta

securi columnam mirae magnitudinis Julio Caesari, a quo urbs Julin nomen
sumpsit, dicatam excidere aggressus est. Srv. III. 1). Mon. prieíl. II. 5, 6

(lancea Julii Caesaris colebatur, quam ita rubigo consumpserat, ut ipsa

ferri materies nullis iam usibus esset profutura), 16 (continam unam inter

alia sacra deificam illam Julii Caesaris quam colebant lanceam continentem

in manus episcopi tradiderunt), Herbord III. 26 (Sed mone, ut illius cala-

mitatis memores nec Julim ipsm nec Julii hastam, nec síatuncula idolorum

vel simulacra ullo módo colatis denuo). Podle tchto pramen piítali

pvod msta Caesarovi i polští kronikái (srv. Bielowski MPH II. 49, 179,

265, 476, 481) a také už Saxo gram. passim (viz index vydání Holderova).

2) Msto Volín mlo jmen nkolik: Volín, Vinetha a Julin, Julina —
Jumne, Jumneta. Srv. o tom více v mých SS. III. Kap. V. (dosud ne-

vydáno).

8) Už Dobrovský dobe postihl, že Julia pejali ze Skandinávie (Slavín

27P). Srv. zatím Helm Altg. Rel. 105, 216. Zakrzewski St. spojuje kopí

ctné v Julín se zvykem darování kopí v dob Karoling. Darované kopí

pešlo v mythus (Sprawozd. Ak. 1910, 25).

*) Takové nesli ped Ottonem III., když táhl do íma. Arnoldus

de S: Emmerano II. 33 ^SS. IV. 567). — Sem také asi náleží svaté s nebe

seslané kopí srbského župana Nemanji a zlaté kopí uherských král XI.

stol. (Srv. Jireek Gesch. Serb. I. 125.)

6) Botho Chronik ed. Leihniz 245 (k r. 1116), obraz str. 336. Dále

srv. Kr. Manlius De idolo Lusatiorum dejecto Flyns (1570), B. Muink
Uber den slav. Abgott Flins (Zs. f. slav. Lit., Kunst und Wiss. 1862—64),

H. Máchal O lužické modle Flins (Slov. Sb. 1884), erný Ad. v lánku
Srbové v Ottov Slovníku XXIII. 927. Nejúplnjší pehled všeho, co o nm
víme, podali K. Jen v as. Mat. srb. 1869, 36 a Jan Jen tamže 1910. 60 si.

Srv. též Mich. Frenzel De idolis Slav. 1719, 80, Abr. Frenzel De diis Slav.

(Ser. r. lus. II. 85 si.).
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starého dokladu, podobn jako pro boha Krodo zvaného/) nebo

pro lužickou bohyni Cicu a celou adu jiných boh, které mezi

lužické zaadili v XVII. stol. Michal a Abraham Frenzelové.^)

O rozliných bozích pruských a litevských, kteí byli bez rozmyslu

zaazováni mezi slovanské a hlavn polabské, zmiovati se vbec
nemusím.

Cernohog a Blbog. Za to jiné polabské božství, a o nm
víme pramálo, zasluhuje bližší úvahy. Je to Cernohog a suppo-

novaná k nmu antithese Bélhoga.

Helmold (I. 52) vykládá, že Slované, když pi hostin íše

kolem stolu kolují, vzývají pi tom boha dobrého nebo zlého,

kterého zovou Cernobogm.^) Jiného starého dokladu pro Cemo-
boga není, jediná Knytlingasaga snad má na mysli totéž božství,

ale uvádí je jménem Cernoglava — Tiernoglav, neníli to Triglav.*)

Je tedy Cemobog doložen urit jediným HelmoIdem na uvedeném
míst a pihlédnemeli k nmu blíže, není ani tu jisto, jeli jím

potvrzena a prokázána existence zvláštního, samostatného Cemo-
boga, nebo není nemožné, že slovo Zcerneboch je užito appel-

lativn ve smyslu erného, t. j . zlého boha vbec. Dále nelze popíti,

že sám pojem Cemoboga, jakožto representanta zla, hledíc zejména

k tomu, že jej Helmold sestavuje s dáblem, má na sob píliš

mnoho spoleného s kesanskou, nebo lépe eeno, církevní ped-
stavou o áblu. Proto se už r. 1863 J. Jireek domýšlel, že Cemo-
bog podobn jako Blbog jsou názvy, vzniklé v dob pozdjší, ke-

1) Botho Chronik 286. eští mythologové jej hojn spojovali s démonem
Krt falešné glossy Mat. Verb. {Erben M. 1857, 281). Starší literaturu

o Krodu viz u Kayssarova 41. Heinecius vytiskl o nni celou dissertaci.

2) Srv. u Michala Frenzela De idolis 1. c, Ahr. Frenzel 1. c. K Cice

srv. i Lud XI. 358 a Boguslawski Dzieje II. 777. Výmyslem XVI. stol.

je také Jutrobog (už u Frenzel 1. c. a v míšeské kronice Albinov z r. 1590),

o nmž srv. Nehring Archiv si. Phil. 1903. 71, Boguslawski Dzieje II. 766

a Karlowicz Arch. f. Rel. wiss. 1900, 187. Pozdní svdectví viz u Frenzela

De diis Sorab. {Hoffmann Ser. rer. lus. II. 178).

^) Helmold I. 52: Est autem Sclavorum mirabilis eiior : nam in coviviis

et compotationibus suis pateram circumferunt, in quam conferunt, non
dicam consecrationis sed execrationis verba sub nomine deorum, boni scilicet

atque mali, ommem prosperam fortunám a bono deo, adversam a málo
dirigi profitentes. Unde etiam malum deum sua lingua diabol sivé

zcerneboch, id est nigrm deum appellant. O tomto zvyku pipíjeni bsm
srv. mj ŽS. I. 217.

«) Srv. výše str. 163.
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sanské^) a po nm O. Moulskij s W. Nehringem dvodn vykládali

Cernoboga vbec za výplod vliv kesanských, zejména kesanské
pedstavy o áblovi nebo antikristu, kterou Slované na konci

doby pohanské poznali a do svého náboženství penesli.2) Každým
zpsobem existence njakého zvláštního boha Cernoboga jest

velice pochybná. Nechci tím íci, že by na konci doby pohanské

nebyla se vbec vytvoila pedstava o erném bohu— v tom smru
nechci pochybovati o vrohodnosti zprávy Helmoldovy, — ale

nad míru je pochybno, byláli tato pedstava už díve a náleželali

ryzí a domácí pohanské víe.^) Že na konci doby pohanské mohla

v Polabí vzniknouti pedstava Cernoboha vlivem kesanským,
jest pirozeno a ukazuje nám to mezi jiným na p., jak si sou-

asn knží šttínští pro pohanskou ješt víru upravili už pojem

tí íší: nebeské, pozemské a pekelné.*)

Ješt mén než Cernoboh zaruen je Belbog.^) Blboga ne-

mžeme vbec ze staré doby pímo prokázati. Co svdí pro

jeho existenci, jest jen zpráva HelmoIdova o erném bohu, který

tím sám sebou vyžaduje antithesi boha bílého, t. j. dobrého^)

a dále nkolik topografických jmen: Blbožice u Královic

v Cechách, Bialobože . a Bialobožnice v Polsku, B-fenue 6orH

u Moskvy, B-fenoóoiKCKÍH MOHacTHp-b v gub. kostromské, dva vrchy

v Cechách u Kožlan erník a Blboh, dva vrchy u Budyšína

Bloboh (Beiboch) a Corny Bob nebo Cornobóh,') a jméno kláštera

1) /. Jireek M. 1863, 27.

2) Moulskij P<t>B 1889, XXI. 185—199., Nehring Archiv f. si. Phil.

XXV. 68 a II. 384. Srv. i Máchal Nákres 36.

') Pro Cernoboga vystoupil zejména ŠafaHk, a dav se oklamati

Kollárem, jenž se domníval, že v Bambergu odkryl idol (lva) s ruským
nápisem Carni Bu(g), napsal sta ,, Podobizna Cernoboha v Bamberku"
vM. 1837 (Sebr. sp. III. 96), k emuž srv. i jeho SS. II. 635 a pakM.
1844, 483.

*) Ebbo III. 1. Srv. citát výše na str. 150.

*) Srv. zejména sta W. Nehringa Der Name Blbog in der slaw.

Mythologie. (Archiv si. Phil. XXV., 1903, 66.). Srv. i tamže II. 384.

•) Proto jej také do své parafrase zprávy Helmoldovy vložil pirozen
už anonymní autor traktátu Historia ep. caminensis ze XVII. st. [Ludewig

Ser. rer. germ. II. 501). K této obvyklé antithesi srv. na p. stará jména
dvou istrijsk-^ch hrad v listin z r. 1102 Cernogradus a Bellegradus (Cod.

dipl. Croat. II. 6), vedle výše uvedených kopc.
') Ale o tchto kopcích prohlásil už Nehring (1. c. 72), že názvy jsou nové,

ponvadž v starých popisech jmen tch nenašel, což ovšem samo dkazem
pro moderní vznik není. (Výlet nan popsal Máchal v Slov. Sborn. 1885, 393.)
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Blbuku na . eze v Pomoansku,*) což vŠe aspo, i když lužické

názvy necháme stranou, ukazuje, že jméno Blbog v lidu existovalo.

Ze všeho toho vyplývá jen tolik, že Cernobog a Blbog jako

dv proti sob stojící pedstavy božstva dobrého a božstva zlého

u polabských Slovan asi byly, ale podle všeho vznikly teprve

na samém konci pohanství bud vlivem kesanské idey o bohu,

principu všeho dobra, a dáblu, principu všeho zla, nebo snad i vlivem

jiného staršího uení dualistického, které do obchodních a kultur-

ních stedisk pi moi Baltickém vniklo od východu, kde princip

dualismu dobra a zla ode dávna siln pronikal, na p. v náboženství

iránském^ nebo v šamanismu st. Asie .2) Nelze vylouiti možnosti

tchto vliv, jakkoliv zde na západ, v Polabí v sousedství Ger-

mánie a církve ímské, mám za pravdpodobnjší psobení

vliv posledních, zanášených sem missionái od IX. stol. Také

apokryfická literatura projevuje principy dualistické. Najisto

však, mimo tento pozdní projev dualismu dobra a zla, v pohanské

víe starých Slovan není po nm stopy. Ani Prokopios, který

v VI. století ji tak markantn charakterisoval, ani kterýkoliv

obsažnjší pramen stol. XI.—XII. podobného nic nevytýká.

Bozi a démoni slovanští byli dobí i zlí podle toho, jaký byl ad

hoc jejich pomr k živoucímu okolí, — dobí, byli -li peliv opa-

trováni, živeni a usmiováni, zlí, když se jim náležité pée a obtí

nevnovalo. A vytvoili-li se démoni, kteí specificky a kon-

stantn byli píznivjší a jiní mén pízniví nebo vbec nepízniví,

jsou to v slovanské mythologii vesms jen démoni nižšího ádu.

Totéž však potvrdila nová zkoumání J. Jene, jenž ukázal, že názvy obou

vrch pocházejí z XVIII. stol., že Frenzelové jich ješt neznali (as. Mat.

Srb. 1910, 100' si. 1911, 1 si.). K polskoruským dokladm srv. Boguslawski

Dzieje Slow. II. 728.

1) Náležíli sem i tento klášter u Treptowa, jenž existoval už r. 1170

(Cod. Pom. I. 70, 71) není jisto, ponvadž jméno BeJbuk mže býti i tran-

skripcí si. Blobok (srv. pol. Bialoboki) ; ale pro význam Blboha by svdila

substituce v pípisku: ,,locum quondam Belbuc nunc Sti Peti castellum

dictum" (1. c). Také F. Lorentz potvrzuje v stati Bélbog und Cernobog

^Mitth. d. Ver. f. kasz. Volksk. I. 19—23, Leipzig 1908), že tjrto názvy

u Kašub dosud existuji. Srv. Archiv si. Phil. XXXIII. 179.

2) Spiegel Eran. Alterthumskunde. Leipzig. 1873. II. 20—241 ; Olden-

burg H. Die iran. Religion (Kultur d. Geg. I. III. 77, 81 si.). K odlišování

bílých a emÝch šaman srv. Has. B, Ch6. orn. H. Feorp. o6m. XIV.
1—2, 53. Proti vlivu iránskému lze poukázati na to, že v slov. víe ne-

shledáváme jinak stopy po základním uení Zarathustrov o boji principu

dobra a zla.

II
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zejména nkteré kategorie duší lidí zemelých, kteí bud už za

života svého byli typicky pízniví svému okolí (na p. ddové

hospodái), nebo zlí (zlydni, upíi, vlkodlaci a podobní). Aby však

celým systémem náboženským i systémem vyšších boh princip

zla a dobra tak pronikal, jako to vidíme na p. v uení Zarathru-

Obr. 11. Dva podvržené idoly prilvické.

strov o Arimanu a Ormuzdu se zástupy pomocných démon nebo

konen i v kesanském uení o Kristu a dáblu, — takového

dualismu v pohanském náboženství slovanském na jisto nebylo,

a ti mythologové, kteí jej zastávali, nemli najisto pravdu.^) Ani

rozlišení bogT> a div^ bych v tomto smyslu nevykládaly a že bsové
starých Slovan mli význam jiný než v pozdjším smyslu ke-

1) Takovýto dualism ve víe starých Slovan pijímali Goluhinskij

HcT. p. n. I. 2, 841, /. Jireek Studia M. 1863, 19, 27 si., A. Hilferding

HcT. CjiaB. 253. Boguslawski Dzieje Slow. zach. poln. II. 726, Hanuš Wiss.

145 si. a pvodn i ŠafaHk (Gesch. Spr. Lit. 13). Proti se obrátili už A.

Kirpinikov >KMHn. 1S85 . 241, 53, O. Moulskij O mhhmomt> nyajiH3M-b

B-b MHeojiorÍH CjiaBHHi). F<>B. 1889. 153—204, potom Krek Einl. 404, Leger

Myth. 154, Brúckner Enc. pol. IV. 2. 156.

2) Tak AI. Pogodin HoBu o6opHHK* OTareS Bt necrb Bn. JlaMaHCKaro

C. 06. 1905, 181.
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sanském, povdl jsem již výše na str. 33. Slov. hrb ve smyslu

ábla je také výtvor vlivu kesanského .i)

Zde na konci stati o polabskobaltickém systému boh hodí

se mi nejlépe podotknouti, že byla doba, kdy starožitníci v jedné

ad zachovaných památek spatovali zobrazený celý okruh tchto
boh. Byly to t. zv. prilvické idoly kovové, nalezené v letech

1687—1697 ve vsi Prilvici v Meklenbursku pastorem Sam, Fr.

Sponholzem,2) které nálezce a první ada vykladatel pokládah

za idoly starých polabských, spec. retranských boh, spatujíce

mezi nimi Radogosta, Podagu, Peruna, Lela-Polela, Cernoboga,

Sivu a ješt jiné, jejichž jména rozluštili z run na soškách vyrytých

.

A jakkoliv už K. Lewezow r. 1834 ukazoval, že jsou falešné a Jagi
to pozdji nezvratn dotvrdil, setkáváme se pece stále ješt

s mythology, kteí jim ví a ve svých knihách je reprodukují,

na p. Fr. Piekosiski nebo J. Ržika.*)

1) Srv. výše str. 34.

2) Prilvické sošky našel prý pastor Sponholz ve velkém kotli na zá-

meckém vrchu v Prilvici pi behu Dolenského jezera asi v letech 1687 až

1697, naež se dostaly do majetku zlatníka Paelckeho, pak jiného Sponholze

a ješt jiných lidí. První zpráva vyšla od D. Hempela r. 1768 v Alton, pak
je podrobn popsali a s obrazy vydali Daw. Woge a A, B. Masch (Die gottes-

dienstlichen Alterthumer der Obodriten aus dem Tempel zu Rhetra. Berlin

1771), pokládajíce je za pravé idoly z chrámu retranského, a už ped tím

pastor Seuse pochyboval veejn o starobylosti (1. c. 5). K tomu r. 1795

pistoupily další doplky v díle hrab. Jana Potockého ,,Voyage dans quelques

parties de la Basse-Saxe pour la recherche des antiquités Slaves ou Vendes."

Hamb. 1795. Pozdji vystoupil proti pravosti zejména K. Lewezow prací

,,Uber die Achtheit der sogen. obotrit. Runendenkmáler zu Neustrelitz",

vydanou v zasedáních berlínské akademie 23. ledna a 24. ervna 1834 (srv.

Abh. Akad. Berl. 1835). Také Šafaík je odsoudil (SS. II. 634), ale ped
nimi mnozí vili. Proti výkladm Maschovým mli sice námitky, ale

o pravosti idol nepochybovali, na p. /. Thunmann Untersuch. iiber alte

Gesch. Berlin 1772, 251—323, dále Sam. Buchholz Rhetra unddessen Gotzen.

Butzow und Wismai 1773, F. Mone Gesch. des Heidentumsim nordl. Europa.

Leipzig 1882, I. 172; proti prvním se hájil Masch spisem Beitráge zur

Erláuterung der obotr. Alterthiimer. Schwerin 1774. První pochybnosti

o pravosti mli proti Maschovi Riihs v asopise Der Neue Teutsche Merkur
1805, 146, pak Dobrovský v Slovance 1815, 174, a Jak. Grimm v Gott. Gel.

Nachr. 1815, 513, ale dkladn vystoupil teprve i. Lewezow r. 1834 a pozdji

Jagi v Archivu si. Phil. II. 388, V. 193. Srv. též dnu. cnaB. 4)hji. III.

8 si. Jinou sta o prilvických soškách vydal ješt Rom. Zawiliúski v programu
gymn. v Krakov r. 1883.

») Piekosi^ski Fr. Studya i rozprawy i materyaly. I. Kanoienie

Mikorzyskie. Krak. 1897. 36 si., /. Ržika SI. bájesloví. Praha 1906, 20 si.

II*
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Totéž platí o t. zv, kamenech mikorzynských i jiných, na

nichž se nalézají vedle run domnlá zobrazení boh,^)

4. Bohové ostatních Slovan.

Víra v množství démon je u ostatních Slovan pln doložena

celou adou starých pramen, ale o vyšších bozích víme tak málo,

že vzniklo z toho mínní dosti obecné, že u nich vyšších boh
vbec nebylo. Nesdílím však tohoto mínní. Jednak by bylo

naprosto nepirozené, aby u jiných Slovan, kteí s polabskými

na jedné a s východními na druhé stran žili na mno^e až do doby

po Kristovu nar. v úzkém styku, nebylo náboženství dosplo

k vyvinutí a pemn jednotlivých vynikajících a vlivu plnjších

démon v bohy, kteí mli své idoly, svj stálý urený kult, své

oltáe a obti, tebas snad ne hned zvláštní organisaci knžskou
a výstavné chrámy. Jednak pak máme pece jen nkolik doklad,

které nám tento stav potvrzují a jeli jich málo, nesmíme zapomínati,

že nám bylo vbec o náboženství Slovan jižních, dále Cech
a Polák zachováno pomrn velmi málo zpráv u pirovnání

se zprávami z Ruska a od Slovan polabskobaltických. Církev

a kest smetly zde nejdíve všechny vyšší formy kultu, idoly,

oltáe a svatyn boh. a když zaali psáti eští a polští kronikái,

bylo po tomto druhu pohanství už veta, kdežto historiografie

v Polabí a v Pobaltí a do znané míry i v Rusi ješt tento stupe
zastihla. Jinak však není pochyby, že toho rozvoje jako v Polabí

pohanské náboženství v Cechách a v Polsku nedostihlo a také

malý odpor proti pijetí kesanství ukazuje, že zde nebylo tak

vyvinuto, jako v Polabí a na Baltu. Ale upírati vbec Polákm
a Cechm idol, svaty a boh vyšších kultem opatených nemám
za správné.

57, 59 si. O prilvických bozích pipravoval velké illustiováné dílo J. KoUár
na sklonku svého života r. 1851 pod titulem ,,Die Gotter von Retra".

Srv. o nm sta K. Vandráka v Sborniku ,,Jan Kollár 1793—1852" (Víde
1893, 243) a /. SreznSvského v HÍMHn. 1851 . LXX, 87—99. Kollár jim

ovšem vil.

1) Srv , co o nich napsal nov V. Jagi v Shu. cjiae. (|)hji. III. 10,

11 si., kde i píslušná k nim literatura. Více o nich viz dále v kapitole o písm
(runách) slovanském. Také kameny s obrazy vydané r. 1826 Friedr. Hage-

nowem (Beschreibung der auf der grossherzog. Bibliothek zu Neustrelitz

befindlichen Runensteiue) jsou ialešné.
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O jižních Slovanech dí aspo Prokopios, — zpráva mluví

sice o Slovanech vbec, ale má pedevším na zeteli Slovany,

kteí se v VI. stol. hrnuli na Balkán a s nimiž se tam Prokopios

setkával, — že ctili boha nejvyššího hromovládce, jímž byl patrn
Perun, jak jsme už výše na str. 102 vidli. Také po slunením

bohu máme stopy jednak v staré bulharské literatue (Svarog,

Dažbbog), jednak v pozdjší tradici srbské (Dabog). Jiných však

doložiti nelze. Všechny ostatní jihoslovanské bohy, které pedvedl

ve své mythologii jižních Slovan na p. N. Nodilo nebo Nik.

Geržeti Gaspiev,i) jsou proto bud jen holé smyšlenky, nebo

nesprávné apphkace boh odjinud vzatých.

U starých Cech mimo Peruna a Velesa nemáme nic podstatnji

doloženého, St9.ré legendj svatováclavské zmiují se jen povšechn

o idololatrii nebo o pohanských chrámech (templa) v zemi eské,

ale práv ta z nich, která je nejstarší a pohanské dob nejbližší,

má zmínku jen o pinášení obtí.2) U Kosmy se sice pohanský

Vlastislav dovolává pi písaze boha Marta a bohyn války

Bellony,^) ale to je patrn jen ohlas literatury antické, práv tak,

jako když jakási hadaka káže lidu, aby obtovali osla bohm
Juppiteru, Martovi, seste jeho Bellon a zeti Cereinu.*)

Zvláštní bohyn Želu doložena je teprve ve XIV. století

Neplachem a tudíž siln podezelá,^) bohyn Krosina, modla

1) .N. Geršeti Gaspiev (O vjeri stár. Slov. Mostar 1900) uvedl netoliko

rzná vymyšlená božství všeslovanská, ale vymyslil i celou radu jihoslovan-

ských: Gabias, rešnjar, Višin, Grozdana, Dravin, Masa, Vitin, Ruj, Janja,

Sirin, Vlasin, Vid, Trebun, Trebi, Pribin, Prvin, Sutvid, Gubnjar, Zemonik,

Plevnik, Trtek, Brstuk, Palik, Dikl, Miakoš, Zlarin, Zmajan, Pokola atd.

(str. 7, 30, 32, 34, 39, 98 si., 185, 189, 194 si.).

*) Christian ed. Peka (Nejst. kron. 152, 182) praví jen, že ješt za

doby sv. Václava pemnozí pinášeli obti démonm, kdežto leg. Óportet

vykládá, že ,,(incolae Boemiae) surdis et mutis idolis serviebant," a že dále

Spytihnv ,,plurima idolorum templa destruxit." Také výraz ,,idolorum

cultores" opakuje se tu nkolikráte (ed. Pekar Wenzelslegenden 389, 390,

392, 394, 395, 401).

») Kosmas I. 10: Teste Mart deo et mea domina Bellona.

*) Kosmas I. 11.

5) Neplach (zem. 1368) dí v kronice o eších: Habebant enim quod-

dam ydolum, quod pro deo ipsorum colebant, nomen autem ydoli voca-

batur Želu (Fontes rer. boh. III. 460), což parafrasoval nmecký veršovaný

letopis (Fontes III. 231) slovy: ,,Zely daz war ir got." Srv. Hájek Kron. 734

a /. Teige Die Gottheit Želu. Archiv si. Phil. VII. 646.
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Krasatina, Klimbá v kronice Hájka z Liboan^) jsou ješt pozdjší

a máme v nich ped sebou bud prostý výmysl Hájkv nebo aspo
supposici njaké lidové pedstavy do doby o 1000 let starší. Ostatní

pak eští bohové: Radhošt, Blboh, Cernoboh, Svantovit, Triglav,

Dva, Pogoda, Mokoša, Pilvit, Sivá, Vesna nkterých mytholog^)

jsou pedstavy bezdvodn k nám penesené a zcela falešná jsou

božstva o nepravé glossy v Mater Verborum opená: Dvana —
Diana, Letnice — Latona, Lada — Venus, Krt, Morana — Hekáte,

Sytivrat — Saturnus, Porvata — Proserpina, Prija — Venus,

Jese — Isis, Ztraec — Picus, Chlípa — Salacia atd.,^) objevující

se v nekritických m5^hologiích Ign. Hanuše nebo J. Ržiky,
kteí je ostatn doplují ješt adou dalších, nemožných boh
a bohy slovanských, pevzatých jednak z výmysl J. Stedovskéhó,

Pavla Stránského nebo J. Papanka, jednak ze svých vlastních

nesmyslných kombinací*.)

Jedin Poláci mohou se vykázati pramenem, který, by i ve

všem nebyl spolehlivý a neml ve všem pravdy, pece z ásti

uchoval pohanské pedstavy mythologické staré Polsky, Je to

Historia Polonica napsaná od kanovníka krakovského Jana Dlugoše

v druhé polovici XV. stol, (zem. r. 1480). DlugoŠ v I, knize v stati

vnované pravku popisuje celý pohanský Olymp polský a to

slovy následujícími -.5)

,,Constat autem Polonos . . . Jovem, Martem, Venerem,

Plutonem, Dianám et Cererem . . . Credidisse coluisseque, Appel-

labant autem JoVem Yeszam lingua sua, a quo velut deorum

summo omnia temporalia bona et omneš tam adversos quam
felices successus sibi credebant praestari, cui et prae caeteris

deitatibus amplior impendebatur honos frequentioribusque cole-

batur sacris. Martem vocabant Lyadam, quem praesulem et

deum belli poetarum figmenta pronuntiant. Triumphos de hostibus

1) Hájek z Liboan Kronyka (1541) list. 6, 29, 60.

2) Vesnu uznával i Krek Einl. 402 i Máchal v Nákresu 35.

^) Patera-Sreznvskij HecKÍH rjioccw 45—81, 130 si.

*) /. Stedowský Sacra Mor. Hist. (Solisb. 1710) 52 si. (srv. Hanuš
Wiss. si. Mythus 74 si.), G.Papanek Hist. gentis Slavorum (Quinque Ecclesiis

1780) 167 si., P. Stránský Resp. Boh. (1634) 247 si. Sem na p. náleží božstva

Chaso (Jase), Lado, Zelo (Dobropán), Hladolet, Chrworž, Noena,
Živena, Merot, Radamas, Ninva, Tassani, Krasopaní (Zyzlila), Lada •

—

vše už u Stedovského 1. c, nebo Danec, Raduga, Dalec, Bystrich, Jamin,

Vesník, Oslad, Stete. Tur, Zlatá baba atd. u Ržiky 1. c.

6) Ed. Przezdziecki 1873. I. 47—48 (Opera omnia X.).
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et animos feroces ab illo sibi precabantur conferri, asperrima illum

placantes cultura. Venerem nuncupabant Dzydzilelya, quam
nuptiarum deam existimantes prolis fecunditatem et filionim

atque íilianim ab ea sibi deposcebant numerositatem donari.

Plutonem cognominabant Nya, quem inferorum deum et animarum,

dum corpora liquunt, servatorem et custodem opinabantur;

postulabant se ab eo post mortem in meliores inferni sedes deduci.

Et illis delubnim primarium in Gnesnensi civitate, ad quod ex

omnibus locis fiebat congressus, fabricarunt. Dianae quoque,

quae superstitione gentili femina et virgo existimabatur, a matronis

et virginibus serta simulacro suo offerebantur. Ceres a colonis

et agriculturam exercentibus frumentorum grana sacris certatim

ingerentibus colebatur, Habebatur et apud illos pro deo Temperies,

quem sua lingua appellabant Pogoda, quasi bonae aurae largitor,

item deus vitae quem vocabant Zywye. Et quoniam impérium

Lechitarum in regione vastissimas siluas et nemora continente

fundari contigerat, quos Dianám a veteribus inhabitare et illoram

nactam esse impérium proditum fuerat, Ceres autem mater et

dea frugum, quarum satione regio indigebat, fingebatur: Diana

lingua eorum Dzewana et Ceres Marzyana vocatae apud illos in

praecipuo cultu et veneratione . hábitae šunt. His autem diis

deabusque a Polonis delubra, simulacra, flamines et sacra instituta

atque luci et in praecipuis frequentioribusque locis sacra et veneratio

habita, solennitates cum sacrificiis institutae ad quas mares et

feminae cum parvulis convenientes, diis suis victimas et hostias

de pecoribus et pecudibus, nonnunquam de hominibus in proelio

captis offerebant, qui coníusam ac popularem deorum placandam

multitudinem libaminibus credebant ; in eorumque honorem ludi

certis anni temporibus decreti et instaurati, ad quos peragendos

multitudo utriusque sexus ex vicis et coloniis in urbes convenire

pro diebus institutis iussa, ludos huiusmodi impudicis lascivisque

decantationibus, et gestibus, manuumque plausu et delicata fractura,

caeterisque venereis cantibus, plausibus et actibus, deos deasque

praefatas repetitis invocando observationibus depromebant.

Horm ludorum ritm et nonnullas eorum reliquias Polonos,

quamvis ab annis quingentis Christianitatis cultum constat

professos, usque ad praesentia tempora annis singulis in Pentecostes

diebus repetere et veterum superstionum suarum gentilium annuali

ludo, qui idiomate eorum Stádo id est grex appellabatur, quod

greges hominum ad illum peragendum conveniant et in cuneos
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seu greges divisi illum tumidi ingenii et seditiosi, in voluptates,

segnitiem et comessationes proni, peragunt, meminisse.

Jmenuje tu tedy Dlugoš kruh následujících boh, jimž prý

staí Poláci stavli chrámy a idoly, kteí mli organisované po-

svátné kulty a knze a kteí by podle toho byli skutenými bohy

vyššího rázu: Jesza — Juppiter, Lyada — Mars, Dzydzilelya —
Venus, Nya — Pluto, Pogoda — Temperies, Zywye — deus vitae,

Dzewana — Diana, Marzyana — Ceres.

Zprvu v nekritické dob slovanské mythologické literatury

vilo se všemu, pak asem nastupovala reakce opaná a teprve

r. 1892, když vydal AI. Briickner nový rozbor Dlugošv,i) byl

jeho zásluhou tento pramen postaven do náležitého svtla.

Že Poláci vili i ve vyšší bohy a nejen v démony nižšího

ádu, kteí, jak jsme výše vidli, byli majetkem všech Slovan,

nepochybuji, i když nemáme zení k Dlugošovi. Jest sice pravda,

že není o tom pímých doklad, ale nepímo nám to dosvduje
existence boh spolených a vbec celkový stav staroslovanské

mythologie. Také není myslitelno, že by se byli v Polsku nevyvinuli,

když v blízkém sousedství u píbuzných Pomoan a Lutic

vidíme kult boh tak rozkvetlý a vysplý. Zajisté, že nejstarší

kulturní a kmenová stediska polská, Krušvice, Pozna a Hnzdno,

která ležela v samém sousedství Lutic a Pomoan, byla zárove

i centry kultovními, tebas jsou o tom jen tradice pozdjší. V tom

povšechném smyslu možno dáti víru Dlugošov zpráv o Hnzdn,
i když bychom jinak detail jejích nemohli pokládati za

skutenost*) a podobn se to má s polskou tradicí XV.—XVII.

stol. o tech idolech na Lysé hoe, povstné výšin arodjné

u Kielc, kde už v XII. stol. stál na vrchu svatokížském klášter

Benediktin s kostelem sv. Trojice .3) Na tom všem je pravdy

1) AI. Briickner Archiv si. Phil. XIV. 170 si. Po Brucknerovi pokusil

se o další podrobný lozbor, daleko ne tak kriticky, ješt 5. Matusiak Olimp

polski podlug Dlugosza (Lud. XIV. 1908. 19—90). On soudí ovšem, že

Dlugošova zpráva opírá se o starý prvotídní pramen, ehož však nijak nelze

dokázati (srv. výše str. 12). K tomu srv. i jeho Dodatek do Olimpu polskiego

(Lud 1908. 205).

2) Dlugoš pipomíná chrámy boh Jeszy, Lady, Dzydzilelye a Nyje,

a pouti k nim z celého Polska, dále idol Dzewanin a kult Marzyanin. Mimo
to dí, že i na jiných místech Polska mly svatyn, idoly, knze a organi-

sované kulty.

8) Tradici tuto zapsal nejdíve po esku Jan Katarzynka na po.
XV. století, po nm polští pepisovai v XVI. stol., o nichž srv. sta S. Ma-
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asi tolik, že bylo na tch místech pohanské stedisko kultovní,

jako na Sobótce v sousedním Slezsku.^)

Pokud se týe boh samých, tu pravdpodobn v dob
Dlugošov nebylo již v lidu pedstav a jmen skutených boh
vyšších, které kdy Poláci znali a ctili. Ti zašli s pijetím a rozší-

ením kesanství v Polsku v X. i XI. stol. Bohové, kteí mli
svatyn a idoly, byli rychle vykoenni a nahrazeni svatými,

chrámy a sochy V5rvráceny a nahrazeny ímskými kostely a kláštery

a tím lid pomrn rychle piveden byl k zapomenutí. Jen tak si

vysvtlíme, že jich do stol. XV. žádná tradice stará a vrohodná

nevzpomíná. Jinak se však mla vc s rznými postavami z kruhu

nižších démon, kteí za doby pohanské nemli význané úlohy,

kteí nemli chrám, id61 a knžských organisací. Ti v lidu

zstali, tch kesanství nevykoenilo. Nebylo ani s to tak uiniti,

ba z ásti se jim pizpsobilo. Proto, když v XV. století Dlugoš

nebo jiní knžští kazatelé vzpomínali pohanství starého a jeho

zbytk, byly to pirozen jen tyto zjevy nižšího ádu, které

v lidové víe nacházeli a které jí vytýkali. Tak se pedem musíme

dívati na význam Dlugošova pantheonu polského a totéž potvrdila

studie Brucknerova a jeho ?peciální rozbor Diugošových boh.

Briickner má jist pravdu v tom, že hlavním pramenem

Dlugošovým byly staré obadné písn jarních a letních lidových

slavností, v nichž se jednotlivá jména jeho boh ozývala, dále

rzná poekadla a povry souasné. Dlugoš si nevymyslil jmen

svých boh, — v tom je tedy vrohodný— on pouze jména, která

našel v lidové tradici, stotožnil s bohy eckými a ímskými
a tím z nich vytvoil polský pantheon. Že tomu tak, ukazují nám
ješt jiné souasné prameny: nejstarší latinskopolská kázání,

v kterých se ukazuje totéž, tatáž jména, ale bez výkladu Dlugo-

šova, jak dále poznáme. Není tedy teba pochybovati o tom, že

v staré polské tradici lidové, a eknme i v mythologii, Jesza,

Lada, Nyj, Dzidzilelya, Marzana, Dzewana, Pogoda existovaly,

tusiaka Tria idola na Lysej Górze (Lud XIV. 313 si.). Matusiak ovšem

legend této pikládá plnou víru a stavbu kláštera klade už do doby Doubrav-

iny, kdežto jej Boguchval pipisuje teprve Boleslavu Kivoústému (1102

—

1139). Ti tam uvádné idoly jsou Ládá, Leli a Bodá. Božství Bodá není

vbec nikde jinde doloženo a proto jméno jeho Matusiak pokládá za korrup-

telu z Baba, t. j. velká matka boh (1. c. 321), což postrádá vší podstaty.

Srv. k tomu též Semenovicz Archiv si Pbil. IX. 528 a Briickner Kaz. II. 327.

1) Srv. Dtmar VII. 44 (VIII. 69) k r. 1057.
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ale je nutno, stanovili pesn, jaké tam mly skutené místo

a jaký byl jejich význam. Lid v n skuten v XV. stol. a ped
tím viil, nebo je aspo jmenoval, —• ale nebyly ohlasem vyšších

boh, jak si to Dlugoš pedstavoval. Jediný dvod pro vyšší formu

a vyšší funkce Dlugošových boh je stotožnní s bohy mythologie

eckoímské. Dvod tento nemá však už a priori váhy, ponvadž

je pozdní a ponvadž pozdji vbec bylo zvykem dávati pohanským

démonm skuteným i domnlým jména latinská nebo ímská.

Srv. analogie výše uvedené na str. 152 a 165. Tato interpretace

mže míti význam jen potud, že se funkce slovanského božství

bud shodovala nebo aspo sbližovala s funkcí boha antického

a že tedy ze stotožnného boha antického smli bychom souditi

aspo do jisté míry na funkci a význam bytosti domácí. Tak aspo

by nasvdovalo srovnání Nyja s Plutonem (o významu Nyja

a navi — záhrobí srv. výše str. 38). Ale myslím, že bychom se

ocitli na scestí, kdybychom tento výklad chtli na všechna jména

applikovati. Zde dlužno bedliv uvažovati a souditi o každém

pípad zvlášt.

Polští bohové Dlugošem uvedení jsou celkem dvojího druhu:

jednak bohové, kteí mu vznikli z nesrozumitelných jmen, zejm.éna

refrain a interjekcí starobylých písní obadných, jednak bohové

vytvoení z démon nebo z po.stav, figurujících pi slavnostech

stejn starobylých, pvodu jist pohanského. Do prvé ady patí

Lada, Jasza rovnž jako z jiných polských pramen doložený

Lei a Polel, do druhé Nya, Dziewana, Marzana, Pogoda, Dzy-

dzilelya a Žywie.

S první skupinou má se to takto.

Ve stedovku církev ve všech slavnostech lidových, zejména

pi nichž se hlun zpívalo a tancovalo, vidla hry a osidla

dábelská, proti nimž bylo nutno vystupovati. Máme toho adu
doklad v kázáních a poueních církevních XL

—

XV. stol. V Polsku

nejhe psobily na nervy tehdejšího duchovenstva nesrozumi-

telné refrainy písní a formule, o nichž se za to mlo, že to jsou

zbytky kultu pohanského a názvy starých boh.^) Tak se dívalo

duchovenstvo polské, jak vidíme z rzných kázání a usnesení,

i na refrain leli — poleli, i na refrain lado, jaszo a pod., kterými

tehdy v XIV.—XV. stol. a patrn už odedávna konily rzné

1) Brúckner Enc. pol. IV. 2, 158—160, Archiv 1. c. 173, 181.
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písn obadové pi svatbách a výroních slavnostech.i) Byli to

proto sami knží kesanští, kteí tato slova penesli do mythologie

a utvoili z nich bohy pohanské Ladu, Lela, Polela a Jaszu neboli

Jcszu, a tak uinil i Diugoš. Ovšem zstává stále otázkou,

jak se tyto refrainy a interjekce dostaly do písní obadných
(svatebních a pohebních) a na jisto starých. ,,Vetustissima

carmina" nazývá je v XVI. stol. Miechowski.^) Briickner je sice

vykládá za pouhé apellativum (lada), zapartikuli (jesza) a interjekci

(lei—^polel) beze všeho významu,^) ale nevím, má-li v tomto bodu
vždy pravdu, ponvadž nelze a priori vylouiti možnost jinou:

že totiž to jsou apellativa bytostí, ba snad i démon v písních

volaných, nebo by bylo vždy podivné, kdyby byli Diugoš,

Miechowski a jiní souasní knží pouhé, naprosto nic neznamenající

interjekce nebo partikule vykládali za bohy. Co by je k tomu bylo

1) Jsou proto tyto doklady (viz Briickner Kaz. II. 326). Statut diecese

krakovské z r. 1408 pipomíná „Cantus paganici (tempore Pentecosten),

in quibus ydola invocantur et venerantur". Ruk. ossoliský . 1627 z téže

doby obsahuje ,,Statuta provincialia", v nichž teme (k. 262): ,,Itemprohi-

beatis plausus et cantalenas in quibus irvocantur nomina ydolorum lado

yleli yassa tya que consueverunt fieri tempore festi penthecosten." V postil le

polského husity (Prae filol. III. 572) teme po výkladu o Belzebubovi:

,,Et sic Poloni adhuc circa Penthecostes Alado gardzyna yesse colentes

ydola in eorum Kalenda et proch dolor istis ydolis exhibetur maior honor

tunc temporis a malis christianis quam deo; quia puelle, que per totum
annum non veniunt ad ecclesiam adorare deum, illo tempore solent venire

ad col^nda ydola." V rukop. enstochovském z r. 1423 Jana z Michoczyna
na konci kázání na Zelené svátky teme: ,,Sed proh dolor . . . conveniunt

vetule et mulieres et puelle non ad templm, non orare, sed ad coreas non
nominare deum, sed dyabolum scilicet ysaya lado ylely ya ya . . . Tales cum
diabolo venerunt, cum eodem reddeant et nisi peniteant, transient cum
yassa lado ad eternam dampnacionem." Srv. dále i kodex s legendami

a kázáním z pol. XV. stol. [Lubicz Piace fil. V. 60): ,,Idola Polonorum
fuerunt ista Alado agyessze" . Ilelu-Polelu pipomíná i PostQpek piawa
czartowskiego z r. 1570 (Briickner 1. c. 327), idoly Ládá, Bodá, Leh i vzpome-
nutá už povst o založení Lláštera na Lysé Hoe z r. 1 550 (srv. výše str. 169).

Dále sem náleží zápis M. Miechowského (Chron. Polon. 1521 II. 2): ,,Ado-

rabant Ledam matrem Castoris et Pollucis . . . quod auditur in hodiernam
diem a cantantibus vetustissima carmina: Lada Lada Ileli Ileli Poleli cum
plaufu et crepitu manuum, Ladám Ledam voc ntes non Martem, Castorem
Leli, Polucem Poleli,"— dále zápis Guagniniho (Chron. Pol. ed. Pistorius 11.

346): Ladonemque canentes . . . Lado Lado . . . manibus conplaudentes

in gyrum chorea s ducunt.

^) Srv. pozn. pedešlou.

») Enc. 1. c. 158—160.
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vedlo, kdyby nebyl lid do nich pece tehdy vkládal více — totiž

pedstavu njaké, tebas již neurité bytosti, kterou volal? Tomu
by také nasvdovaly personifikace zachované v písních a v poe-

kadlech nebo stará kázání, v nichž se mluví o idolech Lady

a Jeszy, ctných o letnicích, a pod.^)

Podávám-li proto dále výklad shodný s Briicknerem v tom

smru, že Dlugoš vytvoil svá božstva ze slov v refrainech obadných

písní a interjekcí, nevyluuji pi tom možnosti, že slova ta se

dostala do písní v praegnantnjším významu, než na p. ve významu

pouhé církevn slovanské partikule, nebo pouhé onomatopoetické

interjekce pi kolébání a pod. Ale materiál náš a filologický rozbor

zatím ješt nedovoluje, abychom od možnosti pešli k positivnímu

tvrzení.

Pokud se pak týe jednotlivých jmen a pedstav, tu výraz

lado (lada), jenž se podnes hojn ozývá v svatebních písních

polských, ruských, srbských, bulharských, slovinských na poátku

nebo na konci verš ve form oj lado, lado!^), pvodn znail

manžela nebo milence, ev. milenku, jak vidíme zejména z text

staroruských a staroeských.^) Udlal-li Dlugoš z toho Ladu, boha

války, analogického ímskému Martu, stalo se tak asi tím, že znal

text staré písn, v níž byl refrain lado gardzina, zachovaný nám
v polském kázání z XV. stol., již výše na str. 171 citovaném, kde

polské gardzina — . hrdina pivedlo jej k vojenskému a vále-

1) Boh vyšších v nich však spatovati nelze. To Dlugoš pibájil

a všechny obrany, výklady a identifikace, které pro to nov snesl S. Matusiak,

jsou nesprávné. Srv. v jeho statích Olimp polski str. 23, 59, 64 si., 206,

220 si., Tria idola 316 si.

2) Srv. Potehnja OiHCHeHisj I. 16 si., Hrinenko Cjiob. II. 341,

Žmigrodzki Obrz. wes. 35. 46, 48, 68, 70, 77 si., 90, 245, Matusiak Lud

XIV. 321, Boguslawski Dzieje II. 748, Dikarev FIporpaMa no sóipaHHíi bíh,

IMsLT. no yKp. H. III.) 7 si., Geitler Tradice Thiak 25, Marinov }Khb.

Cxap. III. 126. Pleteršnikv slovník uvádí ze staršího Cigalova frasi lado

gnati — schreien (I. 495). Srv. i eské poekadlo u elakovského Mudro-

sloví 494. Sem náleží dále i slova odvozená, jako malor. jianosaTH, Jian-

KaxH— pti svatební písn {Miklosich EW . 159, Hrinenko Cjiob. II. 340),

pol. ladhowanie, ladhowa (Žmigrodzki Obrz. 35). V Bulharsku t. zv.

jianBane je obyej na den sv. Jana Ktitele; pi nm se nosí svcená

voda, do níž se házejí prsteny a kytice za zpv, pi nichž se vzývá

,,0h Jiano, MOMHe Mnano!" {Marinov Hap. stpa 497). Lado slyšime i na

Žmudi {Briickner Litwa 111).

*) St. lada — dívka, panna (srv. i adj. ladný) u Dalimila 13, v leg.

o sv. Katein v. 2272., v leg. brnnské o sv. Jií 72 [Gebauer St. si. II. 198).
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nému významu „boha" Lady,^) kdežto zase u jiných vznikla

z funkce svatebních písní pedstava Lady, boha satku, jak ji

vidíme zejména u autora Gustinského letopisu nebo v Gizelov

Synopsi*) a patrn už u Guagniniho.^) Význam Lady prodlal

vbec mnoho metamorfosí, a variace rodu vedla docela nkteré

k tomu, že si vytvoili bohyni Ladu, bohyni jara a lásky, jakousi

slovanskou Venuši,*) k emuž jim pozdji poskytla podporu falešná

eská glossa, zapsaná do Mater Verborum.^)

Uvážíme-li však vše, nemže býti pochyby, že njaká bohyn
lásky Lada nebo bh války Lado u pohanských Slovan nebyl,

nebo ani jedno ani druhé není u nich doloženo a výklad Dlugoše

Str. jiana— manžel v Slovu o pluku Igorov (ed. Erben passim, srv. Sreznšv-

skij Mat. II. 3). Srv. i Dalb Cjiob. II.2 601. s. v. Jiano, nana. v Bulharsku

dívka ustrojená jako nevsta a vedená ped církevním vnením k prameni

sluje jiana [Marinov }KHBa crap. III. 117 si., Karavelov riaM. I. 204).

1) Tak po Dlugošovi vykládali Ladu i Cromer (De orig. Pol. III. 1)

a Miechowski II. 2 (ed. Pistorius IT. 20).

2) V Gustinském letopise z pol. XVII. stol. (nCPII. II. 257) oznaen
je Lado jako bh satk: ..Jlano, 6orb neKejibHbi, cero B-fepHjm 6uth

6oroMT» JKeHHTBbi, BecejiÍH . . . ceMy HíepTBy npHHomaxy xothuiíh HíeHHTHCji,

naH ero noMomlK) 6-pz.vb no6pHft h jnoóoBHw 6bijn>. Ccbo Jlanona, tca
no HtKaKHXTj cxpaHaxi h noHbíH-fe na KpecTHHax-b h na ópau-fexi) BeJiHnaioTii,

noiome cboh híkíji híchh h pynaMH o pyKH hjih o ctojiij nnemyme Hano,

Hano, npenjieraiome n-bcHH gboh, MHora>Knbi noMHHaiOT-b." Podobn Gizelova

CHHoncHCT> 46 (Famincyn Bo>KecTBa I. 259) dí, že slaví Lado na paHHbixt

Becejiiax-b h Toro Hnojia Berxyio npejiecxb pyKaMH njiemyme h o CTOjrb iiome

BOsn-fesaroTTí." Z ruských text pešlo to i do kronik rumunských (Arch.

si. Phil. 1906, 575, Hen. 1906, 147).

') Ed. Pistorius II. 346: mulieres et virgines Ladonem canentes et

Lado Lado írequentius ingeminatis manibus complaudentes in gyrum
choreas ducunt.

*) Zámnu rodu nalézáme už u Miechowského (Chron. Pol. 1519 p.

XXI 1 1.), ale jemu je Leda mater Castoris et Pollucis (Lela-Polela), tak

i u Stryjkovského (Kron. 137, 146). Miechowski dí nejdíve, že ctili Ledu,

boha války a o nco dále: adorabant Ledam matrem Castoris Pollucis . . .

cantantes vetustissima carmina: Lada Lada, Ileli, Ileli Poleli cum plausu

et crepitu manuum, Ladám Ledam vocantes non Martem. O Lad jakožto

slovanské Venuši psali mnozí, jako Kollár, potom Hanuš (Wiss. si. Mytb.

345 si.), Erben (Nau. SI. IV. 1130), Afanasjev (Bossp. I. 227), Žmigrodzki

(Obrz. 1. c), Boguslawski Dzieje II. 748, Vs. Miller Oh. h np. 318, až po

dnešního Ržiku (SI. bájesl. 75). Správn ji však vylouili Potebnja Oó-bncH.

Majiop. n-feccHb I. 23, Máchal Nákres 35, Leger Myth. 158, Krek Einl. 403,

Anikov ntcHH I. 40 si. Famincyn (Bohí. 253 si.) pokládá Ladu za slu-

neního boha po celém Slovanstvu ctného, tak i Smitiklas Pov. hr^^ I. 46.

5) Lada— venus, dea libidinis, cytherea {ed. Patera-Sreznvskij 55, 146).
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i tch, kteí jej následovali, opírá se vskutku jen o refrainy starých

písní, kterým v XV. a XVI. stol. hd již dobe nerozuml. Pipustil

bych ve smyslu svrchu podaného výkladu jen tolik, že v apostrof

lado, lado/ nemáme ped sebou konkrétního ženicha nebo milence,

nýbrž jakousi bytost abstrahovanou a symbolisovarou, pedstavu,

která se volá, aby konkrétní siíatek pivodila a uskutenila. Ale

více nic. Bh fysické lásky to pece jen není.

Totéž v celku platí o Dhigošovu Jaszovi neboli Jeszovi, jenž,

jak vidíme z výše citovaných pramen, objevoval se také v XV.
stol. v interjekcích písní obadných. Odtud jej vzal i Dlugoš, ale

práv pro souvislost jeho s Ladem a textem kázání, které mluví

o ctní idol, nelze vylouiti možnost, že slovo Jasza v tchto

písních oznaovalo více než pouhou interjekci, pouhou partykuh,

jak Briickner nebo Sobolevskij vykládá jí.
i) Ale jinak všechno

ostatní, co o Jeszovi bylo napsáno a povdno, nejsou než pouhé

kombinace a h5T)othesy nezdvodnné,^) zejména Matusiakovo

stotožnní polského Jeszy s polabským Jarovitem.^)

Podobn se to má s Lelem a Pohlem. Tch sice sám Dlugoš

nejmenuje mezi bohy polskými, nýbrž teprve M. Miechowski,

ale vznik literární pedstavy boha Lela a Polela je stejný jako

u pedešlých. V XV. a XVI. stol. oz3/vala se jména tato v nesroz-

1) Briickner zprvu r. 1892 ukázal na boha války mythologie keltické

Hesa {Ešus, Archiv 1. c. 184), ale v parallelu ho sám neuvádí a jen z daleka

poukázal na zprávu Dtmarovu, že Lutici mli boha války ženské podoby,

jímž by mohl býti tento Jesa. Dnes však ji opouští a je mu Jesza pouhým
refrainem: ,,bez znaczenia". ,,Jest to partykula žyczeniowa staroslowiaúska,

por. isuid — utínám," dí v Enc. pol. IV. 2. 160, tedy tak, jak napsal i A.

Sobolevskij Mat. 270. O této optat, partikuli srv. Iljinskij JF. XXVIII.
202, Rocz. si. V. 277. Jesse je jméno, jež dal podle uherskopolské kroniky

(XII. st.) Bela svému synu, který si vzal za ženu Polku, sestru Mškovu
[Bielowski MPH. I. 498).

2) O bohu Jeszovi psal už disseitaci Bandtkie De Jessa et Nia Polono-

rumdiis. (Srv. korresp. jeho s Dobrovským ed. France?; 23, 30.) Dobrovský
ml tohoto boha za pejatého od Tatar nebo Finn (1. c).

') LudXrV. 19—63,177. Matusiak 1. c. dovozuje, že jméno je zkratka

z jména Jarowit (Jech — Jesza jako Stach — Stasza ze Stanislaw), že je

to totéž jméno a týž bh, který se skrývá v moravském Jasoni (podle Ste-

dooského) v rus. Jorsu-Chorsu, vlit. prus. Jorko (Korko, Krko), r. Jarilu,

v slezském Jaraszku, v rujanském názvu msta Jarkowa (germ. Arkona).

Vše prý znaí boha jednoho, kterýml na rzných místech severních Slovan
pívlastky Svatovit, Tiiglav, Svaroži, Radegast, Perun, Dažbog a zván
byl obecn Vitém (od viti) t. j. vneným, králem nebo ddem, i Rodem.
Srv. dále i sta Leciejewkého v Ludu XVI. 181 si.
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umitelných refrainech starých písní ^) a z nich zkonstruoval

M. Miechowski Lela a Polela, syny Ladiny a stotožnil je s eckými
polobohy Kastorem a Poluxem, syny Ledinými,^) což po nm
mnozí opakovaU.3) Ovšem že s nimi Lei a Po lei nemají nic

spoleného a za polské bohy jich pokládati nemžeme. Výklady

5. Matusiaka o totožnosti Lela s Jeszou a Polela s Ladou pesvditi
nemohou.*) Spíše zasluhuje pozornosti Dikarevovo sestavení Lela,

Lelija s . "Hy.ioQý)

Jiného rázu jsou však další polská božstva Dlugošova: Nyja,

Pogoda, Žywie , Dzydzilelya, Dziewana a Marzana.

Ta nesporn mají podklad mythologický a Dlugoš je pouze

nesprávn povýšil na vyšší bohy polské s idoly, chrámy a knžstvem.

Pokud se týe Nyje (od n'ýti jako myj a od mýti, ryj a od rýti),

personifikace záhrobí a Pogody , personifikace vtru a dobrého

poasí, zmínil jsem se o obou již výše (str. 38, 80) v kategorii ana-

logických nižších démon a nelze, myslím, ani jednu ani druhou

bytost pokládati za nco vyššího.*) Totéž platí o bohu Žywie

^) Nejstarší doklady z XV. stol. viz naped na str. 171. Jinak se však

Lei a Polel ozývá dosud v písních nebo íkadlech ruských, polských, eských,

bulharských {Dovnar Zapolskij Tpynbi IX. Apx, c. Vilno, Prot. II. 112,

Potehnja 06-bíiCH. I. 16 si. Dalb Cjiob. II.^ 636, Dikarev IlporpaMa 10 si.,

Lud XIV. 317, 323 si., Zihrt Králové 8, ncn. 1907, 812, Hen. 1906 147)

i rumunských [Gaster Arch. si. Phil. 1906, 575 a Dikarev 1. c). Srv. i volání

zapsané Menetiem v XVI. stol. (Ser. rer. liv. II. 391, Kotljarevskij Florp.

06. 150).

2) Chron. Pol. II. 2 (1521). Viz citát výše na str. 171-

') KromerDe orig. Pol. III. 1. (šunt qui his— totižbohm Dlugošovým —
addunt Lelum et Polelum quos in conviviis et compotationibus appellari

adhuc audimus eosque Castorem et Pollucem esse autumant), Guagnini

Chron. Pol. ed. Pistorius II. 346, Sarnicki Ann. Pol. 1587 (ed. 1712, 1045),

Stryjkowski 1581 (ed. 1846, 137), Bielski Kron. 1597 (ed. 1856, 71). Sem
náleží i povést svatokížská o Lysé Hoe z XV. stol. s idolem Lela (srv.

výše str. 169) a další tradice z XVI. a XVII. století, o nichž srv. u Matusiaka

Lud XrV. 314—319. Mnozí Lela—Polela stotožovali i s dvojicí Alku

[Alci), ctnou u suevských Nahanarval podle zprávy Tacitovy v Germ.

43. (srv. Bogusldwski Dzieje II. 750), ovšem neprávem.

*) Lud XIV. 59 si., 66, 316 si. Za skutené božství pokládá Lela

i Kacarov ncn. 1907. 812.

5) Dikarev M. FIporpaMa 11.

•) Matusiak nesprávn vykládá Nya za chybné tení z pvodního
Niga, stsl. nga (. nha, rozkoš), ponvadž vodil duše do rozkošného ráje

a supponuje dále, že jej Rusové zvali PocKouib (Lud XIV. 74 sL). Boha
Pogodu stotožuje s Helmoldovou Podagou (srv. zde výše str. 155) a Žywie

opravuje v Žywa — deus vitae (J. c. 88).
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zvaném, který podle pravdpodobného výkladu Briicknerova

byl njakým démonem domácnost ochraujícím,^) Dzydzilelya

pak, jak ukázal Brúckner, nebyla nic jiného než pol, dzieci-lelya,

stsl. *déti-lelja t. j. chva dti opatující,^) tedy njaká bytost

pvodu nejspíše manistického, které matky svovaly uspávající

dti, jako my andlu strážnému. Bohyní však Venee obdobnou

nebyla a s ní ji spojil Dlugoš patrn jen na základ toho, že byla

ochrákyní dtí a tím též manželského plození.

Pro existenci a funkci bohyn Dzievany, stsl. Dévany nemáme
mimo Llugoše žádného jiného dokladu a není pochyby, že v tomto

pípad vedla jej k divinaci a k identifikg-ci s Dianou pouhá

a náhodná podobnost jména figuríny analogické Marzen pi
obadné v5h:oní slavnosti, jak souditi musíme z dalšího líení

Dlugošova, kladeného do doby Mškovy.') Stojí také za zmínku,

že dziewana je vedle dziwizna polský název divizny (Verbascum).

Bohyn DVany ani v polském ani v slovanském pantheonu

nebylo. Ign. Hanuš a po nm . Krek byli rozhodn v neprávu,

když do nho vložili i Dvu nebo Dévanu, jako bohyni jara

a plodnosti,*) ponvadž není pro ni dokladu mimo tuto ne-

1) Briicknerl. c. 179. Srv. výše str. 48. Na Dlugošovi založil i Prokosz

(Chron. slavosarm. ed. Varš. 1827, 113) své vypravování o chrámu Živin

(divinitas Žiwya) na vrchu Živci pod Beskydem u Krakova. Srv. Zíbrt

Seznam 68 a Boguslawski Dzieje II. 745.

2) Buckner Archiv XIV. 173, Enc. pol. IV. 2, 161. (dzeci lelej^ca).

Složka lelya je velmi starobylá a znaí onomatopoetxky kolébání, srv. r.

JHOJWTH, JiejitHTb, nHJitHTb, jnomoKaTfa — kolébati, jdojih, jnojiKa — kolébka,

b. jiK>Jrbííi>, JDOJiHMt, srbch. Ijtiljati, . lulati ; dále srv. pol. leleja sie,

st. leleti z leléti — kolébati s interjekcemi jnoJiH, mojiHTa, leli (srv.

i stind. lólati— pohybuje se sem tam, nhn. lullen — in den Schlaf singen).

Miklosich EW. 72, Berneker EW. I. 759, Gebauer St. si. s. v. Vedle formy

Dzydzilelya mají jiné rukopisy formu kratší Dzidziela, což by pipomínalo

zase pol. ,,dziady" a ..dziedzily", název zábav spoleenských velkononích

(Prae fil. VI. 226, Brúckner Enc. 1. c.) Matusiak však zcela nesprávn

(Lud XrV. 71), vykládaje pivou ást jména za fem. od dziad a druhou za

lem. tvai od lei — velký, rekonstruuje pvodní *Dziedza-lela — magna
mater.

') Quae idolorum confractio et immersio tunc facta apud nonnullas

Polonorum v-llas simulaci a Dzievannae et Marzannae in longo ligno extol-

lentibus et in paludes proicientibus" (II. 1. ed. Przezdziecki X. 117). Srv.

Brúckner 1. c. 174. Dlugoš píše Dzewana, Dziewana, Miechowski Dzeviana,

Kromer Zieuana sivé Zieunia, Stryjkowski Ziewonia, Dziewanna, Guagnini

Zievonia, Sarnicki Dzievonia. Srv. Boguslawski Dzieje II. 763.

*) Ign. Hanuš Dva zlatovlasá bohyn pohanských Slovan (Poj.
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vrohodnou zmínku Dhigošovu a potom falešnou glossu v Mat.

Verborum.i)

Annaly Magdeburské a kronika pipomínají sice k r. 804 až

814 a 937, že v Magdeburku stála svatyn a Karlem Velkým
vyvrácena byla socha Dianina,^) ale to je jen doklad pro existenci

njakého božstva ženského (Sivá?), Dian snad podobného, jež

proto oznaili lat. jménem Diany, jako jiná božství jménem
Jova, Merkuria, Marta, Saturna, Vulkana. Ze by tam však vskutku

byla stála socha si. Dévany neb Dvy, z toho pece jen souditi

nelze .^)

Zbývá ješt bohyn Marzyana Dlugošem stotožnná s ímskou
Cererou. Pi ní patrn Dlugoš polské jméno Marzany, které se

rovnž dávalo za jeho doby figurin pi jarním obadu vynášení

a topení smrti i obcházení s litem (srv. dále o tom), vyložil za

božství a spojil s jménem antické Cerery, bohyn polní úrody,

asi proto, že figurína Marzany byla ze slámy, klasy a kvítím

ovnená, jak poznáme v dalším líení výroních slavností slovan-

ských. Žádný z hojných doklad neukazuje však, že by pol.

Marzana, nebo . Maena, slov. Moena, Mariena, malor. Mapéna
byla bývala njak5>m božstvem vyšším. Všude v ní vidíme jen

symbol a personifikaci bud smrti nebo uplynulé zimy, kterou jaro

definitivn zapuzuje a nií. O tom tedy, že by Dlugošova Marzyana

byla skutenou bohyní polského Oljmpu, nemže býti ei*) a totéž

platí o si. Morané, jež jako bohyn smrti je vbec jen výtvorem

literárním, openým o falešný zápis v Mater Verborum.^)

5. Víra v jednoho, nejvyššího boha.

Na jednom míst své kroniky slovanské vykládá Helmold.

jak Slované, etice adu rzných boh, nezapírají, že mezi nimi

je na nebesích ješt jeden bh, nejvyšší vládce ostatních, z nhož

král. spol. nauk. Praha 1860), Krek Einl. 403. Tak.i Matusiak Lud XIV. 81,

Boguslawski Dzieje II. 763, 779.

1) Dvana letniina i perunova dci (ed. Patera-Sreznvskij áS).

^) Ann. Magd. MG. XVI. 143. a Chronicon Magdeb. k r. 804—814.

G. Múlversíedi Reg. archiep. Magd. (Magdeb. 1876) I. Ni. 21, 82, Meibom
Ser. r. Germ. II. 270, Magdeb. Schoppenchronik ed. Janicke 8.

') Tak uinil Boguslawski Dzieje II. 779.

*) Bruckner Archiv 1. c. 175, 177, Enc. IV. 2. 161.

") Hecate trivia vel nocticula, Proserpina-Morana {Patera-Sreznšvskij

rjiocCM 58, 133). Tuto slov. bohyni smrti uznávali Erben (Zprávy zas.

12
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ostatní pošli^) a VI. Nehring pokládal tuto zprávu, jakož i jiné,

v nichž jsou narážky na nejvyšší božství, z nhož ostatní vycházejí,

vesms jen za výtvor knžského výmyslu, který vznikl teprve

vlivem idejí kesanských .2) Podle jeho mínní ve vlastní víe
lidové tohoto odstupnní a této genealogie nebylo, jí pojem

nejvyššího boha nevznikl a nevyrostl.

Ale zpráva HelmoIdova není jediná. Máme pedevším výrok

Prokopiv, nám taktéž známý, jenž už o Slovanech a Antech

VI. století praví: ,,Boha jediného, vládce blesku a pána všeho,

uznávají a obtují jemu dobytek a všechny obti."^) Mimo tuto

zprávu je ješt nkolik narážek podobných,*) ale ty nejsou tak

významu plné a urité, jako ony první dv, které jediné jsou

i dostaten vrohodné a na sob zejm nezávislé. Na základ
jich nezbývá než uznati, že i u Slovan existovala pedstava jakéhosi

,,nejvyššího" boha. Ale kdo to byl? V'jakém pomru byl k ostatním

božstvm? Byla to zvláštní bytost mimo celý dosud námi probraný

systém, i pouze v tomto systému? Je to ohlas primárního mono-

theismu,^) i jen bh nejvyšší mezi ostatními, tedy jen odstup-

ovaný bh polytheismu?

král. spol. nauk 1847, Abh. V. Folge 5. Bd), Krek Einl. 403, Máchal Nákres

35, Smiiklas Pov. hrv. I. 116, Matusiak Olymp 82. M. Šrepel sestavil

ji s Martem (Archiv si. Phil. XV. 150, Rad 1891 kn. 103).

1) Helmold I. 83: Inter multiíorma vero deorum numina, quibus

arva, silvas, tristitias atque voluptates attribuunt non diffitentur unum
deum in coelis ceteris imperitantem, illum praepotentem celestia tantum
curare, hos vero distributis officiis obsequentes, de sanguine eius processisse

et unumquemque eo praestantiorem, quo proximiorem illi deo deorum."

2) Nehring Archiv XXV. (1903) 68.

») Prok. III. 14: 0e6v (a^v yáp lva tov t^^ áaxpxizric, STjixioupyóv

áxávTCOv xúpiov (aÓvov auxóv vo(/,í^ou(jt elvai xal -O-óouai aÚTtó ^óa^
TS xai lepsta TcávTa. Také ješt dále na tomto míst mluví o bohu
jednom.

*) Sem bych na p. vadil arabské zprávy Ibn Rosteha a Mas'údího,

hovoící o bohu Slovan {Harkavi Cnas. 265, Chvolson 31).

5) Nov zavládlo siln mínní, že existoval primární, praeanimistický

monotheismus, že totiž víra v jedno nejvyšší božství a ctní jeho existovaly

už na nejstarším stupni náboženství. Mínní toto vedle O. Pfleiderera, P.

Ehrenreicha zastávají L. von Schro.der (Uber den Glauben an ein hochstes

Wesen bei den Ariern, Wiener Zs. f. Kunde des Morg. XIX. 1 si. a Wesen
und Ursprung der Religion I. 17 si.), A. Lang (Making of rel. 1900^) a pede-
vším P. 5. Schmidt (Die Mythologie der austrones. Volker. MAGW. 1909,

242 si., Grundlinie einer Vergl. der Rel. und Myth. der austrones. Volker.
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O jednom pípadu bohy difíerencovati a stupovati už víme.

V nkterých zemích polabských a baltických Slovan byli totiž

jednotliví bohové pokládáni za vyšší, ba nejvyšší ostatních,

na p. Svantovit na Ruján, Radogost v Retie, Triglav v Šttin,
ba o prvním dí Helmold,^) že zaujímal pední místo mezi bohy celé

baltické Slavie a že jako Ranové, tak i jiní kmenové jej uznávají

za boha boh (illum deum deorum esse profitentes) . Ale to byla

všechno jen knžskými organisacemi provedená povýšení nkterých

místních boh na primát ped ostatními. To vše bylo závislé jen

na doasné moci a významu Retry nebo Šttina nebo Rujany
mezi okolními národy a na moci píslušných knží. To byly tedy

umlé a doasné primáty lokální, jichž se nemže týkati výše

uvedená první zpráva HelmoIdova, jež celým svým obsahem

naráží na njakou zvláštní bytost nejvyšší a u všech polabsko-

baltických Slovan obecn uznávanou a ovšem ješt mén zpráva

Prokopiova, která podobnou nejvyšší bytost piítá víe všech

Slovan a Ant, tedy s historického hlediska vzato, aspo tehdejších

Slovan podunajských a jihoruských. Je zejmo, že se pojem

nejvyššího boha Slovan nemže nijak týkati konkrétní a lokální

postavy Svantovita nebo Radogosta, Triglava z XI.—^XII. stol.,

nýbrž, je-li tím mínn jeden z boh námi už probran3''ch, že to

mohl býti pouze jeden ze starých spolených, všeslovanských

boh, který ovšem na uritých místech bral zárove na sebe rzné
konkrétní podoby lokálního nejvyššího boha, — bh, který, jak

Prokopios ukazuje, vládl ve víe lidu pedevším zjevy nebeskými.

Máme tu tedy ped sebeu jakýsi nábh k praslovanskému mono-

theismu, zjev, který má analogie i jinde, který i u jiných Arij

proniká, tebas ne zcela jasn, a jest zajisté pozoruhodno, že

jediná pevná indoevropská rovnice mythologicko-jazykozpytná

ukazuje práv na takovou spolenou víru v bytost nebeskou, jejíž

základním významem byl pojem lesklého, svtlého, nebeského:

stind. dySúš pit^ — . -Zsó? Tcar/jp — lat. Juppiter — stg. *Tiuz,

sthn^. Ziu, k níž patí dále i lat. divus, . Sto<; — nebeský, lit.

devas — bh a stsl. divh, divhm^). I to ukazuje, že je v uvedených

spolených pedstavách božských zosobnn njaký velký zjev

Denkschr. Akad. Wien 1910. LIJI. 3 a Ursprung der Gottesidee I. Munster

1912, 48, 98 si., 408, kde srovnej též literární odkazy ostatní I. 67 si., 99,

100, 110, 113 si.). Srv. i Helm Altg. Rel. 15.

1) Helmold II. 12. Srv. výše str. 137.

2) Srv. Hirt Idg. 506, Schrader Sprachvergl. 439^.

12*
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na nebesích, jenž na duši starých Indoevropan odedávna nejvíce

psobil, tak že s personifikací jeho namnoze spojovaU pojem

nejvyššího, nejmocnjšího, nejvlivuplnjšího, tedy bud zjev slunce

a nebes záících nebo ješt spíše nebes zamraených s bouí, která

hromem dunícím a oslepujícími, bijícími do zem údery blesku

psobila, myslím, intensivnji a vlivuplnji na duši primitivního

lovka než blahodárn, klidn záící slunce. Proto také mnozí

mythologové už pro indoevropský pravk uznávají jednoho boha

nebes, který pak ovšem pešel k jednotlivým arijským národm
a udržel se v jakési nejasné form i pi pozdji V5rvinutém poly-

theismu. Podobn u Slovan, analogicky k eckému Zeóc; TrariQp

a ímskému Juppiteru,^) kegerm. *Tiuzovi,2) skythskému Papaiovi^)

a irán. Ahura-Mazdovi*) udržela se uvnit polytheismu, lokáln

rzn vyvinutého a rzn zabarveného, pedstava prastarého

nebeského boha, která pi tom splývati mohla bud s Perunem nebo

Svarogem^).

V ní mli i Slované nábh k monotheismu, více, že nad nimi

na nebesích existuje bytost nad jiné vlivu plná, nad jiné nadlidské

pedstavy vyšší a mocnjší, ale ani u nich nevyvinula se tato

pedstava k uritjší form monotheistické, jakou známe na p.
z náboženství židovského nebo kesanského, ponvadž mezi tím

drobná animisace a demonisace celé pírody postoupila v adu speci-

fických vyšších božství, která vývoj monotheistické pedstavy

potlaila a ji bezpochj^by jen k jednomu z té ady pipoutala,

Ale víra v jakési božství nejvyšší, jako nevyvinutý monotheistní

rudiment, trvala v náboženství lidovém neustále.*) Nové formy

1) Schroeder 1. c. 12—13.

") Helm Altg. Rel. 229, 270 si. Srv. k tomu i zprávu Tacitovu o ctní

nejvyššího boha u Suev (Germ, 39: ibi regnator omnium deus, ceteraque

subiecta atque parentia).

3) Celsus u Origena {Latyšev Scyth. I. 647). Schroeder 1. c. 19.

4) Oldenburg Kultur d. Geg. I. III. 77, 82.

6) Srv. Jireek Studia (M. 1863) 141, 144 a Krek Einl. 378, 383.

Na Svaroga myslí i Goluhinskij Hct. p. u. I. 2 839 si., na Peruna

Schroeder 1. c. 18.

•) Projevem jsou snad i staré slov. názvy . svéboh (t. j. bh sám sebou),

slov. a rusínské praboh, . preboh (,,ach bože, pebože"!), rozboh (,,ach bože,

rozbože"), jež znaí asi pojem boha nad jinými bohy. Praboh u uher.

Rus znaí dnes njakou neistou sílu (srv. rení ,,6-fecT> h cto 6orH, npa-

6orH" 3an, p, reorp. o6m. 1869 cit. Boguslawski Dzieje II. 753). V e-
štin máme doklady pro personále Svojboh z XI. a XII. století {Friedrich

Codex I. 549).
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poala nabývati tato latentní pedstava vlivem náboženství

jiných, zprvu eckého, pak zejména kesanského Už v X. stol.

slovo bog^, díve prosté appelativum, nabývalo pojmu nejvyššího

boha kesanského i v ústech slovanských, V ruskoecké smlouv
z r. 945 dí se, že kdo z Rus ji poruší, bude trestán, je-li kesan
od boha, je-li pohan od Peruna.^) Zde slovo 6orb znaí už boha

jediného, kesanského.

Za takových okolností není divu, že se na konci pohanství

setkáváme znovu a uritj i s tvoící se pod tímto kesanským
vlivem formou boha nejvyššího a k této form, k tomuto vlivu

vztahoval bych detaily zprávy Helmoldovy. Jsou zejm pod

vlivem anticko-kesanským.

1) Let Lavr.« 47. Srv. text výše na str. 93.



IV. KULTY POHANSKÉ.

1. Obti a chrámy.

Modlitba a obét. Vznik pedstav o fetišismu, o animisaci, o dé-

monech a bozích nesl s sebou nutn i upravení a vyjádení pomru
mezi živým lovkem a animisovanou nebo demonisovanou pí-

rodou kolem nho. Jakmile se démoni a bozi stali v pedstav
lovka analogiemi lidských duší penesených ven, duší s celým

analogickým životem, se všemi potebami, touhami, pudy, ža-

lostmi i radostmi živého lovka, pak ovšem nebyl démon nebo

bh živému lovku nic jiného, než bytost, která nadána jsouc

silami jako on, ale zvýšenými (ponvadž specialisovanými), mže
mu pekážeti, Škoditi nebo zase pispívati a pomáhati podle toho,

je-li vi nmu pízniv nebo nepízniv naladna. Odtud k snaze

vyvolati u ní píze a pomoc nebo zase nepíze a škodu byl jen

nepatrný lorok, který primitivní lovk uinil snad souasn,
jakmile v nm vznikly první animisaní a demonisaní pedstavy.

Pomr lovka živého k démonu utvoil se okamžit analogicky

tak, jako k jinému silnjšímu: lovk bál se jeho hnvu nebo

toužil po pízni, a aby toho docílil, poal ihned pistupovati k dé-

monu nebo k místu, na nmž jej umístil, s poklonou a prosbou

za píze a pomoc sob, za hnv a nepíze proti nepíteli a ped-
kládal mu vše, o em se domníval, že by duši démonov bylo milé

a píjemné. První, nejprostší formou tohoto pomru bylo pouhé

vzývání a klanní se, druhou, obsažnjší — obt, pi níž pouhá

slova doplnna byla dary hmotnými, lahodícími smyslm dé-

monovým. Dlužno však pipomenouti, že první modlitba nebyla

asi formy prosebné nebo dkovné, event. omluvné, nýbrž spíše

donucovací formule zaklínai,^) z níž se teprve bhem doby vy-

vinuly formy ušlechtilejší.

1) WundtVólkerpsych. II. 3, 658, 661 nsl.HelmAltg. Rel. 54. Wundt soudí,

že i obt byla pvodn jen druhem kouzla, kterým ml býti démon pinucen

k povolnosti {Wundt IV. 1. 423, 430) a teprve pozdji se mnila pomalu
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To jsou všechno zjevy, které vidíme už na nejprimitivnjším

stupni kulturním, a není proto pochyby, že bylo obé, modlitba
i obt, u Slovan, kteí stáli na pokroilejším stupni nábožen-

ském, siln vyvinuto. O prvém, o adoraci a vzývání víme však

málo. Jediný doklad pohanské modlitby pi žatv zachoval Ibn

Rosteh,!) jinak teme tu a tam jen narážky, na p. o tom, že pi
vzývání boha obvykle se vzpínaly ruce.^) Výraz pro tento zpsob
prostého vzývání byl zajisté už v pohanské dob modliti se, jak

nasvdují staré terminy MoneHíe HfloncKoe, npoKnaToe v Slov
nk. christoljubca z XI. stol.^) Také eský výraz modla pro po-

hanský idol s tím souvisí.*)

Více víme o obtech, zejména o tom, co a jak se obtovalo.

Kde nepomohlo zaklínání nebo prosba, pistoupilo se k daru

,,obti", jejíž podkladem je pedstava, že bytosti démonické

a božské žijí život analogický vezdejšímu, že požívají jídel a ná-

poj, že jsou jim milé zpv a hudba nebo vn vonných pryskyic

a kvtin. Ve zprávách o kultu démon a boh teme neustále, že

se jim obtovalo. Vedle zpráv rázu povšechného, jakými jsou na

p. Prokopiova o obtech u balkánských Slovan, Dhigošova

u Polák, Kosmova u pohanských Cech,^) máme ješt celou adu
speciálních zpráv, poutajících se k jednotlivým bohm nebo

kultm. Z nich \'idíme, že se obtovalo vše, co bylo lovku milé

a pro život potebné, tedy pedevším rzné druhy potra\in: maso
jedlých, ritem nezapovzených zvíat a z plodin zemských nejvíce

obilniny, potom peivo, med a sýr. Také vejce bylo astým obtním
pedmtem, zejména pro duchy zemelých.*) Podle Prokopla

v istý symbol spojení lovka s bohem. Pvodn na p. pokrm obtní
sloužil k nakrmení démona, pozdji spolu s démonem úastní se jídla i ob-
tující, na konec pak vše pechází jen v symbolické spojení lovka sbohem
{Wundt II. 3. 675, Helm Altg. Rel. 49—50).

1) Harkavi Cxas. 265: V dobu žní (Slované) vezmou zrní prosné a po-

zvednuvše je k nebi volají: ,,Pane, ty jenž jsi nás opatoval potravou, dej

nám jí i dnes v hojnosti." Srv. k tomu i slova ruských kupc k idolm
[Harkavi 95—96) a modlitbu knze Svantovitova u Saxona (ed. Holder 666).

2) Srv. Herbord III. 4. Srv. další u Famincyna Bow. 40—42.

») Vladimirov UoyH. 225, 228.

*) O nejasném vzniku slova viz u Bernekera EW. II. 65.

5) Prokopios BG. III. 14 (srv. výše str. 27), Kosmas I. 4, III. 1 (srv.

výše str. 29 a legendu Oportet ed Peka 394), D/ugoš ed. Przezdziecki

Opera X. 47. (srv. text výše na str. 167).

•) Vejce už za starých dob mlo zvláštní obtní význam a dáváno
bylo na p. obas mrtvým do hrobu. (Srv. ZS. I. 173). Také velikononí
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Slované obtovali nejvyššímu bohu bleskovládci skot a brav,i)

podle Saxona Svantovitovi skot, plodiny a ohromné koláe

zvýši lovka,^) podle Helmolda Radogastovi skot a ovce,
3)

podle

Ebbona Triglavovi zvíata a idolu v Gockov selata a nápoje,*)

a tak i podle Dtmara Svarožiovi retranskému.^) Ruští kupci

obtovali pi píjezdu do Bulgáru idolm chléb, maso, mléko,

luk a opojný nápoj, když pak se jim obchod podail, i skot a

ovce.^) Konstantin Porfyrogennetos pipomíná zase, že na Dnpru
Rusové v Chortici obtovali kohouty a slepice, chléb i maso')

a Lev Diákon vzpomíná, jak r. 971 kohouty házeli v obt do Du-

naje f) Kyrill Turovský naráží na obtování telat a kozl.*) Z otá-

zek Kirikových a odpovdí Niíontových víme dále, že se Rodu
a Rožanicím obtoval chléb, sýr a med,i®) ze Slova nk. christo-

Ijubca, že bohm i Rožanicím obtovali kury, koláe (KopoBa),

a esnek, což opakuje Slovo sv. Jana Zlatoústého, kde ješt teme.

vejce, jehož kesanství zprvu neznalo, pokládá se za survival rituálu ped-
kesanského. K významu, jaký mlo a má dosud vejce, svr. Sumcov N.

KyJibT. nepcHí. 109, Klinger W. Jajko u zabobonie ludowym (Rozpr.

Akad. Krak. XLV. 1908), Kosiúski W. Lud. XC^IT, XV. 356, Anikov
n-bCHH I. 308, Javovskij J. Omne vivuito exovo, Kijev 1910 (srv. Nár. Vstník
1910, 169). Srv. i M. Nilsson Das Ei im Totenkultus der Alten. (Arch. f.

Rel. 1908, XI). Zajímavo je podotknouti zde znovu, že i malovaná vejce

(kraslice) doložena jsou už z doby pohanské. Našly se na p. napodobené

kraslice v Brovarkách . Chvojkou (ŽS. I. 173), a pipomínají se ve XIII.

století v Miraculum S. Hedvigis. MPH. IV. 601. (Potkaski Lud X. 217,

Boguslawski Šwiatowit VIII. 54). U Wormsu se ostatn našly podobné už

v hrobech IV. stol. (Lud VI. 196).

1) Prok. III. 14. (-O-ÓDuaiv aúxo) ^óac, Te xal Ispsta Ttávra.)

2) Saxo ed Holder 565, 566 (placenta quoque mulso confecta, rotunda

form, granditatis vero tate, ut pene hominis staturam equaret, sacrificio

admovebatur)

.

*) Helmold I. 52 (mactant hostias de bobus et ovibus).

1) Ebbo II. 13, 15, III. 1, 18. (III. 10 fercula et pocula).

5) Dtmar VI. 25 (18).

*) Harkavi Ckos. 95. (podle Fadlána).

'') De adm. imp. 9.

8) Leon. Diac. IX. 6. Srv. citát v ŽS. I. 230 pozn. 3.

•) Ponomarev Usm. I. 136.

10) HcT. Bh6ji. VI. 31 (I. 33). Niíont zde dodává: ,,rope nbiomHMT,

poiKaHHU-b!" Také kaše byla asi prastarou obtí Rožanicím, nebo ješt

jeden sborník ze stol. XVIII. dokládá, že ,,6a6iii Bapsrrb KaniH na co6paHÍe

poHaHHuaMt" {Vostokov Onnc. pyK. PyM. m. 651, Smirnov Ba6bi 229).



i85

že Pereplutu pipíjeli z roh.i) Naplování íší bsm bylo vbec
obvyklé a pipomíná je mimo uvedené prameny i krátký traktát

v nik. moskevské synod. bibl. . 954 vedle obtování knipiných
chleb a sýr-) a také pozdjší zpovdní dotazy niské narážejí

astéji na „pití íše bsm" nebo na pití a jídlo pi kultu vil,

Rodu a Rožanic.3)

Obti z\nrecí byly obas uškrcovány provazem,^) ímž si

vysvtlíme, pro církevní naízení zakazují jísti maso zadávené

— ynaBneHHHa,- též MCpTBeHHHa^), a je vedle toho nemén zá-

kaz požívání krve (KpoBOHneHHe) a masa z obtovaného zvíete.')

Bylo vbec zvykem spojovati s obtí hostinu, jíž se úastnili ti,

kteí obt píinášeli. Vidíme to z Helmolda,') dále ze zákazu

Kozmy presbytera,^) z Christianovy legendy o sv. Václavu') a

zejména z ady starých ruských pouení, která zapovídají úast
na tchto hostinách (nHpi)) a která výslovn takovéto hostiny pi-

pomínají ve spojení s žertvou pedkm podávanou a ješt více

s žertvou kladenou Rodu a Rožanicím.i**) Co se pi nich jedlo a pilo,

1) Vladimirov UoyH. 224, 227, 229, 237, 238, Tichonravov JltT. IV.

3. 86; 92, 107, 108. O kurech jako typických obtních zvíatech srv. ŽS.

I. 174 a zde 72.

^) HanojiHíuoTi) nepnana ó-fecoMt [Tichonravov Uít. IV. 3. 85), nHTH

HHiut coTOHHHbi (1. c. 86), Hepnajia HanojiHsuome BHHa noópoBOHbHaro (1. c. 86).

') Srv. Smirnov C6opH. nocs. B. O. KínoHCECKOMy M. 1909. 224.

*) Srv. Rosteh u Harkaviho CKaa. 269. Zde se obšírn vykládá, jak

arodjové obti (i lidské) uškrcují (str. 86).

5) Srv. ŽS. I. 170 pozn. 5, k emuž srv. ješt zákaz v Homiliái opa-

tovickém (ed. Hecht 84) a Slovo Jana Zlat. [Ponomarev FlaM. III. 236).

•) Srv. sbírku doklad v ŽS. I. 170 pozn. 4 (naízení Ottona Bam-
berského Luticm u Ebbona I. 12), k nimž pipoj ješt zákaz Kozmy pres-

bytera dále uvedený a Slovo metrop. kijevského Hilariona z XI. stol. a

Slovo sv. otc KaKO nyxoBHO npasnHoeaTH (Ponomarev IlaM. I. 67—68, III.

165, 236, 275). O pohanských knzích v zemi Obodrit dí pímo Helmold,

že okoušeli pi obti krve zvíecí (I. 52: Post cesam hostiam sacerdos de

cruore libat, ut sit eíficacior oraculis capescendis. Nam demonia sanguine

facilius invitari multorum opinio est). Srv. k tmto zvykm zejména

Anitkova Síquh. 271—272 (tam str. 253 je ada doklad ruských zákaz
požívati jak udávené maso, tak i krev).

») Helmold I. 52.

•) Arkiv za povj. jugosl. IV. 88.

•) Ed. Pekaf 152, 182.

") Stavní trapez Rožanicím se pipomíná astji. Srv. na p. Slovo

nk. christ. [Vladimirov ricyn. 227, Anikov $Í3. 84, 85, Nikolskij Max. 113),

Slovo o TBaspH H flHHÍ peK. HefltJiH [Anikov 1. c), Slovo ob. oreirb [Pono-

marev naM. III. 65), Pouení Hilarionovo o sanoHi [Ponomarev. I, 67;
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už jsme slyšeli. Pi prvých jsou zmínky o mase, vejcích, oleji,

pi druhých o krupiném chleb, sýru, medu a vín, a tato druhá

obt Tpanesa, ipeóa zove se i ,,velikou", z ehož je vidti, že

mla u lidu znaný význam.^) Kolem základ pohanského ob-
tišt pi knížecím hradu kijevském, odkrytém v úsadb dra Pe-

trovského pi Desjatinné církvi, našlo se velké množství kostí

tuích, býích, beraních, vepových a jeleních.^)

Zvláštní obyej obtní (nordický?) pipomíná Konstantin

Porfyrogennetos u Rus, kteí na dnprovském ostrovu Chortice

obtovali posvátnému dubu, zarážejíce stely do pn jeho. Touto

zprávou, která ostatn upominá pedevším na germánský obyej

vtýkati hlavy nepátel dop stromových^) dá se asi nejlépe vy-

ložiti velký kus kmene dubového, jenž vytažen byl r. 1910 z Desny,

nedaleko ústí do Dnpru*) a v nmž se zachovaly vetknuté a za-

rostlé elisti kaní s kly, — patrné to symboly obtí kancích.

Pohanská obt°) sluje v starých pramenech nejastji Tp-feóa,

obtovati — TptÓHTH, nebo také xp-feóy utniH, KnacTH, CTaBHXH,

TBopHTH, CTBopHTH^') od ehož se místu, kde se obtovalo,

srv. dále citát str. 197) a též výše cit. traktát z mosk. syn. bibliotéky . 954.

Máme docela i zvláštní pouení Cjiobo IcaÍH npopoKa o nocTapnjnomHX-b

Tpaneay Pony h PoHíaHHuaKij, ale dosud nevydané (srv. Gorskij-Novosírujev

OnHCb . 231, Anikov Ha. 21). Z novgorodské redakce Slova nk. christ.

vidíme, že v XV. stol. stavli trapezy Rožanicím ve spojení s uctíváním

Bohorodiky {Anikov 9Í3. 30).

1) Anikov 1. c. 162. Týž uvádí i zajímavé analogie ze západní Evropy

o hostinách chystaných v XIII. st. fejám.

2) Podle písemní zprávy kustoda . Chvojky. Srv. dále na str. 191.

') Srv. Tacitus Ann. I. 61.

*) Srv. výše str. 76.

*) Slovo ohéth je domácí od ko. v- mluviti (vetovati — loqui, vét^ —
pactum), z ehož vzniklo oht% — ^^xh' votum, obétovati, obéštati (z obvé-

štati) — polliceri, . obt, p. obiet, ch. obit, malor. oht, vr. o6i,rb {Mik-

losich EW. 387). Co bylo obtováno, bylo tedy slíbeno bohu [Brúckner

Enc. pol. IV. 2. 170). Srv. str. ctuíHHK-b v Slov nk. christ. (Vladimirov

rioyH. 226). Doklady k slovu obéth poínají se XI. stol. (Izbornik 1073 r.,

Grigor. Naz. 101; Pand. Ant. 233, Let. kijevskij k r. 1103 ed. lavr. 268»

atd.) Srv. Sreznévskij Mar. II. 588.

«) Od ko. *terb% — stsl. trSb^ — necessarius, trSba— negotium, potom
i obt. {Miklosich EW. 354.) Hirt má si. trba za výpjku z germánštiny,

srv. got. paurban, sthn. durfan, ale nevyluuje prapíbuznosti (Beitr. z.

Gesch. d. Spr. XXIII. 337). Doklady teby ve smyslu pohanské obti

jsou hojné od X. stol. astji s epithetem rp-bóa HnoJicKaH, norancKasi,

K nejstarším náleží rpióbi aí^th v si. legend sv. Václava, Tpe6Hme noranbCKO
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íkalo Tp-feÓHme, Tp-feÓHiubHHK-b, a potrav obtované TptóiHo i)

;

s tím souvisí i název trebo, kterým v kap. Paderbornském r. 785

je oznaena obt idolu pinášená a zapovzená.^) Vedle slova

trba existoval ješt teimin žrtva, žtrtva, žeriva, žfbtva s odvoze-

ninami žbrtviše, íbrtvbnikb, žbrtvbnica, žbrcb,^) vše od slovesa

žrti, žbrqý) Na Balkán a v Rusi užívalo se v X.—XII. stol. pro

obti pohanské mimo to i výraz pejatých z kesanské liturgie

a íkalo se i Tpanesy totobhth, craBHTH, c-feniH^).

v Nomokanonu IX—X. stol. {Sobolevskij Max. 98, 152), Tpe6u u Kozmy
presbytera (Archiv IV. 86) atd. Srv. Sreznévskij Mar. III. 1019 a Jagi
Kirchensl. Spr. 345^. Trba je též eská glossa v Mat. Verb., ale Paterou

oznaena za fa]ešnou(?). Srv. Patera-SreznévskijTjiocchilb, 143. Vpolabštin
znaily trebe vánoce {Miklosich 1. c). Janko (Pravk 228 a Nár. Vstník
II. 72) vykládá tebu (z *terba) za devo vykopané a otesané, tedy pri-

mitivní modlu a sice podle Meringera Idg. F. XVIII. 279 si. domnívaje se,

že tím* výklad tréba — obt jest pekonán, což ovšem je úsudek ped-
asný.

^) Tp^bÓHme (doklad ada zbibleaGrig. Naz. 283; srv. Sreznévskij III.

1020— 1021), TptÓHiqbHHKTí v Minejích r. 1097. 104. Srv. Sreznévskij 1. c.

Tptó-bHO v Záp. sv. Otc v Sinajském Euchologiu i. 44 {Vondrák Post. pok.

65), v Slovu nk. christolj. [Vladimirov Jlcyn. 226).

2) I. 22. Pertz MG. Leges I. 49: qui idolothita quod trebo dicitur vel

obtulerint aut manducaverint. Za to nejvtší ást jmen topografických

roztroušených po Slovanstvu, jako . Tebová, Tebí, Tebsko.pol. Trzebinja,

srb. Trebinja atd., pochází od slovesa trébiti, trebiti, ve smyslu vyišovati,

mýtiti a znamená vesms místa, kde byla pda díve zalesnná oištna,
vymýcena a pispsobena orb a obývání, ne místa, kde se konaly po-

hanské obti, tedy ne obtišt nebo chrámy, jak vykládali passim Šafaík

nebo Novakovi (Cpn. o6ji. 20—21).

') Doklad je celá ada. Srv. HtbpTsa za . •O-Uffa v Besedách pap.

Grigorija (X—XI. st.) a MtbprBy iKp-ferH v slov. legend sv. Václava z X. stol.

{Sobolevskij Max. 62, 98), u Kozmy presbytera (Arkiv jugosl. IV. 75),

dále v Ostromir. ev. (Mat. IX. 13, Luk. II. 24), u Grigoria Naz. 2, v Pand.

Ant. XI. st. (Amf.), v Pouení Feod. ed. Cagovec XXI, atd. Viz Sreznévskij

Mar. I. 888—889 a Jagi Kirchensl. Spr. 345^. Srv. dále i iKp-feTH ó-fecoM-b

v Pravilu Jana II. (Her. 6h6ji. VI. § 16) a v X. Slovu Grigorija bogosl. ed.

Budilovi 243, HnojioHtpeHHua v Nomokanonu Jana Schol. z IX—X. st.,

146 [Sobolevskij Mar. 153).

*) Žertva srv. bu se slovem žréti — vorare [Miklosich EW. 63) nebo

s prus. girwei, lit. girti, lot. dzirít — chváliti, velebiti (tak Miklosich EW.
440. Briickner Enc. pol. IV. 2. 169 a i Jagi Rad. XXXVII. 37). Janko
(Pravk 229) vykládá: k hostin zváti.

5) Srv. Tichonravov Jltr. IV. 3. 85, 86, 96, Vladimirov Uoyn. 229,

233, 235.
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Obtovalo se nejen pi kultovních slavnostech boh, ale i pi
mnohých píležitostech jiných. Jak rzné a hojné obti se konaly,

nižeme ješt dnes vidti v pežitcích, které se zachovaly v nkte-
rých slovanských zemích, na p. it Srb balkánských, kde je sebral

a vylíil S. Trojanovi,^) nebo u Bulhar podle vylíeni D. Ma-

rinova.2) Setkáváme se tam dosud s obtmi pi chovu dobytka,

zakládání úl, pi setí, žatv,^) pi zahánní nemocí a bolestí, pi
stavb dom, pi zakládání domácího kibu, pi zdní studní a

most, pi svatbách, pohbech, pi svátku ,, slávy" atd. To vše

jsou patrn pežitky doby pohanské. Také slavnosti s obtí zxíecí

konané v Bulharsku v den sv. Georgia nebo sv. Ilije podávají

nám píklad, jak asi vypadala staroslovanská obt s hostinou

spojená.*)

Obtní místa a chrámy. Kde se obtovalo a kde se démon nebo

bh uctíval modlitbou, bylo místo, na nmž se podle tradice tato

bytost zdržovala. Byla to nejvíce sídla mrtvých, hroby s mohylami,

s pístešky, ohradami kamen, nebo jiná význaná místa v pí-

rod na nápadných skaliskách, pod ohromnými stromy, v temné

jeskyni, u pramene a podobná. To byla první místa posvátná.

V otevené pírod byla nejastji. na vrcholu hory, odkudž da-

leký byl rozhled, zejména po celé klenb nebeské, nebo v háji,

jehož tišina a šelest listí psobily intensivn na primitivní mysl

lidskou, nebo konen v jeskyni zahalené v tajemné pološero..

Zprvu byla takováto posvátná místa jen málo vyznaena, ponejvíce

velkým kamenem nebo useknutým kmenem, který sloužil zá-

rove za stl, na njž se kladly obti. Pomalu se však rod nebo

kmen piioval, aby místa, kde se zdržovali démoni, jím speciáln

uctívaní byla co možná i umle odlišena a oznaena jako místa

posvátná, k nimž se jen s úctou a bázní pistupovalo. Proto poal
místa taková ohrazovati pirozeným nebo umlým plotem, v-

1) 5. Trojanovi FnaBHH cpncKH iKpTBeHH oÓHHaJH (Cpn. Eth. aopHHK
XVII. Blehrad 1911). Obti pi rzných rolnických pracích starých

Prus popsal H. Malecki (1562). Srv. BHickner Litwa 48 si.

2) D. Marinov Haponna B-bpa 243 si., 249 si.

3) Sem náleží i velká ást obyej pi žatv zachovaných, jež nej-

novji z Polska sebral Jan Bystrou Zwyczaje žniwiarskie w Polsce (Krak.

Akad. 1916) 30 si., 40 si. Srv. zde doplky.

*) Karavelov FlaM. nap. ura 211, Golubinskij Her. p. u. I. 2, 856, Ivanov

KyjibT nepyHa 150, Marinov Hap. atpa 439 si.
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noval více pée k zdlání obtního oltáe tím, že pirozené skály

a kameny umle k tomu pizpsobil nebo nový stl postavil,

dále pipojil písteší, aby obti za každého poasí mohly býti

konány, a pipojil na konec i rzné okrasy a ozdoby, které dojem
svatého místa pomáhaly zveliiti. A tak pomalu z tchto prvk:
z oltáe, ohrady a písteší na sloupech nebo na stnách polože-

ného povstala svatyn, prototyp chrámu, jenž dalším vývojem
dospl i u pohanských Slovan k architektonicky i umlecky vý-

znaným budovám, ke skuteným velkým chrámm.

O oltáích, svatyních a chrámech slovanských boh máme
celkem velmi málo zpráv, vyjímajíc Slovany polabskobaltické.

Není však pochyby, že byly svatyn, ovšem mén výstavnjší,

i u ostatních Slovan, tebas narážky na to jsou jen v tradicích

pozdjších a mén vrohodných a domnlé památky hmotné
vesms lázu jiného a z doby kesanské. i) U Cech víme ze staré

slov. legendy o sv. Václavu aspo o pohanském obtišti,— KanHme
HHonbCKoe praví pramen,^) — a snad bylo podobným obtištm
i místo Zizi zvané na hrad pražském.^) Chrámy (templ a) pipo-

míná jen pozdjší legenda Oportet*). U Polák jsou také jen

pozdní tradice, na p. o chiámech ve Hnzdn,^) o chrámu s temi

^) V zemích eských shledával se díve zbytek pohanského chrámu
v staré kapli znojemské (Pam. arch. XII. 43, 139) a i v jiných kostelích

(Pam. XI. 657). Také Krolmusovo domnlé „Božišt emoboha veSkalsku"
patí k podobným domyslm (Praha, 1857). Srv. i Pam. VI. 170, 173. Potom
je ada tradic, že na rzných kopcích stávaly kdysi ,,pohanská obtišté

a chrámy" (na p. Pam. I. 285, 90, II. 139, III. 27, XI. 657, Kalina Opfer-

plátze 149, as. olom. mus. 1892, 12, Sthdovský Sacrft Hist. 54 atd). Na
posvátné háje v echách ukazují jména Svatobor u Sušice a Svatobor

(Zwetbau) u Hor. Lomnice na Žatecku (Pam. VIII. 568). Také jeskyn
štramberské pokládal díve lid za sídla duch [Stfedovský 1. c. 42).

2) Soholevskij Max. 98.

') Kosmas I. 36 k r. 1002: ascendens noctu in media urbe eminenci-

orem locum qui dicitur Zizi (tež Sizi, Zicis). Název Zizi byl rzn vykládán

a spojován i s bohyní Živou nebo Cicou (Brandl, Hanuš). Je však pravd-
podobno, že máme ped sebou slovo odvozené od ko. žbg (srv. místo dnes

Pohoelec zvané). Viz Peisker Archiv si. Phil. VI. 127, K. erný Listy fil.

XrV. 400, 467. O jiných výkladech viz Ign. Mašek Progr. gymn. na Novém
Mst. Praha 1887.

*) (Spytihnv) plurima idolorum templa destruxit (ed. Peka 390).

6) Dlugoš Hist. Pol. Srv. výše str. 167. Podobn Mart. Cromer podle

Dhigoše III. 1, Guagnini Chron. Pol. ed. Pisiorius II. 346.
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idoly na Lysé Hoe^) a rovnž u lužických Srb.2) Ostatn ani

u Rus není zmínky urité, ale pes to nebylo by správné vy-

kládati, že Rusové pohanských chrám nemli, leda bychom za

chrám chtli pokládati jen nádherné, architektonicky \^splé

budovy. Ze byla na Rusi pohanská obtišt i svatyn, je jisté.

Zmiují se o nich nejen pozdjší tradice, vyprávjící, jak byly pi
zavedení kesanství Vladimírem zrušeny a jak na místo jich

postaveny byly církve, uvnit pak místo idol nové ikony svatých,^)

nýbrž i texty starší a pln vrohodné, nazývajíce je KanHme

HflonbCKoe, TpeÓHme, též ci.6opHme HnonbCKoe. Metrop. Hilarion

praví ,,KanHma CbrpaHcnaTb", nebo zase staví v antithesi ,,KanHma

paspyuiHTb" a ,,uepKBH ciaBHTb", tak že v jeho pedstav KanHme

rovnalo se pozdjší církvi.^) Ze obtišt tato bývala hlavn na

1) Srv. výše str. 168. Mnoho tradic poutá se k hoe Sobotce ve Slezsku

a že se tam konaly velké slavnosti pohanské, víme už od Dtmara VII. 44

(VIII. 59) k r. 1057. Srv. i Henel Silesiographia VII. 650. A. I. 482 {Francev

Korr. J. Dobr. 31). S domnlými zbytky pohanských chrám setkáváme

se mimo to i v starší historické literatue polské, kde se pedevším za

takovou památku pokládaly ruiny zachované na ostrov u Lednice {Kra-

szewski Sztuka 34, 112, K. Szulc Budowle i wykopaliska Slowian pogaúskich.

Roczn. Tow. Prz. nauk Pozn. II. 1863, 345 si.). Ale srv. k tomu výklad

a rozbor Mar. Sokolowského Ruiny na ostrowie jez. Lednicy (Krak. 1876),

kde se správn tyto neodvodnné pedstavy zamítají a mezi jiným se

ukazuje, že lednické ruiny jsou zbytky jakési knížecí residence z X.—XII.'

stol. a v ní i chrámu kesanského, složeného ze dvou ástí, stavných

v rzných dobách (1. c. 84 si.).

2) Preusker Blicke in d. vaterl. Vorz. 117, 197.

3) V Pamjati i pochvale mnicha Jakuba se praví, že tak jako Kon-

stantin: ,,Tpe6Hma ótcoBCKaji norpeÓH h xpaMbi HnojibCKUH paspyiUH h uepK-

EaMH yKpacH boo BcejieHbHyK) h rpana", — uinil i Vladimír s Olgou, a dále

pímo o Vladimíru: h noTOM"b TpeÓHma ó-bcoBCKaji cbKpyuiH .... ,,xpaMbi

HHOJibCKbiq H TpeSHiua Bciony pacKona h nociHe h HflOJiM bosj ctKpyiUH h bck)

seMflK) pyccKyio h rpanw necTHbíMH HKOHaMH uepKBH yKpacH." Totéž má
starší Žití sv. Vladimíra z XII.—XIII. stol. {Sobolevskij C6opH. bt. naM. np.

15, 20, 21).

*) V pol. XI. stol. Hilarion, metropolit kijevský, v Slov o zákon
pochvaluje si o lidu ruském: ,,y>Ke hc HnoJiocjiyiKHTeJie soBeMCH ho xpHCTH-

aHaMH, . . . yHíe ne KanHmij cbrpaiKnaeM-b ho Xphctobh uepKBH sHHtneMTj.

A dále dí o ruské zemi: ,,KanHmapa3pyuiHmacy! h uepKBH nocTaBJísnoTbca, HnoJiu

cbKpyraiOTbca h hkohíi CBHTbixt siBJííiaxycH'* [Ponomarev IlaM. np. p. uepK.

jiHT. I, 67, 71). U Kyrilla Turovského teme o židech: ,,wiaHíiTHCH KanH-

men-b" a dále termin c"b6opHme pro pohanské místo kultovní {Ponoíharev

1. c. I. 160, 161, 168). K slovu KanHme — ve smyslu oltáe i idolu viz adu
dalších doklad u Sreznvského Max. I. 1192.
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návrších, vidíme z pedmluvy k Na. Svodu, kde se dí: Kyna »e
upese noraHHH jKpHxy ótcoMij Ha ropax-b, Tyna»e HMH-fe qepKBH

ctohttj 3naT0BepxÍH.^) Jiný podivný výraz pro obtišt v ruských

pekladech Svatého písma je bmcoko^) a v Letopise pro jinovrecký

chrám slovo ponaTa, ponaxb, pvodu mi neznámého.^) Sága 01a-

fova zmiuje se o ruské pohanské svatyni s dvemi, uvnit jíž

Vladimír obtoval, zatím co Olaf venku stál*) a také letopisná

zpráva o Turov božnici náleží snad sem. Byla to snad bývalá sva-

tyn Thorova.^) Volosova svatyn pipomíná se v Kijev na do-

bytím trhu, ale pramen je zcela pozdní a nevrohodný.') Je toho

tedy v celku málo a o njakém velkém a významném chrámu

pohanském, architektonicky vynikajícím v pramenech ruských

vbec zprávy není. Patrn takových nebylo; byly jen svatyn

menší a obtišt beze stech. Zbytkem takovéto svatyn nebo

obtišt je okrouhlý, z kamene postavený oltá (i podstavec

velkého idolu?), jenž byl nalezen v základech Desjatinné církve

v Kijev v sadb dra Petrovského (obr. 12). Souditi tak musíme
z té okolnosti, že se pi nm nalézal sloup (obtní?), kolem nhož
ležely tisíce kcstí a roh tuích, býích, beraních, zubích, vepo-

vých a jeleních.') Je to jediný možný pozvistatek svatyn z dob

pohanských.

1) H3B. OTH. p. H3. XII. (1908) 1, 52.

*) Koppen O KypraHaxij 25 si.

3) Sreznvskij Max. III. 164, 165. Srv. i flpeeH. Mock. VIII. Apx.

Cjiob. 14.

*) Samokvasov IlaMíiTH. 94.

*) Pipomíná ji Ipatjevský letopis pi r. 1146 (FICPII. II 22: h naKbi

CKonHmacH bch KÍHHe y TypoBu óowHHut). Výklad není jasný. Hrab
A. Uvarov vykládal to za božnici na tuím trhu, námstí (flpeBHOCTH Mock.

III. Apx. Cjt. 20, Tm^hI. 368, kde viz podrobný rozbor), Roéniecki za bý-

valou svatyni Thorovu (Archiv si. Phil. 1901, 473 si.). Božnica obyejn
znaí v textech kapli kesanskou, ale je i doklad pro pohanskou (1. c. 474).

•) Berlinskij KparKoe onHC. Kiesa. Cn6 1820. 110 si., 192 si., podle

textu z r. 1696. Srv. Roénieckt I. c. 516. Rovnž jsou zcela nevrohodné
zprávy Mas'údího, Veszífa šahá a Bakúvího o skalních (kavkazských)

chrámech ruských. Srv. o nich výše 127. Makušev (Ckes. 98), Charmoy (Rél.

408), Erben (Písma 85) a j. v n vili.

') Tak dle písemní zprávy kust. . Chvojky, jemuž dkuji i za zaslaný

nártek zde reprodukovaný. Srv. i Bolsunovskij K. >KepTBeHHHKi> PepMeca—
CB-feTOBHna (Kijev 1909), jenž to má za kamenný podstavec idolu sluneního

boha a sice Hora — Herma — Svtovida. Proti tomu ovšem, jak vidím
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Nejvíce víme o pohanských chrámech Slovan polabských

a baltických, o nichž napsal v XI. stol. Dtmar: ,,quot regiones

šunt in his partibus, tot templa habentur et simulacra daemonum
singula ab infidelibus coluntur".i) Zde vedle posvátných ohraze-

ných háj, v nichž nkteí bohové mli sídlo, jako na p. Prove

u Stargardu^) — takovým byl zajisté i Svatobor [Ziitihure) v kraji

srbském,^) — máme zprávy o celé ad chrám a pi nkterých
i o zajímavých stavitelských podrobnostech. Z nich je vidno,

že býval chrám stavn ponejvíce na tžko pístupných místech,

že byl ohrazen plotem, nkdy obklopen i ambitem, a že vlastní

chrámové stavení, ze deva zbudované, bývalo na zevnjší stran
ozdobeno ezbami i malbami, a uvnit ovšeno i drahými látkami

;

skládalo se samo z pedsín chrámové a vlastní svatyn, v níž

stály sochy boh a znaky nebo praporce válené. (Srv. dále str.

194.) Jeden chrám v Koenici vbec neml stn a vestibul i sva-

tyn byly ovšeny koberci. Strop byl na sloupech. Ale nejvíce

víme o chrámech v Retre, Arkon a ve Šttin.*)

V stedisku Obodric v Rete stál podle popisu Dtmarova
uprosted svatého háje ze deva zbudovaný chrám na rozích

rzných zvíat (místo základ). Zevní stny jeho byly bohat
ozdobeny ezanými obrazy boh a bohyii, kdežto ve svatyni vedle

soch s jmény boh — pední byl Svaroži — Radogost (srv. výše

str. 133) — byly umístny praporce a odznaky válené.^)

V Arkon byl slavný devný chrám Svantovitv rovnž
podivuhodn ozdobený ezbami a malbami (opere elegantissi-

mum delubrum), kolem nhož byl pomalovaný ochoz s jedním

ze slov. bibliografie v Hsb. oth. p. as. 1911, 336. V. Danilevi dovozuje

v stati rio noBOHy onno rHnoreabi (Serta Borysth. 1911, 329), že zmínné
místo nemohlo býti pohanskou svatyní, ale práce ta mi nebyla pístupná.

1) Dtmar VI. 25 (18).

2) Helmold I. 52, 691, 83. Háj byl obklopen plotem se dvma bra-

nami a ml právo asylu. Peoval o zvláštní knz.
*) Srv. Dtmar VI. 37 (26). Jiné svaté háje pipomíná ješt Dtmar

VI. 23 (17) a také v kronice mnicha Richarda (Chron. Cont. SS. XXVI.
84) teme, že Lutici ctili boha Merkuria a Venuši ,,non in templis sed in

nemoribus vel iuxta fontis."

*) Celkovjší studii o chrámech napsal už Sreznévskij ApxHxeKTypa
xpaMOB-b HSHHecKHx-b CHaBHHTí (Ht. Mock. 06m. HcT. 1846). Dále srv. i výklad

u Sokolowského Ruiny 56 si., 67, a Famincyna 3th. 06. 1895. 3. 32 (vidí

v polabských kopie maloasijských svaty).

6) Dtmar VI. 23 (17).

13
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vchodem. Uvnit chrámu byla dvojí ohrada, z nichž první srou-

bená byla rudou stechou pokryta, druhá na tyech sloupech za-

všena byla jenom koberci. Do svatyn samé vstoupiti sml jedin

knz.i) Ve svatyni visely i prapory a odznaky, mezi nimi zejména

jeden barevný, stanica zvaný, požívající v Arkon úcty božské.^)

Ve Šttin byly vedle njaké svatyn vzdálenjší ješt tyi
chrámy kontiny zvané a popsané Herbordem i Ebbonem a mni-

chem prieflingenským. Jedna z nich byla pekrásn zevn i uvnit

ozdobena malovanými obrazy lidí i zvíat — ,,tak jako živými",

praví Herbord, — ti ostatní byly mén ozdobné a mly uvnit

lavice kolem stn a stoly, sloužící k tomu, aby se tam scházeli

velmoži a staešina k snmm spojeným s hostinami a hrami.^)

Herbord sám myln spojuje název contina s lat. continere, nebo
etymologie tohoto domácího slovanského výrazu je jasná. Souvisí

se stsl. k(lt^, z nhož povstalo i c.kút, kout, i str. Kyma, srb. Kyhá,

bulh. KTíiUTa, stb. k(ista z prasl. *kqtja a znaí tedy prost píbytek.*)

Odjinud máme aspo zmínky, že tam chrámyJbyly, tu a tam

i s poznámkou, že byly opt skvostn upravené. Tak se pipomíná

chrám v Diminu,^) Volgastu,') Gockovu,"') Volín,®) Kolobehu,®)

1) Saxo Gramm. ed. Holder 564—565. Srv. peklad celého popisu zde

vzadu v pídavku. Popis konstrukce chrámu, resp. obou ohrad není dobe
srozumitelný.

2) Inter quas (aquilas) erat stanitia magnitudine ac colore insignis

(Saxo ed. Holder 569). Srv. ŽS. II. 485.

3) Srv. Herbord II. 30—32, Ebbo III. 18, Mon. priefl. II. 11.

*) Tak vyložil už Šafaík SS. II. 636 a po nm SreznSvskij (^3. 6oro-

cjiyiK. 39) a nov Mrko (Haus 97). Jiné chybné výklady podali na p.
Pertz a Wattenbach (od pol. konczyna) a K. Mokhwski Sztuka ludowa

w Polsce 280 (od ctní kon). K slovu *kqtja a kqéta, kua srv. mj
ŽS. I. 795. Moklowski 1. c. 283—285 podává zajímavou, ovšem s architek-

tonického hlediska ist vymyšlenou a v detailech pravd nepodobnou

rekonstrukci kontiny (pohled zevní i plán).

6) Ebbo III. 5 (zniil jej Lothar).

«) Herbord III. 6, 7, Ebbo III. 8 (chrám Gerovitv, srv. výše str.

149).

») Herbord III. 6, 7, Ebbo III. 9. Chrám nkolik, rozboených

r. 1128 Ottonem bamberským (Ebbo 1. c: in qua magni decoris et miri

artificii fana erant, quae cives eiusdem loci 300 extruxerant talentis).

•) Mon. priefl. II. 16. Chrám r. 1128 odevzdán biskupu Ottonovi.

•) Dtmar VII. 52 (\ail. 72): fana idolonim; Ebbo II. 18.
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na Rujané ješt v Jasmundu^) a v Koenici,^) potoni dále na zá-

pad v Roztoku') a v Plunu.*) Byla dále svatyn i v Liubici*)

a také v zemi Chyžin a Crezpan priponiíná Helmold slavný

chrám se sochami, rozkotaný r. 1150 Niklotem,®) a podobn
u Malchova r. 1147 spáleného.')

Ze i jeskyn zcela po primitivním zpsobu zstala niístem

kultovním, zdají se nasvdovati nejen pochybné nálezy v jeskyni

u Belburgu v Horní Falci, v niž J. Ranke shledával kultovní

místo tamjších Slovan®) a nkteré staré tradice,*) nýbrž i jeden

starý text (vložka) v Slovu ,,o saKOH-fe h 6naronaTH," kde se praví:

,,H npHHMuie BCH cKpHma B-b nemepax-b KyMHpH cboh",^**) Patrn
se utíkali do jeskyní s idoly, když picházelo kesanství. Ostatn
posvátné jeskyn jsou rozšíeny po celém svt a vznikly ponejvíce

z jesky pohebních.**)

2 Idoly.

Ve všech tchto chrámech nebo i vedle otevených a nekry-

tých oltá stály idoly, sochy boh. Idoly boh a démon hoto-

veny byly a uctívány na konci doby pohanské po celém pohan-

stvu. O polabských a baltických Slovanech praví Dtmar: ,,Quot

regiones šunt in his partibus, tot templa habentur et simulacra de-

I) Knytlingasaga (MGSS. XXIX. 313), chrám Pizamarv. Srv. výše

str. 153.

^) Chrámy Rugievita, Porevita a Porenutia. (Srv. výše str. 163).

Podle Saxona (ed. Holder 577) byly chrámy krásn vyzdobené (Insignis

hic vicus trim prepoUencium fanorum edificiis erat, ingenue artis nitore

visendis . . . Maius fanum vestibuli sui medio continebatur, sed ambo
parietum loco purpura claudebantur, tecti fastigio solis duntaxat columnis

imposito).

») Saxo Gram. ed. Holder 524.

*) Helmold I. 83 (v nm byl idol Podagy, srv. výše str. 166).

») Arnold II. 21. Srv. výklad u Ohnesorga Ausbreit. 148.

•) Helmold I. 71. O njaké svatyni pohanské zmiují se i Ann. Magd.
r. 1147 (SS XVI. 188).

') Fanum cum idolis, quod erat ante civitatem Malchon. Ann. Magdeb.
k r. 1147 (neboli t. zv. Chronogr. Saxo). Srv. Períz SS. XVI. 188.

•) MAG. Wien 1899. XXX. 87. Podle písemné zprávy mne nov došlé

pokládají však nyní v mnichovském museu vci tam nalezené za padlky.
•) Na p. o vrchu Kotoui u Štramberka na Morav [Stfedovský Sacra

Hist. 42).

") Nikolskij Max. 38, Anikov 5l3hiH. 346. Anikov 1. c. 353 soudí, žo

i peery kijevské Lavry byly díve pohanskými svatynmi.
II) Srv. Spencer Sociol. 308 (nm.).

13*
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monum singula coluntur"!) a po nm Helmold: „Invaluit in diebus

illis per universam Sclaviam multiplex ydolorum cultura ....

Praeter lucos atque penates enim et ydola, quibus agri et oppida

redundabant . . ."^) — a nemusím zajisté zde opakovati všechny

doklady ze starých text, které jsme výše poznali pi popisu

boh okruhu polabského. Když biskup Herbert braniborský

na poátku XII. stol. zašel mezi Slovany zálabské, aby je od po-

hanství odvrátil, teme, že zniil ,,multa atque innumerabilia

idola".3) U Cech dokládá idoly penát Kosmas a Dalimil/)

ctní idol vbec Kosmas, Dtmar^) i legendy svatováclavské*)

a také autor homiliáe Opatovického naizuje Cechm: ,,ut nullus

idola adoret vel quae idolis immolatur, gula suadente bibat aut

manducet."') Podle toho také v zákazech polských ydola znaí

skutené modly a nejen myšlené démony, jak myslí Bruckner.*)

Na Rusi poznali jsme opt adu model boh ruských již výše

na str. 117, a že byly malé idoly penát obvyklé v každé chat
staroruské, kde stály v izb naproti peci v kout na polici, vidíme

z toho, že dosud Malorus íká tomuto koutu a polici, na niž dnes

ovšem staví ikony svatých,— óoHíHHK-b a obrazm samým po staro-

dávné tradici 6orH.^) Mimo to staré ruské texty obracejí se, napomí-

1) Dtmar VI. 25 (18). Souasn dí Bruno v list z r. 1008: Liutici

pagani sint et idola colant {Bielowski MPH. I. 227).

2) Helmold I. 52. Týž na jiném míst (I. 83) dí: ,,Est autem Sclavis

multiplex ydololatriae modus." Otto bamberský Volianm zakázal r. 1128

ctíti nejen hlavní idol a svaté kopí, ale i idólky jiné (nec statunculas ido-

lorum). Herbord III. 26.

3) Riedel Cod. dipl. Brand. X. 69.

*) Srv. Kosmas I. 2, Dalimil ed. Mourek 5. Srv. výše str. 41.

^) Kosmas I. 4: sicut hactenus multi villani velut pagani, hic latices

seu ignes colit . . . alius quae ipse fecit ydola surda et muta rogat et orat,

ut domm suam et se ipsum regant. Dtmar V. 8 pipomíná, že eši r. 1003

byli oddáni idololatrii.

«) Christian ed. Peka 152, 171, 172, 182, Oriente sole 410, Oportet

389, 390, 394, 395, 400, 401, 410. Srv. výše str. 166.

') Ed. Hecht Homiliar 74.

*) Briickner Kazania II. 326 si. Dále srv. kázání XV. stol. otištné

Briicknerem v Archivu si. Phil. XIV. 183 a zde výše na str. 168, 171.

•) Rhamm Wohnhaus 148, Cubinskij Tpynu. Vil. 384. Srv. ŽS. I. 881.

U Hucul sluje toto místo dosud nHflbi {Šuchevy Fyu.. I. 100). K starým

idolm ruským srv. i mn nepístupnou sta Ainalova H3o6pajKeHÍe npesHC-

pyccKHXi oroB-b. OtHeTt Cn6. Yhme. 1904. /. Cetyrkin v stati flea cnosa

o cyineoTBOBaHÍH HnojioBTí y BOCT. CJiaBHH-b, <t>HJi. 3an. 1881. II, str. 9, dovo-

zoval, že Slované ruští mimo varjažský vliv idol nemli.
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najíce lid domácí, stále proti pohanské idololatrii (Hnonocny)KeHÍe,

KyMHpocny«eHie), mají narážjky na klanéní se a „pistupování k ido-

lm", na ,,zkrušení idol" na ,,baby idolm sloužící" a ped-
pokládají tedy existenci skutených model v Rusi.i) j^ik na p.
i Rod a Rožanice nazývají se obas kumiry a mli patrn v do-

mácnosti malé idoly. 2) A totéž vidíme i v kázáních Kozmy pres-

bytera k slovanským Bulharm X. století^) i v Žití sv. Nauma*)

o nco starším.

Ovšem tam, kde systémy boh a jejich kult se více vyvinul,

na Rusi, na Polabí a v Pobaltí, nabyly i idoly znamenitjší podoby

než jinde v Slovanstvu,^) vynikajíce velkostí, materiálem, rzno-
tvárností a mnohými attributy, jak jsme mli píležitost vidti

v líení jednotlivých tamjších boh. Hotoveny byly sice ponej-

více ze deva, nebo zprávy hovoí asto bu pímo o tomto ma-
teriálu, nebo o rozsekání a spálení model,®) ale vedle toho i cele

1) Metropolita Hilarion v XI. stol. utšuje se, že v Rusi idoly jsou

znieny a pestalo vzývání idol {Panomarev .YlaM. I, 67, 68, 71), podobn
i Kyrill Turovský praví, že v Rusi pestala ,,zima pohanského sloužení

kumirm" [Buslajev P. xpecr. 79', Hct. xpecT. 355). HflonocHy>KeHHe v lidu

ruském pipomíná Slovo nék. christ. [Tichonravov Jl-fex. IV. III. 94), tak

i Slovo ob sv. evang. (tamže 105, Vladimirov ílcyn. 236), a pistupování

k idolm a obti pi pohanských zábavách a slavnostech Slovo sv. Jana
Zlatoústého ,,o Hrpax-b h njiHcaHÍH" {Ponomarev FlaM. III. 104. Srv. citát

v ŽS. I. llOpozn. 5). V jednom traktátu nalézajícím se v ruk. XIV. stol.

v mosk. syn. bibliotéce pod . 954 pipomínají se ,,HflOJiOMOJibu'b 6a6u"

(Tichonravov Jlir. IV. 86). Citát ze Slova o saKOH-fe h ÓJiaronatH o skrývání

kumir v jeskyních uvedl jsem práv na str. 95. Výše pipomenutý a i jinak

zajímavý text v Slov metr. Hilariona zní takto: ,,H ywe ne HnoJiocJiywH-

reJie aoBeMCH ho xpHCriaHaMH, ywe we KanHmt cbrpa^naeM-b, ho XpHcrOBbi

uepKBH SHiKneMTí, y>Ke ne sananHeM-b, ótcoM-b npyrs npyra ho Xphctoct> aa

Hw saKajiacMTa 6uBaeT-b, . . . y>Ke ne wepTBCHbia KpoBe BKymaiome noruaeMt,

ho xpHCTOBbi npeHHCTbiH KpoBH BKymaiome cnacaeMCíi". Srv. k tomu i dále

uvedenou zprávu Fadlánovu a dále i to, že modla (ón-faBant) pipomenuta
je v Tmutorokani Slovem o pluku Igorov (ed. Erben 3).

2) Srv. Slovo proroka Isaja nebo Mineje et. Mak. apr. 587 cit. u Go-

luhinského Her. p. n. I. 1. 828. Srv. i Tichonravov Jltr. IV. 85. a zde výše

na str. 67.

*) KyMHpH KaMeHHU h npesenÍH (Arkiv IV. 74, 79).

*) Zde se dvakráte pipomíná, že sv. Naum zbavil Slovany (Bulhary)

sloužení idolm (ed. Lavrov 36, 37).

5) To, co píše o modlách eských Hájek a Stedovský, nebo o polských

Dhigoš a další kronikái, odmítli jsme výše na str. 166 si. Je však pece jen

zajímavo, že kopec vedle Buchlova na Morav nese jméno Modla.

•) Srv. co dí o modle roztocké Saxo XIV. (ed. Holder 52 1), dále srv.
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nebo ástí (aspo hlava nebo vous) z drahých kov^) a také nelze

vylouiti materiálu kamenného. 2) Odv sestával obvykle z dlouhé

tuniky (sraky) a hlavním attributem byla výzbroj, sestávající

ze štítu, kopí*) a pilby (kopí mlo mimo to velkou úlohu pi
vštní, jak dále jsšt uvidíme), dále pohár nebo roh picí, jejž

jsme shledali v rukou arkonského Svantovita a na píbuzných

starých reliéfech i sloupu zbruském (str. 147). Ve svém testa-

mentu asi z r. 1200 odkázal Absalon, arcibiskup lundský (zem.

r. 1201), netei své Markét dva skvostné poháry ranských idol.*)

Vedle idol pokládány nebo všeny byly další insignie, na p.
v Arkon postroj koský pro svatého kon, dále praporce

a pod.^) Obyvatelé Rujany vbec podle slov Adamových a Hel-

moldových pstovali nejvíce kult idol.®)

Pro baltické modly význaný byl dále typický polykefalism,

jehož podstatu je nesnadno vyložiti. Svantovit arkonský ml
tyi hlavy, resp. tyi tváe na jedné hlav, tak asi jak to vidíme

na pomníku zbruském (str. 145), korenický Rugievit ml sedm,

Porevit pt, Porenutius tyi hlavy, šttínský, volínský a biani-

borský Triglav tri.')

zprávy o modlách v Gockovu (Ebbo III. 10), o Svantovitovi arkonském

(Saxo 1. c. 574, MGSS. XXIX. 313). Rugievit v Koenici byl dubový (Saxo

577) a byl spálen (1. c. 578), tak i ostatní idoly korenické (Hist. Knyt. SS.

XXIX. 314).

1) Celý ze zlata byl malý idol Triglavv v Julín (Ebbo II. 13) a Rado-

gost v Rete (Adam II. 18), kovová byla i socha ,,Saturnova", kterou našel

r. 963 Heriman v zemi vagerské (Vidukind III. 68). Kijevský Perun ml
hlavu stíbrnou a vous zlatý (srv. výše str. 152), jasmundský ernoglav

(Tiarnagloíi) ml vous stíbrný (MGSS. XXIX. 314), jiný šttínský Triglav

ti hlavy stíbrné (Mon. priefl. II. 13), které byly poslány Ottonem jako

dar papeži Kalixtovi. Ebbo pipomíná v Julín ,,idolorum statuae auro

et argento decoratae" (III. 1).

2) Srv. nahoe na str. 143 si. podaný výklad o kamenných pomnících

u píležitosti rozboru sloupu zbruského, kde uvedeny z Letopisu doklady

o kamenných idolech na Roštov a Novgorod, rovnž jako doklad

z Kozmy presbytera. Také Joakimv letopis zmiuje se o kamenných

idolech v Rusi (SrezvíévsMj 3an. apx. o6m. V. 180).

3) Kopí ctno bylo zvlášt ve Volín (srv. str. 168), a štít, jehož se

nesml nikdo dotknouti, ve Volgast (srv. str. 149).

*) Cod. Pom. I. 191. (dominae Margaretae duos ciffos rojanorum

idolorum).

®) Srv. výše píslušné popisy na str. 137.

«) Adam IV. 18, Helmold I. 2, 36.

') Srv. popisy a doklady výše na str. 149, 150.



199

Mimo to je polykefalism doložen radou jiných ješt pomník
z oblasti starých sídel slovanských; tak, jak jsme výše vidli na

str, 145 sloupem ze Zbrue (tyi tváe),i) jiným dvouhlavým

^^J

Obr. 13. Sloup z Holzgerlingen (výška 224 m).

1) Nalezen r. 1848 ve Zbrui, jak výše str. 143 vypsáno; Demetry-
kiewicz (1. c.) uvádí ješt druhý, nal. u Husiatynu r. 1875 a hned zniený,
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Z Holzgerlingen ve Virtembersku,i) tyhlavou figurou z Tes-

novky (Radomyšl) v gub, kijevské,^) figurou o 4 hlavách u Bo-

bru] ska v gub. minské^) a konen starými tradicenii o pomnících,

které stály kdysi v okolí srbské Míšn.^) Jaký byl smysl a pvod
tohoto polykefalismu slovanského, nevíme, nebo to, co vyprávli

knží šttínští o symbolu tí hlav Triglavových, že totiž znamenaly

vládu nad temi královstvími: nad nebeským, pozemským a pe-

kelným, je už zjevn pod vlivem uení kesanského.^) Nejbližší

a alogie jsou indické a šamanské, odkudž zjev tento odvádí VI.

Demetrykiewicz. Zatím vskutku není jiné analogie, která by mohla
pijíti v úvahu pi otázce pvodu polykefalismu. Nicmén dlužno

vytknouti, že práv kultovní pedmty typické pro ritus bud-

histický a Šamanský jsou ve vlastní (západní) Rusi tak ídké, že

z archaeologického hlediska o njakém zvi áštním vlivu šamansko-

budhistickém mluviti nelze. V Pobaltí vbec nejsou.

Velikost model byla rzná. Zlatý volínský Triglav byl malý,

nebo jej ukryli do dutiny starého dubu,*) ale modla Svantovitova

v Arkon byla veliká (ingens, omnem humani corporis habitm
granditate transcendens) a také modla Rugievitova v Koenici.')

O gockovských modlách dí Ebbo: byly tak podivuhodné velikosti

(mirae magnitudinis), že by bylo s nimi sotva hnulo mnoho pár
vol.^) Jak vypadaly obyejné idoly, hotovené mezi lidem (patrn

vesms ze deva), tedy idoly penát, Rožanic a jiných démon,
posouditi mžeme ješt ze zprávy Fadlánovy o kupcích ruských

(slovanských?), kteí, když pišli za obchodem do Bolgáru, kla-

nli se sloupm s lidskými hlavami a jim obtovali plodiny i zví-

dovolávaje se Scinského. Ale patrn tohoto pramene neetl, nebo Scinskij

praví jen, že se tam nalezl r. 1875 ..KaMeHHM HeTbipexyrojibHbi ctoji-b

cb H3o6paiKeHÍeMb HeJiOBin. tojiobh, jiomane h eme kekhxto ^JHrypij". (Tpynw
XI. apx. c. Kijev I. 305).

1) Nalézá se v museu v Stuttgarte (srv. obr. 13).

2) Antonovi Apx. Kapra Kies. ry6. (M. 1895) 11. Lid ji zval ,,HeTbi-

pe6orb".

3) Uvarov CSopHHKi) rpynoB-b III. 209, Sreznvskij 3an. Apx. 06in.

V. 181.

^) Monachus Pirnensis, Petrus Albinus atd. Srv. zprávy Frenzelovy

u Hoffmanna Ser. rer. lus. II. 204—205.

'') Srv. výše str. 160.

6) Ebbo II. 13.

') Srv. výše 149.

8) Ebbo III. 10.
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ata.i) Podobné postavilo prý píbuzenstvo ruského velmože

kolem lodi, na níž byl mrtvý spalován.^) Z velkých idol zachoval

se pedevším sloup zbruský, ponvadž byl kamenný, z malých
t, zv. prilvické idoly jsou vesms falešné^) a rovnž obraz na ka-

meni nalezeném v Mikorzyn v Polsku,*) nebo postava 2ivy na

elní miniatue slovníku Mater Verborum.^) Pravým a pravd-
podobn slovanským idólkem mohla by býti kovová soška nale-

zená u Svtu (Schwedt) nad Odrou v slovanské vrstv hia-

dištné.*) Ale nemá obvyklých attribut. Jiné pomníky, které

sem možno zaaditi, jsou stély bamberské v Regnici nalezené,'^

Obr. 14. stély nal. v Regnici, nyní v Bambergu (podle fot. B. Haafa).

1) Harkavi Ckes. 95.

2) ,,A kolem ní (lodi) udláni jakoby velcí lidé ze deva". Srv. ŽS.

I. 377.

3) Srv. výše str. 163.

*) Srv. o nich u Fr. Piekosiúského Kamienie Mikorzyskie (Krak. 1899

s píslušnou starší literaturou), u Leciejewského Runy slow. 97 si. a u Jagie
Archiv V. 193.

•

^) Srv. výše str. 154.

«) Nachr. d. Altert. 1903. I. Srv. obraz v I. díle 2S. str. 425.

') Srv. hlavn Lindenschmidt Alt. uns. Vorz. II. 2. Taí. 5 a zde obr. 14.
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sloup dvojtvátný z Holzgerlingen ve Virtembersku,^) kamenné

figuríny z okolí Suszu (Rosenberg) v kraji kwidzyském,^) dále

kamenná figura z Dzíeizgon (Christburg) u delta vislanského*)

a devný ídól z Jankowa u Mogilna.*) Jiná devná socha velká

pes 1 1^ w nalezena byla u Star. Friesachu v Bramboích.^) Velký

fallus je ztracen a jiných attribut nemá. Nalezišt by ukazovalo

na slovanský pvod, ale

jistého nelze íci nic. To-

též platí o velké devné
soše z Behrenu-Lúbchi-

nu®). Ostatn znovu více

o tchto a jiných ješt

pomnících domnle slo-

vanských povíme v stati

o výtv arném umní
v kap. XI. Domnlí
slovanští bohové ze

'4ílli Saska, nedávno publi-

kovaní O. Schmidtem,

nemají však co initi

se slovanským pohan-

stvím.')

O ctní pouhých ote-

saných kolu jako fetiš

není u Slovan dokladu

^x. ^^ T. XI' AA^ 1 ^A pímého. Ale nelze pochy-
Obr. 15. Domnle idoly slovanské f . ^ ^ : . .

(1. z Behrenu-Lubchinu. 2. z Dzierzgon, ^^vati, ze ped primitiv-

3. z Friesachu). ním idolem, totiž dev-

1) Je v museu stuttgartském, odkudž mi byla ochotn zaslána e-

ditelstvím král. konservatoria fotografie, kterou jsem reprodukoval na

obr. 13.

2) Patí sem žulové pomníky nalezené u Mozgowa (Mosgau), u Gal-

dowa-J^drychowa (Goldau-Heinrichow), u Bronowa (Gr. Brunau) a Nip-

kowa (Gr. Nipkau), popsané Weigelem 1. c. 45—50.

') Conwentz Westpr. Prov. Museum tab. 75, 6.

*) Kostrzéwski Wielkopolska v czasach przedh. 172, Kaiser Friedrich

Mus. in Posen. Amtl. Fiihrer' 45, 51.

5) Helm Altg. Rel. 221, Weigel 1. c.

•) BMz Alt. Tab. 70.

') O Schmidt Slaw. Gotterbilder in Sachsen. N. Arch. f . sáchs. Gesch.

1911, 350 si.
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ným sloupem s lidskou hlavou, jaké popisuje Fadlán na Volze,i)

pedcházel i u Slovan pouhý kl s hrub vyznaenými attri-

buty, tak jako bylo kdysi u Indoevropan vbec a jiných

pranárod.2) Z tchto neumle otesaných a opracovaných

kmen stromových dlužno také vyložiti staré, domácí slovanské

výrazy pro idoly: . sochal) a csl. kap^ ve smyslu otesaného pn.*)

Mimo to i jeden cizí, staroruský význam pro idol stodi, pejatý

ze švéd. stod, stšv. stup, stop, isl. stod— znail pvodn kl a sloup.^)

S tímto primitivním pnm — fetišem souvisí patrn i ctní slovin.

bo£ie a srbch. hahaku (6aflii>aK), který není než kus kmene, jejž

srbský hospodá ve vánoní den pinese a po veei slavnostn

vloží na ohništ a spálí. Odtud i štdrý den zove se óanHsH nan,

6aflHH Bene.*) Uctívání kopí v Julin, zv. v pramenech XII. st.

Jiasta Julii (srv. o tom i výše na str. 158) pokládal bych za kult ger-

mánský, penesený do Volína Vikingy (srv. kolonii v Jomsburgu).

Vznik názv hasta Julii, který Ebbo I. 2 vykládal spojením s Ju-

^) Srv. výše str. 200. a sloup v Jankov nalezený.

2) Srv. o tom u Meringera Idg. F. XVII. 169, XVIII. 277 si., XXI.
296, Helma Altg. Rel, 214, Schradera Reallex. 860.

') Socha znailo pvodn vtev rozeklanou, odpovídajíc stind. šakha,

novoper. éax — vtev. K vývoji významu v idol srv. Meringer Idg. F.

XVII. 117, Strekelj Archiv XXVIII. 488. Meringerovy výklady sleduje

i Janko Pravk 228 a Národop. Vstník II. 1907, 77.

*) Dolož, v kod. Supras. 226, v knize pror. Avakuma Upyr 50, u Jana
Ex. Šest. 1263, 224 {Sreznvskij Max. I. 1195). Etymologicky lze s ním
spojiti bud podle Solmsena r. axáicOí;, oxaTráviov, ax^Tcrpov, lat. scapus,

sthn. skaft, stisl. skapt, alb. $kap— hl, kopí, žezlo, nebo kmen šepa, Uaprb—
ezaný obraz (srv. . axéTCapvov — nástroj k oezání strom, lat. capus,

apo — kapoun, lit. skaptas — nž, skopiú, skopti — ezati, podle Me-
ringera a Jánka konen i r. xÓtutCi), si. kopati (Srv. u Bernekera EW. 486,

Meringera Idg. F. XVIII. 280.) Janko podle Meringera (Idg. F. XVIII.

216, 278) i výraz trSha z *terba pokládá za prvotní výraz modly, t. j. vyko-

paného a otesaného kmene (Pravk 228 a Nár. Vstn. II. 72), srv. lat.

trahs, ale nejstarší význam jeho je obt (srv. výše str. 187). Miklosich EW.
111 u slova Kaxvb výkladu nepodává.

5) Roéniecki Arch. si. Phil. 1901. 485.

•) Srv. výše str. 83. a Potébnja Ht. 06m. Odessa 1865. 1. Žesrb. badak
je symbolem njakého božství, svdí nejen analog, slovin. a srb. hoži t. j.

syn boha, bžek, nýbrž i jiné zjevy v srb. tradici. Srekovi (Hor. cpn. nap.

44) uvádí na p. tuto frasi pi spalování badaku: ,,fla ce noMoiraMO sa

crapora sa 6anH>aKa." Proti tomu staven je boži jako mladý bh. Karadži
Cpn. Hap. necMe I. 115, 116 (1841). Tak je i u Bulhar [Marinov Hap.

B-bpa 279).



204

liem Caesarein, ukazuje zejm na Julhlock, starý germánský

název pro vánoní pe, o vánoním veeru také spalovaný.^)

Ostatn je stará slovanská terminologie idol bohatší. Do-

mácího pvodu je ješt . slovo modla^) a snad i str. bhcoko sem

patí (srv. str. 191), cizího pvodu, turkotatarského pak jsou

stará slova holvawb, bulvám, bahvam,^) istukam, siukam^), dále

velmi hojn užívané kumirb^) a konen i stí. HflOjTb z . sStoXov,

jež vystupuje v pramenech od X. století.®)

1) O Julblocku srv. Grimm DM. 522, Paul Nord. M. 506, Meringer

Jdg. F. XVI. 151, XVII. 165, Krek Einl. 584 si., Helm Altg. Rel. I. 216.

Podle zde citovaného pramene je prý Julblock dosud znám v Meklen-

bursku. U Lotyš mu odpovídá bluku-vakars [Krek 1. c). Jinak výklad

zprávy o tomto idolu srv. výše na str. 83.

2) Srv. výše str. 183. Modla poprvé v Alexandreid a v žaltáích

XIV. stol. {Gebauer St. si. II. 391), v polštin v stol. XV. {Brúckner Apo-

kryfy I. 350).

3) Izbornik r. 1073, Zlatostruj 23, Kyrii. Jerusal. 135, Žití Feod.

St. 110, Slovo o pl. Igor. 3 (TbMyTopaKaHbCKfaiH jitBaH-b) atd. Srv.

Sreznvskij Mar. I. 197. Pochází podle Korše (Archiv VIII. 651, Hsb.

VIII. 4, 2 XI. 1. 266) prostednictvím kirg. palvan, balvan z pers.

pahlavan — athlet, rek, podle Melioranského (Hsb. VII. 2. 274, X. 2.

68 si.) z tur *balvan náhrobní pomník [balbal nápis orchonských).

Srv. Berneker EW. 41. Helm Altg. Rel. I. 225 myslí na pvod ger-

mánský. Srv. i lit. balvonas, lot. bulváns — idol. U Srb vystupuje

BaneaH jako topograf. jméno {Jireek Gesch. Serb. I. 161). Jinak znaí
ve všech slov. jazycích pedevším hrubý trám, kmen (Betneker 1. c).

V polštin se udrželo však ve zkrácené form balwochwalca — modlá,

pohan. Jinak stpol. balwan je doloženo z XV. stol. [Brúckner Kazania

III. 187).

*) HcTyKaat, HcryKaHHbl — ávSpiác. Viz doklady u Sreznévského

Max. I. 1155 (Georg. Ham. 370, Jan Ex. (On. n. 2, 316), Min. Put. 11,

Min. r. 1096, 57, 1097, 56). Miklosich Denkschr. Akad. Wien 24 (1876),

36 si, vykládal ..vyiesaný".

^) KyMHp-b už v pramenech X. stol. na p. u Kozmy presb. bulh.

(Arkiv jugosl. IV. 74, 79, 86), dále v XI. stol. v kod. Supras. 418

a u Kyrilla Turovského (Buslajev Hct. xpeor. 355) ; další hojné do-

klady z XI. stol. viz u Sreznévského Mar. I. 1362. Od KyMHpT> (též

KiKMHp-b) vzniklo i KyMHpbHHKi — ídololator, KyMHpbHHua — statua.

Pvod jest temný, podle Miklosiche finnský (EW. 147). Srv. Berneker

EW. 644.

•) Srv. na p. doklady uvedené na str. 190, 197 a dále Ps. Sin. XCVI.
7, CXIII. 12. CXXXIV. 15, Euch. Sin. 2b, Min. r. 1096, 159 (Berneker

EW. I. 420, Sreznvskij Mar. I. 1023 a Vasmer 3t. III. 65).
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3. arodjové a knží.

lovk, jenž si utvoil boha a s ním cítil, mluvil, vyjednával

nebo jej zaklínal, inil tak zajisté zprvu sám. V rodin pak pe-
jímal tu funkci otec nebo vbec hlava rodiny za ostatní. To byl

první pirozený prostedkovatel mezi bohem a lidmi v každém
primitivním náboženství a tak bylo zajisté i u Slovan od pra-

dávna až po dnešní den, kde na p. na Balkán v slavnostní dob
za celý rod modlí se a obtuje hospodá srbský i bulharský, nebo

na severu bloruský. Vedle toho poala se však všude vyvíjeti

tída lidí, kteí si všímali více než druzí pírody, znali více její

tajnosti a síly dobré i zlé, kteí více než jiní dovedli s nimi zachá-

zeti, jimi po pípad ovládnouti, jich sob pizpsobovati, slovem

lidé, u nichž se speciáln uplatnila funkce prostedkovatel lo-

vka s pírodními zjevy i silami a s démony je representujícími.

Funkce a význam jejich se však velice rzní, jdeme-li od prvot-

ních pomr, kde vidíme jen arodje pracující pomocí magie,

až po stupe, na nmž lidé tito tvoí zvláštní vlivuplné a organi-

sované kasty knžské, jako byly na p. v starém Egypt, v ecku
nebo v Itálii.

Magie s pomocí kouzel objevuje se už ve zcela primitivních

kulturách, kdy ješt o náboženství sotva mže býti e, na p.
na stupni preanimistickém,i) a udržuje se stále i na stupni sku-

teného náboženství vedle vysplých kult, obstarávaných od

knží. Kouzlo samo je každý dj, který nevysvtlitelným zp-
sobem provádí lovk nebo duch, aby zpsobil jistý dobrý nebo

zlý úinek .2) V život primitivního lovka je plno zjev stále

se opakujících, které nevzbuzují jeho pozornost a pokládány jsou

za nco, co se samo sebcu rozumí, na p. stídání dne a noci, bdní
a spánku, hladu a žízn, jídla a pití a pod., ale vedle toho byly vždy

zjevy a akty nenadálé, objevující se za neobyejných okolností:

tak u lovka nemoc, úraz, smrt, sen, vidní, nebo v pírod déš
a boue. Ty vzbuzovaly pozornost lovka, u nich pátral po pí-

in (zejména v nemoci a nenásilné smrti), odtud vznikla ped-
stava kausality, pedstava tajné píiny akt zpsobivší a potom

i touha rznými kouzly operovati ve prospch nebo v nepro-

spch, a bží o boj s nepítelem nebo o lásku ženy nebo konen

1) Srv. K. Preuss Globus LXXXVI. 321 si., A. Vierkandt tamže XCII.-

21 si.

2) Wundi Vólkerpsych. IV. 1. 262 si., 274 si.
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o všem škodící sucho nebo všem blahodárný déš. Pi tom kouzelné

akty pvodn prosty byly pedstavy bytosti nadpirozené, zá-

ležely jen na síle a moci lovka, jenž je konal a pevn vil, že

kouzelným aktem docílí, co.chtl. Sám magický akt stail. Vdl-li
lovk, jak pivoditi déš a ml-li tu moc, — v to aspo pevn
vil, — nebylo k tomu potebí žádné pedstavy animistické.

Psobil pímo na pírodu. Kouzelné akty nebyly proto praktiko-

vány symbolicky, ale kausáln. Napodobeni zjevu, kterého bylo

docíliti, nebylo jen jeho symbolem, nýbrž vyvolávalo jej. Co je

dnes pouhým symbolem, na p. pohazování nevsty zrm'm, —
symbol budoucí plodnosti — mlo pvodn plodnost pímo zp-
sobiti.

Podstatou magie a východiskem k poznání neznámých ta-

jemných píin a kouzel bylo vždy pedevším vidní, vidní ve

snu i v bdní. Ponvadž se však magické vise dostavují samy
jenom u záchvat epileptických, pi šílení (proto také lidé nemocí

takou ztížení požívají vždy na primitivním stupni kultury zvláštní

úcty), bylo nutno umle je vyvolávati a k tomu sloužily odedávna

prostedky dva: bud orgiastický záchvat pivedený tancem a

vbec prudkým, stále stupovaným pohybem až do extase, nebo

požití opojných prostedk, v našich koninách hlavn alkoho-

lických.^) Píprava jich* a vbec umní vyvolávati vidni, po-

znávati kouzla stalo se pak zamstnáním nkolika znalc, kteí

vdomostí tch pozvolna nabyli i bedliv chránili a tak se stal kou-

zelník-šaman obvyklým, ba nutným zjevem v primitivních kul-

turách. Kouzelník u primitivního národa zná prostedky magické

a ponvadž pi tom báze ped nemocí a smrtí má velkou úlohu,

stává se na jedné stran i prvním lékaem, kdežto jej na druhé

zase hádání pivádí k funkci proroka budoucnosti, obé pak k d-
lání zázrak.2) Zprvu bývá toto zamstnání spojeno i s ízením
ist kultovních akt: tanc, processí a ceremonií, ale v pozdjších

faších náboženského vývoje vidíme, jak se magie oddluje od

funkcí ist kultovních, jež pináležejí knzi. Knz stává se pak

ním jiným nežli arodj .3)

1) Wundt 1. c.' IV. 1. 189 si., Srv. i Schurtz Urg. Kult. 590.

2) Wundt 1. c. 191, 195.

*) Wundt 1. c. 191. Srv. i 265 (proti Frazerovi). O magii vbec srv.

ješt hlavn knihu Frazera The Golden Bough I. (Lond. 1900) a A. Langa

Magie and religion (Lond. 1901).
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U Slovan na konci doby pohanské plného rozlišení obou

stav a jejich funkcí ješt nevidíme. U nich existovala po celém

Slovanstvu tída arodj, jen na místech, kde byla kultovní

stediska s idoly a chrámy, vyvinula se organisace knžská, která

však také pracovala magií, zázraky, zaklínáním, hádáním a ne-

mla funkcí vyšších, zejména nevedla lid k vyšší víe ve smyslu

ethickém. Magie tvoila u Slovan základ kultu na obou stranách,

jak u obyejných arodj, roztroušených po lidu, tak i u knží,

ustanovených v mstech a kultovních centrech k obsluze slavných

idol a chrám. Tím nechci tvrditi, že pvod slovanských knží
hledali dlužno jen v arodjích, že vznikli a vyšli z nich, jako

další stupe vývoje. Naopak jsou píznaky, jak dále ješt vyložím,

které ukazují, že knz slovanský ml i pvod jiný. Už tradice

výše zmínná vede nás pedevším k hlav rodiny nebo rodu a

kmene jakožto prvnímu stupni knžskému a u polabských Slo-

van \ddíme z historických dat XI.—XII. stol., že tam knží
stáli i v ele obcí, kmen a stát.i) Když se r. 789 blížil Karel

Veliký s vojskem k hlavnímu hradu veleckému, vyšel mu kníže

Dragovit s prvodem z chrámu vstíc .2) Z toho je pravd-
podobno, že knží, aspo z ásti, jak je známe z Polabí a Pobaltí,

nevznikli vývojem z arodj, nýbrž spíše z náelník jistých

rod, v jejichž rukou odedávna se koncentrovalo vedení akt
kultovních, modliteb a obtí.^) Funkce knze byla tedy asi zprvu

funkcí náelníka rodu neb kmene, kdežto podstata arodje ne-

mla s touto právn sociální funkcí nic spoleného. arodj byl

nco jiného, nco mimo náelníka rodu, obce nebo kmene, nco
mimo knze stojícího. Ale slovanští knží vedle práv a funkcí

nabytých rodem, tradicí a postavením u slavných chrám nevá-

hali sáhati pi vykonávání svého úadu k týmž prostedkm
a praktikám, které vidli u arodj, už prost proto, že lid tomu
chtl, že lid tmto praktikám a úinkm jich na bohy a démony
pedevším vil, na jisto více než psobení modlitby nebo pouhé

obti. Tak se stalo, že u Slovan na mnoze funkce arodje a knze
až do konce pohanství splývaly, a pvod obou kategorií byl,

mysHm, rzný.
arodji, jak dále uvidíme, byli rozšíeni v dob pohanské

po celém Slovanstvu a zstali i po jeho odstranní. Nebo kre-

1) Srv. dále str. 233 si.

2) Einhard Ann. 789.

•) Tak i Janko Pravk 231.
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sanství dovedlo odstraniti s oí lidu pohanské chrámy, idoly

boh i obsluhující je knze, ale nedovedlo z lidu vymýtiti mnohem
hloubji zakoenlou víru v magii a její vliv a odstraniti, pes
mnohé i krvavé pokusy, arodje, kteí v úkrytu ddin a les více

mén skryt provozovali své emeslo. Dlouho trvalo, než byli

odstranni tito hlavní pedstavitelé starého pohanství, — ba

dokonale se to vbec nezdailo a arodji, by ve form ponkud
zmnné a oslabené, žijí po Slovanstvu podnes.

V staré dob pohanské zváni byli tito arodji nejastji

volchvi (BonxBH, též BntxBH, BoncBH, BonbCBH, bhlobh) od sing.

volchvb}) tedy výrazem znaícím lovka v extasi mluvícího.^)

Vedle nho však patrn už odedávna existovaly i výrazy jiné,

odvozené jednak od iar, t. j. skutených ar, rytých nebo kresle-

ných (v popeli?) za úelem hádání z nich,^) jednak od slova korent

^) Doloženo je už v nejstarších pramenech, zejména za . [i,áYO<;,

(xávTSUc, (^apyLOny-bq, ÍtzíxoiBÓc,. Tak je nalézáme už v X. stol. v Žití

sv. Nauma (ed. Lavrov 8, 9, 12, 15, 16), u Kozmy presbytera (ed.

Popruženko 86 ^—
^
v obou pramenech bojicbh nebo bohxbu), dále -v nej-

starších pekladech bible, na p. v Ostromir ev. Mat. II. 1., v kod.

Suprasilském 186—188, dále v Izborniku r. 1073, v Otvtech Jana II.

(HcT. Bh6ji. VI. 4.), v Slov metr. Hilariona o zákon {Ponomarev FlaM.

I. 64), ve Feodosijovu Pouení O KasHHX-b Bohííhxtj ed. Makarij 195,

v Pouení arcib. Luky (tamže III. 246), v letopise Kijevském BOJiXEbi

passim (lavr.3 37, 38, 41, 89, 91, 92, 100, 144, 151, 170, 174 si., 207,

261 atd.). Rovnž tak asto objevují se další odvozené formy od X. století:

B-bJíxsa, BjiixBa, BOJixBa, B-bjíxBOBaHie, BjnjXBOBaHie, BonxBOBaHÍe, EtxBOBaTH,

BlJIXOBTjHbl, BOJIXOBHHKTj, BTjJIUIbÓa, BlJlIUbÓbHHKl, BlJIUlbÓHHUa, B-bJIUIb-

BCHie, B-bjíuibCTBO atd. Srv. Sreznévskij Max. I. 381—384. Vlchvec je pravá

eská glossa v Mat. Verb. {Paiera-SreznSvskij 37: vlichvec — phitones)

;

ze staré srb. srv. bjixobctbo v Zákon. Dušanov 20 (ed. Novakovió 23)

a vlhvica v Mon. hist. jur. VI. 196, BJibXBH v Synt. Vlast, ed Novakovió 42, 376.

2) Miklosich EW. 380 vykládá s. v. vels — stsl. vilsnqti — balbutire,

^reznvskij I. 381). Pogodin ukázal na paralelní formu ruskou sojix-b

i na finské velho — arodj (Hsb. OTfl.*p. h3. XVI. 4. 37).

1) Všesl. arodj: napont, HapoHiHHHKt, napoBHHKij, HapontsiHHe,

HapontHCTBo, HapoTBopeHÍe, napoBaTH, HapoBHHua, naponiHHHua, napoTBopbub,

vše už v pramenech IX.—XI. stol. na p. v Nomokanonu Jana Schol.

(ed. Soholevskij Max. 153: napbi híhxh za papfAaxsía), v Letopise Lavr.'

38 (lapoH-bcxBo), v Slov nk. christoljubca (napcxBopeHie, Nikolskij

Max. 113), Slovo oxt> ob. EBanr. (lapontHCXBO, Vladimirov FIoyH. 236),

ve Feodosijov Pouení O KasHax-b ed. Makarij 195, v Sborníku 1076,

193, u Kyrilla Tur. Slovo o paacjiaji. 50, v Cirk. Ústav Jaroši, a Vlád.,

v Jer. XXVII. 9 (Upyr), v Izbor. Svjat. 1073, 94, 118, 119, 120, 130,

182, u Dan. II. 2 (Upyr), a jinde (Srv. Sreznévskij Max. III. 1471 si.).
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(. koen), nebo píprava nápoj z rzného koení byla také

jedním z jejich hlavních zamstnání, i) dále od sloves vdti,^)

'Vštiti,^) hádati,*) bájiti^) a zejména bohat rozvinutá ada slov

od vražiti,^) tedy s významy už specialisovanými. Jiné ješt více

Doklady k významu ar (vždy v pl. naphi, tamže 1474). Srb. napoBHHKt
a Hapoflt v Synt. Vlast. (ed. Novakovi 42, 376). V staré eštin
arodjce, arník, arodjník, arodjnice, arodjenstvie máme teprve

v textech a v slovnících XIV. stol. {Gebauer St. si. I. 154). K všesl.

rozšíení významu srv. dále Berneker EW. 136.

^) Srv. staré csl. a srbch. KopeHHTbub za [/.áyo:; [J(^S^é Kirchensl.

Spr.2 436 a Sreznvskij Mar. I. 1286) a stsrb. person. Kop-feHHhfa {Danii
PjeH. I. 478) a str. KopeHHe za BOJixoBaHÍe {Sreznvskij 1. c). K významu
viz Berneker EW. I. 570. Vcn s tím souvisí i stsrb. OTpaBHHKt (Synt.

Vlast. ed. Novakovi 376) nebo st. a stpol. lekovník, lekownik, lekownica

[Brúckner Kazania II. 382, Gebauer St. si. II. 224). Izbornik r. 1073,

94 klade vedle sebe synonyma: ,,He EJitxBy, ne Hapofli, Ha cxpapnííH."

V bulh. máme s tím souvisící óhjihpkh {Marinov Hap. stpa 215).

2) Srv. str. B-fen-fa, B-feflOBbCTBO, B-feflbOTBo, B-fenyHt, B-^nbMa V do-

kladech od XI. stol. {Sreznvskij Mar. I. 479—480) a k tomu i sta
A. Afanasjeva Btnyn-b h Btni>Ma v almanachu KoMera 1851 a v jeho

n. Bo33p. III. 422. Dále sem náleží pol. wiedma, wiedžma {Lind), st.

vdí u Dalimila a v Alexandreid (ed. Patera 70, 57, k emuž srv. i Ja-
giúv Archiv V. 689), slovin. vedeževati, vedeževavec, vedežíca, vedežka.

') Str. B^mi (už .v Ipa. let. a B-feme Bojjhtj v Slov o pluku

Igorov), Btman HíCHKa v Pskov. let. II. r. 1411 {Sreznvskij Max. I. 502),

BtmyH-b. . vští, vštec, vštbár, vštáka, vštkyn {Jungmann), pol.

wieszcz, wieszczarz, wieáciarz, wieszczka, srb. BJeuiraK, BJeiuTaq, BJeuiTHua,

BJeuiTHHeTHHa, BJeuiTHHHHa, bulh. BtmHua.
*) St. hada, hadaka (doklady od XIV. st. viz Gebauer St. si. I.

397), pol. gadacz {Brúckner Kaz. II. 342), srb. raraTH, rarap {Karadži
1. c), r. ranaJibiuHiTb, i^narejifa, i^nana, ranajiKa, rananHHua {Dalb), ch.

gatavec, gatac, gatalac.

*) Stb. ajuitHHK-b (zaklína), str. aHHt, 6aHTfa, óaHtb, . báj, bajka,

bájiti, luž. baja, pol. baja, srb. ajarH (arovati), slovin. bajati, bajalnik,

bajalnica, bulh. aniH. Sem patrn náleží i r. ajii, anbHHicb (arodj,

léka), anfaCTBo (lék), srb. cóaJiHHK (arodj). Srv. Berneker EW. I. 39,

^, a Janko Nár. Vstn. 1916, 62. K stáí doklad srv. óaJiH Cod.

Mar. ed. Jagió (index), 6aJiHH Dan. I. 21, IV. 6 (Upyr), óa^H-b, aaJib-

HHKb, óaíuibHHua, oóajiTejib — Sreznvskij Mar. I. 39, 46, oóasHHKb —

•

Domentijan 110 {Danii Pjchhhk II. 180) a Synt. Vlast. (ed. Novakovi

42, 376, zde i 6a5uibHHKi> za (jtávTic), o6aHbHHKT> za eTraoiSó? v Nomokan.

Jana Schol. {Sobolevskij Max. 148).

•) Doloženo je str. a r. Bopowa, bopohíhth za (jtavTStov, augurari od

XI. stol. {Sreznvskij Mar. I. 302), pozdji BopoHíeu-b, 6a6a BopoMíen,

BopoHcafiKa, BopoHíKa, Boporb, Boporyma, stsrb. Bpa>KaJibui> v Synt. Vlast,

(ed. Novakovi 42) od srb. Bpa>KaTH — arovati, bulh. spajKHTH, BpaiKe-

14



210

Specialisované nebo lokální staré terminy jsou u západních Slo-

van st, kúzedlník, též kúzlec, kúzlé, kúzedlnicé, kúzlic od slova

kúzlo, jež vzniklo asi ze stnm. gaukel, goukel}) dále str. KynecHHK-b,

doložený už v pramenech od XI. stol/^), óponHHua.,^) naysHHK-b

jieuTj, slovin. vraž, vráža, vražar, vražaríca, vraževavac, vražáriti, vraže-

váti (ve smyslu arování a vštní), pol. wróžnik, wróžba, wrožy,

wróž, wrožka, wróžbiarz, wróžbiarka {Karlowicz Si. gwar a Brúckner Kaz,

II. 346, 385). V slovenin srv. vražiti, vražei •' vražodejník, vražebník,

vražba, vraže, vražkia a jiné, v eštin vedle aale vzpomenutých doklad

topografických máme stará slova vražiti — augurare v bibli olomúcké

z r. 1417, a vraže — sors v žaltái Wittenberském a Podbradském

ze XIV. stol. (psal. 21, 19). Srv. doklady sebrané V. Tillem ve Vstníku

Národopisném 1916, 54, 361. Ostatn st. jméno vsi Vražkov u Roudnice

v listin Nemojov (a jiná pozdjší) svdí pro existenci slova vraž, vražek

v XI. stol. {Friedrich Cod. dipl. I. 105) ;
jiný doklad z XIII. stol. uvedl

V. Flajšhans (Vstník Nár. XII. 362). Sem patrn náleží i slovo vru

a jeho série. Str. doklady pro spanb, EpaneBaHie, epaneBaTH, BpaHb6a od

XI. stol. viz u Sreznvského Max. I. 314, 315. V srbochorvatštin dosud

BpáH, Bpánap, Epánapa, apanápHiía mají význam hadae a arodje [Karadži

Lex. 76), tak i v bulh. BpaHna [Marinov Hap. B-fepa 241). Berneker je

odvozuje (EW. I. 42) od slovesa Bparb — lháti, Sobolevskij od ko.

vark, *B'bpHaTH, si.piKOBaTH (Archiv si. Phil. XXXIII. 609). Ale spojení

s vraž je jist více na snad. Zde bych uvedl, že prof. V. Tille na

míst práv citovaném upozornil na množství topografických názv
v echách od vraž- odvozených (Vraž, Vrážky, Vražíce, Vražné, Vraž-

kov, Vražno a pod.) a na vysoce zajímavé spojení, v nmž po lesích

stojí obas k vedle zbudovaným klášterm. Statí touto veden pokusil se

prof. J. Janko slovo vraž, jež v praslov. znlo *vordža, *vordžiti, a význam

jeho etymologicky spojiti — a zajisté šastn — s basí *uereg-, initi,

obtovati a s indevr. *uorgia, . FópY!.(a), ópytáí^etv (Národ. Vstník

1916, 58). Pi tom však Janko oddluje od této base jinou *wereg-, z níž

vzniklo *uerg a slov. *vorgh, — inimicus, . vrah. Domnívám se však,

že toho není poteba, ponvadž oba významy inimicus a incantator,

sortilegus pvodn úzce souvisely. Jak dále ukáži, bylo obtování

a vraždní lidí pi magických aktech velmi hojné a mohly proto vznik-

nouti z toho dobe oba významy.

1) Srv. Miklosich EW. 150, Gebauer St. si. I. 185, 186. V eštin jsou

doklady od XIII. stol. V polštin srv. gud;a (pl.), gusli, od toho guálarz,

guálarka nebo gušiarz, guSarka, guálnik, czasoguálnik, áwi^togušlnik

[Karlowicz SL JQz. pol. s. v., Materyaíy VII. Etn, 105, Briickner Kaz. II.

342, 385). Lužicky zní slovo kuzla, kuzlanica [erný Myth. byt. 367).

^) BojiXB-b — KynecHHK-b v Letopise už k r. 912 a 1071 (Lavr.s 37^

38, 174), dále KyneuibCTBO KynembCKhiií ve smyslu — pohanský (let. Ipat.

r. 6758), pozdji doložen i KyneuibHK-b, KynemeHHe, Kynecu [Sreznévskij

Mar. I. 1357). Srv. i r. 0KyHHHKi> (v rjaza. gub.), OKyna [Dalb s. v.).

8) XoiKH, 6oropoflHubi [Lavrov AnoKp. leKCTU 147). To jest dosud
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a KoÓHHKt;!) také se íkalo 6a6a óoroMepsKan.^) Vbulharštin máme
ješt rneflaH'b, rnenaHKa a npaBHneLi-b,^) v staré srbštin dále

pecHHK ve významu hadae pravdy,*) vedle svrchu uvedeného

OTpaBHHKi> a HaBesaTCjib,^) v staré polštin i eštin zaklinacz,

doszenyký) Pozdji objevují se ješt jiné, jist staré terminy, jako

v slovenštin a slovinštin božec, bohyn') v r. KonnyH-b, SHaxap-b,

3HaxopT>, SHaxapKa.^) V mazurské polštin a také v kašubštin

staré incantare zachovalo se ve výrazu pošpiewanie, zaépiewanie,

což znaí zpívání písní na cizí záhubu.*) Ostatn i r. (zayeta, (xáyo?

pešlo do slovanštiny a máme csl. narasi, stb. MarecbHHK-b i stsrb.

MariHHHKt.i**) Slovenskou strigu pipomíná už kapitulare Pader-

bornské i. 6. z r. 785,i^) ale ve smyslu upíra.

Už toto množství starých výraz slovanských svdí samo
na zakoenní arodj štva a na velké rozšíení lidí tohoto druhu

a zárove už na dávnou specialisaci jich v jednom nebo druhém
druhu magie. Jedni byli více hadai, druzí lékai, jiní aktivní

arodjové. V latinských pramenech oznaováni jsou slovy sorti-

legi {sorcilegi), angures, phitones, incantatores, praecantores, aru-

spices, percanaíores, magi, arioli, carii, divinatores, venefici, prae-

stigiatores a ovšem i fem. vetulae, phitonissae, sortilegae, maleficae

mulieres a pod.

termín pro arodjky v Bulharsku {Marinov >Khb. Crap. I. 179, Hap. B-fepa

505, Arnaudov Cn. AKan. IV. 3. 72).

^) Srv. výklad slov dále str. 228. K ruskému terminu srv. i stsrb.

HaseaaTeJifa a stpol. naw^zacz, nawazinycz.

2) Srv. doklady z pouení u 5. Smirnova C6opH. crar. nocB. B. O.

KjDOHeBCKOMy M. 1909. 223—224.

') Marinov Hap. B-fepa 242.

*) V zákoníku Dušanov 20 (ed. Novakovi 23). Od csl. ptcbHM —
pravý, ptcbHOTa — pravda. (Srv. Jireek Gesch. Serb. I. 168).

5) Synt. Vlast. ed. Novakovi 376.

. «) Brúckner Kaz. II. 19, 26 (342).

') Známy jsou v Malých Karpatech na Valašsku v Pováží, a zejména
bohyn v okolí Starého Hrozenkova, kde vystupuje i božec ve smyslu
lékae — arodje (. Lid VIII. 147, XIII. 380, Václavek as. Mat. Mor.

1892, Cižmá ibidem 1894, 15). V slovinštin srv. bogíca, boginja {PleterŠnik)

.

*) Srv. slovník Dalfav.

•) Karlowicz Czary i czarownice w Polsce. Wisla I. 18.

10) Berneker EW. II. 3, Vlast. Synt. ed. Novakovi 42.

") Pertz Leges I. 48: Si quis a diabulo deceptus crediderit, secundum
morem paganorum, virm aliquem aut feminam strigam esse et homines com-
medere . . . capitis sententiae punietur. K výkladu srv. Zíbrt Seznam 144 si.

14*
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Na západ v Cechách poukazují na hojnost arodj už zprávy

u Kosmy zachované. Tak sem pedn náleží tradice o tech dcerách

Krokových, z nichž se vyznala Kazi v lékaství a Libuša vha-
daství/) dále zmínka o hadace, jíž se ptalo pohanské vojsko

eské za panování Neklanová, jaký bude konec války^), a konen
naízení Betislavovo z r. 1092, v nmž teme, že kázal vyhnati

z Cech všechny arodj e.^) Podobn zatracuje Opatovický ho-

miliá augures, auguratrices, carios, incantatores*) a o starém

eském výrazu vMi z Alexandreidy už víme.^) Polabským Slo-

vanm zakázal zase biskup Otto bamberský, aby nechodili k ha-

dakám a nearovali^), a v Polsku podle tradice u M. Miechowského

hledl už Mislav odstraniti ,,incantatores, phitones, omniaque

auguria,"') — ovšem marn, nebo je pipomíná zase pramen
XIII. stol., o pozdjších ani nemluvíc.®) Když r. 1209 táhli Poláci

do boje, vedla je arodjka, pedpovídajíc jim pomocí sít a vody

vítzství.*)

U jižních Slovan uvádí bulharský Kozma presbyter na konci

X. stol. mezi híchy i arodj ství — Bonacóai®) a vidli jsme, že

i starší o nco Žití sv. Nauma ochridského klade slovo bohobh

nebo BOJIXBH za lat. magi.i^) Auguria ct incantationes exercere za-

povdl Bulharm i papež Mikoláš I. r. 866.i^) O Slovanech vbec

1) Kosmas I. 4: Kazi quae Medeae Colchicae herbis et carmine nec

Paeonio magistro arte medicinali cessit . . . Lubussa . . . fuit phitonissa.

Nepokládám jako Lippert, Vacek nebo Bruckner tuto ást Kosmova vy-

pravování za vymyšlenou (srv. Novotný D. I. 243, 246), ale i bez toho lze

ji vždy zde uvésti na doklad toho, že v echách takové hadaky byly.

2) Kosmas I. 11.

') Kosmas III. 1.: Bracizlaus . . . omneš magos, ariolos et sortilegos

extrusit regni sui e medio.

*) Ed. Hecht 21, 74, 79 si. (maliviri, feminae, auguratrices maleicae,

incantator-es).

6) Srv. výše str. 209.

•) Ebbo I. 12: domos idolm non construant, phitonissas non adeant,

sortilegi non sint.

») Miechowski II 2.

*) Huhe S. Ant. constitutiones synodales prov. Gneznensis. Petrop.

1856. 133. (z r. 1279). Srv. i statut synody poznaské r. 1420 I. 7. a kra-

kovské z r. 1408 {Bruckner Archiv, si. Phil. V. 687, XV. 316 si. a Kazauia
II. 320).

») Chron. Montis Sereni (SS. XXIII. 176).

10) Arkiv za pov.j. jugosl. IV. 83.

11) Ed. Lavrov p. 8, 9, 12, 15, 16, 28, 30, 32.

12) Farlatti VIII. 265 si., Ljuhi Rad. XL. 134.
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sdluje pak Kaz\íní zprávu Andalúsího, podle níž prý u Slovan
každých 20 let se chytají ženy podezelé z arodj st ví, chycené

házejí do vody a které se nepotopí, upalují. i) Nejvíce zpráv je

víak ze starého Ruska.

V staroruských textech se objevuje výraz arodj — bojixbi>

velmi asto, ale nejen to, my tu vidíme i hloubji do významu
a innosti tchto volchv nakoncidoby pohanské, zejména v jejich

boji s kesanstvím. Prameny nkde rozlišují výrazy, uvádjíce

vedle volchv i arodje, kudesniky, vštce (také pro innost

jejich existuje už ada pojmenování, jak svrchu bylo vidno), ale

všechny tyto názvy vztahují se na jednu tídu lidí magie znalých,

v níž pouze jeden více tím, druhý oním druhem ar se zabýval

a následkem toho i jeho oznaení se specialisovalo. V Církevním

ústavu Vladimírov teme mezi rznými híchy: ..B-feflbCTBO,

3enÍHHHHbCTB0, noTBopH, HapOfltHHiH, BonxoBaHÍH, ypeKaHÍH TpH:

6nHflHeio H senÍH h epeTHHecTBo",^) což všechno jsou jen

jednotlivé stránky a druhy volchovstva nebo arodjstva. Proto

možno všechny ty druhy kouzelnictví zahrnouti v jedno zamst-
nání a specialisty v nich v jednu tídu lidí. Zpráv je o ní dosti

a velmi zajímavých.

Pedn se ze dvou pramen orientálních z X.—XI. stol.

vztahuje k ruským Slovanm zpráva, že ctí veUce arodje, ba že

') Charmoy 343.

2) Podle nejsta,ršího rukopisii v sofijsko-novgor. (dnes synod, mosk.)

Kormí z XIII. stol. [Goluhinskij Hct. p. uepKBH I. 1. 621 si. Srv. i Vla-

dimirskij-Budanov XpecT. I. 212). Totéž teme tém doslovn v Ústav
knížete Vsevoloda: „noTBopbi h HapontHHiíi, BtjixBOBaHÍe, B-bnbCTBo, sejie-

HHUbCTBO, ayosmca, ypeKaHÍH rpn: ónajiHeio, 3?jiííi, epeTHHbCTBO." (1. c. I.

228). Golubinskij vykládá správn tyto výrazy takto: B^nbCTBO — BÍ.nyH-

CTBO, KonflOBCTBO Boo6me, 3e;iÍHHHHecTBo — orpaBneHÍí! nocpencTBOMij sejiin,

noTBopH — ycrpoenie nocp. BOJimeócTBa ntcTBiíi MeMTaTejibHbixij , npHspan-

Hbixt, HapontííHiH — npHroTOBJíeHÍe napt, ypeKEHÍe — yKopeHÍe ójinnuen,

3eneHHMecTB0MT>, epeTH4ecTB0Mi> ne bt> co6cTBeHHOMi> CMHCxrb, a KOJinoB-

ctbomtj. Srv. též Poslání anon. biskupa vladimského (z konce XIII. stol.),

kde se zapovídá: ..BtnoBbCTBO, senbe, yp-feKaHie ÓJijinHeío, aejibH, epeTHHb-

CTBo" {Golubinskij 1. c. 641) a v listin Rostislava Mstislavie smolenského

(XII. stol.): ,,3ejibH H nyuierycTBa" (1. c). Také v Slovu OTb cb. esaH-

rejiia: ..napontiicTBa, noTBopH, Bonuibóa, Hay>KH" {Vladimirov noyn. 236).

Kyrii Turovský v Slovu o post vyítá: i.HapoflicTBO, BOjixoBaHbe, Haysi)

HouieHHe, KomyHhi, ó-fecoscKHH ntcbHH" {Buslajev Hct. xpacr. 504). K listin

smolen, knížete Rostislava Mstislavie z r. 1150 srv. i Vladimirskij-

Budanov I. 246.
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arodjové mají místy vtší moc než knížata,^) k emuž pistupuje

u Mas'údího konkrétní zmínka o madrci a arodji, jenž si získal

velký vliv mezi Slovany, pelstiv duše jejich arami a chytrostí.^)

V Kijevském letopisu teme pi r. 912, že kníže Oleg dotazoval

se voletiv, jakým zpsobem zeme,^) a pozdji se v témže leto-

pise pipomínají vlivní volchvové ješt astji, zejména pi r. 1024,

1044, 1071, 1091,^) o emž se ostatn znovu zmíníme, a v starém

Žití sv. Vladimíra teme: ,,CHue 6o mhopm Hioneca h bohceh ctbo-

pHUia ó-fecoBCKHM-b MeHTaHÍeMTa."^) Pirozen se jich také dotýká

celá ada církevních zapovdí a naízení. V XI. stol. pipomíná

volchvy a jejich psobení nejenom výše uvedený církevní Ústav

Vladimírv a Vsevolodv, ale i Pouení metropolity Jana II.

z r. 1080—1089, «) t. zv. Ústav bleskij z konce XI. stol.'), Svja-

1) Perský geograf dí (ed. Tumanskij 156): „arodje ctí", Ibn Rosteh

pak vykládá o Rusech {Harkavi Cnas. 269): ,,Jsou u nich arodji, z nichž

nkteí rozkazují knížeti, jako by oni byli náelníky jich (Rus)." A dále

vykládá, jak arodji nakazují i obti lidské a jak je zaškrcují v obt bohu.

2) Harkavi 140.

9) Lavr.' 37—38.

4) Lavr.s 144, 151, 170 si., 207.

^) Sobolevskij C6opH. ctet. b-b nan. 15.

") HHíe BOjixBOBaHbsi h Haponi>flHbsi TBopnme, ame MyHoo h iKeHi.

cnoBecbi H HaKasaHbeM-b nonasaTH h oópaTHXH otb sjíbix-b (Her. Bh6ji.

VI. 4.).

') Zajímavý a dležitý lánek 105 Ústavu bleského (Zapovdí

sv. otc) pipisovaný J. Golubinským kijevskému metropolitu Georgiovi

(c. r. 1072) praví: ,,5Iko Heji-feno ecTb ejuiHHCKbix-b npenaHÍ xojihth

(oprav xpaHHTH) h npaanHHKij HenecTHBbix-b hm^th, JDKe (H-buÍH) orb

KpecTHHTí erb TmaHÍeM-b TBopíiTTj Bi> rpantx-b vf B-b ctjrbx-b, He BinflTij

Cíl ryHyne. HtcTb nocToíHO HaMtHHTH ko6h hh SBfesnt h cpHmH Btpo-

BaxH HH nexy hh nnoMy nofloóny rfeM-b hh poncTBy nacTH napíiuaTH (sic),

HO npH EceMt Bóra HaMCHHTH, pasBi, rpixa cjiyHuiarocH HejiostKOM-b.

HenocToHO BHCHKOCHoro Jitra jikdcth, nacaHíenie BHHa, hh bo hho bch

ntjio, hh HanyHHaro pacTeHbH, ne HaptuarH nne ana, yKJianaTH iKe ca

SBfeanoHecTna h KynecHHKa, 6jik)cthch BOJimeócTEa h noncÓHbix-b rfeMi,

HCJitno KOJienoBaTH hh pycajibH Hrparn hh HHnHK(T)'b necTH hh npasflHO-

BaTH Wb HJI, HH CCTb Jl-fenO ÍKDneHCKHX-b npaSHHHR-b nepHtaTH HH HHoro

HHHecoHíe cbTBopHMaro no saKony Hx-b hh npasnHOBaTH cyóoTb hxt> hh

Bxona jrfeTHaro, hh noasííHOBaTH saiKHHaHbK) hh rpeóbi KpoBaPH ne tbo-

jiVíTA, HHHTO Híe MOHcteBa saKOHa. Srv. k tomu i. 126: Ame kto utjiyerb

Mtcfíu-b, na ynsT-b npoKJiHTb. I. 147. H>Ke . noTBopM h HapontaHiíí

HcnoBtnaerb, no ob. BacHJiiio 15 Jitrb na ne KaMKaerb .... [Golubinskij

HcT. p. u. 1.2 2, 544, 546, 548).
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toslavv Izbornik z r. 1073,
i) z XII. stol. pak Pouení novgorod.

arcib. Luky,^ Slovo o post Kyrila Turovského^) a Odpovdi Ni-

fontovy.*) Rovnž Slovo nk. christoljubca. Slovo sv. Grigorija

aSv. Jana Zlatoústého, 5) dále Slovo o Benp-fe h KasHHxi) óohchhxtj,*)

Slovo oTh CB. EBaHrenin/) Slovo cb. oieu-b KaKo xíhth xpHCTÍ-

hhomtj®) a jiné ješt obracejí se proti arodj štvu, jak dále

uvidíme, tebas pi tom volchv nejmenují. Do dalších doklad
století XIII. a XrV. už zacházeti neteba, a i tu jsou zmínky
zajímavé, nap. v Poueních vladimirského biskupa Serapiona.*)

Za to bych však upozornil, že existuje celá ada pozdjších
zpovdních knih (trebnik) a instrukcí, v nichž se stále mluví

o chození k arodjm a árová ní .i®)

Význam tchto arodj v staré Rusi byl znaný a byli d-
ležitým faktorem sociálním. Vliv jejich na lid nespoíval jen v tom,

že znali tajemné praktiky arodjné, kterými šálili lid, že mli
dále jisté znalosti lékaské, kterými dovedli pivádti nemoci

a smrt, nebo zase od nich pomáhati, že znali také dobe ceremo-

niel svatební a pohební, což je inilo zase nezbytnými pi svatbách

a tryznách,^) nýbrž oni byli zárove pi zavádní víry kesanské

^) V Izborniku Svjatoslavov (r. 1073) 130 teme: ,,Erna 6o th

ntTHmb ÓOJTHTb, TO TbI HapOntHUb HUireiUH H OJlHIUfciHaíI nHCaHÍfl Ha

BUJ! ntrbM-b najiaeuiH." Srv. Smirnov 1. c. 229.

^) B-bapaHHBaTe iKenaMij, OTfa ne xoRHTb Kt BOJTbXBOMt: at tomts

6o MHoro 3Jia óbisaerb, bt> tom-b 6o k nymeryóbCTBa 6uBaK)Tb pasHOJiHHHa

{Ponomarev FlaM. III. 246). Zápov choditi k volchvám je i v Euchol.

Sinajském i. 51 {Vondrák Postan. pokutn 67) a v Kormí Rumjan-
covského musea . 230 i. 51 {Vondrák 1. c).

') Srv. citát výše na str. 213 [Buslajev Hct. xp. 504).

*) A ewe n-feTHH ntna >KeHbi TBopHTb sto jiioóo a e>Ke B36ojiHTb hjih

Kb BtjixBaMb HecyTb? (Hct. Bh6ji. VI. 60).

5) Srv. výše str. 208 si. a dále 219 si.

•) Anikov !H3. 94. (ábel lstí lidi CbpflinaMH, KoóbMH, BT>nm6aMH).

') Srv. Anikov 5{q. 84.

*) Srv. citát dále na str. 219.

•) Srv. Buslajev Hct. xpecT. 496.

*°) Srv. doklady v citované už stati Smirnova Baóbi 6oroMep3KÍH

v Sborníku CTaTe nocB. B. O. KraoneECKOMy (M. 1909), 223—224 a hlavn
v knize A. Alniazova TaílHan HonoBtnb bt> npaBOCJiaB. qepKBH. T. III.

npHno>KeHÍH, Odessa 1894. Srv. i Anikov 5l3. 279—281. Další literaturu

k ruskému arodjstvu viz u Smirnova 1. c. 233—234; k historii polské

srv. lánek /. Karlowicze Czary i czarownice w Polsce. Wisla I. 14 si.

^^) O vdunech a volchvech pi svatbách srv. pozdjší zprávy u Pono-

mareva Usm. III. 293, u Charuzina v 3th. 06 1897, 143 si. Bloruský staec
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hlavními representanty starého pohanství, a tím i nesmírn d-
ležitým faktorem v boji proti kesanství. Že by byli volchvové

ruští zárove knžími pohanských boh a chrám, že by byli

njakou organisovanou kastou knžskou, o tom nevíme nic a jist

tomu tak nebylo; ale ve skutenosti oni drželi starou víru ped
všemi jinými a stali se hlavními odprci nové, ponvadž pichá-

zela niiti základy jejich existence, vlivu a moci. Církev brzy

ucítila tuto moc volchv a.proto se vší silou, jako v celé ostatní

Evrop, tak i u Slovan obracela proti nim, zakazujíc písnými
tresty rzné áry, navštvování arodj a arodjek a konen,
když to jinak nešlo, vyhánla je pímo z obcí kesanských, podobn
jako pozdji i skomorochy, kteí v mnohém staré volchvy nahra-

zovali. i) Ovšem nešlo to snadno a naráželo to, zejména v první

dob, i na boulivý, pímo revoluní odpor starého pohanství,

volchvy representovaného. Zejména nastala velká reakce v pr-
bhu XI. století. R. 1024 bylo njaké vttší vzboueni v Suzdali

podnícené od volchv, kteí zabíjeli staré lidi, pravíce, že zadržují

úrodu. Musil pijíti kníže Jaroslav, ,,zjímal je, rozptýlil a jiné po-

trestal," — z kterýchžto slov letopisných zejmo, že to bylo hnutí

vtší.2) Podobné hnutí zpsobili kdysi volchvové pi neúrod
v Rdstovsku a Bloozersku, zabíjejíce ženy jako píinu ne-

úrody.2) R. 1071 hledl patrn njaký volchv podnítiti revoluci

v Kijev,*) jiný za knížete Glba v Novgorod zpsobil velké

vzbouení, nebo podle letopisu: ,,mluvil k lidem tváe se jako bh
i mnohé oklamal, bez mála celé msto, nebo mluvil, že všecko ví,

tup víru kesanskou, i ekl také: ,,PejduVolchov pede všemi!"

I bylo vzbouení v mst a všichni dávali mu víru i chtli zabíti

biskupa. Ale biskup vzal kíž, oblékl ízu a stanuv, ekl: ,,Kdo

chce viti volchv, a jde za ním, kdo chce (pravd) viti, a
jde ke kíži." I rozdlili se na dvé: kníže Glb s družinou šli a sta-

Grigorij ve své elobitné podané r. 1651 cai Alexeji Michajlovii praví:

,,TaKO iKe BinyKOBi mhopo h ceanbÓH 6e3i> HHx-b ne Moryrb ornpaBHTH"

,(}Khb. Crap. 1890. II. 130).

1) Srv. doklady na str. 212, 213. O hadaském a kouzelnickém emesle
skomoroch srv. A. Famincyn CKOMopoxH Ha PyCH. (Ch6. 1889) 129 si.

'') Bi MsiTCHíb BejiHKi .... cjibiuiaBTs iKC 5IpocjiaB'b BOjixBbi npHne
Cysanio; HSTjHMap-b bojixbm, pacTOHH a npyrHJí noKaSHH." Let. lavr.' 144.

^) O tom obšírn vypravuje letopis pi r. 1071 (Lavr.» 170—172).

vSrv. zde dále na st. 223. Letopisec ovšem vkládá do slov hada už pozdjší
názory o antikristu, áblu a pekle.

4) Lavr.8 170.
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niili u biskupa, ale lidé všichni šli za volchvem. I bylo vzbouení

veliké mezi nimi." Vida to kníže, odhodlal se k ráznému inu a zabil

arodje toporem, naež se teprve zástupy rozešly.^) Z vypravování

toho je zejm vidti, že massy lidu byly tehdy stále pohanské.

Konen ješt pi r, 1091 pipomíná letopis, že se také v Roštov
objevil volchv — patrn s podobnými zámysly, — ale tam brzy

zahynul.2) S jakou odvahoii hadai vystupovali, svdí ješt tato

zpráva letopisná. R. 1071 objevil se v Kijev volchv, který

prorokoval, že za pt let Dnpr nazpt potee a kraje svá mísía

zmní; když však nepoídil u lidu, zmizel.®) O smlých eích
volchva, jenž objevil se za knížete Glba v Novgorod, už jsme

výše slyšeli.*)

Ze se tento velký sociáln politický význam arodj ne-

omezoval jen na Rusko, nýbrž byl i jinde, že byli i u jiných Slo-

van vlastními representanty pohanství a jeho záštitou, že se

bránili proti Kristu a lid odvraceli od nové víry, vidíme ze zpráv

odjinud picházejících, tebas nejsou tak urité, jako ruské. Tak
zajisté i zpráva Kosmova o knížeti Betislavu, jenž r. 1092 kázal

vyhnati z Cech všechny arodje, má podklad týž a rovnž polská

tradice u Miechowského o podobném aktu Mškov.^) Všude

tedy vidíme arodje jako hajitele pohanství. Volchvové vystu-

povali veejn, baby arodjné tajn a vlivn je pi tom podpo-

rovaly, udržujíce v lidu starou víru. Zejména u žen a hospody.

Psobily vlivn proto, že taková arodjka držela každého lo-

vka v moci od kolébky až do hrobu. Vše bylo na ní závislé, šastný

porod, zdraví nebo nemoc, štstí nebo neštstí, dlouhý život nebo

smrL. Potom zdá se, že jich bylo plno, kdežto mužští arodjové
byli jenom jednotliví. Odtud také stálý boj církve s nimi, boj

ovšem nesnadný, nebo je lid sám houževnat udržoval.*)

1) Lavr.« 175—176.

*) Lavr.' 207. K tmto revolucím ruských volchv srv. též výklady

A. Šachmatova Pas. 598^604, 621, Golubinského Hct. p. u. P., 1, 211,

Azbukina OnepK-b XXXVII. 240, 252 a /. Anikova 5l3bi4. 140—143, 234 si.

») Let. Lavr.» 170.

*) Let. Lavr." 175. Srv. zde výše str. pedešlou.

5) Srv. výše na str. 212. U Prus tmto slovanským arodjm, po-

hanství držícím, obdobní byli, jak vidíme z listiny r. 1249, tulišové a.ligu^ové

(srv. Brúckner Litwa 40).

•) Srv. Smirnov 1. c. 234. Zprvu nebylo process, jen církevní tresty
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Pokud se týe arodjných praktik a prostedk, napsal

dobe už Bruckner, že jsou obecn evropské a že v nich není nic

specificky slovanského. i) Slyšíme o nich i v jiných starých textech

a zákazech církevních, ba nkteré z nich zdají se býti vbec spíše

cizí, cizími vlivy k Slovanm pinesené, než domácí, na p. ptako-

pravectví. Jinak však z nejvtší ásti to, co víme a co máme do-

loženo z konce doby pohanské, jsou praktiky a prostedky, které

byly po celém známém svt spolenj^m majetkem staré magie.

Jsou dvojího rázu: jednak se vztahují na arodjstvo v užším

slova smyslu, ímž rozumím používání prostedk na ochranu

proti zlu nebo na zpsobení zla jinému, jednak pak se vztahují

na divinaci, hádání a prorokování vcí neznámých, pi nmž
má první úlohu extase a spojené s ní vidní.

Pokud se týe magie druhu prvního, bylo jist u Slovan

od starodávna známo velké množství prostedk jak passivního

rázu na ochranu proti zlému psobení lidí jiných, démon a vbec
pírody (proti hrozící boui, proti udeení blesku), tak zase i pro-

stedk, které aktivn psobí, které pivádjí zlo, nemoc a smrt

jinému, které pivolávají boui nebo za sucha déš, které odvá-

djí kravám mléko, které psobí, aby dobytek scházel nebo hynul,

které nií úrodu a podobné.

Hlavním a nejastjším úkolem starých arodj bylo asi

lékaení pomocí lék vegetálních a animálních i rzných za-

íkadel a zaklínání a sice nejen za úelem skuteného léení z ne-

mocí, nýbrž i za úelem pivádní nemocí, otrav i smrti osobám

nenávidným a dobytku. Odtud u Rus jedno oznaení arodje

,,BpaHb" pešlo na lékae, který však už v XI. století vystupuje

od arodj oddlen,^) a v tom smyslu musíme si vyložiti terminy

senbc, seneHHHecTBo, — nkdy pímo nastupuje výraz oipasa, —
které se objevují mezi híchy lidu v ruských zákazech X.—XII.

století a vždy ve spojení s terminy BonxoBCTBo, Hapon-feHCTBO, bo-

pOiKÓa a podobnými.^) Tu se všude naráží na otravy, které aro-

se jim ukládaly (srv. o nich u Smirnova 235 si.), ale už v XIII. století je

i ubíjeli a upalovali. K Polsku srv. sta /. Karlowicze Czary i czarownice

w Polsce. Wisla I. 14 si.

1) Bruckner Enc. pol. IV. 2. 173.

2) Srv. Kijevope. Patrik V. 11 (ed. Viktorova 150). Lidé v Kijev

chodili k volchvm i vram.
») Srv. výše str. 213.
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djky provádly pomocí jed bylinných.*) Že však vedle toho

užívaly i prostedk mén škodných, rzných ar a zaíkáváni,

prostedk sympatických, je nejen pirozeno, nýbrž dokládají to

rovnž stará pouení.^ Njakou takovou praktikou z ecka
pišlou (?) a blíže nám neznámou bylo psaiú jmen na jablka^)

a k témuž druhu bude asi náležeti nkolikráte v církevních Ústa-

vech vzpomenuté ezání rzných znamení do stn,*) rozestírání

a spalování vlas,^) ubíjení pomocí figurek z tsta udlaných,*)

upotebení esneku''), jakož vbec siln zapáchajících nebo oste

chutnajících látek. Jedno staré pouení sv. otce Kyrila o snux-b

nycfext (ze Sborníku Trojické Lavry . 39, XIV. st.) podiobn
líí, jak baby léily dcka pomocí nauz, na n kladených, jak

plily pi tom na zem, bsa proklínaly a pizývaly.®) O nošení ne-

mocných dtí k volchvám je zachováno zpráv \áce.*) Ostatn jist

1) Orpasa v Let. k r. 1071 (sojixByioTTj hichu napontCTBOM-b orpaBOW

Lavr.' 175), dále v Ústavu bleském . 134 a v bulh. Kormí z XIII. st.

(Starine VI. 119). Srv. i výše na str. 209. uvedený termin OTpaEHHK-b. Vrae
léící neduhy pomocí ..sejiisi" pipomíná i Kyrill Turovský v Slov o pacjia-

jieH-feMt {Buslajev Hct. xp. 360). adu svdectví (až po XVIII. stol.), jak

arodjky otravovaly bylinami, viz u Smirnova 1. c. 226 si. a Speranského

BtnoBCTBO H BtnbMu (M. 1906). CnepTMoe senbe v rukou vra pipomíná
kijevope. Patrik V. 2 (ed. Viktorova 85, 88).

2) Srv. Slovo CB. MoHCÍ>H o porax-b h KJiHTBax: „Henyru nenaTb

MapaMH H HaysM HerouiHaro -feoa . . . nHiiIa HMflHa Ha HÓnoLfex-b" [Anikov

5Í3. 95). Slovo CB. oxenij KaKO híhth xpHCXHjiHOMb praví pak: .,CeMy we
H HHa BHHa nonoÓHa, ewe HCMOiub BOJimóaMH nenarb, h Haysbi h napaMH,

ó-fecoMt Tpe6bi npHHOCjjTb, H tca rjiarojieMaro TpsicoBHuy TBopsirb, ott-

BOHsime, eji.nHHCKaíi cjiosa UHUiyrb Ha Hxioue h KJianyrb na npecTOjrfe bo

rpeMH CBHTbiji cjiy>K6u: ce 6o ecrb npoKJiaTO .... Focnonij ne pase jreKOBarH

MapaMH, HH Haysbi, hh b crp-fenio, hh bts nojTa3'b, hh nox-b B-fepoBaxH to 6o

norancKce ntjio ecTb." {Ponontarev HaM. III. 39).

') Srv. práv uvedená slova. Polský doklad z XV. stol. viz u Brúck-

nera Kaz. II. 345.

*) ezání stn (na c-rfeHax-b p-fesyrb) zakazuje Církevní ústav kn.

Vladimíra [Vladimirskij-Budanov Xpecr. I. 213) a po nm Cirk. Ostav

kníž. Vsevoloda (1. c. 228). Vladimirskij Budanov to vykládá na poe-
závání stn a kíž v cerkvích 1. c.

^) Tamže (hjih bojiqch npocTHpa« hjih norapaH).

*) Srv. Slovo sv. Grigorija o HsHennH rpana ed. Budilovi XIII
cjiobtj 243.

') , .HecHOBHTOKTj Eb B^upa KJianyrb CjiOBtne" v Slovu sv. Grigo-

rija [Vladimirov ncyn. 233).

*) Viz Smirnov 1. c. 230.

•) Srv. citáty výše uvedené na str. 215, 221.
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mnoho prostedk dosud mezi lidem užívaných má své koeny
v dob pohanské. Ba dosud existují praktiky, které ukazují na

nejprimitivnjší nazírání na pírodu a které ješt na konci XIX.

stol. byly na tom stupni, na nmž se nalézaly ped tisíci lety.

Když na p. na moravských Bílých Karpatech dívka, která chce

sokyni své lásky zniiti, udlá si z hlíny figurku, kterou píchá

pod žebra, pálí v peci, pak zas vodou polévá a suší v žhavém koui

komína v pesvdení, že vše to cítí také sokyn, pak je to zajisté

neobyejný doklad, jak se houževnat udržují pes tisíce let v lidu

pravké primární pedstavy.
i)

Jedním z prostedk nejastji užívaných a nejastji doža-

dovaných od starých arodjných bab byly v pohanské dob
rzné nápoje lásky pro muže i pro ženy. V nich se jist arodjky
tehdy vyznaly tak jako pozdji, a už z XI.—XII. stol. máme
jednotlivé zprávy o rzných pípravách. Mužm dávaly slovanské

dívky, aby se zalíbily, píti vodu, kterou umyly své tlo,^) ženy

samy zase požívaly semene mužského.^) V pozdjších ruských

knihách zpovdních vydaných Almazovem uvedeny jsou pak

další prostedky jist také staré: užívání vlastního mléka, potu,

medu, rzného koení, uzl*) a Slovo o snfcixt ^eHaxt podrobn

vykládá, jakou cestou lze otráviti muže nemilého a pikouzliti

milence.^)

Jinými nápoji dovedly zase arodjky zabrániti poetí nebo

pra\ddelnému porodu.') Abortivní prostedky (pití zelin) zakazují

naízení jihoslovanská z XIII. st.') a také Kosmas na n naráží,

nazývaje to pessimum scelus scelerum.^) Proto i církevní otcové

1) Srv. Bartoš Lid a národ IP, 175 a zde na ped. str. pozn. 6.

-) Srv. Odpovdi Nifontovy (Hct. Bh6ji. VI. 60). Totéž se dje posud

v Tatrách (Lud. XVIII. 177). Jinak se dnes od slovanských dívek užívá

k tomu hojn jablka za adry nošeného (Srv. ŽS. I. 84). Srv. i /. Rosta-

finského Zielnik czarodziejski (Zbiór XVIII.)

») Homiliá Opatóvický ed. Hecht 82, 84 (illa quae semen viri sui cibo

miscet, ut inde plus accipiat amorem).

*) Almazov TaííH. Hcn. III. 164, 166, 168 (srv. i I. 408) cit. u Smirnova

1. c. 231.

6) Smirnov 231.

•) Hom. opat. ed Hecht 83.

7) Jagi Starine VI. (1874) 118, 119 a Vondrák Post. pok. 62.

•) Kosmas II. 4. (feminae,) cum conceptus suos abortivant, quod est

pessimum scelus scelerum.
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ruští zakazovali písn thotným zená na, aby nechodily k volch-

vám, oznaujíce to slovem flyiueryócxBO.i) Ovšem i pi porodech

byla úast arodjek žádoucí a astá zase z jiných píin. Tu
bželo pedevším o to, aby jak rodika, tak i novorozené dít

uchránno bylo ped škodlivým vlivem zlých démon, kteí pi
tomto dležitém aktu lidského života zejména byli inni, ohro-

žujíce rodiku ze všech stran.^) Co pi tom volchvy dlaly, nevíme,

ale bezpochyby provádly nad rodikami a dckem rzná zaí-

kání, zaklínání a jiné praktiky, jichž je ada zachována v pozdj-

ších povrách slovanských národ.^) Sem patí na p. rozšíené

rozvazování uzl, otvírání zámk, rzné druhy oišování atd.

;

doloženo je jen kladení nauz na hlavu novorozence.*) íkalo

se tomu pojKflbCTBeHHoe BonuiBeHÍe.^) Zákaz nedotýkati se jistých

vcí a míst {tabu) a spojené s tím oišování, kdykoliv byl po-

rušen, bylo jist velmi astým aktem i u starých Slovan.*) Dalo

se také pomocí rzných ar, lustrací vodou, ohnm, nebo smírnou

obtí, jak mžeme souditi z pemnohých survival v lidovém

folklóru. Pímých doklad starých z doby pohanské však neznám.

Obtování dtí nad ohnm u Cech pipomíná teprve Hájek.'')

Pi tom všem vedle aktivních prostedk a zaíkávání velkou

úlohu mly i rzné druhy amulet, které hotovili cirodjové

a dávali lidem, zejména dtem, nositi na ochranu ped zlými vlivy

^) Srv. výše na str. 215. uvedené doklady z Pouení arcib. Luky
a z Odpovdí Nifontových. Na umlé aborty narážejí patrn Odpovdi
Niíontovy i na jiném míst (1. c. VI. 58, e) a zakazuje je i Ústav bleský
XI. stol. v ei. 138 [Goluhinskij Hct. p u. I. 2, 547).

*) Srv. ŽS. I. 59, 380, kde udána i píslušná literatura, k níž pipojuji

ješt sta M. Sumcova O cjias. Bosap-feHÍHxi na HOPopoHíeHHaro peeHKa

(}KMHn. 1880. XI) a nový spis /. Bystron Slow. obrz^dy rodzinne. Krak.

1916. Srv. ref. ve Vstn. národop. XI. 441.

=•) Srv. Sumcov KyjibT. nap. 173—183. V Kijevském letopisu k r. 1044

teme jen, že matka Všeslava Betislavie porodila syna pomocí kouzel

(eroiKe ponH meth otb B-bJíxoBaHbsi), na jichž památku nosil na hlav zna-

mení rány (Lavr.» 151). Zákaz nositi dtí k volchvám teme v Odpovdích

Nifontových (Hct.. Bhóh. VI. 60). Srv. též Smirnov 1. c. 228 pozn. 2.

*) Srv. výše uvedený doklad ze Slova o snwx-b nyctxij a zprávu

letopisu Kijevského k r. 1044 (Lavr.« 151).

') ApxHBi. KajiaHesa II. 1, 104 u Smimova 1. c. 229.

•) Srv. Wundt IV. 1. 390 si., 409, 426 si.; srv. i Helm Altg. Rel. 62 si.

») Kronyka (1541) 147 b: zde se vypravuje, že za knížete Betislava

nkteré baby po porodu mly obyej, dti nadohnm na rukou pozdvihujíce,

duchm obtovati, prosíce, aby dtem do smrti byly nápomocny. Patrn

se tu jedná o rožanice nebo sudiky.
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a na odvrácení neštstí, nemocí a snirti. HaysTj (pvodn naiosi),

HaBHSTí) íkalo se jim ve staré Rusi, u starých Cech návuz, pozdji

návaz, u Polák naw^z, u Srb HasesaK od slovesa navázati.^)

Z Rusi máme doklady návaz už ze století XI j^) tak i z Cech;^)

z Polska jsou teprve pozdjší, z XIV.—XV. stol. f) ze Srbska ze

XIV. stol. f) byly všude nepochybn starým pohanským pe-

žitkem, jakkoliv slovanský termín, nejsa než pekladem lat. li-

gatura (vedle philacteria) , ukazuje, že tento druh amulet, hoto-

vený z rzn zavázaných nití a stužek, pišel k Slovanm z kultu

a magie antické,*) Uvnit obsahovaly tyto návazy rzné ostatky,

asto organického pvodu (zvíecí i lidské), které zahrávajíce,

neinily nošení jich zrovna píjemným, jak vidíme z astji se

opakujícího epitheta HaysH (ysH) CMpanbHHH.') Jiné druhy amulet,

^) Sem patí dále i str. KyKCbi v Slovu nk. christolj. [Nikolskij N. Mar.

Cn6. 1907. C6. Akad. LXXXII. N. 4 str. 113).

-) V Slovu nk. christolj. (HaysH), v Slovu sv. Grigorija (Mayan), Slovu

ot sv. evang. (Hay>KH, Vladimirov rioyH. 231, 236) v Slovu o post Kyrilla

Turovského [Buslajev Hct. xpecT. 504 — Hayst HOiueHHe), Dále srov.

i citáty výše uvedené na str. 221. pozn. 4. O pozdjších ruských nauzech

srv. Sumcov KyjibT. nap. . 117 (str. 259 a 262).

») Už v Homiliái opat. eájiecht XXXVÍ. (ligaturae). A/^áww^ v pekladu

bible (Exodus 13, 16), dále u Štítného U. k. 8 (XIV st.) a Tkadleka
37. Slovo návaz (ze staršího návuz) je ve Štítného sborníku Sázavském 46

(z XV. st.), návaž, návažie v rukopisech Mammotrekt z XV. stol. Glossa

navaza — haruspex v Mat. Verb. je však falešná {Patera-Sreznvskij 131).

Srv. Gebauer St. si. I. 512, 519, Zíbrt Seznam 48 si. a téhož sta ,, Kouzla

a áry starých ech". Pam. XIV. 86. Návazy se rozdávaly i pozdji,

hlavn na den sv. Jana Ktitele {Soukup . Lid XIII. 438).

*) Srv. polskou exhortaci vratisl. diecése: ,,Item sique šunt incanta-

trices ut puta herbas fodientes, appendicula ad colla facientes videlicet

in vulgari nawanszy vel manus inspicientes, ceram, plumbum, liquefacta

fundentes, ignem, aquam, aves inspicientes et ex eis futura predicentes ..."

(Exhortace vratisl. diecese XIV—XV. st. Archiv si, Phil. XV. 317). Jiné

doklady z XV, stol. viz u Brúcknera Kaz. II. 345, 347 (naw^sznyczy).

'^) Srv. termin HaBesarenb v Syntagmatu Vlastarov (ed. Novakovi 376).

«) O tom, co byly ligatury a phylacteria latinských pramen v stedo-

vku, srv. obšírný výklad u Zibrta Seznam povr 45 si. Speciáln o významu
ligatur a vbec nití i stužek pi psobení na osud a štstí viz i Veselovského

floJifaH 208 a starší práci Ign. Hanuše Uber die alte Site der Angebinde bei

Deutschen und Slawen etc. Prag 1858. Další literaturu viz u Zibrta 1. c.

pozn. 2, Tento druh amulet zdá se býti vbec nejstarší [Wundt Vólker-

psych. IV, 1, 295).

') Srv. Slovo sv, Grigorija (Vladimirov Uoyn. 231, 233, 235).
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zejména psané formule, pak dále talismany funkce více aktivní,^)

pímo doloženy nejsou. Všechno to jsou prostedky rázu zárove
fetišského, vci, v nichž vzí ást demonské síly píznivé nebo ne-

píznivé. Ale kdežto fetiš je kultovním objektem, amulet nebo

talisman jím není, nýbrž je jen prostedkem kouzelným. Nemají
moci ze sebe samých, nýbrž jsou jí nadány odjinud a mají jen

úinek omezený.-)

Pi všech tchto prostedcích, a lécích a prostedcích sym-

patických, nutno bylo ješt zaikánt — incantatio latinských pra-

men, o jehož rozšíení v stedovké Evrop srv. stati Zíbrtovy.^)

Zaíkání pohanské zakazuje papež Mikuláš I. Bulharm r. 866*)

a rovnž autor homiliáe Opatovického nabádá knze v Cechách,

aby proti nmu písn vystupovali.^) O obsahu nic nevíme, ale

patrn se zaklínali démoni, aby bud pomohli, nebo uškodili.

Ve svém psobení neomezovaJi se arodjové jen na pomoc
jednotlivcm, kteí o ni žádali, nýbrž svými kouzly zasahovali

i do vrstev a oblastí širokých, pomáhajíce na p, pi neúrod
celých kraj. Otázka, budeli úroda, ili ne, pijdeli déš, rozmno-

žili se dobytek, byla nesmírn dležitá pro život tehdejších Slo-

van. A není divu, když byla nebo hrozila neúroda, že objevila

se usilovná snaha po odpomoci, a tu arodjové vystupovali jako

jediní prostedníci mezi obcí a silami pírody. Slyšeli jsme už

výše na str. 216, jak takové, široké vrstvy zatžující pohromy
užívali ruští volchvové k harangování celých dav proti nepízni-

vému kesanství. Jak si pi tom poínali, víme rovnž z nkolika

pouných zpráv Kijevského letopisu: obviovali urité lidi, že

jsou píinou pohrom, a zabíjeli je, nkdy i v celých adách. Tak
zabíjeli starce r. 1024 v Suzdali,*) a tak i celou adu dívek a žen

pi neúrod v Rostovsku a Bloozersku a aby lidu ukázali, že mají

pravdu, rozezávali v extasi obtem svým záda a z ran vyta-

hovali zrna obilná, ryby, nebo veverky na dkaz toho, že ženy

vskutku modu a zdar lovu zadržovaly.'') Stálo to Jana, úedníka

^) O rozdílu amuletu a talismanu srv. Wundt 1. c. IV. 1. 289, Helm 22.

2) Wundt 1. c. IV. 1, 289, 292 si.

') Seznam povr 57 si., Staro. obyeje 154, 167, 245—251, 279.

4) 5. Ljuhi Rad 1877. XL. 134.

5) Ed. Hecht 39, 54. 66. 79—80.

•) Let. Lavr.» 144. Srv. výše str. 216.

') Let. Lavr.« 170 si. (k r. 1071). Erben v pekladu tohoto letopisného

vjrpravóvání pekládá slova: ,,OHa «e b Men-rt npoptsaBina sa nneHeMT>,
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knížete Svjatoslava, dosti práce a odvahy, než tomuto ádní na

Bloozeru uinil pítrž. Ze ostatn i jinde po Slovanstvu velký

význam mla úroda a zdar dobytka pro lid a tím ovšem i pro

ty arodje, kteí tím ovládali, kteí dovedli pivolati sucho nebo

déš nebo úrodu dobytí, vidíme z jedné zprávy Herbordovy,

kde knz z Volgastu zjevuje se jako bh pohanský a praví:

,,Já to jsem, který nivy travou a lesy stromy odívá. Úroda polí

a strom, množení dobytka a vše, co lovku je s užitkem, je

v moci mé!"i) Proto také sv. muedník Kukša, když kázal

kesanství Vjatim, nucen byl také provozovati dlání dešt,

vysoušení bain, vyhánní bs, chtl-li míti proti volchvm
úspch.2)

Na jisto tedy pivádní úrody obilní na polích a zdaru do-

bytka v chlévech bylo jedním z hlavních úkol slovanských aro-

dj, a nastal-li hlad a neúroda, piítal to lid hned na jejich

vrub.
3)

Druhé hlavní zamstnání volchv bylo hádání budoucnosti.

Ze zejména pi této funkci dležito bylo pivésti se do duševního

i tlesného vytržení, je na jev a je to parallelrúm píznakem

hádání i všude jinde. V letopise Kijevském se doítáme pi r. 1071,

že jakýsi Novgorodec pišel do sousední udi ke kouzelníku (Ky-

necHHKTí), který volaje bsy do domu, byl chvílemi ztuhlý a chví-

lemi zase sebou házel, naež vstal a Novgorodci hádal.'*) Slovanští

arodjové si poínali také tak, jak vidíme z rzných narážek,

tebas ne tak pímých. FIoTBOpH, o nichž mluví Církevní ústav

Vladimírv a Vsevolodv, Slovo orb cb. EBaHrenÍH nebo Ústav

bleský,^) vztahují se patrn k tomu, a rovnž snad narážka na

BbíHHMacra 111060 míhto, xik>6o pbióy" takto: ,, oni proezavše je za plecem

zpsobem šalebným, vynímali bu4' žito, bu rybu" (str. 139). ,,615 Mem-b"

znaí zde však zejm extasi. Srv. dále str. násl. Ve smyslu extase teme
totéž u Georg. Hamartola 44 [Sreznévskij Mar. II. 235) a v letopisu pi
r. 1071 (Lavr. 175^): BHn-bHbsi, hbjiíkíuxqcsí hmtp bo CH-fe, hmími b MeHrfe.

1) Herbord III. 4.: Ego sum qui vestio et graminibus campos et fron-

dibus nemora; fructus agrorum et lignorum, fetus pecorum et omnia quae-

cunque usibus hominum serviunt, in mea šunt potestate.

2) Kijevope. Patrik IV. 6 (ed. Viktorova 39).

^) Slovo sv. Serapiona (XIII. st.) u Smirnova 1. c. 233.^Srv. Buslajev

HcT. xp. 496 si.

*) Let. Lavr.* 174. Srv. též, jak Saxo Gram. (ed. Holder 165) pipomíná
o Finnech: ,,incantationum studíis incumbunt."

6) Srv. výše str. 213, 214. pozn. 2.
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MHoro BepTHMoe nnHcaHHe v Slov sv. Jana Zlatoústého o Hrpax

H o nnHcaHÍH.i) Na jisto má extasi na mysli autor starého Žití sv,

Vladimíra výrazem 6i.coBCKoe MeHTanie.^)

J. Anikov a jiní domnívají se, že ruští arodjové byli vbec
pod silným vlivem uralo-altajského šamanstva.^) Nechci tohoto

vlivu upírati, zejména uvážím-li úzký a dávný styk kulturní ruských

Slovan s Finny a Turkotatary. Ale na druhé stran myslím, že se

zveliuje. Extase a spojené s tím rzné kejkle jsou tak spolenou,

všeobecnou podstatou visí a hádání na celém svt, že není teba
u Slovan pochybovati o domácím pvodu a není teba pomýšleti

pouze na vliv šamanský. Po mém soudu svdí pro vliv jenom
doklady archaeologické, ale ty se vztahují pouze na severní Slo-

vany ruské z X.—XII. století. Jinak jsou neetné. Šamani uží-

vají totiž arodjného náiní divných symbolických forem, po-

krytých rznými znaky, odv mají ovšený rolnikami a želez-

nými pívsky*) a do tohoto inventáe patí patrn i symbolické

figurky a závsky nalézané ve velkém množství v Sibii a ve vý-

chodní jinorodské Rusi. Jsou to jednak obrazce geni {sulde),

figurky stojící na ještru, provázené hlavami rzné zve (hlavn
z VIII.—IX. stol., pes XI. nejdou), jednak obrazce orl s lidskou

hlavou na hrudi, jednak figury lidské s paprsky kolem hlavy

^) Ponomarev OaM. III. 104. Srv. Anikov 5l3UH. 236, 271.

^) ..MhOTH Hioneca H BOJICBH CTEOpHUia 6-feC0BCKHMT> MCHTaHieM-b" [So-

bolevskij CóopHHK-b btj naM. 15). Týž výraz teme v Nestorové Žití pr.

Feodosia 15 a v Letopisu k r. 1071 (Lavr. 175*) nkolikráte.

3) Šamani, arodji ruských jinorodc, hlavn sibiských, existují

dosud jako zbytek staré erné víry a trvají i pi budhismu, islámu nebo
kesanství; místy ovšem, jako ii Mordvy, zanikají. Jejich úbor zvláštní,

náiní arodjné, záchvaty extase, spojené s kikem, divokým tancem
a kroucením tla, — vše provázeno tluením na typický buben, podrobn
popsal V. Michajlovskij. Na nich a na jejich dobré vli závisí blahobyt

a život každého lovka a proto mají velice vlivnou roli u sibiských

plemen, hlavn Jakut a Burjat. Michajlovskij V. M. UlaMaHCTBO. I.

Moskva .1892. (Hsb. o6ih. nio6. ecT. Tp. sth. oth. XII.) Srv. i Potanin G.

Hepnan etpa hjih uiaMaHCTBo y MoHronoBT>, Cn6. 1891. O domnlém vlivu

šamanstva na volchvy ruské viz u Anikova 5l3UH. 236, 270 si., 276 si.

(Anikov zde opírá se nejvíce o hypothesi, že Mokoš je finnská bohyn
Mokša. Srv. str. 122). O vlivu šamanském srv. i studii A. Spicyna

IIIaMaHH3Mi> 9 si. (3an. axp. XI.) ; silný vliv na Velkorus i Blorus
pijímá i Žmigrodzki ObrzQdy weselne 239 si. P. J. Jakobi docela

sektu rozšíenou dnes v orlovské gubernii, t. zv. chlisty, pokládá za

derivát starého finnského šamanství.

*) Michajlovskij 55, 56, 69 si.

15
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(obr. 16.) a podobné.
i) Je jich plno v Sibii, volžské a kajnské

Rusi (Perníu), a objevují se tu i tam i v koninách, kde už smíme

pedpokládati Slovany, na p. na severu pi zavoloské Cudi,

nebo v galiském pokladu v gub. kostromské.^) Mimo to vidíme

v hrobech severních Novgorodc, Krivi a Vjati dosti hojné

závsky s rolnikami i v podob pták (husí), jelen, koní —
které jsoa pvodu finnského^) a mohou býti uvedeny ve spojení

Obr. 16. Šamanské attributy a ozdoby z ruských nález.

(1. a 3. Gladenovo, 2. Galiský poklad.)

s úborem šamanským. To vše ovšem ukazuje, že tito severní Slo-

vané žili v X.—XII. stol. v úzkém styku s Finny, a že zárove

s finnskými šamany, dosvduje již výše uvedená zpráva leto-

pisná (str. 224). Jinde však tchto archaeologických doklad
v Rusi není, nebo jen po skrovnu, a hádání z extase bylo zajisté

^) Spicyn IIIaMaHHSNrb B-b 0TH0iiieHÍH k-b pyccKo apxeonoriH. 3an.

apx. o6in. XI. 167 si. Srv. i téhož FjisineHOBCKoe KOCTHiue (obtišt

ve vjatské gub. z III—VI. stol. po Kr.) Petrohr. 1901 a Dm. Anuin
K-b HCTopÍH HCKyccTBa H B-bpoBaHÍH y npHypajibCKOÍi HynH. (Mar. no apx.

BOCT. ry6. III. M. 1899).

2) Tento poklad vcí šamanských našel se r. 1836 u sela Turovského

blíže Galie. Spicyn 3an. apx. V. 1903. Tab. XXIX—XXXI.
3) Srv, o nich ŽS. I. 642—643, obr. 99—100, a u Brandenburga

Kypr. npHJi. 44, 84.
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všude. Také na p. u kneží baltických, kteí na mnoze provádli

i arodjné praktiky (srv. dále str. 236), mla extase a spojená s ní

vidní velkou úlohu, jak nám dosvduje Herbord nejen prímo,i)

nýbrž i nepímo tím, že astji vypravuje, jak knží pomoanští,

horlíce proti kesanství^^— patrn pi zaklínání a zloeení —
zachvacováni byli kemi nebo ztrnutím, šílením,2) což ovšem vy-

kládali kesanští knží za zázrak a trest boží.

Pro tuto extasi a praktiky s ní spojené od jiných Slovan
starých doklad nemám.^)

Spíše soudím, že na pozdjší formy ruského a slovanského

hadaství psobil siln vliv magie antické, resp. z Orientu pišlé

prostednictvím eckým.*) O ligaturách — návazech jsme už

slyšeli. Mimo n tmto vlivm dlužno piísti i u Slovan rozší-

ený zpsob hádání z pták: z jejich hlasu nebo letu, z vnitností,

z objevení rzných druh ptaích (zde hlavn kohout, vrána,

krkavec, áp byli významní), a rovnž i z potkání zajíce, vlka,

myši, hada atd.^) Naráží na n nkolik starých pramen slovan-

ských slovy HTHqHH HapoBO, nxHHHt HapOBt^) a dále slovy Ko6b,

^) Herbord III. 4: visiones, sompnii, prodigia, terrores.

2) Srv. Herbord II. 34, III. 16, 24.

-
, *) Arnaudov (Cn. Akad. Sofia IV. 3, 31—47) vidí i v obadu t. zv. Ne-

stinar bulharských (slavnost 21. kvtna nebo 24. ervna) survival ša-

manských obad a tanc se zaklínáním a extasi, domnívaje se, že to do

vých. Bulharska pešlo z Malé Asie. Tam srv. i zprávu o dosud existu-

jících arodjích lékaích, zv. KanymapH (Srv. i Marinov >KHBa ct. I. 171).

*) Tak Slovo sv. Jana Zlatoústého vytýká pejímání bajek hellen-

ských, pozorování hvzd a ptaího hlasu (Vladimirov UoyH. 239, srv.

i 236) a Slovo sv. Grigorija ztžuje si na ejuiHHCKoe BOJibxoBaHie (tamže

233). Z novjší literatury, pokud se auspicií a oiouoskopie antické týká,

srv. V. Klinger >KHBOTHoe bt, aHTHHHOMT> h coBpeMeHHOMTj cyeBtpÍH. Kijev

(H3B. Vh. 1909—1911), 33, 99, ze starších knihu Bouché Leclerqa Histoire

de la divination dans Tantiquité (Paris 1879—1883) a Hopfa Thierorakel

und Orakelthiere in alter und neuer Zeit, Stuttg. 1888. Vlivu tomu ná-

ležejí též na Balkán a v Rusi pozdji se hojn objevující apokryfické

knihy zaklínai a vštecké, zv. gromovnik, lunnik, roždanik, trepetnik,

sanovnik, zvzdobtcb. Srv. Vasiljevskij Tp/nu (Petr. 1908) I. 169 si.,

Jireek Mittelalt. Serbien III. 65.

») Srv. Zibrt Seznam 65 si.

•) Pipomíná je Slovo ot-b sv. Evangelia {Vladimirov ncyn. 236).

Slovo sv. Jefrma [Buslajev Hct. Xp. 533), Izb. Svjatoslavv r. 1073.

V Slov sv. otce Kyrilla are. kypr. o sjíbix-b nyafext (v Sborníku >KeH-

Hyrb XV. st.) teme: ,,rfepyeM-b bt> noTKbi (nb nTHut) h «h naTJijj h bt, bo-

poHfai H BT> CHHHUH. KojiH Tct xomeMb HOHTH, KOTOpaH ncpenH norpaeTb,

15*
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Ko6eHÍe, Koónenie, kohhk-b.i) Na hádání z útrob ukazuje i starý

termin ixTpo6bHHH BntXBij v Izborniku Svjatoslavov z r. 1073,2)

na hádání z potkání rzných zvíat astji se vyskytující termin

cbpnma.^) Mimo to podotýká výslovn Saxo Grammaticus, že

slovanští kupci na Ruján ídili své obchodní cesty tím, jaké zvíe

potkali.*)

Jiným dležitým a doloženým zpsobem staroslovanského

hádání bylo ruské ranaHÍe no nenny a sice bud z popela sypaného,

na ukazuje Slovo Jana Zlatoústého^), nebo podle ar v popeli

dlaných, z ehož vznikl všeslovanský výraz cary, arodjstvo

(srv. výše str. 208). Saxo nám sdluje, že v Arkon ženy hádaly,

u ohništ sedíce, z ar man v popelu udlaných, a sice hlavn podle

TO CTaneM-b nocjiymaiome, npaBasi jih hjih jitBan. . .
." (Buslajev 1. c. 543).

Hádání z pták (061, kochí n-bXHHb cmotphtb) pipomíná i Slovo sv. Gri-

gorija o H36. rpana [Budilovi XIII Cjiob-b 243). Dále to zakázal šttín-

ským pohanm Otto bamberský {Hérbord II. 32). Z Polska uvedl doklady

z XV. stol. Bruckner Kaz. II. 334, 34;o, 342.

1) Ko6b — ranaHie no nxHHbeMy nojiery hjih no Bcrptn-fe Let. kij.

k r. 1068 (Lavr.» 165), Feod. Pe. I. 195, Kyrill Jerus. XII. st. 115,

(naphi ntnxy h ko6h Sbpjiaxy), 255 (ko6h, BpaiKeHHH hjih oóysbi 3a

olíovoCTXOTrCa, (jLavTeia, x>;Y)8ovia[/,oí), Zlatostruj XII. st. 128 (nHHBOJTb

BCHKblMH JlbCTMH np-feBaÓJIHH HbI OTb Bora, Tpy6aMH .... CbpamaMH, KOÓbMH,

BnuibóaMH) atd. Sreznvskij Mar. I. 1240. Srv. i tamže doklady ke Ko6fc-

hhktj — divinator; Koócnne, KOHHHHe, KOÓJieaHe — rananHe, divinatio

už u Grig. Naz. XI. st. (oót Koeni n-bTHHb CMOTpHTt), a v Pand.

Antioch. XI. st. 178 (BpaiKeHHSj h KoenHH h coHbH cyera cyrb), Nikon.

Pand. 50 (KomioHOCJioBHH h KOÓenHsi). Sreznvskij I. 1239. KoÓHHHt

a sBtsnocjioBeií-b je i v staré srbštin (Synt. Vlast. ed. Novakovió 42, 376).

Odtud vzaly pvod i pozdjší významy st. koba •— úspch, b. Kóóa —
neštstí, srb. ko6, Ko6a, — zlé i dobré tušení, polab. kúobe — duch,

srv. i slovin. kobec — sup, srb. Ko6au — krahujec {Berneker EW. I.

535, Janko Pravk 237). K výše uvedeným dokladm ze Sreznvského

bych dodal ješt, že i Ústav bleský (XI. st.) zapovídá kob a hádání

z hvzd [Golubinskij Hct. p. q. I.^ 2, 544). Dále sluší pipomenouti,

že Šachmatov slovo Ko6b klade mezi pejatá z keltštiny (Archiv si.

Phil. XXXIII. 90).

2) 130. Srezftvskij Max. I. 382. Dosud to existuje u Rus a Bulhar.

Srv. Famincyn Eo>k. 43, 66 si.

') Ústav bleský [Golubinskij Hcx, p. q. I.^ 2, 544), Slovo o senpt

v Zlatostruji XII. st. [Anikov 5l3. 94), Slovo sv. Grigorija (ed. Budilovi

XIII CjiOBt, 243), Slovo GB. oxeq-b ksko híhth xpHcr, {Ponomarev UaM.

III. 39). Srv. i Sreznvskij Max. III. 820 s v. ctpHma.

4) Saxo ed. Holder 567.

6) rionejrb nocpeni cbinjnorb [Vladimirov ricyn. 238).
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toho, byl-li poet jejich sudý nebo lichý. i) Také hádání ze sn je

doloženo.2) Mimo to víme, že už tehdy šastná prognosa hlášena

byla stranou pravou (stb. necHt z necbH-b — pravý), nešastná

levou (n'feB'b, luy), jak nás pouuje dále vylíené orakulum kon
Svantovitova v Arkon.^) Jiným zpsobem vštby bylo i hádání

z bílých a erných dívek.*) Rusové (normannští?) na ostrov Chor-

tice zabíjeli v X. stol. kury v obt, ale díve pomocí njakých
los nebo kostek hádali, mají-li je pustiti živé i zabíti.^) Nejasné

zstávají staré narážky na áry s mosty, prosvty, bdlniky, na

všení echl a ubrusu,*) dále i áry s msícem, z nichž vyšla ped-
stava, že vdmy, vdi msíc požírají,') — což, zdá se, jsou všechno

I zné praktiky hadaské. Není znám však blíže ani postup jednot-

livých tchto praktik, ani jejich pvod, ani úel. Ze se užívalo ke

kouzlm i pozstatk mrtvých, jako se místy dosud dje,^) vidno

z Besedy Grigorijovy, kde se pipomíná zaklínání nad lidskými

kostmi.*) Pozdji ze XIV. stol. pipomíná hádání z ruky, vosku,

olova, ohn, vody i vratislavská exhortace, otištná Briicknerem.***)

^) Saxo ed. Holder 567: Sed ne femin?.e quidem ab hoc scienciae genere

immunes fuere. Quippe foco assidentes absque supputatione fortuitas in

cinere lineas describebaut. Quas si pares numerassent, prospere rei prescias

arbitrabantur, si impares, sinistri prenuncias autumabant. Na njaké há-

dání z popele u Srb v XI. stol. naráží i Dtmar I. 3. Z Polska doložil z ano-

nymního kázání XV. stol. Brilckner (Kaz. II. 343) kladení popela na práh

pi návratu z pohbu.
2) Vladimirov rioyH. 239.

') Srv. dále str. 240. K výrazm pravý a levý srv. Berneker EW. I.

187, 714, Janko Pravk 237.

«) Saxo ed. Holder 567.

*) Konst. Poríyr. de adm. imp. 9. Také u Germán bylcJ známo hádání

pomocí los, na nichž byly vyryty znaky (runy jsou však pozdjší). Srv.

Tac. G. 11 a Helm Altg. Reí. 280.

•) V Slov Jana Zlat. a sv. Grigorija {Vladimirov ricyn. 233, 238).

Bílým ubrusem pokrývá se arodj u Votjak [Michajlovskij lUaM. 110).

K pove o mostech sr. Zelenin PycanKH 403. Hry ,,na mosty" zná

folklór ruský, polský, slovenský i chorvatský {Potebnja Oó-bHOHeniji

I. 127' si.).

') Srv. výše str. 209 a Archiv si. Ph'l. V. 689, srv. i 91. K pove té

viz další evropské doklady u Zibrta Seznam 110 si., 116 si., 144 si. Také

Dtmar varuje lid, aby nevil, že msíc ujídají arodjnice (IV. 15).

») Na p. na Slovensku, Pohlady XV. 89.

•) Buslajev Hct. Xp. 325.

!•) Archiv si. Phil. XV. 317 a zde výše na str. 222. K pozdjším slov,

praktikám viz i Zibrt Seznam 69, 78 si., 85 si., 95 si., Lilek Wiss. Mitth.

Bosn. IV. 461 si., 473. 479, Anikov 5l3. 86 .si., 282.
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Knží.

Další stupe tch, kteí prostedkují mezi lidem a mocnostmi

vyššími, jsou knží, kteí mohli povstati jednak z primárních aro-

dj, jednak vedle nich. Píznaným a nutným attributem knze
proti arodji je práv to, že slouží vyvinutému náboženství,

slouží skutenému kultu boh s modlitbami, obtmi a slavnostmi,

že slouží na vyvinutých a odlišených místech posvátných, pro kult

výhradn urených, tedy u oltá, v chrámech, a konen i to,

že služba jeho je skuteným úadem, a už dobrovoln na se vzatým,

nebo vlí jiného na peneseným. Následkem toho' knží tvoí

v sociálním útvaru kmenových nebo politických celk zvláštní

tídu lidí úadem povených, zvláštní kastu knžskou.

Jak povstal úad knžský u pohanských Slovan a v jakém

prvotním pomru byl k rozšíenému volchovstvu, nevíme. Zdá

se však, že vznikal samostatn vedle arodj, a ve svém vývoji

leckdy s funkcí arodj splýval, resp. z magie mnoho pejímal

a obdobn praktikoval, Byla asi i prvotní modlitba hospodáova

provázena akty magickými a že pozdji i knží magických praktik

užívali, uvidíme dále. Jak se podobá, byla pi starém slovanském

zaízení rodovém prvním knzem nebo lépeeeno prvním stupnm,

zárodkem knze hlava rodiny nebo rodu, pi dalším sociálním

rozvoji hlava plemene, župy a pro konenou jednotku kmenovou

i náelník kmene, kníže.i) Staešina pi slavnostech rodových,

kníže pi slavnostech celého kmene zastupoval lid mu svený,

on se pedevším modlil za všechny k bohm, on podával obti

prosebné nebo smírné mezi tím, co po obcích arodji jinými prak-

tikami hledli se domoci vlády nade svtem démon. Kde však

rozvoj náboženských pedstav došel tak daleko, že si vytvoil

nejen individuální bohy vyšší, nýbrž že vytvoil pro n i zvláštní,

píslušn upravená a oddlená místa kultovní s oltái, chrámy

a idoly, do nichž vící picházeli astji dožadovati se pomoci

tjožské a jež proto vyžadovala stálé obsluhy a znalce rzných

forem kultovních, tam vznikla pirozen i zvláštní tída sluh

chrámových, na nž se pomalu penášely všechny kultovní funkce,

^) Pouné je, že ješt v VIII. stol. kníže velecký zastával funkci knž-

skou. Aspo teme v annálech Einhardových k r. 789, když se blížil Karel

Veliký, že vyšel Dragovit jemu vstíc s prvodem z chrámu (ex templo cum
ommibus suis ad regem de civitate processit). Srv. výklad Wachowského

(Slow. zach. 103). Nelze také podceovati pechod slova knz z pvodního
významu panovníka na pedstavitele náboženské vlády v církvi kesanské.
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konané pvodn náelníky rodin a plemen. Od hlavního úkolu

jim sveného, totiž od konání obtí a vzývání boh, vzniklo

staré všeslovanské jméno — lírec, žbrbcb, tolik co obtník a zá-

rove slavitel, chvaloenik boh, doložený už v nejstarších

textech X. a XI. století.^)

Je nejisto a sporno, dospli-li pohanští Slované na všech

stranách k tomuto stupni náboženského vývoje, jako je nejisto

a sporno, mli-li všude vyvinuté chrámy a idoly svých boh (srv.

výše str. 189). arodji byli všude, ale zvláštní knží nejsou do-

loženi ani u Cech, ani u Polák, ba ani v Rusku neuvádjí jich

prameny hodnovrné.^ Nicmén myslím, že lidí, kteí funkce

obtní konali vedle rodových náelník, ani v tchto zemích vy-

louiti nelze a ne\ame o nich jen proto, že jednak o pohanství

Cech a Polák víme vbec pramálo, jednak i proto, že se nedo-

mohli zvláštního významného postavení a zvláštní moci. Ale bylo

by naprosto nepirozené, aby pi celkovém stavu, v jakém bylo

pohanské náboženství slovanské ped píchodem kesanství,

a pi blízkém styku Cech a Polák s vyvinutými jeho formami

v Polabí, — Rusko zase mlo styky a píklady na jiných sranách
— nebyli se vyvinuli v Cechách, v Polsku a v Rusku zvláštní

^) Slovo HíbpUb, HíepUlj, HípeUTj, WbpbUb (HíbpHbCKi, IKbpMbCTBO,

iKDeMecTBo) ve smyslu knží pohanských vyskytuje se už u Kozmy
presb. bulh. v X. st. (ale zde i ve frasi MTeuiH Htpeua XpHCTOsa, Arkiv

IV. 84), v Besedách pap. Grigorija {Sobolevskij Mar. 62), dále v nej-

starších pekladech Písma a u Grigorija Naz. (XI. st.) 11, 87, 88, 219,

270, v Min. r. 1096, Ccht. 54, v Ipatj. let. k r. 1187 atd. {Sreznvskij

Mar. I, 889—890), u Kyrilla Turovského (HtepiíH

—

Ponomarev FlaM. I. 134,

161) atd. K etymolog!ckému výkladu slova viz, co povdno výše

na str. 187.

^) U ech vbec není starší narážky, u Polák jen pozdní Dlugoš

(Hist. Pol. I. 47 si. ed. Przezdziecki) uvádí ,,delubra, flamines et sacra in-

stituta" (srv. výše celý text na str. 167). U Rus pipomíná veleknze

Joakimský letopis {Samokvasov FlaMJiTH. 8), podle Gustinského sloužil

knz (iepe) Perunovi v Novgorod (nCPJI TI. 257, srv. i výše na str. 95

uvedenou zprávu Guagniniho z r. 1581). Vážnjší je zpráva o vlivných

,,arodjích" v Rusi u Rosteha {Harkavi Cnas. 269, srv. výše str. 214), nebo
velká moc jejich (i nad knížaty) ukazovala by spíše na vyšší instituci, než

pouhých arodj. Sluší podotknouti, že v dob Caesara a Tacita ani Ger-

máni nemli knží (BG. VI. 21: neque dniides habent, qui rébus divinis

praesint, neque sacrificiis student), což ovšem znaí jen knžské kasty

organisované podobné druidm. Jinak o existenci knží jednotlivých, jako

vykonavatel obtí a všteb, nemže býti u nich pochyby [Helm Altg.

Rel. 289).
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obstaravatelé kultovních poteb, když kultovních stedisk, svaty
a kultovních slavností jim odepíti nelze. V Kijev víme na p.
o velkých obtištích a o obadném obtování lidí, — což se sotva

dalo bez stále k tomu urených zízenc. Ovšem toho stupn vý-

voje , významu a té moci, jaké dosáhli u Slovan baltických a po-

labských, knží u ostatních Slovan nikdy nemli a proto také

v pramenech vedle lidu, vladyk a knížat nevystupují.

Jako mocná, tebas neetná kasta objevují se knží jen u Slo-

van polabsko-baltických. Prameny je zovqu asto prost jen

ministi nebo domestici, t. j. sluhové chrám a božských idól,i)

ale moc jejich a pompa, s jakou vystupovali, byla veliká. Nebylo

sice njaké jednotné organisace knžské na celé oblasti polabsko-

baltické, ba ani pro vtší svazy kmenové nemžeme o takovéto

celkové organisaci mluviti. Byla vždy jen pro jednotHvé kultovní

okrsky. Knží v takovýchto okrscích závodili mezi sebou o to,

kdo má lepšího, vyššího, t. j. mocnjšího boha a celá innost jejich

nesla se pedevším za tím cílem, aby pomocí rzných praktik

a vliv na lid psobících povýšil každý svého boha nad okolní.

To se dailo tam, kde bylo vbec vtší politické nebo kulturní

centrum, zejména kde toto centrum docílilo silné politické moci

a vlády nad adou kmen, jako vidíme v XI. století v Rete, nebo

ve XII. na Ruján a v Šttin. Nepochybuji však, že i jinde po

menších oblastech a kmenech hledli knží utvoiti zase menší

žup ní nebo kmenová kulturní stediska nad ostatní hrady po-

výŠená^), s hlavním bohem župním nebo kmenovým, jež se na-

lézala bud pi hradu hlavním, nebo na jiném význaném a tradicí

posvceném míst, pedevším na vynikajících kopcích. Takovýmto

lokálním centrem byla také podle svdectví Dtmarova hora

Sobotka, díve SIqz ve Slezsku, blíže hradu Nmci [Nemzi) zvaného,

která byla v X.—XI. stol. povstná nejen svou výší, ale i hlunými
slavnostmi náboženskými, konanými na jejím vrcholu.^)

1) Tak Dtmar VI. 24 (17), VIII. 64 (VII. 47), Saxo ed Holder 575,

577 (jinde též sacerdos 565 si.), flamen 567. Ebbo íká sacerdos nebo ponti-

fex (II. 2, 7, 13, III. 6, 8, 15, 16), Herbord sacerdos (III. 16, 18, 24), Hel-

mold užívá slova flamen nebo sacerdos (I. 6, 36, 39, II. 12, 52).

2) Vedl^dále podrobn doložených institucí knžských v Rete, Ar-

kon. Koenici a Šttin pipomínají se ješt knží njaké bohyn lutické

k r. 1017 (Dtmar VIII. 64 [VII. 47]), veVolgast (Ebbo III. 8), vStargardu

knz Provv, jménem Mike (Helmold I. 69), v Polabsku knží bohyn
Sivý (tamže I. 52).

3) Dtmar VIII. 59 (VII. 44) k r. 1017: Posita est autem haec (civitas)



233

O organisaci instituce knžské mnoho nevíme. Zejména

neznáme dobe, jakým zpsobem se zizovala, resp. udržovala,

zda ddním úadu, i adoptací, i volbou a za jakých podmínek

a pravidel. Lutití knží, zdá se, byli voleni snmem.^) Pokud se

potu týe, bylo knží nkde po jednom, na p. v šttin u každé

kontiny^) — a to bylo asi pravidlem — jinde pi vtším chrám
bylo jich více') a pi znamenitých svatyních, jakou byla na p.
arkonská nebo stargardská, stál v ele jich knz vrchní, veleknz—
maior (srv. nkdy odlišování slova pontifex a sacerdos a flamen,

minister), jehož moc a vliv byla nkdy tak veliká, že zastiovala

i knížecí. Tak bylo zejména v Arkon v XII. stol., kde podle slov

Helmoldových veleknz byl více ctn než knize, jenž i s lidem

na jeho rozhodnutí byl vázán,*) kde sám svolával snm i s kní-

žetem,*) kde vyjednával s nepáteli o podmínkách míru*) a kde

velel i družin 300 jezdc k obsluze chrámu urených.') Knz vy-

stupoval také s píslušnou vážností a nádherou, aby lidu impo-

noval. Když c. r. 1122 Šttínští vidli sv. Bernarda, jenž jako

služebník boha kesanského picházel bos a chd, divili se, jak

in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi

olim (sibi) indito ; et hic ob qualitatem suam et quantitatem cum exec-

randa gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur. Hora
sluje Zlenc a Zlem ješt v listin vévody Boleslava II- a Jindicha II. r.

1247, a mons Silentii v bulle Eugenia III. r. 1148 {Tzschoppe-Stemel

Schles.-laus. Urk. 310—311, Jaffé^ II. 2998.)

^) Aspo dí Dtmar VI. 24 (17) o Rete: ,,ad haec curiose tuenda mi-

nisti šunt specialiter ab indigenis constituti". V VIII. stol., zdá se, ješt

knze zastupoval kníže sám. Srv. výše str. 230. Wachowski myslí, že i v Ar-

kon knží byli voleni snmem (Slow. zach. 182).

2) Herbord II. 33.

>) Na p. v Rete (Dtmar VI. 24 (17).

*) Helmold I. 6: flaminem suum non minus quam regem venerantur;

I. 36: maior flaminis quam regis veneratio apud ipsos est. II. 12: rex apud

eos modicae estimationis est comparatione flaminis . . . ille ad nutum sor-

tium, porro rex et populus ad illius nutum pendent. Wachowski se domnívá

(Slow. 182), že veleknz byl jen snmu a do jisté míry zodpovdn. Také

jinde byly moc a vliv knží nemalé. O úastenství knží na snmu volín-

ském. a šttínském podávají nám zprávy životopisci Ottona bamberského

(Ebbo II. 1, III. 16). Srv. Wachovski 1. c. 204.

5) Helmold II. 12.

•) Helmold I. 38 (k r. 1125).

') Saxo 1. c. 566. Podle pozdní Hist. episc. Camin. (Ser. rer. germ.

II. 507) byly prý na Ruján ti tídy knží.
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mže knz boha nejvyššího takto se pedstavovati. *) Patrn
pohanští knží pedních boh domácích vystupovali s náležitou

pompou, aby na lid psobili, s ímž se ostatn shoduje vše,

co \ame i o vnitní nádhee a výzdob chrámu a o manipulacích

pi obtech a orakulích.

Jiné chrámy Svantovitovy na Ruján mly už mén mocné

knze— ,,minoris potentiae" podle slov Saxonových.^) Také o ko-

renických, jasmundských a volínských nic zvláštního neslyšíme.

V Šttin byli t^^i knží, po jednom u každé kontiny, ale ponvadž
Ebbo a Herbord mluví i o vrchním, 3) byl to patrn knz hlavní

svatyn Triglavovy. Také háj Provv u Stargardu ml podle Hel-

molda svého knze.*) Více o organisaci známo není. Jen bych

podotkl, že se díve namnoze organisace a stupn slovanských

knží ztotožovaly s litevskými, kde byl velkým knzem známý
kivek) doložený ovšem teprve pramenem velmi pozdním (Petrem

z Diisburga). Není však dvodu k penášení pomr litevských

k Slovanm.*)

Živi byli knží, ponvadž se patrn výhradn vnovali obsluze

idol a chrám, jen z píspvk, které lid jim, resp. chrámu a bohu

pinášel a které byly ovšem tím vtší a tím hojnjší, ím více

chrám vynikal. O arkonském Svantovitovi víme, že mu platili

nejen muži a ženy ranští po penízi a tetinu z koistí válených

mimo mnohé skvostné dary votivní, že mu odevzdávali desátky

také všichni Ránm poddaní kmenové i cizí kupci, kteí za ob-

chodem picházeli na Rujanu, nýbrž i sousední panovníci slovanští.')

1) Ebbo II. 1. Otto bamberský to už znal lépe, a vždy se ustrojil do

parády, když vstupoval do pohanského msta.
'^) Saxo ed. Holder 567.

3) Ebbo III. 1 (summus idolorum pontifex) III. 20 (maior ille ponti-

fex idolorum). Cf. III. 16. (ponfifex).

4) Helm, I. 83.

'") Srv. A. Méržinskij O Haponnont. >Kpeut orHH KpHse (Tpynfai

IX. apx. c. Vilno I. 246—259) a Žródla do mit. litewskiej. Varš. 1892.

Brúckner však popírá jeho existenci, a „krive" vykládá za krivuli (palici

právní). Litva 19, 57.

•) Uinil tak už Hartknoch a po nm A. Masch (Diss. de sacerdot.

vet. pruss. 146—150).

») Srv. Helmold I. 6, 36, 38, 52, II. 12, Saxo Gram. ed. Holder 566

(hanc itaque statuam, tocius Sclaviae pensionibus cultam, finitimi quoque

reges non absque sacrilegii respectu donis prosequebantur. Quam inter ce-

teros etiam rexDanorum Sueno propiciandi gracia exqu;s:ti cultus poculo

veneratus est ...
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Ba i kesanský dánský král nescházel mezi dárci. Tím se hro-

madily v chrámu Svanto\itov ohromné poklady, zejména zlata

a stíbra, kterými disponovali knží,i) a které ovšem musili pi
výkupech míru a zejména r. 1168 pi vyvrácení chrámu odvádti

do rukou dánských.^) Také o šttínských chrámech teme, že

jim aspo Pomoí odvádlo desátky z koistí válených.^) K bez-

prostední denní výživ sloužily však knžím obtní dary, od lidu

idolm k jídlu a pití pedkládané, které bohové do druhého dne

sndli (zmizely totiž), jak knží v Gockovu lid ujišovali.*) Jen

chudý strážce posvátného oechu v Šttin živil se pouze z jeho

plod.*) Ze také v Novgorod pedkládali Perunovi jídla, která

,,požíval", svdí následující v3>rok tradice zachované v novgo-

rodském letopisu: ,,nepyHHme no chth ecH tnij h nvijvh a HbiH-fe

npoHb nnoBH!"')

Vbec knží oplývali statky pozemskými a mli proto velký

vliv spoleenský a politický. Boj s kesanst^^m byl pak ovšem

na mnoze jen bojem o ztrátu nebo udržení této moci, jak dobe
vidíme na p. ve Šttin ze zápas knží s Ottonem bamberským.

Proto není divu, když picházeli biskupové a odstraovali idoly,

které byly podkladem vší moci a všeho bohatství knžské orga-

nisace, že se tato v první ad bouila — ,,questus sui gratia", —
jak praví dobe Ebbo') a když už nemohla docíliti úplného návratu

k starým pomrm, hledla místy prosaditi aspo, aby vedle

1) Helm. I. 36, 38, Saxo 1. c.

2) Saxo 1. c, 572 (simulacro cum omni sacra pecunia tradito). Srv.

také ohromné výkupné Jindichovi r. 1125 (Helm. I. 38).

=») Herbord II. 32.

*) Ebbo III. 10: ,,Sacerdotes vero idolorum seditionem conflare mo-

liebantur questus sui gratia. Nam ut in Daniele propheta legimus cottidie

fercula et pocula diversi generis copioso apparatu simulacris illis vasta mole

prominentibus exhibebantur, quae omnia sacerdotes, cum amicis suis clan-

culo ingressi, absumebant et a diis commesta asserebant." Proto asi také

pi rozboení chrámu tohoto vylétla z trosek spousta much. (Ebbo III. 11).

») Ebbo III. 18.

«) Srv. výše str. 95. (nCPJl. III. 207.)

') Ebbo III. 10. Tamže III. 1 praví se ,,commoti sacerdotes prioris

pompae delicias cottidie sibi descrescere videntes populum ad idolatriam

questus sui gratia revocarent." Srv. i III. 6. O odporu knží srv. ješt další

zmínky u Ebbona II. 13, III. 6. 15—17. 20. u Dtmara VIII. 64 (Vil. 47).

Helmolda II. 12, Herborda III. 14, 18, 24.
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chrámu kesanského zstala státi svatyn boha starého a aby

lid oba ctil a obma dary pinášel.
i)

Jiným zjevem, který dosvduje, jak dovedli knží uplatniti

svou moc proti moci davu nebo moci knížecí, je právo asylu,

které poskytoval proti všem okrsek chrámu nebo posvátného

háje každému, kdo se do nho utekl. Ba doítáme se, že po-

dobné právo u polabských Slovan platilo v dobách válených

i pro nepítele.2) Tím ovšem nechci íci, že je pouze knží vy-

myslili, že nevzelo v prastaré pedstav, kterou zíme i jinde

už na primitivních stupních náboženství.

Prostedky, kterými knží operovali a psobili na lid, byly

pimen rafinované. Vymýšleli rzné funkce a attributy boh,
tvoili formu jejich kultu, ídili obti a slavnosti, ale ím se hlavn
obírali a ím nejvíce vlivu nabývali, — bylo organisované vštní,

pejaté z magie arodj.
Kult boh a spojené s tím obti byly zpsobu rzného. Vedle

prostých denních obtí a modliteb významné byly zejména ob-

asné velké slavnosti chrámové a spojené s tím vzývání, modlení,

chvalozpvy a obti velké, obas i krvavé, lidské. Byly to slavnosti,

k nimž putovali pedevším ovšem píslušníci okrsku kultovního,

kmene nebo svazu politického, v jehož stedisku se chrám nalézal,

ale mimo n zajisté i slovanský lid z daleka široka. Srv. výše na

str. 232 uvedenou zprávu Dtmarovu o slezské Sobotce. Vedle

toho máme zprávy o slavnostech v Havelbergu, pi nichž celý

hrad byl okrášlen,^) dále o slavnostech v Julín a Pyrici s hosti-

nami, hrami a tanci,*) o slavnostech v kontinách šttínských^)

a v zemi vagerské u háje Provova.*) Aby se pak shromáždní

vící posílili ve víe v moc svého boha a odnesli si dom dojmy

co nejsilnjší, o to se knží umli postarati výborn. Zajisté že

pi tchto píležitostech vystupovali s nejvtší pompou, s tajem-

nými gesty a tajným mumláním,') nebo zase se slavnostními

1) Tak bylo v Šttin (Ebbo III. 1, Herbord III. 16).

2) Helmold I. 52, 83.

*) Ebbo III. 3. (konala se v kvtnu na poest Gerovitovu).

*) Ebbo II. 1, Herbord II. 14. V Julín byla na poest ,,kopí Juliova"

poátkem léta velká slavnost s hrami a tanci (Ebbo III. 1: ludi, saltationes

paganico more, comessationes multiformi apparatu).

5) Herbord II. 32.

«) Helmold I. 83.

') Srv. Slovo Hilarionovo o saKont [Ponomarev FlaM. I. 68): „ryrHHxoM

S3biKH HaiuHMH vLOJixuxt HflOJibi," ncbo Dtmar VI. 24 (17).
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zpvy, k emuž obas pistupovaly i rzné zázraky. Cteme-li nap.,

že v Julín v jedné svatyni byla ,,olla Vulcani", kterou domácí

zvali eckým ohnm, nebylo to jist nic jiného, než od kneží použí-

vaná machinace se zázraným ohnm, uvádjící vící v úžas.i)

Jindy zase, když bylo potebí, ustrojil se knz sám jako bh a ob-

jevil se nkde v lese prostému lovku a jeho prostednictvím p-
sobil naostatní.2) K všemu tomu velice pispívala i bohatá výzdoba

chrám s drahocennými a purpurovými oponami, malbami a ez-

bami na stnách*) a zejména samy obrazy boh ze vzácného ma-

teriálu, v nadlidské velikosti a s podivnými formami a attributy,

pedvedené tak, aby vzbudily strach, úžas i obdiv zárove, —
slovem, aby effekt na lid byl co nejvtší. Mám za to, že i poly-

kefalism baltických idol, i attributy jejich výše popsané, —
že vše bylo jen výplodem knžských výpot. Úcta k chrámu

a idolu zvtšována byla umle i tím, že lid vbec nesml do vnitra,

ba nkde ani do nádvoí (ochozu) chrámového.*)

O obtech a o tom, co se obtovalo, pojednali jsme už díve

na str. 183, ale zde mi zbývá obrátiti se ješt k jednomu abnor-

málnímu druhu, který na mnoze padá na vrub pohanského kléru.

Jsou to obti lidské, které zajisté nejraílinovanjším effektem p-
sobily na massu lidu a které mžeme doložiti z jihu, z východu

a i ze západu Slovanstva.

Na Balkán u slovanských Bulhar vzpomíná jich Kozma
presbyter v Slovu proti heretikm^) a nkteré tradice a survivaly

obyej lidových ukazují, jak se zdá, že lidských obtí jiného

druhu užívalo se i pi nkterých obyejích, na p. pi zakládání

staveb, dom i most.*) Z Rusi doloženy jsou obti lidské pedevším

^) Adam II. 19: Ibi est olla Vulcani, quod incolae Graecum ignem vo-

cant, de quo etiam meminit Solinus. (Tento c. 5 mluví o Aetn, zasvcené

Vulkánoví). Že ve Volín byli ekové astými hosty, dosvduje Adam
II. 19.

2) To se stalo r. 1128 ve Volgast (Ebbo III. 8, Herbord III. 4). Sr\'.

výše citát na str. 224.

») Srv. popis chrámu v Rete, Arkon, Šttin výše na str. 133,

137. 160.

*) Helmold I. 83.

') Kto hc BecejiHTCH bhaíi KpecTbi Ha bucokuxt. vchcrkxb CTOJimH na

HHxiHíe npeiKe wpaxy (rkcom, nenoBtuH, saKanaiome cuhu cbo5i h nmepnl

(ed. Kukuljevi, Arkiv IV. 75). Zpráva o Krumoví nemusí se pirozen
týkati zvyku slovanského (Sym. Logotheta ed. Bonn. 612).

•) Srv. Jireek Gesch. Serb. I. 168, Cesty 277, 444, Trojanovi iKpr-

BeHH o6. 60, Smiljanió np«rji. reorp. IV. 139, Zibrt Seznam 125, Máchal
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Kijevským letopisem, vyprávjícím, že pohanští Kijané vodili

své syny a dcery na obti idolm, stojícím na chlumu vn dvorce

knížecího — ,,h ocKBepHHCH kpoblmh seMnn PycKa h xonMo-rb"

— dodává letopisec.i) Zpráv této sice St. Rožniecki nedvuje^)
a text se vskutku píliš shoduje se slovy Kozmovými, nicmén
ji dostaten potvrzují zprávy jiné, neodvislé. Tak pedn letopis

sám ješt jednou zaznamenává konkrétní pípad takovéto obti
losem urené kr. 983,^) dále je potvrzuje u pohanského lidu rus-

kého metropolita kijevský Hllg-rion,*) naráží na n Kyrill Tu-

rovský,^) vladimirský biskup Serapion v XIII. stol.^) a konen
je u Rus výslovn pipomínají i dva arabští autoi X. stol. Kardízí

a Ibn Rosteh.') Poslední vykládá, že, jestliže v Rusi arodjové
pikáží obti lidské nebo zvíecí, je nutno rozkazu toho uposlech-

nouti. arodj, vzav lovka, event. zvíe, hodí mu oprátku na

šíji, povsí obt na bevno a škrtí, dokud nevydechne, prav, že

jeto obt bohu podaná. Zabíjení lidí starých pikazovali volchvové

ješt r. 1024.^) Autor pozdního Gustinského letopisu vykládá

i házeni Morany do vody za survival pohanských obtí, o emž
se ostatn ješt dále zmíníme.®)

Z Polska není o lidských obtech starých, vrohodných zpráv,

jenDhigoš zmiuje se o obtování zajatc^®) a i v povsti oVand

Nákres 93, Ploss Kind II. 249, Voráek SI. Sborník II. 507, 533, Fr. Krauss

Das Bauopfer bei den Siidslaven (MAG. Wien XVII. 1887), Sumcov KyJibT.

nep. § 26, 27. Srv. i 3th. 06. 1889. II. 157, III. 154.

^) Lavr.3 77. Srv. celý citát výše na str. 94.

2) Archiv si. Phil. 1901, 505. Normanští Rusové a Skandinávci vbec
mli je ovšem také. Srv. Goluhinskij Hct. p. vs,. I. 1. 151.

') Lavr.* 80. (MeneMt iKpeÓHH Ha orpoKa h ntEHmo; na nero >Ke

rianexb, xoro sap-feHíeM-b oroMt).

*) V Pouení o zákon Ponomarev Ylzvi. I. 67: ,,yiKe hc Hnonocny-

>KHTejie aoBCMCH . . ., yiKe ne K-AUMuxh cbrpaHínaeMTj . . . yiKe He sanajiacM-b

6'bcoM'b npyrb npyra ho Xphctoctj sa hbi saKajiaewb 6biBaerb".

5) Ponomarev IlaM. I. 136 (Ha.BoMHHy Hen-bnio: OTcejie 6o ne npieM-

jiexb aflt Tpe6bi saKanaeMbix-b otuh Mnaneneiíb).

®) Buslajev Hct. xpecT. 496 (BOJixoBanHio Btpyere h nojKHraexe orneM

HeBHHUH HejIOBiKbl H HaBOnHTe Ha BCb MHp-b H VpaLfíh yÓHCTBO).

') Kardízí ed. Bartold 123, Rosteh Harkavi Cnas. 269.

») Srv. výše str. 216, 223.

í ») nCFJl. II. 257. .

10) Hist. Pol. I. 47, 48 (ed. Przezd.). Také u Germán obtovali hlavn
otroky a zajaté nepátele. (Tac. G. 9, Cap. Caroli de part. Sax. 9, lex Fris.

add. 42). Srv. Helm Altg. Rel. 292 si. a Mogk E. Die Menschenopfer bei

den Qermanen. Abh. kgl. sachs. Ges. XXVII. (1909), 603.
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jsou toho snad stopy ;i) totéž platí o Cechách.^) Za to víme opt
více o Slovanech polabských. Obti lidské pipomínají se obas vý-

slovn ped Svantovitem arkonským,^) ped Svarožiem v Rete,*)

ped Pripegalou v Polabí^) a i na jiných místech mén povst-

ných.*) Když r. 1066 zajali Lutici šedivého biskupa Jana z Meklen-

burku, usekli mu ruce i nohy a hlavu na oštp nabodnutou pi-

nesli do Retry v obt Radogostovi.'^) Titíž obtovali r. 990 kdesi

ped branami slezského hradu jakéhosi vdce polského, kterého

jim dal eský Boleslav.^) Obtování nmich kesanských na

oltáích vzpomíná i Adam s Helmoldem.') Práv citovaný list

arcibiskupa magdeburského Adelgotta z r. 1108 vyliuje názorn,

jak knží Pripegalovi misky plné lidské kive zdvihali ped oltá-

em a volali: ,, Radujme se, Kristus je poražen!" a v listu Bnino-

nov k Jindichu II. z r. 1008 naráží se na totéž slovy: ,,qui pas-

cuntur humano sanguine diabolica vexilla?"^®)

Ale nejhlavnjším a nejpsobivjším aktem pi všem tom
byly rzné machinace s orakuly, kterými se pi výroních slav-

nostech pedpovídala úroda a vbec píznivý nebo nepíznivý

ráz budoucího roku, nebo zase ve zvláštních pípadech výsledek

války (mimo vštby k úelm soukromým). Vštní pi obtech
bohm pipomíná u Slovan už Prokopios ;^) bylo to také všade

u nich, jak jsme už výše vidli (str. 224), ale nikde v takové míe,

1) Bielowski MPH. II. 170, 258, 424.

2) Srv. dále zprávu o Boleslavovi u Dtmara IV. 13 (9).

') Helmold I. 52, II. 12 (ron losem ustanovený kesan).

*) Dtmar VI. 25 (18), Helmold I. 23.

5) List arcib. mkl. z r. 1108 (Archiv si. Phil. VI. 223). Srv. zde výše

str. 156.

•) Helmold I. 52 zmíniv se o Provovi, Siv a Radogastovi, mluví

dále o obtech a dodává o Slovanech vbec: ,,plerique etiam de hominibus

christianis, quorum sanguine deos suos oblectari, iactitant." Obecný zvyk
obtí lidských pipomíná i zmínný list arcib. meklenburského. K Pomoí
srv. Ebbo III. 6.

') Helmold I. 23, Adam III. 50. Také dva eští missionái byli patrn
v Rete bohu obtováni (Adam III. 18, schol. 71).

'8) Dtmar IV. 13 (9).

•) Adam III. 49, Helmold I. 22.

!•) Bielowski MPH. I. 226.

") Prokopios III. 14 (xá; TS (/.avreía^ év Taórat; Syj Tat<: -B-ooíaic

Tíoiouvrai).
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jako u polabských Slovan. Zde práv pomocí orakulí nabyli

knží velkého, asto rozhodujícího vlivu i na ízení celého

kmene a státu.

Vštecké praktiky byly rzné, Svantovitv idol v Arkon,

jehož orakula byla ve XII. stol. podle svdectví Helmoldova

nejlepší, nejúinnjší (efíicacior in responsis) a kamž z té píiny
chodili pro vštby ze všech slovanských zemí,i) j^gj y nádob
(rohu), jejž v ruce držel, nalitého vína. O velké slavnosti po žních,

spojené s mnoha obtmi, vzal knz nádobu z rukou sochy a ze

stavu vína zbylého v ní pedpovídal úrodu budoucí, naež
zbytek vylil k nohám sochy a naplnil znovu za vzývání boha

a modliteb. Mezi dary obtovanými vynikal zejména obrovský

medový kolá z výši lovka; za nj se knz postavil a tázal

se lidu, zdali ho vidí, naež znovu prosil za úrodu, peje lidu, aby

ho za rok nevidli.^) Z naplnných kráter vštilo se i ve Šttin.^)

Nejvíce rozšíeno bylo však v Polabí vštní pomocí koní,

bohm zasvcených a pomocí kopí do zem vetknutých.*) Svanto-

vitova kon v Arkon vodili knží pes adu skížených kopí,

zapíchnutých do zem. Pestoupil-li pes n vždy pravou nohou,

znamenalo to dobrý výsledek války, jinak špatný.^) Podobn
vštili s erným konm Triglavovým v Šttin, který rovnž
pedpovídal výsledek války, kráeje v plné výstroji sem a tam ti-

1) Helmold II. 12, 52. Srv. výše str. 137.

2) Saxo Gram. ed Holder 565. Srv. peklad doslovný v pídavku. Jest

však zajisté nesmírn zajímavo, že se zvyk zcela obdobný zachoval po dnes

na rzných místech Slovanstva. Tak v jihozápadní Rusi otec schovává se za

kolá vánoní, ptá se ženy nebo dtí, vidí-li ho, a soudí z toho na budoucí

že [Cubinskij Tpyjjfu III. 438, ŠejnMaT. I. 2. 607, Sreznvskij 3au. apx. o6m.

V. 176). Podobn vykládá A. Ilijev bulharské poekadlo o zadušnicích.

Pop se ptá za chleby: ,,BHnHTejiH we cejianH?" (Hafl-feiKna I. 19, St. Zagora

1900. Srv. Vstník si. stár. a fil. II. 286 a Karavelov Han. 13) a také her-

cegovský dotaz vánoní ..mhjiem jih ce?" (za vánoním koláem) sem patí

[Karadži -I^ex. s. v. Munam ce). Srv. Leger Myth. 82, Máchal Bájesloví

128 si., Afanasjev III. 745, Bystrou Zwyczaje žniw. 263 a analysu obadu
tohoto u Huberta a Mause Mélanges histoire des relig. Paris 1909, 93—100.

») Herbord II. 32.

*) Vštní pomocí koní, chovaných v chrámech, praktikovali

i Germáni (Tacitus G. 10, Helm, Altg. Rel. 279, 288), ale bylo

obvyklé i jinde v stedovké Evrop, jak svdí XIII. záhlaví (de

auguriis vel avium, vel equorum) vatikánského Indiculu VIII. stol.

a jiné ješt doklady stedovké. Srv. Zíbrt Seznam 66, 69.

6) Saxo 1. o. 667.
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krát pes devt na zemi rozložených kopí, loket od sebe. Dot]kl-li

se jich, bylo dobe, nedotkl-li — zle.i) V Rete zase nejdíve knží
zakopali, šeptajíce tajemná slova, do zem jakési losy (patrn

devné), pokryli je trávníkem; potom vedli kon Svarožiova

za stálého vzývání pes špiky dvou zkížených hrot kopí do

zem zastrených a jestliže se výsledek -^ jak jej vlastn zvdli,

nevíme — shodoval s výsledkem los, byla teprve vštba dobrá

a mohlo se podle ní jednati. Mimo to se v Rete ukazoval obas
v jezee, u nhož svatyn ležela, velký kanec s bílými, lesklými

kly, rozvaluje se za strašného zemtesení v bahn jezerním; to

znamenalo dlouholeté, domácí války.^)

Jiné formy orakulí shodovaly se zase s tmi, jež i lid sám nebo

s pomocí arodj provádl. Sem spadá zejména ptakopravectví,

o nmž se na p. Herbord zmiuje ve spojení se zrušením svaty
šttínských,^) dále vštní pomocí dev na jedné stran bílých,

na druhé erných*) a pod. srbští Daleminci v okolí Míšn hádali

v XI. stol. z posvátného jezera pomocí krve a popela.^) Že pi
tom knží, rovnž tak jako jinde arodjové, užívali vytržení a ex-

tasí, které teprve na lid psobily pravým dojmem, slyšeli jsme

už výše na str. 234, 237 a máme i nkolik narážek v životopisech

Ottona bamberského, kde jsou zprávy o vidních, o keích,

o ztrnulosti, do nichž knží pomoští upadali. Prvodci biskupovi

v tom ovšem omylem vidli trest boží, i když to byly záchvaty

extase umlé.')

Za takových okolností není divu, že když pišli kesanští

missionái a chtli lid pohanský pevésti k nové víe, musili mu

1) Herbord II. 33. Srv. dále i Mouach. priefl. II. II [Bielowski

MPH. II. 135). Srv. výše str. 160.

2) Dtmar VI. 24 (17). Srv. k tomu rozšíenou povru o pemn
arodj v kance u Klingera >KHBOTHoe 341.

3) Herbord II. 32.

*) Pipomíná Saxo 1. c. 565 v Arkon. Také Herbord II. 33 vedle ora-

kula s konm pipomíná v Šttin jakýsi další druh vštby pomocí dev
(aliae ligneae calculationes), ale blíže ho nevysvtluje. Tento druh vštby
znám byl v celé stedovké Evrop (srv. Zihrt Seznam 80) a také na Litv
se pipomínají tato dívka hurti [Brúckner Litwa 77). Snad je to totéž hádání

z prut, které u Skyth pipomíná Herodot (IV. 67) a u Alan Ammianus
Marcellinus (XXXI. 2, 24), u German Tacitus (G. 10), a které Marco Pole

pipomíná u Džengischána. Srv. Peisker Bez. 40. Pouštní bílých a erných

kaménk praktikovali Skythové podle Filarcha frg. 69 {Latyšev I. 437).

5) Dtmar I. 3.

•) Herbord II. 34, III. 4, 16, 24.

16
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ukazovati také všelijaké zázraky, aby dokázali, že bh kesanský
je ješt lepší a mocnjší. Máme o tom zprávy nejen ze sousedního

Dánska a Pruska, nýbrž i z missií k Slovanm. Zmíním se o tom
znovu dále v stati o zániku pohanství.

Kulty a slavnosti výroní.

K pohanskému kultu a tudíž do staré mythologie slovanské

náležela ješt ada slavností nebo obad v uritých dobách

konaných, které z vtší ásti jsou zejm, bu slavnosti kosmo-

logické, vztahující se na dležité zjevy výroní a pírodní, na p.
na píchod jara a konec zimy, na slunovrat zimní a letní, nebo

zejmé slavnosti na poest duší zemelých pedk, pedevším
slavnost obtí jim pinášených. Nkteré z nich spojují však

podle všeho obé, na p. rusadla. Je v nich i podklad kosmo-

logický, uritá výroní doba i podklad manistický, slavnost

na poest duší.

Slavnosti podkladu kosmologického vznikly vesms z pod-

nt hospodáských. A bželo o dobu slunovratu, a o píchod
jara, o dobu sklizn letní, všude to byl pedevším hospodáský
moment, který vedl spolenost k tomu, aby bud slavností pro-

sebnou — ped úkolem hospodáským, nebo radostnou a dkovnou
— po skonení hlavního hospodáského výkonu obraceli se k dé-

monm a bohm ovládajícím ty síly pírodní, které picházely

v úvahu. Bylo to pedevším slunce, jehož vliv byl nejsilnjším

faktorem hospodáským. Odtud- vznikl zvýšený význam slune-

ních démon a boh, odtud i význam výroních slavností, které

se z nejvtší ásti vztahují na dležitá období ve vývoji dráhy

slunení, zejména k dob obou slunovrat, ale také k poátku
sluncem znovu oživené pírody — jara, a k dob, kdy slunce do-

konalo svj úkol hospodáský — k letní a podzimní sklizni.
i)

A všechny tyto kulty nejsou pvodn než jistý druh arodjných
akt, které mly psobiti na síly kosmické, aby se docílily píznivé

výsledky hospodáské, tedy úroda. Jsou to vesms survivaly

kult z dob, kdy náboženství stálo na stupni nižším a spoívalo

hlavn na magii, pírodu domnle ovládající a kdy se pedevším
ctili a zaklínali démoni skupiny vegetaní.^)

1) Srv. Anikov 5l3. 289 si.

2) Srv. Wundt Volkerpsych. IV. 1. 503. Jak hospodáské zájmy byly

v ele všeho kultu a vbec pomru lovka k bohu, vidíme výborn z li-
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Jinak však nutno už pedem íci, že, bylo-li obtížno proniknouti

obas do staroslovanského svta denion a boh, jest nemén
obtížno vniknouti do detail tchto výroních slavností a je vy-

svtliti. Jsme zde totiž tém výhradn odkázáni na kulty známé
z pozdjšího folklóru slovanského, a v nm zstává stále ješt

takové množství látky nezpracované, staré domácí obady ma-

gické, zaklínai jsou tak pomíšeny s rznými vlivy cizími, zejména

antickými, germánskými i orientálními, dále pak takové variace

vcné, asové i místní, — také kesanství, pinesši nový kalendá
se ctním svatých, psobilo siln na pemístní i nové vypravení

starých pohanských svátk, — v nm je, slovem, ješt tolik syste-

matické práce k vykonání, že pijíti na kloub tomu, co z toho všeho

smíme projektovati do pohanské víry slovanské, jest z ásti ne-

možné. Staré zprávy dotýkají se tchto slavností jen zídka a do-

cela povšechn, obyejn pouhým jménem nebo povšechnou zmín-

kou o jakési slavnosti, bez bližšího udání, jaká byla.

I. Slavnosti zimní. Koleda.

Koleda je obyej, pi nmž v zim a sice od Vánoc do Nového
roku chodí se od domu k domu s koledou, t. j. ustrojenou figurou

prositi za píslušných íkadel a písní, které se také oznaují

slovem koleda. Ustrojená figura uchovala se pi zvyku ješt

v Rusi a Srbsku. V Cechách a na Morav toho již není, ale

máme zprávy, že i zde ješt v XVI. století nosili ustrojenou

koledu — ,,dátko"!). Jinde se aspo v zpvech personifikuje,

na p. v refrainu bulh. písní (Koneflo, moh Koneno!).

Koleda je u Slovan dávný zvyk, pipomenutý jako zvyk

dob pohanských nejen v bulharském pekladu západního poeniten-

ciálu merceburského v Euchologiu sinajském z IX. stol. ,2) ale

tevských (žmudínských) tradic, zachovaných ze XVI. stol. Lasickým

(Jak. ÍLaskowským) a vyložených u AI. Briicknera Litwa 100—103.

^) Ke koledám vbec srv. Máchal Nákres 189 si., Afanasjev Yl. b.

I. 717, Sumcov KyjibT. nep. 130, Miklosich Christl. Term. 22, Potehnja

06-bHCHeHÍH Majiop. ntccHb (Varš. 1883), II. 33 si., Petropavlovskij KcnHíiu

H Kynano Fb BtjiopocciH. 1908, Voráek Slov. Sborn. 1887. 1 si., Arnaudov
Cn. B-bJír. Ak. 1913. VI. 117, Marinov Hap. stpa 278 si., 311 si., Zibrt

Výroní ob. 260 si.. Veselé chvíle v život lidu . VII. Praha 1910. 8 si.

Hlavní prací zstává sta N. Veselovského PyMHHCKÍji, cnas. h rpen.

KOJTji«H. (PaauoK. VII. v 3an. Anan. H. XLV. 1888. 97 si.).

2) 3anoB. Euch. i. 24: 5íiuTe kto btj 1 neH-b HneTb Ha kojiah2i

eHoyap-ft, -bKoiKe np-bBte noraHH TBoptaxm (v lat. poenit. merseb. 32:

Si quis, quod in Kalend. Januarias multi faciunt, quod adhuc de paganis
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i v ruském Ústavu blském (sanoBtflb cb. oieui)) z XI. stol.i)

Jinde je teprve pozdji doložen.^) Byl tedy u Slovan už na samém
pechodu z pohanství ke kesanství, ale pvodní a domácí u nich

není. Ani jméno není domácí a všechny výklady ze slovanštiny,

na p. od kolo, koleno, Konona,^) jsou chybné. C. koleda, csl. koleda

(pol. koleda, r. KonHfla, srb. KoneHa, b. KoneHne, Konena, slov. koleda)

vzniklo a pejato bylo z lat. calenda, pl. calendae, . xaXávSai, což

znamenalo pvodn první den v msíci, potom speciáln první

dny lednové se slavností zimního slunovratu a poátku nového

roku.*) Slavnost ta rozmohla se na konci pohanské doby ímské

po celém svt antickém, jak vidíme z nkolika zákaz a usne-

sení církevních synod, varujících drazn ped slavením kalend

a brumalií.^) K Slovanm dostaly se kalendy ješt v dob, dokud

byly tyto pohanské slavnosti v kvtu, tedy jist ped pokestním
Slovan, a církev hledla jim eliti zavedením zvláštního sváte-

ního cyklu božího narození od 24. prosince do 6. ledna a zavedením

residit in cervolum, quod dicitur, aut in vecola vadit). Viz Vondrák

Post. pok. 61.

^) Ostav bleský v i. 105: HeJiino KOJienoBarH hh pycajibH HrparH,

a v i. 137: Ame kto 6-b 1 nen-b FeRBapíi na Kor.eny nnerb, siko Hce

nepBÍH noraHÍH TBopnxy. [Goluhinskij Hct. p. v,. P. 2, 644, 547.)

2) Nejstarší zmínka o koled polské je v statutu krakovské diecese

z r. 1408 a poznaské z r. 1420, v níž se zakazuje v i. 29: ,,item prohibeatis

columhationes nocturnas in festo Sti Stephani cum illa nocte íurta homicidia

et pluta malá committantur", k emuž srv. i u Dlugoše Lib. benef. I. 498:

,,columbaHonem alias kolyadam" [Bickner Archiv si. Phil. V. 687, XV.

316). eské zmínky první jsou v Písni o knzích svatokupcích (XV. st.)

a v slovníku Prešpurském ze XIV. stol. {Gehauer St. si. I. 77). Traktát

Jana z Holešova o štdrém veeru (1426) má celou 6. kapitolu o koled

(ed. Fasseau v Olomouci r. 1761 pod titulem: Largissimus vesper seu col-

ledae historia). Srv. Nejedlý Djiny pedhus. zpvu 234.

») Srv. Zíbrt Obyeje 264.

4) Srv. Miklosich EW. 123, Christl. Term. 22, Vasmer 3t. III. 72,

Románsky Lehnworter 112. Vasmer však myslí, že to nebylo pejato z la-

tiny, nýbrž z . xa^ávSai. (Srv. i Roczn. slaw. V. 137 a Hse. orn. p. hs. XII.

2. 244). Románsky je rozhodn proti tomu. Výklad tento podal už Grimm

DM. (Gótt. 1835) 358.

8) VeselovsMj 1. c. 97, Jagi Starine VI. 98, Buslajev Hct. xp. 383

a výše citát z Euchologia. Srv. zejména zákaz trullského koncilu (VI.

stol.) spolu se zákazem brumalií, které byly pvodn slavností thrá-

ckého Dionysa. Lednové kalendy slavily se ve IV. století od 1—5. dne

velmi nevázan, zejména v první noci. Spojení s brumaliemi udrželo se

do XIII. stol., kdy slavnost tato ustoupila pozdjší masljanici [Vse-

lovskij 1. c. 103).
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obchzky sv. 3 král.i) Ale o njakém slov. bohu Koledu nemže
býti pi tom ei. To je výtvor pozdjších výmysl^) a už Dobrovský

dobe ekl, že udlali boha ze jména slavnosti.^) Co je v slovanské

koled cizího a co domácího, zatím íci nelze, ale jinak neteba
pochybovati, že Slované už ped pijetím lat. kalend mli sami

njaký zvyk a obad vztahující se k zimnímu slunovratu, na njž
se antické kalendy pipojily a obad tento byl bezpochyby agrár-

ního rázu, jak nasvdují rzné obady, zejména nošení a opvání
pluhu, poutající se místy také k této dob poátku nového roku*)

a dále vzpomenutý velkoruský obad Useni. Byly tu zejm n-
jaké obady pohanské, kterými se pomocí ar a vzývání vegetál-

ních démon ml zajistiti úrodný nový rok. Také pebohatý
výbr obadních chleb (KpaBa) v bulharském folklóru na to

poukazuje.^)

Ke koled a k zimní dob jí nejblíže následující poutají se

u všech Slovan rzné zvyky a obady, pi nichž typicky vystu-

pují lidé v maskách, pestrojení, bud muži za ženy nebo naopak,

nebo pestrojení za zvíata, nejvíce v kon, medvda, lišku, vlka,

kozla, tura nebo krávu a pod. Jména tchto obad jsou mnohá
a rzná.*) O pvodu jejich, jakož i o podobných hrách konaných

^) O kesanských motivech v koledách srv. Veselovskij 1. c. 103, 223 si.

2) Tento bh doložen je teprve pozdními kronikami, tak jihoruským

Žitím sv. Vladimíra (ve Sborníku XVII. stol.): mecru 6orb tum, Koji^aa,

KOTopoMy npasAHHK-b BeJiHKÍ HHHioBanH neK. 25. nHH [Soholevskij Cócpn.

Bi> naM. Kpem. 43), dále Gustinským letopisem ze XVII. st. (FICPJ! II.

257), Gizelem atd., odkudž pejali jej i kroniky rumunské [Gaster Archiv si.

Phil. XXVIII. 575). Vznikl ovšem z personifikací v písních, o nichž jsem

se zmínil výše na str. 172 si.

») Slavin 408.

*) Srv. už staroruské KJiHKaTb njiyry v úkazu z r. 1649 a jiné další

doklady z rzných slov. konin u Veselovského 1. c. (Pas. VII) 108,

112—114, 116. 120 a Potehnji 06-bíiCHeHÍ5i II. 34, si., 45 si., O mho.

8HaHeHÍH HÍ>K. o6p. 6, 21.

') Srv. Marinov Hap. stpa 281. Mezi nimi i kravaj. zv. pano.

•) Srv. na p., co o tom sebral C. Zíbrí v knize Výroní oby. 261 a

,.Masopust držíme" (Praha 1910) zejména na str. 44—101, v . Lidu II.

356 si. a další doklady u Veselovského Pas. VII. (3an. Hun. Anan. XLV)
111, Potehnji Oó-bhoh. II. 173 si., a Marinova Hap. B^pa 329 si., 373 si. Sem
patrn náleží i turica (maškara s kobylí hlavou), s kterou se v Srbsku a
v Dubrovníku poínalo choditi od 2. února {Potebnja O mho. shslh. o6p. 155).

Také v západním Slovensku (i v Detv) a v Halii známy jsou turice. Srv.

Miklosich Rusalien 1. c. 6, Veselovskij Paa. XIV. 265. SafaHk Sebr. sp.

III. 86.
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pi slavnosti rusalijí, dále pi pohbech a svatbách, lze vysloviti

pouze domnnky. Zjevn však nelze pvod vykládati všude stejným

zpsobem. U slavností pohebních byly podobné obady jist

i u Slovan primární jako jinde a jak jsem již vyložil, sloužily

masky nejspíše k tomu, aby jimi a spolu hrou divokou, ohánním
se zbraní a pod. zapuzováni byli zlí démonové, obklopující mrtvého

a jeho prvodce.i) Rovnž podobné svatební hry bych pokládal

za primární, a zde mohl úel býti i jiný: prosté pobavení spole-

nosti svatební, zprvu zvíaty skutenými (medvd zkrocený a pod.),

pozdji imitacemi v maskách.'-^) Za to u skupiny maškar pi zimních

slavnostech výroních nepochybuji, že máme ped sebou u Slo-

van starý zvyk ímských zimních karneval a byzantských gót-

ských her,3) jež pešly k Slovanm tak, jako souasn do celé ostatní

Evropy,*) a to velmi asn, nebo narážky na existenci podobných

her bezuzdných, spojených s pestroj ováním máme u Slovan v cír-

kevních zákazech a poueních, které pirozen proti nim brojily

už od XI. století; 5) na freskách Sofijského soboru v Kijev, jež

1) Srv. ŽS. I. 276, 278 (o tryzn), 280 (o rusalijích a pohbech) a Andree

Ethn. Parallelen N. F. 1889, 107 si.

^) Srv. ŽS. I. 89.

3) Tak zejména A. Veselovskij Pas. XIV. 261 si. FeMBapcKisi pycajiiH

H roTCKiíi Hrpu B-b BH3aHTÍH. Srv. hlavn str. 281—286. Hry gótské popisuje

Konstantin Porfyrogennetos. De cerem. I. 83 (Bonn) a rozebral je už Reiske

a Múller Ein altgerm. Weinachtspiel, genannt das gotische. Zs. f. d. Phil.

XIV. 1882. 442. Srv. i Veselovskij Faa. VII. 204 si. a Anikov O-fecHíi I. 305.

Podobn o ruské masljanici vykládal už Vsev.^ Miller P. MacJiHHHiia h san,

esp. KapnaBaJiTi M. 1883.

«) Srv. Zibrt Indiculus 29 si., 33 si.

*) Slovo sv. Jana Zlatoústého: ,,KaiíH y6o KpecTbHHH a noraHbix-b

o6pa3T5 HOCHme h npoKyHíaiome JiHue, hjih norxiameHHH hjih njiíícaHHH, hjih

njiecKaHHíi pyny coTOHHHy hjih yrsaps iKenbCKyio na MyiKex-b ch TBopHme."

[Vladimirov YloyH. 239, Tichonravov Jl-br. IV. 3, 109). Pouení K-b 6paTHH

Luky Židjaty praví: ,,M0CK0JiyncTB0 BaM-b parne Hejitno hmíth hh mojt-

BHTH cpaMHa cnoBa". (HsB. OTfl. p. H3. 1913. 2. 224. K terminu mocko-

Jiynie — [XijxoXoyíoí srv. zde další doklady v poznámce z Žití Andreja

Jur.). Další doklady viz také v stati o rusalijích. Jiné pozdjší narážky

na podobné hry viz v stati N. Charuzina 8th. 06. 1897 I. 143. K Jiho-

slovanm srv. 62. pravidlo vasil. synody piložené v jihoslov. kormí
z r. 1282 [Jagi Starine VI. 98 si., Veselovskij 1. c. 98). V Polsku už

r. 1207 vytýká papež Innocenc III. knžím, že dopouštjí v kostelích

po narození Pán divadelní hry se škraboškami (Cod dipl. Pol. mai.

I. 58). Her s pestrojením pi koled dotýkají se však teprve statuty

synody poznaské r. 1420, art. 29 ; item prohibeatis columbationes
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malovali v XI. století umlci byzantští, vidíme zejm hry se

zvíecími maskami, jež Kondakov pokládá za zmínné gótské

hry dvora byzantského.^) Patrn se podobné hry — HrpH, nosopH
•— rozšíily z jihu spolu s kalendami, brumaliemi a podobnými
slavnostmi a vnikly k Slovanm podle všeho ješt, dokud tito

byli pohané .2) Pi tom nechci popírati, že už ped tím u Slovan
samých, v jejich pohanské víe a tradici nemohlo býti nco ana-

logického, že tam tyto ecko-ímské zvyky nemohly nalézti už do-

mácího podkladu, — ale o tom není ze staré dobjí" zpráv. Všechno

známe jen z dob mnohem pozdjších a zstává podnes nemožno

v skupin výroních her s maskami, které pod rznými jmény a

v rzných dnech od koledy do masopustu konají se po slovanských

ddinách, odlišiti to, co je cizí, od eventuálního starého fondu do-

mácího a vbec vyložiti v každém pípad význam jeho a pvod.^)

Staí kesanští knží slovanští, horlíce proti nezákonným a b-
sovským hrám, leckdy je nazývají hellénskými.*) Ale to se mže
vztahovati, bud na tyto hry maškarní zimní, nebo na letní z doby
slunovratu, kde se také, jak uvidíme, siln projevují motivy dra-

matické z jihu pišlé. V celém tomto cyklu svátk a slavností je

vbec velmi mnoho rzných vcí pomíšeno a také i asov pe-
místno. Rusalije v Makedonii se na p. slaví už na poátku roku

nocturnas in festo Sti Stephani cum i 11a nocte furta hornicidia et plura

malá committantur {Brúckner Archiv si. Phil. V. 687, XV. 316), pi emž
tatáž synoda v i. 23 i zakazuje, aby muži nosili ženské šaty a naopak.

Dále srv. traktát Mik. Koského z r. 1490 a souasné kázání Mich z Ja-

nowce [Brúckner Archiv X. 385). Zde se zakazuje chození ,,per equam,

po kobylicy, s kobylic^" a v traktátu Bloského se praví: ,,Caveat sacerdos

ne det corpus Christi histrionibus . . . qui utuntur verbis impudicis vel

factis illicitis vel adhibent ludum negociis. Sicut iUi qui induunt larvas et

fingunt se cervos vel equos induentes saccos et qui hoc faciunt temporibus

indebitis sicut diebus festivis."

1) Srv. 3an. apx. III. 293 si., IV. 81 si. 91.

•) Je jist zajímavo, že dosud v Bulharsku dni tchto slavností zovou

se noraHHH ahh [Marinov Hap. B-apa 333, 344).

') Cizí, nmecké je na p. chození s Perchtou. Srv. Zíbrt Masopust

45 si. Cizí (jižní) bude i pedstava o babš Korizmé (z ital. quaresima) u Srb.
Srv. Máchal Nákres 196.

*) Tak na p. v Pravilu Kyrillov (Hct. Bh6jt. VI. 95, 100), v Slov
sv. Jana Zlatoústého [Vladimirov rioyM. 239), v tJstavu bleském [Go-

lubinskij Hct. p. n 1*. 2, 544). Autoi soíijské kormí z r. 1282 a ilovické

z r. 1262 nazývají maškarády kalend Dionysovými a satyrskými (Starine

VI. 98—99).
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od prvního dne koledy do 4. ledna, v dobu, kdy jinde chodí jen

maškary, zv. CTapuH nebo HMíaManH.i)

Také jiný starý obyej a svátek kraun zvaný, doložený ze

severní Rusi už z XII. století,^) je asi pvodu analogického, a
pi tom název sám je všeslovanský.^) Jméno kraun souvisí bud

s adj. krátký (stsl. *kori^k^), a utvoeno-li je suffixem un význam
sesilujícím (. kikloun, bhoun, drzoun, perún, srv. str. 101),

ukazovalo by prostý peklad lat. hruma (z brevissima) — nej-

kratší den, den zimního sluno'vratu, nebo je to spíše pevzetí

lat. creatio, ital. creazione — narození Pán. Jedna slovenská

píse z Detvy poíná: ,,Ide kraun ide, nový rok prikvitá."*) Na
jisto však nebylo boha Krauna, nebo není pro starého dokladu.

Bloruský genius smrti KopoHyHij je patrn výtvor pozdjší.^)

Rovnž jiný domnlý bh ruský Usenb, Ovsenb (Avsenb, Govsenb)

není než pouhé pojmenování svátku a obadu, pi nmž se v zim
na den sv. Štpána házelo obilí po lidech, aby se v novém roce

dostavila bohatá úroda.®) Zstává však zajímavo, že v lotyšském

folklóru existuje pedstava Uszin, jakožto ochránce vel a koní,

kterému se obtuje (zejména kohouti). Briickner se domnívá, že

1) Srv. Marinov Hap. B-fepa 332.

*) Let. Novg. 1. k r. 1143: ,,orb PocnowHHa hhh no KopoHioHa"

(nCPJI. III. 9).

^) Bulh. KpanyH-b, sloven, kraun, r. KopoHWH-b, KoponyiTb, KapanyRt,

(KpanyH-b 24. pros.), srb. KpanyHMiuTe a pers. Kpanyn a odtud i ma. karácson

{Miklosich EW. 130, Berneker EW. I. 603). Pvod a slavinita slova jsou

sporné. Srv. zejména polemiku mezi H. Schuchhardtem a O. Ásbóthem

v Mag.Nyelvór 1886, 169 a v Archivu si. Phil. IX. 526, 694. L.Pintar vy-

kládá asi nejpravdpodobnji z ital. creazione— narození Kristovo (Archiv

si. Phil. XXXIII. 618). Tak i Densusianu Hist. lang. roum. 262. Jiné

výklady viz u Bernekera 1. c, jenž sám pijímá odvození z lat. calatio,

calationem (provolávání svátk od knží na poátku msíce). Význam
jeho obvykle se kryje dnes s pojmem vánoce, ale na nkterých místech

Malé Rusi znaí obadný chléb vyrobený 24. prosince a požívaný

1. ledna. Srv. E. Kalužniacki Uber die Verbreitung und die gegen-

wártige Bedeutung des slav. Kraunt-korount (Archiv si. Phil. IX.

624).

*) Medvecký Detva 256.

6) Srv. Miklosich EW. 130, Máchal Nákres 189.

•) Srv. Snégirev IlpaanHHKH II. 111, Veselovskij 1. c. Pas. VII. 107,

Potehnja Oó-bjíCHeHiíi II. 37 si., Zihrt Yýxocrú obyce]e 2%^, Anikov Il-bcHH

I. 312 sL, Máchal Nákres 190. (Zde další literatura a u Veselovského.)

Starého boha v nm vidli Famincyn Bohí. 243 a Afanasjev TI. b. III. 747.
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zde na pedstavu patrona koní peneseno bylo jméno ruské, vzaté

z refrain koledních,i) — výklad, který se mi zdá býti umlý.
O pálení baUaku na jihu slovanském srv. výše str. 83.

II. Slavnosti jarní.

Na jisto jsou u Slovan starými a domácími prvotiny n-
kterých jarních obad, zeji^iéna vynášení smrti [Maeny) a spojené

s tím chodéní s litem, obad, který nepopirateln souvisí se zá-

nikem zimy a píchodem jara. Základ tohoto zvyku je všude

v tom, že na nedli družebnou nebo smrtnou mládež ustrojí sla-

mnou figuru, zv. v Cechách Maena — název ten je u všech se-

verních Slovan,^) — nebo také prost smrt, mor (smrtnica, smrt-

holka, srv. luž. smjer, pol. šmier, mór, nkde i kysel, kyselo,

nebo prost baba a místo ní i stromek, májek), nastrí ji na ty
nebo na stromek a nese za ddinu k vod, kde ji odstrojí a zbylý

došek hodí do vody (nkde i celou ustrojenou). Po tom se se zpvy
nosí po ddin ozdobené stromky, lita nebo máje.^) Vedle ženské

figuríny nosívají ješt místy chlapci i mužskou, zvanou na Slo-

vensku dedko, na Morav a Slezsku maák, smrák, maoch.*)

Také tento obad není doložen pímo ze staré doby ped-

kesfanské, ale patil do ní na jisto. Obad vynášení srnrti konaný

na asném jae je rozšíen po celém západním Slovanstvu a má
analogie, tebas penesené do jiné doby roní, i u jiných Slovan,^)

ba i u jiných Indoevropan.*) Je tedy všeslovanský a mimo to

1) Briickner Litwa 132 si. Srv. i Anikov FlicHa 1. c. a Potébnja

OÓtHCH. II. 44.

*) V eské tradici zní jméno Maena vedle Moena, Maen, v slovenské

Moena, Muriena, Mamuriena, Mamurienda, v maloruské Mapéaa, v polské

Marzana, Marzena, Marza,

') Nejvíce materiál a doklad sebraných z celého Slovanstva viz

v stati C Zibrta Vynášení smrti a jeho výklady starší i novjší (. Lid II.

453, 649, V. 184, otištno ve Veselých chvílích sv. III. Praha 1910), kde

je uvedena v dostatené míe i starší literatura. Z novjší bych poukázal

ješt na Brúcknera Archiv si. Phil. XIV. 176, Medveckého Detva 128, 184

(srv. Slov. spevy I. 233), Anikova ntcHH I. 275 si. V Machalov Nákresu

srv. str. 192.

«) Zíbrt L. 1. c. 464 si.. Ves. chvíle III. 57 si.

*) Srv. další výklad o slavnosti Jaila, Kostrubonka a Kostromy na

str. 257. V Malé Rusi topí se Maréna na den sv. Jana Kupala {Cubinskij

Tpy«bi III. 193). Ze Slovinska uvádí Zíbrt analogické topení tatrmana

v Drav z okolí Mariboru (L. 1. c. 551).

•) Už H. Usener Ital. Mythen (Rh. Mus. XXX.) 182 ukázal pi italské

báji o Ann Perenn na shodu, jež existuje v tradicích indoevropských
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doložen u Cech a Polák z doby pomrn tak staré a tak blízké

konci pohanství (už ze XIV.—XV. století), že smíme s nejvtší

pravdpodobností souditi na jeho dávné stáí a pvod pohanský.
i)

Polská zpráva Dlugošova dává ostatn zejm na jevo, že v Polsku

v XV. století pokládali topení Marzany a Dzievany za nco pra-

starého, pohanského a rovnž synody eské z r. 1366 a 1384

zakazovaly to v echách rovnž jako zvyk dávný a ne nco
nového.

2)

Nemže tedy býti pochyby, že v tchto zprávách máme ped
sebou zvyk Slovany už z fondu indoevropského pejatý, který ml
dramatickou scénou vyjáditi zánik zimy a poátek jara a tím-

i zajistiti poátek nové úrody obtí. Házení Maeny do vody

a ve zvyku páliti nebo topiti na jae figurinu v podob ženy. O rozšíení

zvyku tohoto u Nmc viz u Zíbrta L. II. 454, 455, Anikova ntcHíi

I. 278.

^) Z ech známe dva církevní zákazy vynášení smrti a potopování jí

z r. 1366 a 1384, o pozdjších ani nemluvíc (srv. Zibrt . Lid II. 456, Ve-

selé chvíle III. 42 si.), z Polska zákaz poznaské diecése z r. 1420 a zprávu

Dlugošovu (srv. Brúckner Archiv si. Phil. V. 688, XIV. 174). Dlugoš (Hist.

Pol. k r. 965, II. 1) praví: ,,Quae idolorum confractio et immersio (za Mška
vykonané) tunc facta apud nonnullas Polonorum villas simulacra Dzievan-

nae et Marzannae in longo ligno extollentibus et in paludes in Dominica

quadragesimae Laetare proicientibus et demergentibus representatur et

renovatur in hanc diem." Podobn Guagaini (Chron. Pol. ed. Pistorius

II. 346) dí, že v Slezsku 17. bezna mládež vynáší ,,simulachrum quondam
ad similitudinem mulieris", které s mostu hází do eky, a totéž z tchto

a jiných kronik pevzal autor Gustinského letopisu (nCPJI II. 257),

u Polák kronikái Cromer, Stryjkowski, Miechowski, Bielski, u ech
Hájek (Kronyka 82 k r. 965) a Veleslavín (Kalendá 130), jenž pipojuje

umlý, pozdji velice rozšíený výklad, že obad koná se na pamt
svržení model pohanských do vody. (Srv. Zibrt . Lid II. 458—

9

a 654.)

2) Text tohoto velmi zajímavého dokladu z r. 1366 zní: De moriis

imagine. Item quia in nonnulis civitatibus, oppidis et villis pravá cleri-

corum et laicorum inolevit abusio, qui in medio quadragesimae imagines

in figura mortis per civitatem cum rythmis et ludis superstitiosis ad

flumen deferunt, ibiquoque ipsas imagines cum impetu submergunt, in

earum ignominiam asserentes, quod mors eius ultra nocere non debeat,

tanquam ab ipsorum terminis sit consumata et totahter exterminata.

{Hfler Conciha Pragensia 1862. 11. Srv. Zibrt . Lid II. 456.) R. 1384

synoda pikazuje knžím optn, ,,ne plebani ludos supertitiosos in ple-

bibus suis admittant; specialiter ne in medio quadragesimae extra portas

urbis vel villae imaginem, ad hoc factam, in modm mortis cum
rythmis sicut consuetudo pravá in quibusdam locis inolevit, offerri

permittant" {Zibrt 1. c).
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je nejspíše zbytkem obéti vnované vod jarní od mrazu uvolnné,

která byla zprvu obtí skutenou, živou, pozdji pak zastoupena

figurínou. 1) Obtí tou mla býti asi na dobro odvrácena zima

a smrt pro nový rok, jak se pímo ješt vyjaduje eský doklad

z r, 1366: ,,asserentes, quod mors eis ultra nocere non debeat,

tamquam ab ipsorum terminis sit consumata et totaliter exter-

minata".^) Že ovšem z toho všeho nic nevj^svítá a neukazuje na

existenci njaké bohyn Maeny ve smyslu Dlugošov,^) nebo

Morany novjších nkterých mytholog, je na bíledni a vyložil

jsem to již výše na str. 177 pi rozboru polského pantheonu Dla-

gošova. V tomto bodu je Briicknerova skepse úpln oprávnná.*)

Maena byla patrn jen figurou zastupující nebo personifikující

ob, — ale nebyla božstvím, ani démonem, ani bohyní. Všeslo-

vanské jméno její souvisí pvodem nejspíše s indoevr. ko. mer,

stsl. mrti, mrbti, stup. mori,^) ale pozdjší formy své nabylo

patrn vlivem slovanských forem jména bohorodiky Marie, jak

je z nkterých písní zjevno. Také Markéta ji obas zastupuje.*)

Jiných jarních slavností a obad nemžeme, myslím, po-

ložiti do staré doby pohanské. Není proto dvod, nebo se

ukázalo, že jsou to zvyky, bu pozdji odjinud, od Nmc pe-
vzaté, nebo aspo v tom smru podezelé. Sem náleží na p. sta-

vní máj a pouštní vnek po vod, jízda král,^ polský

1) Srv. analogickou obt Arge v ím v kvtnu u Ovidia Fasti V.

623. 650. (Srv. O. Jiráni Listy fil. 1906, XXXIII. 412 a mj ŽS. I. 222).

*) Srv. výše str. 260. Na survival skutené obti pomýšlel už Kalas

v studii rioJiOHíeHie HecnocoÓHwx-b Kb Tpyny crapHKOBi bt> nepsoÓHTHOhrb

o6mecTBfe. M. 1889. II. 27—29. (Srv. Zíbrt . Lid II. 559 a mj ŽS. I. 222).

Mannhart (Baumkultus I. 414, II. 265) spatoval ve vynášení Maeny
symbol zimou usmrceného démona vegetace, k emuž se blíží i Frazer,

ovšem s jinou interpretací (Listy fil. 1910, 170); na symbolické zniení

zimy a probuzeni jara pomýšleli Hanuš, Brandl, Krek i Potebnja (srv.

o tom u Zibrta 1. c. 555—558) a Máchal Nákres 35, 192.

^) Srv. text výše na str. 167.

*) 1. c. 175, 177. Srv. Enc. Pol. IV. 2, 161.

5) Tak už Krek Einl. 403. Potebnja vykládal od MapHTb—{Xap-

(Jiaípú—záiti (P. 4>HJi. BtcTHHKb IX. 194 si.), Veselovskij ve smyslu své

theorie i jméno odvádl od syr. mar — pán (1. c).

•) Srv. A. Veselovskij Pas. II. (3an. Anan. H. XXXVII. 3. 97 si.)

1881.

') Srv. o tom u Anikova ntCHH I. 75 si., 140, II. 177 si., 195 a Zibria

Lid II. 108 a v knize Králové a královniky (Veselé chvíle IV.), Praha

1910.
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dyngus a šmigust.i) Starobylost obadu eských ,,královniek"

lze sice pipustiti, ale ne prokázati.^)

III. Slavnosti letní.

Posledním a nejvtším cyklem výroních svátk jsou slav-

nosti, poutající se k dob slunovratu letního, pi jichž obadech

za hluného veselí, hudby a tanc je hlavním typickým aktem

jednak pálení oh, skákání pes ohe a rzné hádání do bu-

doucna, jednak akt analogický topení Maeny, t. j. pochovávání

nebo usmrcování symbolických figur. Podobné slavnosti konají

se u Slovan všech a najisto odedávna.

První skupina nazývá se na Rusi Kynanti, Kynano, str.

KynanbH (srv. i KynanbHH — híšt mládeže, Kynažno — figura,

stromek obadný), v Polsku sobótka (názvy kupalo, kupajlo,

kupala,- kapala, kopalnocka, kapalina, kopielnocka jsou snad

pijaty z ruštiny^), v Cechách bylo také staré slovo kupadlo

pro dárek, vázané, jež dívky dávaly chlapcm pi veerní slav-

nosti Jana Ktitele,*) na Slovensku znají dosud ku^adla, vajanuo,

vajanok a sobotku,^) u Slovinc je kes, krés, kresnica, Ivanjska

sveanost, u Srb se praví obecn HBaHflaH, ale také Kpec,

KpecHHLia, KpHjec, ropeuiHHua, HBaHCKa eaipa, Konena, u Bulhar

HBaH-b-neHb, Hhlcbij nenb, EHbeB-b-neHb nebo i opanH-fe. Slaví se

pravideln v pedveer sv. Jana Ktitele dne 23—24. ervna*)

a to tím zpsobem, že se shromáždí mládež za ddinou, plete

1) Brúckner Kazania II. 324, 341, Archiv XIV. 185 si., Karlowicz

Germ. Elemente im slaw. Mythus. (Arch. f. Religionswiss. 1900 III. 186.)

*) Srv. o nich u Zlbrta Králové a královniky (Veselé chvíle IV),

49, kde uvedena píslušná podrobná literatura.

«) Srv. Karlowicz SI. gwar II. 525, 526. V Mazurech se slyší i koper-

nocka (Wisla V. 41).

*) eské glossy v knize svatojirských jeptišek z XV. stol. a v Pra-

nostice selské z r. 1710. Srv. Gebauer St. si. II. 177, Zibrt Výr. ob. 134,

Soukup . Lid XIII. 437. Srv. k tomu i název kupalnica pro bylinu

Ranunculus

') Jméno sohotka slyší se i ve Zvoleni a Šaryši (as. mus. slov. III.

29), vajanuo, vajanok tamže, vajaneko v Trenansku {Kollár Zpiew. I. 425).

•) Ale ve vých. echách pálí se ohn v noci filipojakubské a tak

i v Lužici (30. dubna). Srv. . Lid IV. 262. V Polsku slaví se v okolí

Krakova sobotka na zelené svátky (Lud. XIII. 16). Jinde je zase trvání

kupalných svátk dlouhé. V Rusku trvala kupala od sv. Jana až do sv.

Patra (srv. nižegorodskou elobitnou z r. 1631, Soholevskij Mar. 261).

V Kališsku kupala znaí celý dvojtýden od sv. Jana [Karlowicz SI. gwar
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vnce, zapaluje ohn a ovnená taní kolem nich a je peskakuje.

Pi tom nkteré byliny nabývají zvláštního významu, zejména er-

nobýl (Artemisia), potom i kapradí (Aspidium), blín (Hyosciamus),

jalovec (Juniperus), tezalka (Hypericum), mateídouška (Thymus),

kupalnice (Ranunculus) a jiné ješt.i) Že se mládež pvodn pi
této slavnosti koupala (snad obadn poprvé v roce), ukazuje starý

zachovaný název kupala, kupadla^) a tradice na Balkán.') Vše-

obecné veselí, na mnoze velmi nevázané,*) spojeno je dále s rzným

II. 525). O rzných datech kupalských oh v Bulharsku srv. u Arnau-
dova Cn. Axan. IV. 3, 16, 22, 25, v Srbsku u Trojanovie }KpTB. o6. 162

(do dne sv. Ilije). O chronologických posunech sobotek v Polsku srv.

ješt Matusiak Lud 1897, 1 si.

1) K významu tchto bylin srv. Zibrí M. 1891, 476 si.

*) Ze stsl. kqpalo. Brúckner (Enc. Pol. IV. 2. 175) má tento název

patrn za pozdjší a pomýšlí na kesanskou tradici o sv. Janu, jenž

ve vod ktil Krista, tak i Goluhinskij Hct. p. vs,. I. 1, 854 (Kynana

—

Kynarejib—KpecTHTenb) , ale máme staré zprávy, že se mládež skuten
koupala, ku p. v Rusi. Tak Stoglav v lánku týkajícím se rusalijí

na den sv. Jana mluví o noním koupání se mládeže v ece (srv. násl.

4. poznámku). Pokud se týe ostatních názv, tu polská sohótka patrn
souvisí se dnem sobotou [Brúckner 1. c.) ; soboty už v starém ruském po-

uení oznaeny jsou jako specifický den lidových her a slavností (v Pra-

vilu metr. Kyrilla II. z r. 1274, srv. Hct. 6h6ji. VI. 100: H ce cjiuuia-

X0Mi>: Bi> cyóoTy Eenept cÓHpaiOTbCH BKynb My>KH h híchu h HrpaioTb

H njmmyTb ecTynHo . . .). Srv. i narážku na soboty v Ústavu bleském
i. 105. (XI. st.) u Goluhinského Hct. p. n. I.* 2, 544 (hh npaanHOBaTH

coóoTb, HH Bxona JiCTHaro). S. Matusiak (Lud. XIII. 1) vykládá od kmene
sob — znaícího lesní pustinu. Srv. i sta ,,Soboty i sobótld." Varš. 1911

(Odb. ze Ziemi). Za to význam slova krSs zstává nejasný. O starších

výkladech srv, obšírnou sta u Kreka Einl. 576 si. a v as. Kes. I.

(1881) 49—66.

') Srv. o tomto obadném koupání v Bulharsku, které zbavuje nemocí,

u Marinova Hap. Bipa 489.

*) Srv. zejména narážku na to v Stoglavu 1. c. a v Poslání igumena
Pamfila v Slovu o dvicách smolenských uvedené u Sobolevského MaT. 260 si.

a mnou v ŽS., I. 111—112. Potom srv. i dále na str. 256 uvedenou zmínku
ze Synodiku cara Borisa bulharského. V Stoglavu mnou tam necitovaném

teme (ot. 24): PycanÍH o loaHHOBt ahm. H HaBenepiH PoHínecTBa Xpuc-

TOBa H BoroHBJieHÍH cxcíihtch My>KÍe h híchu h ntaHUbi na HomHoe njieuio-

BaHÍe H Ha óesHHHHbifl roBopij h na 6ecoBCKÍe n-fecHH h Ha ujisjcanie h na

CKaKaHÍe h na 6oroMep3KÍe ntna — h erna houíb MHMoxonHTb Torna

K ptirfe CT> BenHKHMT> KpHMaHiewTb, aKH 6-fecHH, H yMMBaioTCfl BonoK). H erna

HaHHyrb sayTpenioio sdohhth, Torna OTxonnrb bt> noMbi ceoji h nanaioTb

aKH MepTBH orb BenHKaro KnonoTaniH." (Buslajev Hct. xp. M. 1861, 813).

V povsti ,,0 ntsHnax-b CMOJieHCKHXTj KaKO nrpu TBopn^H" pipomínají se
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hádáním do budoucnosti, na p. pouštním vínk po vod nebo

rozdáváním rzných vnc, hádáním pomocí ohn, uhl, prsten

;

v ten den létají i arodjnice po celém Slovanstvu. i) Tyto kupalské

slavnosti jsou v základu svém staré, velmi staré a jsou na jisto

už pežitky z doby pohanské. Máme je už pravdpodobn do-

loženy z XI. a XII, století, a sice z doby ješt pohanské. Když
Otto bamberský šel r. 1128 kestiti pomoanské Slovany, natrefil

poátkem ervna velký pohanský svátek se zpvy, veselím v po-

moanské Pyrici.2) Jaký to byl svátek, ovšem nevíme, ale je

také v den sv. Jana Ktitele nestydaté hry mezi ženami a dvicemi
{Buslajev O nap. nossÍH. flp. 2] cit. Veselovskij >KMHn. 1894, II. 318).

^) Popis z rzných konin Slovanstva je celá rada, celek však dosud

nesebrán a nespracován. Odkazuji aspo na tyto hlavnjší práce eské:

C. Zihrt Lidové zábavy, obyeje a povry na den sv. Jana Ktitele M.
1891, 252 si., a Djiny tance 11, Máchal Nákres 200 si., /. Soukup Kupadla

v echách. . Lid. XIII. 433, Kollár Zpievanky I. 425; k polské sobotce

mimo množství drobných zpráv ve všech ronících Wisly srv. Fr. Krek
Sobotka v Galicyi. Lud. I. 308 sL, 5. Matusiak Sobotka. Lud. XIII. 1 si.,

Lubicz R. Sobotka. Warsz. 1891 (Podrobný dotazník, otisk z Wisly 1891.

169), Gol^biowski Gry i zabawy 294, 303, Szulc Mít. slow. 125 si. Pipojený

v ŽS. I. 114 obraz ze Sandomiska vzat z popisu Kolbergova I. 108; srv. i

popisy I. 147 si. V. 91 atd. K slovenským turícím a kupadlm srv. Med-

vecký Detva 184, Dobšinský Prost. ob. si. Tur. Mart. 1880. 163, Hanuš
Wiss. si. M. 194 si. K ruskému kupalu srv. Sumcov KyjibT. nep. 139,

A. PetropavlovsMj KojiHni h Kynano Fb B-fejiopyccÍH. 1908. Afanasjev

III. 710 si., Snégirev P. npocroHap. npasnH. IV. 18 si., Sacharov CKaa.

85, Poiebnja O Kyn. orHHx-b. B-fecTHHK-b apx. o6uí. I. M. 1868., Mansvetov

flpesH. M. VIII. Prot. 37, ubinskij Tpynw III. 193, Šejn Btnop. c6.

213 si., Moszyúska. Zbiór wiad. V. 24 si., Sobolevskij Kynajio. Mar.

258 sL, Veselovskij }KMHn. 1894. II. 310 si. K slovinskému kesu Krek

Einl. 576, Kes I. 1881, 49—66, L. Ili Narodni slavonski obiaji.

Zagreb 1846. 154—171, Pájek rtice iz duš. živ. Lubl. 1884. 56. K Srbm
srv. Dm. Jovanovi Hean naa (Hsb. o Bhui. >KeHCKOJ IUkojih Kh>. JTyÓHue.

Blehrad 1901), Lilek Wiss. M. Bosn. IV. 433, 458, Milievi }Khb.

Cp6a, 183 p., ordvi 06hh. nap. cpn. II. 33, Mijatovi 06hh. nap. cpn.

I. 133, Trojanovi >KpTB. o6. 162. K Bulharm Karavelov FlaMHTH. nap.

HTa Bojir, 1861, 234 a hlavn první ást nové studie M. Arnaudova

CTyAHH B-bpxy ótJir. oópeoH. Cn. Akad. IV. 3. 1 si., 22 si. 25, (1912),

kde je uvedena celá starší literatura. Arnaudov ítá k tomuto cyklu

i obady t. zv. Nestinar (néstinarských oh, pálených 21. kvtna nebo

24. ervna, které S. Bobev a G. Topalov mli za survivaly ordalií, soud
ohnm), a domnívá se, že zde cizí, maloasijské obady šamanistické pi-

pojeny byly na pohanský svátek slunovratu letního (47),

*) Herbord II, 14: erat enim nescio quis festus dies paganorum, quem
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na snad souditi, že byl ve spojení s ervnovými slavnostmi ku-

palskými nebo s polskou sobotkou. Rovnž tak i eská zpráva

Kosmova o obtech za doby letnic konaných. i) Na starobylost

sobotky polské ukazuje však i zpráva Dtmarova o velkých po-

hanských slavnostech Slovan slezských na vysoké hoe nedaleko

Nmí, která podnes zachovala jméno Sobotka, patrn od tchto

výroních slavností na ní poádaných,^) a rovnž zmínka Slova

sv. Jana Zlatoústého o pohanských hrách, pi nichž „nepecb

orHb CKaniOTb," vztahuje se na jisto sem.^) Jinak se název kupal

nebo sobotky objevuje v pramenech teprve od XIII. stol. Tak
teme ve Volyském letopisu (podle Ipatj. luk.) k r. 1262: „na

KaHyHTj HeaKH hhh. Ha caMan Kynanbn", dále v dohovoru litevských

knížat s polským Kazimírem r. 1350: ,,no HeanH nne no Kynant",

v listin Vitoldov r. 1396: ,,nHcaHa bo btophhk-b nepefl-b KynanH

GB. HBaHa" atd.*) V Cechách pipomínají se, jak jsem už výše

doloži), kupadla poprvé v XV. stol.,^) ale jiný text ze XIV.,

vypisuje svátky ervnové, naráží patrn na n slovy ,,kúpe Jana",

t. j. Jana Ktitele.*) Z Polska podávají teprve nkteré církevní

traktáty z XV. století, pak Dlugoš, Guagnini a Miechowski zprávy

o pohanských slavnostech a plesích v dob letnic,'') pro nž podle

Dhigoše mla tehdy polština výraz stádo (id est grex, quod greges

hominum ad illum (ludum) peragendum conveniant et in cuneos

lsu, luxu cantuque gens vesana celebrans, vociferatione alta nos reddidit

attonitos.

1) Kosmas III. 1.

2) Dtmar VII. 44. srv. výše str. 169, 190.

3) Vladimirov FIoyH. 238, Tichonravov Jltr. IV. 107. Zde bych pi-

pomnl, že podobné slavnosti v záp. Evrop existovaly už v VII. stol., jak

vidíme ze slov Vita sti. Eligii: nullus in festivitate sancti Joannis, vel qui-

buslibet sanctorum solemnitatibus, solstitia aut vallationes, vel saltationes,

aut caraulas, aut cantica diabolíca exerceat. (Migne P. L. 87, 528.)

*) Srv. Sobolevskij Max. 263. Tam viz i adu pozdjších doklad ze

XVI. a XVII. stol.

5) Srv. výše 252.

•) Hanka eský cisiojanus (Rozbor st. lit. VI.) 188. Srv. /. Soukup

v Lidu XIII. 436. Jinak slovo kupadla ve smyslu místa ke koupání je do-

loženo ve všech slovnících XIV. st. (Gebauer 1. c).

') O tchto chorovodech a zpvích provázených voláním lado, yessa,

leli a podobným uvedli jsme píslušné doklady už výše na str. 171. Sem
náleží také i. 58 poznaské synody z r. 1420, v nmž se zapovídají: nocturnae

choreae in diebus sabbativis at in vigiliis st. Joannis Baptistae, Peti et

Pauli (Archiv si. Phil. V.



256

seu greges divisi illum . . . peragnnt,i) a z konce XIV. stol. doklad

sobotky v statutu biskupa varmijského.^) Za to z jihu, z Bulharska,

teme už v starém Synodiku cara Borise, zach. v redakci XIV.

stol., o ohavných mystériích v noci na den Jana Ktitele 3)

a v Kormí z r. 1282 pipomínají se ohn ped domy a skákání

pes ohe ,,po dávném obyeji,"*) což se nesporn vztahuje na

slavnost kupalskou.

V žádném z tchto starých doklad není zmínky o bohu

Kupalu. Kupala (plurál) znailo pvodn jen národní svátek

letní konaný v dob slunovratu. Bhem doby zvrátilo se však

slovo toto v singulární tvar (mužského nebo ženského rodu) a poalo

S8 ho užívati, bud jako názvu slavnosti samé, nebo jako epitheta

sv. Jana Ktitele, na jehož den slavnost stará pipadala a který

ji také za doby kesanské restitucí za pohanství pomohl udržeti.^)

Teprve v XVII. století se nám v nkterých ruských pramenech

a sice zprvu v jihoruském Žití sv. Vladimíra, odtud pak v t. zv.

Gustinském letopisu a v Gizelov Sinopsi objevuje bh Kynano,

ale zejm jako výplod literární.^) V dob pohanské ho nebylo.

1) Srv. výše text Dlugošv na str. 167. K výrazu stádo srv. smo-

lenský termin TOJina, TonnHme {Potebnfa O-bHCH. I. 16).

") V synodalném statutu biskupa Henryka III. (1373—1401) teme:
,,ne celebretur sabbathum, quod vulgariter heilfeier dicitur" {Bruch ner

Kaz. II. 388).

^) Ha poiKflecTBO loana Kvcrn-k TBopjimHxi. BJiiíiiiBeHia h nnonoB-b

BnaHema, i enHKa b-b ry Homb cKBp-bHnaa TBopHXb TaHHCTBa h exuiHHcrtH

cnyHíó-b nononaa, AHaeeMa. [Popruženko Chhoahhktj ií. B. On. 1899. 33.

Viz Soholevskij Mar. 264, Arnaudov 98). K souboru tchto slavností

v den Jana Ktitele v dnešním Bulharsku viz Marinov Hap. B%pa

489 si.

*) Buslajev Hct. xpecr. 384: ,,hjih npeflia spaTU noMoa-b cbohxtj

noHíap-b sanajiHBijiuH npecKaKaioTb, no np^EbnCMy HtKoeMy oóunaio."
s) Soholevskij Mar. 266.

•) V jihoruském Žití sv. Vladimíra (Sborník XVII. stol. mosk. publ.

bibl.) dí se o ctní Kupala: ,,KOTopoMy-To Kynant 6ory, a6o panen 6"fecy,

no HtKOTopbixTs CTopoHaxb H Tenept naMHTKy OTnpaeyiorb a oco6jiHBe

B-b HaBenepie powecTBa cb. loaHHa npeflTeHH raKHM-b chocoóomts: btj BCMepi

3o6pa6mbicH Mnanenubi h naHHbi, nncTyrb 006% bíhkh h3 stJiíi posHoro,

KOTopie KJianyrb Ha ronoBy h onoHcyioTCH hmm. Knanyrb saob orOHb

H epyrcH sa pyKH h okoho orán CKanyrb, cnteaiCHH n-fecHH bi> KoropHXb

HacTO cnoMHHaioTb Kynajia. A noTOMt nepeat oroHb npecKaKyiorb ó-fecy

OHOMy Kynajii o^^epyiorb caMH cee h HHbix-b mhofo EbiMbicjroB-b ó-fecoBCKHX-b

pHn-bKHX-b Ha TOH Hacb Ha oHbix-b coopbunaxíj HHHHrb, mo HecjiyuiHaH

H nHCMOiyrb nonaTH." [Soholevskij CopHHK-b bt> naMHTb xpem. PycH. Kijev
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Kupala v dob pohanské — existovalo-li již toto jméno, jak se

velmi podobá, — znaila pouze vylíenou slavnost lidovou.

Druhou skupinu ervnových slavností tvoí ty, u kterých

je vedle tanc a zpv hlavním aktem dramatický výjev pocho-

vávání symbolické figury. Tím se poutá tato skupina k popsa-

nému již obadu vynášení a topení Maeny. Na Malé Rusi vbec,
jak jsem už povdl, slavnost Maeny koná se v lét a spojuje se

s ní i pochovávání Kupala.i) Jinde figuruje Kupalo nebo Ku-
pajlo sám, bud jako figura ze slámy zhotovená, nebo jako stromek,

nebo konen je Kupajlem i živá dívka nahá, kvítím ozdobená.

Jinde opt místo Kupala nastoupily figuríny jiných jmen, zejména
v celé jižní stední Rusi HapHno (loutka jeho obvykle má charak-

teristicky vyznaený úd mužský a pochovává se za náku žen)

nebo KocTpoMa, KocTpy6oHbKO (jen v jižní Rusi), nebo figura ru-

salky .2) U Balhar pak náleží sem analogická hlinná figura G^r-

mana {Džermana) nebo Skalojana, Kalojana, kterou 24. ervna
nebo 12. kvtna, nebo vbec, když je sucho, nosí a pochovávají

(do eky házejí) po celém severním Bulharsku, aby pišel déš,^)

a s níž je spojeno v nkterých místech (Svišovsko, Sumensko,
Provadijsko, Džumajsko) i chození s Peperudou*)

1888. 42.) Podobný text má Gustinský letopis (nCPJI. II. 257) a Gi-

zelova CHHoncHCb 47 [Famincyn BoMíecTBa I. 270), jejichž zprávy otiskl

jsem už v ŽS. I. 112.

1) Srv. výše str. 249.

*) Popisy tchto obad viz u Máchala Nákres 203, Afanasjeva I.

432 si. III. 725 si., SnSgreva P. npocT. npasAH. IV. 61 si., Soholev^

ského Marep. 267, Anikova n-fecHH I. 279, 290 si., Jefimenka 3a.n. H.

Feorp. 06m. ota, 8th. II. 1868, Sumcova KyjibT. nep. § 62, Cuhinského

TpyHH III. 193 si., Matusiaka Lud XIV. 86, Famincyna BoiKecTBa

225 si., Veselovského }KMHn. 1894. II. 310 si. O pohbech rusalky srv.

Zelenin >Khb. Crap. XX. 415 podle Bejna BeJiHKopyct I. 367 a zde výše
na str. 57.

2) Karavelov TIsm. 234., Marinov Hap. aipa 468, 653, Kacarov Klio

VI. 169, Stojlov C6opHHK-b Hap. yM. XVIII. 641 a hlavn Arnaudov Ylcn.

IV. 1912, 48—54, 74, Anikov U^chh I. 211 si. Ze Srbska, z Pirotska

popisuje svátek Drmanv (bez figury) Trojanovi }KpTB. 06. 136.

V Rumunsku pochovává se Kalojan nebo Skalojeni a v nkterých mul-
tanských ddinách spojují s ním i Peperudu (srv. Arnaudov 64—55).

*) Arnaudov 1. c. 60 si. V Srbsku ji zastupuje prporuša nebo dodola,

kteréžto jméno vzniklo asi z refrain písní: Oj dodo, oj dodolel (Srv. Zibrt

Seznam 65, Krek Einl. 793, Karadži Lex. 133).

17
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Pomr jednotlivých tchto slavností s motivem pohebním
k slavnostem první skupiny a rovnž k vynášení Maeny není

náležit vyjasnn, ale domnívám se, že má pravdu Veselovskij,

když za základní akt slavností kupalských má lidový svátek,

podkladem jehož je jednak jakási oslava pírody v nejvtším

rozvoji se nalézající, tedy oslava slunovratu a spojená s ní letní

emoce erotická, která mu dala tak význaný, už výše vytknutý

erotický ráz, vedoucí až k jistému stupni promiskuity a heterismu,i)

jednak pak (na Arnaudov upozornil) zajisté i poteba, v dob,
kdy úrcda polní se chýlí k uzrání a kdy je nejsilnjší hospodáský

zájem, jak dopadne, — pomocí rzných 'arodjných hádání

a obad (pálení ohn a tanc kolem) dozvdti se a docíliti cd

víivuplných sil šastné úrody.^) Všechny ostatní dramatické

výjevy a motivy pohební jsou teprve druhotné. Odtud po-

chopíme, že motivy tyto nemají pevného spojeni se základní

kupalskou slavností, že mní siln svoje datum, na p. Jailo 3)

nebo German,^) a že jsou i v podstat své i v názvech siln roz-

rznny. Stará pvodní slavnost kupalská nemla s nimi patrn
co dlati, pozstávajíc ze zpvu, tanc, pálení oh, hádání a a-
rování — jsou tu patrné zbytky magických obad za docílením

píznivého dešt, úrody a pod.'') — a snad i obadné promiskuit}^

Pokud ovšem, jak dále vyložili Veselovskij a Arnaudov, obady

1) Srv. ŽS. I. 116. Velmi pozoruhodné je vstupování v pobratimství,

posestrimství a v kumstvo na den sv. Jana. Srv. o tom u Veselovského

reTepH3Mi>, nopaTHMCTBO H KyMOBCTBO wb KynanbCKOH o6pHAHOCTH {>KMHn.

1894 II. 287 si. 315). Erotickoheteristické pozadí má i bloruská hra

..HíCHHTÓa TepeuiKH" [Šejn Max. I. 99, 108 si., Anikov n-kcHH II. 216 si.).

Že bylo i v Bulharsku nco podobného (KyMHHane), dovodil Arnaudov

1. c. 99 si. O pod. zvyku o Jarilov slavnosti srv. Famincyn Bomí. 225.

A. Balov poukázal zase dobe na podobu mezi obady kupalskými

a svatebními, ale zašel píliš daleko, shledávaje v celé kupalské slavnosti

symbolisaci svatby slunce se zoou a spojení nebeských sil se zemí (}Khb.

Crap. 1896. I. 133 si.). Skákání pes ohe a zkrze ohe mlo zjevn význam
oistný, jak hojné analogie ukazují (srv. Matusiak Lud. XIV. 88 si.,

Wundt Volkerpsych. IV. 1. 417, Arnaudov 1. c. 17 si.).

*) Arnaudov 1. c. 14 si., 30. Týž má i koupání za nový symbol, vložený

sem teprve kes. legendou o sv. Janu Ktiteli (30), s ímž nemohu sou-

hlasiti.

») Soholevskij Mar. 268.

*) Arnaudov 1. C; 76.

^ 8) Srv. Mannhart Bo-uvaknltViS (Berl. 1875), I. 409, 11. 264, Frazer

Golden Bough II.* 105, TN. 211, Arnaudov 1. c. 61. Proto Bystrou (Zwyczaje

žniw. 257) má Pepetudu a Dodolu za démony rázu vegetálního.
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s motivem pohebním a s ním i erotická emoce i) dkují za svj
pvod vlivu recko-orientálních slavností Adonisových, pstova-

ných zejména na Kypru a v Egypt, odkudž pešly i do ecka
a Italie,2) nebo vlivu analogických her pí slavnostech Osirida,

Isidy a Magna mater, pi nichž se opakuje motiv hledání a nalezení

ztraceného syna matkou, jak zase Anikov vykládá,^) — je otázka,

na niž pesné odpovdi dnes, pi dnešním materiálu a dnešním

jeho zpracování, dáti nelze. Materiál není dosud tak sebrán —
nejen ruský, ale i jihoslovanský a západní — a tak zpracován, aby

se mohlo íci pesn, co tu jest cizím motivem a kterým vlivem,

odkud a kdy pišel,^) a také jaký byl pvodní význam tohoto

pohebního obadu.^) Zde zbývá ješt velká, ale velmi vdná
práce slovanské ethnologii.

1) Erotism tchto slavností mže býti pvodní a souviseti s magickými

akty za úelem docílení bohaté úrody. Je proto aspo ada analogií po celém

svt, jež ukazují, že k docílení úrody provádí se heterism v rodu nebo

v kmeni (srv. Arnaudov 1. c. 68 si.).

») Podle Veselovského {>KMHn. 1894 II. 310—317) byly tyto letní

slavnosti svátkem rodu a obcí, jehož úel byl, aby se svobodní setkali

s ženami jiných rod a si je vybrali. Na tom základ vyvinul se potom
naturalistický mythus o- umírajícím božství a vznik jeho u Slovan Ve-

selovskij vesms pojí s vlivy slavností Adonisových. Všude v nich umírá

njaká symbolická bytost a také asov spadají Adonie v jedno se slav-

nostmi slovanskými. Také Arnaudov bulharského Germana vykládá vlivem

Adonií (1. c. 48 si., 61 si.). Srv. i Mannhardt Baumkultus II. 273 si.,

Frazer Gold. B. IV. a Ch. Vellay Le culte et les fétes Adonis -— ham-
mouz dans l'Orient antique. Paris 1904, Frazev J. Adonis, Attis, Oseris.

(Lond. 1906), A. Sála Iris, Serapis a božstva sdružená dle svdectví

eckých a ím. nápis (Praha 1915), A. Rusch De Serapide et Iside in

Graecia cultis (Berlin 1906).

') Anikov n-fccHH I. 345 si., II. 171, 215. O slavnostech Isidiných srv.

Preller-Jordán Rom. Myth.^ I. 450, II. 383—389. Jiné motivy pro sym-
bolické pochovávání Kostromy hledá Dm. Zelenin }Khb. Crap. XX. 416.

*) Srv. na p. spor o pvod bulharského Germana u Arnaudova 1. c.

74, 78, Arnaudov myslí na pvod rumunský, Kacarov a Basanovi vidí

v nm božství thrácké od Slovan pejaté.

•) Obyejn se vykládaly Adonie a analogické s nimi obady, tedy

i Kostroma, Jailo a Kostrubonbko, za symbolisaci smrti a znovuzrození

pírodní vegetace (tak Roscher, Mannhardt, Frazer i Veselovskij 1. c),

tedy za obad ist symbolický a religiosní bez podkladu praktického. Proti

tomu Anikov (ntcHJi I. 345 si.) v bybloských Adoniích a jiných obdobných
vidí obad zaklínaní vegetálního semene, aby dobe vyrostlo a plody pi-
neslo. Symbolisaci konícího léta nejsou slavnosti kupalské, nebo, jak

Balov správn podotkl, v ervnu je léto v nejlepší své síle a má teprve plo-

17*
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Každým zpsobem opt, jako jsme to mli u slavností

pedcházejících, nebylo žádného pohanského boha Kupala nebo

Jaila nebo Germana, akoliv se objevují stále v mythologiích,

kde bývá ponejvíce Jailo ztotožován s Jarovitem (Gerovitem)

polabským.^) O literárním pvodu boha Kupala jsme již pojednali.

Jailo rovnž není znám žádnému pramenu staršímu a objevuje

se v literatue teprve v XVII. století.2) Vznik jeho není znám,

ale do staré pohanské mythologie bh Jailo nepatí.

Svátky rusalné.

Zvláštní postavení zaujímají svátky rusalné, ponvadž jsou

sice také výroní a z doby letního slunovratu, ale pi tom zjevn
podkladu manistického. Jak vznikly u Slovan a že byly pe-
neseny z jihu, mli jsme píležitost vysvtliti již výše pi výkladu

o rusalkách. V ím konala se v kvtnu slavnost rží z v. rosalia,

rosaria, dies rosae, rosationis, která záležela v hodech a v ozdo-

bováni se vnci ržovými. Byl jí v Itálii nepímo oslavován

i píchod léta (v Byzanci konala se po velikonocích), ale zárove
to byla slavnost na poest mrtvých, jak dokázali N. Veselovskij

a novji znovu M. Murko.^)

Rosalia pešla k Slovanm v trojí form: pedn jako slavnost

dušiek k Jihoslovanm, kde py^Hnano nebo npy^KHHajio není

nic jiného než rosaria, rosalia, tak jako ruská panyHHna, slavnost

táž, ale pešlá prostednictvím církve ecké. Toto jméno vzniklo

z , fjfxépa Tív póSídv, poSwvta pomocí suffixu— ica.^) Dále nemže
býti pochyby, že i . rusadla, r. pycanie, pycaube, slov. risale

a chorv. rusalje, bulh. pycajiH, samé to hry a slavnosti letní, pi-

pojené k svatodušním svátkm,^) nejsou nic jiného, než staré

rosalie, jak rovnž ukázal už Miklosich a po nm znovu doložila

diti (>Khb. Cxap. 1896. I. 133 si.) a ješt mén mžeme v tom hledati symbol

podzimního umírání svtlého boha, jak Vladimirov napsal (HoyH. 219).

1) Taknap. Afanasjev I. 438—445, W. Boguslawski Dzieje II. 742—44,

Matusiak Lud. XIV. 27, 29, Famincyn Bo>k. 226. Jméno Jailo je ovšem
diminutivum od Jarovit nebo Jaroslav. Srv. r. flo6pHJio, Teepnioio nebo

B-ferpHJio, MyiKHJio, ASBopHjio [Soholevsktj Mar. 269).

*) Poprvé v Pouení sv. Tichona Zadonského z r. 1763 [Soholevskij

1. c. 267).

*) Srv. výše str. 67.

*) Mrko 1. c. 144, 152. Srv. mj ŽS. I. 292.

6) Veselovskij Pas. XIV. 264 (C6opH. AKan. XLVI. Nr. 6, 1889),

Jireek Mittelalt. Serb. HI. 66.



ada badatel,^) A konen vytvoil si slovanský folklór ze slav-

nosti rosalií ješt zvláštní pedstavy zv. rusalkami. Rusalkou ve

slovanské tradici je ženský démon, vlastn duše zemelé ženy

(srv. str. 53), ale vedle toho zove se tak i živá dívka nebo loutka,

která figuruje pi hrách rusadelných. Nebo základním motivem
tchto her je vodní bud vystrojené živé dívky, pedstavující

ke, topol, bízu, nebo zase loutky díví, nebo maškary v podob
zvíecí (srv. vých. r. rusalku a slovin. rusó) a to za hluné zábavy,

zpv, hudby a tanc a nkdy i fingovaných zápas v maškarách.^)

V Rusku sluly takovéto hry odedávna pycanbíi a mli jsme

píležitost výše na str. 55 doložiti už z pramen XI. a XII. stol.,

že v té dob provázeny byly hrami se skomorochy a hudbou.

Srv. zejména zprávu v Letopisu k r. 1067 nebo v Slovu O Benp-fe

(cKOMpaxH H pycajibH), u Kyrilla Turovského (nnHcanbe, 6y6HH,

contnH, rycnH, nHCKOBe HrpanbH HenonoÓHtiH^ pycanbn), veV-bpro-

šeniji apoštolském o MyKax-b (HrpH rnaroneMHH KyKnH, h ckomo-

poxH H pycanieio nnHinyman) atd. ; v Žití sv. Nifonta teme
pímo o zvíecích maškarách: ,,obh 6i5ixy bi> óyÓHH, flpysÍH

B-b K03HIÍH H Bb contnH conHxy, hhíh ace BosnoHíbuie na ch cKy-

paTH fltnxy na rjiyMneHie nnoB-feKOM-b ... h HapeKoma HrpH rb

pycanÍH." Slovo sv. Nifonta o pycajibHXb zach. v ruk. XIV. stol.

líí velmi názorn, jak pi rusalijích lid za zvuku sopl, skákal,

zpíval a tleskal^) a rovnž metropolita Kyrill II. naráží nejspíš

na rusalije, když V5rtýká r. 1274 lidu ruskému: ,,naKH »e yBt-

fl-fexoMTj óecoBbCKaH eme nbp^aine oÓMHan TpeKnHTHxis enHH-b,

B-b 60}KeCTBbHHH HpaSflbHHKH n030pH H^KaKH 6eC0BbCKLIH TBOpHTH

Cb CBHCTaHHeMTj H Cb KnHHeMl} H B^nncM-b, CTsSHBaiOme h-^kh

CKaptflHHH HbHHHIía H 6bK)meCH flpbKOnteMb no CaMHH CMepTH."*)

v Bulharsku jsou rusalije (pycajiíi, pycanHH) ervnové slavnosti

(sv. Trojice), pi nichž dívky, pjíce písn, chodí po ddin;
místy pi rusalijích pipojují se k tomu prvody a hry chlapc
podobné našim ,,králm", kteréžto v Makedonii konají se už

^) Srv. výše str. 64.

^) Srv. popisy rusadelných slavností u Šafaika O rusalkách M.
1833 (Sebr. sp. III. 81—95). Miklosiche Rus. 6. si., Afanasjeva III. 150,

/. Svégireva ripocT. npasAH. IV. 1 si., Máchala Nákres 196 si., Marinova

Hap. Btpa 476 si., Veselovského Pas. XIV. 265 si., 279, Anikova n-fecHH I.

305 si., Vladimírova UoyH. 215, Azbukina O^epK-b XXXVII. 230.

3) Srv. doklady výše str. 66 a ú Veselovského Pas. XIV. 278 si.

*) HcT. Bh6ji. VI. 95.
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na poátku roku, kdy jinde chodí maškary jiného rázu.i) Na
Slovensku ,,rusadlnie sviatky podle starého obyeje" s tanci,

stavním král, maškarami a rozpustilýni veselírn dokládají už

synodální zákazy z r. 1585 a 1591, 2) a patrn i moravská jízda

král vztahuje se na tento starý obyej, tebas s novými vlivy

nmeckými.*) Rusadelné svátky byly slaveny i v Cechách.*)

Nepochybuji, že jako pi jiných slavnostech výroních, také

v rusalijích máme ped sebou obady dnes rázu velmi smíšeného.

Pvodní základ byl, jak jsem výše vyložil, manistický, byla to

slavnost na poest duší zemelých pedk. V tom smyslu pejali

rosalia i Slované, jak ukazuje význam rusalek. Je však pravd-

podobné, že Slované nepejali slavnost v celku jako novum, nýbrž

že jen antické rosalie pipojili na obdobnou slavnost svoji, a

že datuní ímských rosalií pipoutalo rusalije na slavnosti letní,

zejména na slavnosti kupalské, írnž nastalo pomíšení a zejména

lokální splynutí s cyklem kupalským. Co však pi tom znaí a odkud

pišly do nich motivy dramatické maškarády, co znaí dívky

nebo koské figury pestrojené (zde je patrné pesunutí maškarád

zimních, srv. výše str. 245), nelze, myslím, dnes povdti. Macha-

lova výkladu, že by to byly opt ,,symboly jarní vegetace",^)

nesdíHm. Místy byly a jsou, jak jsem vidli, rusalije pipojeny na

slavnost kolední do doby po Narození Pán (Stoglav, Zápovd
sv. otc a dnes v Makedonii a Staré Srbiji), a je otázkou, náleží-li

(a pokud) dramatický moment v nich koled, i rusalijím. Vese-

lovskij pro obé hledal pvod v t. zv. gótských hrách císaského

dvora byzanského.*) Hellenský vhv je tu nesporný,') ale zstává

pi tom pece otázkou, Ize-li vše vysvtUti tímto jediným vlivem.

Dobrati se jádra a odlišiti sekundární pístavky, je dnes, myslím,

^) Veselovskij Pas. XIV. 268, 273, Pospíšil Fr. Pyc. rpoÓHuja na

Morav? . Mus. Olom. XXIX. I., Šapkarev PycaJiHH. Plovdiv 1884.,

Marinov Hap. Bipa 332.

*) ,,Na rusadlnie sviatky podle starého obyeje králov stavti, tance

vyvážeti, fašingy se skaliváti, šomhartiti (choditi v škraboškách), do starie

kožuchy se obláeti a jakžkolvek se blázniti." (Lad. Bartolomaeidesa Me-

morabilia prov. Csetnek 1799, 222). Srv. Zibrí Lid. II. 107, Star. ob. 115.

. 3) Anikov ntcHH I. 75 si., 140, II. 177 si.. 195.

-•\- «) Viz /. Štpán Pozstatky rusadL svátk v echách. M. 1834. 183.

6) Nákres 200.

- •), Srv.. doklady výše na str. 67.

') Metropolita Kyrill II. pímo mluví o obyejích hellenských (1. c.

na str. 261).
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ješt práv tak nemožné, jako pi análysi vlastního cyklu ku-

palského.

Na konci léta a na poátku jeseni byla ada výroních svátk
uzavírána už v pohanské dob velkou slavností, oslavující sklize

plodin zemských, zejména obilí. Máme aspo doloženo zprávou

Saxonovou o Slovanech na Ruján, že se tam jednou za rok po

žních konala velká slavnost kultovní. i) O obadu chrámovém,

který konal knz Svantovitv, pedpovídaje pi nm úrodu na

budoucí rok, zmínili jsme se už výše na str. 240. Nco podobného

udrželo se po celém Slovanstvu v rzných formách hospodáských

slavností, pedevším v ohžinkách neboli do zinkách.^) Mimo to

byla ješt ada jiných obad pi jednotlivých výkonech ho-

spodáských, zejména pi poetí jich (pi setb, žatv, pi vyhá-

nní dobytka na pastvu atd.), jež vesms založeny byly na pod-

klad magickém a na nž ukazují rzné survivaly zvyk. Vrátíme

se k nim proto na míst jiném vkapitole VIII. Není ostatn o nich

starých zpráv.

1) Saxo ed. Holder 565: Semel quotannis post lectas fniges promíscua

totius insule frequencia ante edem simulacri litatis pecudum hostiis solenne

epulum religionis nomine celebrabat.

«) Srv. Zibrt Obžinky. Praha 1910. •
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v. ZÁNIK POHANSTVÍ.

Jako bylo jinde, tak i u Slovan kesanství nevyvrátilo

pohanské víry na ráz. Pedn nepišlo ke všem v stejné dob.
Officiální pijetí nové víry, representované pokestním knížete,

jeho družiny, velmož a lidu kolem residence osídleného udalo

se v rzných, od sebe dosti vzdálených dobách, jak jsme mli pí-

ležitost ukázati už výše v dílu I. (str. 231 si.), kde jsme jednali

o zániku pohanských pohebních rit. Na jihu poalo kesanství

pronikati už v V.

—

VI. století a pijato bylo definitivn vPannonii

v VIII.—IX., u Chorvat poalo vVII., tak i u Srb, kde dokonáno

v IX. za Basilia 1.^) Bulhai pijali kesanství za Borisa asi r. 864.

K Moravanm pišli vrozvsti r. 863 a eský Boivoj byl poktn
podle jedné verse r. 874, podle druhé v letech 880—885,2) ^ Polák
Mško pijal kest r. 965, u Rus Vladimír r. 988, 3) a na dolním

Labi a pi Baltu, akoliv už Karel Veliký pomýšlel na kestní
tamních Slovan,*) provádno to bylo teprve v XI. a XII. století.

Také na Sále se pipomínají pohané ješt v XI—XII. století.^)

A tak, když v Cechách nebo v Alpách vymírali poslední pohané,

bylo pohanství ješt v plné síle kousek dále v Durynsku nebo

na sever pi Labi a pi Baltickém moi.

Za druhé kesanství, když bylo oíficiáln pijato, neujalo

se na všech stranách stejnomrn a nevykoenilo pohanství v stejné

1) Srv. mé SS. II. 844, 375, 377, Ed. Boguslawski Hist. SI. II. 234,

Jireek Gesch. Serb. I. 173 si. Že Slované bulharští v X. století už šmahem
se kestili, vidíme nejlépe ze slov básn biskupa Konstantina: ,,I letí nyní

i slovenské plém ke krtu. Obrátili se všichni lidé Tvoji, kesany se chtíce

nazývati." (Peklad M. Weingarta Bulhai a Caihrad. Praha 1915. 20.)

2) Novotný es. dj, 384.

3) O starším kestní v Rusi od doby Askoldovy viz VI. Lamanskij

}KMHn. 1904. Nr. 351 str. 137 a N. Korobka Kt Bonpocy o6"b HCTOHHHK-fe

pyccKaro xpHCTÍaHCTBa (Hsb. oth. p, ji3. XI. 2. 367). Na jisto aspo za

Igora nalézali se v družin varjažské kesané.
*) Mon. Alcuin. Jaff. Bibl. VI. 165. A také se kestilo (srv. Giese-

brecht W. G. I. 153).

5) Pilk as. ma. serb. 1900. 78.
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dob. Kde pišlo s kesanstvím mnoho nových dalších element
a vymožeností kulturních, kde kraj nebo kmen pijímající byl

pomrn malý a pístupný, nebo kde konen provázeno bylo pi-

jetí vtším nátlakem pomocí brané síly a pomocí soustavného

vyhlazování, ubíjení nebo odvlékáni do daleké poroby tch, kteí

nechtli se zíci víry otcovské,— tam se ujalo kesanství rychle

nebo aspo pomrn rychleji. Ale kde, jako bylo v Rusi, území

bylo nesmírn rozsáhlé a tžko pístupné, kde se paprsek nové

víry s obtíží musil prodírati nekonenou stepí a nekonenými
bainatými nebo hustými lesy, nepinášeje mimo to ssebou žádných

zvláštních vymožeností, tam postupovalo kesanství jen pomalu.

V Rusku vbec mimo Kijev a Novgorod kestilo se úspšn teprve

v XI, a XII. stol. a ješt pozdji zbyla místa, kde žili
,
.pohané"

až do XV. století.i)

Bez boj a bez odporu to ovšem nešlo nikde a djiny tém
všech slovanských národ zaznamenávají z první doby kestní

1) Srv. ZS. I. 235. Opakuji zde uvedené hlavní zprávy. První biskup

v Roštov Theodor vystavl tam sice velký chrám, ale s kestním dalším

nesvedl nic. Tak i druhý Hilarion. Teprve tetí sv. Leontij (biskup do r. 1077)

kestil úspšn mládež, ostaviv stranou zatvrzelé dosplé; po nm biskup

Isaja (1077—1089) pokraoval a rozšíil kesanství i po jiných místech

oblasti rostovské a suzdalské, hlavn v samé Suzdali. Ve vzdálené oblasti

bloozerské kesanství šíilo se rovnž pomalu. V Murom existoval mo-
nastýr už r. 1096, tak že zavedení kesanství dá se zde datovati do druhé

poloviny XI. stol., ale z tradice vidíme, že uinil pro n nejvíce teprve

kníže Konstantin Svjatoslavi (1096—1129). Rjazaská oblast, zdá se, po-

kestna byla o nco díve. Pomrn pozd pokestili se i slovanští Vjatii

a Radimii, akoliv byli od kijevských knížat nkolikráte pokoeni, —
jist ne ped koncem XI. století. Stalo se to teprve po definitivním pokoení
Vjati úsilím knížat a biskup ernigovských ; v polovin XII. stol.

to poínalo a ješt v dobu tu se doítáme, že pohanští Vjatii ubili vro-

zvsta, mnicha kláštera peerského. Podle legendy o pokestní gorodu

Mcenska v orlovské gub. žili tam mnozí v pohanské neve ješt do pol.

XV. stol. a kesanství zavedeno definitivn r. 1445 knížetem Vasilem

Dmitrijeviem a metropolitou Fotiem. Na severu byly Vladimírem po-

kestny patrn jen gorody Novgorod, Ladoga, Pskov, okolní venkov

zstal pohanským. Nejdíve se pokestilo okolí Novgorodu, jako vbec
pi gorodech, vznikajících mezi jinorodci. Tito zstah pohany. Karelce

obrátil r. 1227 novgorodský kníže Jaroslav Vsevolodovi. Ale i v Novgorod
v Iftech 1074—1078 existovalo kesanství více jen jménem nežli skutkem.

(Srv. Golubinskij Hct. p. uepKSH. I.« 1,. 163, 172, 175, 198 si.) Na druhé

stran dlužno zase pipomenouti, že v Kijev byli kesané už za Olgy

a Igora, jak ukazují i nálezy v základech Desjatinné církve. (Hsb. apx.

KovM. XXXII. npHJi. 131 si.) Srv. výše pozn. 3. na str. pedešlé.
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odpor nebo odboje proti nové víe. Takové byly v Alpách u Slo-

van korutanských v VIII. stol.,i) takové jist i u balkánských

Slovan,2) takové zná tradice a historie u ech za Boivoje^)

a za knžny Drahomíry*) a patrn i za knížete Betislava,^) u Po-

lák r. 1022, «) u Rus v letech 1024, 1071, 1091') a u Slovan
polabskobaltických je celá jejich historie století IX. až XII.

vlastn jedním etzem revolucí proti vnucované jim víe Kri-

stov.®) V ele tchto odboj stáli ponejvíce knží a arodji (srv.

výše str. 235), kterým nové náboženství picházelo niiti podstatu

existence. Knží pohanští bránili se proto nové víe vším zp-
sobem, nejdíve pomocí kejkl a podvodných zázrak, pak i pi-

jetím boha kesanského vedle boh pohanských®) a když to vše

1) Srv. mé SS. II. 344 a Kos O bojih med kršan. in pogan. Slovenci

v VIII st. (Izv. muz. Kranj. X. 1 si.).

2) Lze to souditi na p. z toho, že Srby dal kestiti už Heraklios v VII.

století, ale v IX. vidl se Basilios I. kolem r. 879 nucen naíditi druhé

krestní. Srv. Jireek Gesch. Serb. I. 173 a St. Síanojevió Hct. cpn. Hap.

46, 48.

») Kristián kap. II. (ed. Pekar 136. 171). Srv. Novotný . dj. I. 384.

*) Kristián III. ed. Peka 140, 175, Oriente sole (ed. Peka 411).

6) Kosmas III. 1. Srv. výše str. 29, 212, 217.

«) Kosmas I. 40. V Kijevopeerském Patriku V. 7 (ed. Viktorova 115)

vypravuje se též, že v Polsku po smrti Boleslava Chrabrého vstal národ

a pobil biskupy a bojary.

') Let. lavr.3 144, 170—172, 175—176, 207. Srv. výše str. 216.

8) Hlavní náboženské odboje byly zde r. 929 u Lutic (Vidukind I.

36), r. 983 u Lutic a Obodrit (Dtmar III. 17 [10], Adam II. 40), dále

r. 1002 a 1017—1018 u Lutic a Obodrit (Adam 1. c, Dtmar VII, 47,

VIII. 4), r. 1066 po smrti Gotšalkov (Adam III. 50) a vbec za celé vlády

ranského Kruta (1066—1105), r. 1168 (Helmold II. 12) a za Pibyslava

a Niklota r. 1130 (Helmold I. 24, 25, 34, 55, 63), v Šttin a v Julín hned

po prvním odchodu Ottona bamberského r. 1125 (Herbord III. 4, 14, 18,

24, Ebbo II. 1, 13, III. 15— 16, III. 20). Mimo to uznává v Pomoí Sommer-
feld ješt dv další reakce, jednu mezi r. 1140—1147 a druhou v letech

r. 1187—1207 (Gesch. d. Germ. 1896. 37, 93 si.). R. 1118 posteskl si proto

Jindich saský, že Slované, a byli pivedeni na pravou víru, nkolikráte

od ní odpadli (Mekl. Urk. I. 56).

') Velmi zajímavý passus o tom vypráví Ebbo III. 1 v životopisu

biskupa Ottona bamberského. Tento zniil chrámy a idoly ve Šttin a po-

stavil dva chrámy kesanské na místo nich. Knží staí však neustali agi-

tovati a u píležitosti nákazy morové, kterou vyložili za hnv boh, vzní-

tili lid, jenž ást budov zniil, ale neodvážil se na sanktuarium. I obrátil se

lid na knze, volaje: Na tob je nyní, abys zniil svatyni tohoto ,,teutonského

boha" (tetonici dei). Knz pistoupil se sekyrou, — ale byv pi tom za-

chvácen ochrnutím, zvolal: ,,Bda, jaká je to síla boha nmeckého, kdo jí
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nepomohlo, vyvolávali sami velké krvavé odboje, pi nichž práce

kesanských vrozvst rázem se rozpadávaJa v nive. Osud

tchto vrozvst byl vbec na mnoze tžký, asto muednický.

Kesanští vrozvsti picházeli k Slovanm rzným zp-
sobem. Nkdy jednotliv, chudi a bosi, jen s kížem v ruce, s na-

dšením v srdci a s touhou po smrti muednické, jako sv. Bernard

nebo sv. Vojtch k Prusm, jindy opatrnji a rozvážnji, s ná-

ležitým prvodem ochranným a i s náležitou pompou, která

mla lidu imponovati. Nejvíce víme o tom z konin polabských.

Zde je zprvu všude lid pijímal s posmchem nebo výhržkami,

i s ostrou zbraní v ruce a kesanské ,, Kyrie eleison" zavdávalo

podnt k pošklebkm.i) Teprve v pozdjších dobách nalézali vro-

zvsti už pdu trochu pipravenjší a tu obvykle postupovali

asi tak, jak nám podrobn vyliují životopisy Ottona bamber-

ského o missii k Luticm a Pomoanm v letech 1124—5 a 1128.^)

Vrozvst Otto byl rzn vítán, nkde, kde kníže nebo velmoži

už pedem byli dary nebo vlivem sousedních kesanských
a mocnjších panovník naklonni, uctiv nebo aspo ne ne-

pátelsky ,2) jinde však posmchem, výhržkami, kyji a kame-

odolál Vizte, jak mne udeili" Potom knz chyte lidu, jenž se ho ptal, co

dlati, poradil: ,,Vystavte tedy zde svatyni vašeho (t. j. pohanského) boha

vedle svatyn boha nmeckého a ctte oba stejn vedle sebe ..." A tak v té

chyb, dodává Ebbo, zstali, sloužíce Bohu i bsu, až se vrátil znovu

biskup Otto. Srv. zmínku o tom i u Herborda III. 4, 16.

1) Když Dtmar obracel Slovany a chtl, aby volali Kyrie eleison,

vykládaje jim jeho užitenost, posluchai posmšn volali ,,Ukrivolsa"

,

což kroniká latinsky pekládá: aeleri stát in frutectum — t. j. v kri olša.

Dtmar II. 37 (23). V echách za nesrozumitelné kyrie eleison vzniklo krleš.

Srv. Kosmas I. 23, 42, II. 4. (Rzná tení viz u Gebauera St. si. II. 151.)

») Srv. hlavn zprávy Herbordovy v II. a III. knize, a ovšem i analo-

gický popis u Ebbona a mnicha prieflingenského. K poslání samému a datm
píchodu viz Sommerfeld Gesch. Germ. 23—36 a Giesebrecht Wend. Gesch.

II. 240.

•) Celkem pízniv pijali Ottona v Dimín (Ebbo III. 5), v Uznoim
(Ebbo III. 6) a v Pyrici, a i tam naped rozvažovali (Herbord II. 14—15)

;

houževnat odpíral Šttin (Ebbo III. 15—16, IV. 20. Herbord II. 26), déle

odpíral i Kolobeh (Herbord II. 39), ?le konen povolil (II. 29) ; také Julín.

jenž zmnu víry uinil závislou na souhlasu Šttina (Ebbo II. 11), pak

povolil a laskav Ottona pijal. Že i dary mly velkcu úlohu, vidíme z toho,

že biskup Otto, vydávaje se na cestu k Luticm a Pomoanm, vzal s sebou

vozy naplnšné drahými látkami a šaty (Herbord II. 7., III. 1), a víme také,

že je obas vlivným osobám rozdával (Herbord II. 28). Srv. Giesebrecht

Wend. Gesch. II. 253 si.
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ním,i) tak že se nkdy ostýchali v noci v táboe zažíhati ohn a

nahlas niluviti.^) Ale z posmchu si zkušeni knží už nic nedlali,

ped kamenováním utekli nebo se schovali ; za chvíli šli zase dále,

a když konen došli cíle a dostali se do vnit msta, bylo celkem

vyhráno. Tu se obyejn ukryli, bud ve dvorci knížecím, který

požíval práva asylu, nebo u nkteré vlivuplné osobnosti^) a po-

ali práci tím, že vztýili vysoko znamení kíže*) a kráeli na

tržišt, kde lidu kázali s njakého povýšeného místa. ^) Nkde
je lid vyslechnul klidnji, ale jinde, zejména kde jej knží navádli

a podncovali, klidili posmch nebo docela boui takovou, že byli

nuceni znovu prchati a znovu se skrývati, jako se to stalo na p,
v Julín r. 1124, kde lid podnikl i útok na dvorec, v nmž byli

skryti, a biskupa v nm ztýral.®) Když se nedal lid normálním

zpsobem pevésti, musily pomoci chyte vymyšlené zázraky,

vykoistné z náhodných událostí nebo i pedstírané, které lidu

ukázaly, že bh kesanský je mocnjší pohanského. Zázrak

^) Hrub a nemilostiv, s hrozící zbraní a kamením pijat byl na p.
Otto zprvu ve Volín (Ebbo II. 7, Herbord II. 24); v Šttin podle zprávy

mnicha priefl. byl také kamenován (II. 8). Pi vstupu do Pomoan vítal

missionáe houfec pohan s ostrými noži v rukou, hroze je za živa rozpárati

nebo tla zakopati až po hlavu a tonsury rozsekati nožem (Herbord II.

11). S hrozbami se setkali též ve Volgastu (Ebbo III. 7, Herb. III. 5), v Star-

gradu (Ebbo II. 4) a v zemi Ukran (Herb. III. 11) a Veran (Ebbo III.

14). Ped tím, než Otto pišel, bylo pirozen ješt he. Pokusilo se už

nkolik vrozvst pijíti do Pomoan, ale s nezdarem, byli zabiti a jeden

ukižován (Ebbo III. 6, 13). O zabíjení mnich a sttí biskupa Jana v Rete
srv. u Adama III. 49, 60, Helmolda I. 22, 23 a dále str. 271. Dva eští

mniši, kteí šli v pol. XI. stol. kázati k Obodritiim, byli tam sati

(Adam Schol. 56).

2) Herbord II. 14.

») Herbord II. 24, Ebbo II. 7.

*) Zvednutí kíže (crucis vexillum praeferre, errigere) dalo se i, když
se vrozvsti blížili k osad (Ebbo III. 15, 18, Herbord II. 26). Pohané
se ovšem na kíž dívali prost jako na pohanské emblémy svých boh,
a když vrozvsti odešli, nesli jej ped sebou do boje jako jiné praporce,

na p. Šttínští do boje s Rujánou (Ebbo III. 23).

^) V Šttin vstoupili na jakési vysoké devné pyramidy (vže) na
sloupech a s nich mluvili k lidu (pyramidae magnae et in altm more
paganico muratae. Ebbo III. 16.) Srv. i Herbordovo líení II. 26,

III. 17. 18.

«) Herbord II. 24.
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takový, v dánské zemi provedený, popisuje Adam,*) ale i v Julín
za pobytu Qttona bamberského staly se patrn podobné: jednou

zstala svatyn chrámu kesanského ohnm nedotena, po druhé

zase žena ktu odpírající ztížena byla mrtvicí, odbojný knz
náhlou smrtí nebo ztrnutím,^) nebo zase vze byl zázran osvo-

bozen,*) slepí a nemocní zázran uzdraveni*) a podobn. Jednou
trestem za to, že lid v nedli klidil obilí. Bh všechno spálil.^)

Rovnž vidíme, že se kesanští knží a biskupové nebáli dlati

zkoušku s ohnm, snésti totiž bez pohromy žár ohn nebo žha-

vého železa. Tak na p. ve Volín Bernard nabízel tuto zkoušku
na dkaz moci svého boha. Chtl, aby zapálili dm, do nhcž
vstoupí a zstane bez pohromy.*) To se ovšem doslovn bráti

nesmí, ale njakou ohnivzdornou praktiku z eckých tradic

patrn znali. Když r. 1002 spálen byl Hamburk, tu se stal zázrak

jiný: vynoila se z bán nebeské zlatá ruka a z hoících trosek

zachránila ostatky svatých.') Ze se také na Rusi první svjašeníci

uchylovali k podobným prostedkm, vidíme z povídek Kijevo-

peerského Patriku, kde máme mezi jiným zprávu o sv. mu-
edníku Kukšovi, jenž, když kestil pohanské Vjatie, také, jako

pohanští arodji, dovedl vyhánti bsy, vysoušeti jezera a pi
volávati déš.^) Vyhánti bsy umli i na západ biskupové, ba
i jeptišky, a to ranami holí nebo políky.®)

Kest sám provádn byl tím zpsobem, že na p. v Pyrici,

když lidé byli poueni, oistili si tla, ustrojili se do kestního

roucha a postili se; potom biskup Otto dal do zem zapustiti

sudy s vodou, udlal kolem nich závsy na tyích a uvnit
jednotlivce, držící v rukou svíce, ktil trojnásobným ponoením

1) Adam II. 33. Srv. další zprávy o zázracích v Dánsku a Prusku
u Vidukinda III. 65. Saxona ed. Holder 81, Wiperta de praed. Brunonis

a v Damianov Vita Sti Romualdi 27 (Bielowski MPH. I. 230, 328). Srv.

dále Giesebrecht Wend. Gesch. I. 197, II. 25 a Guttmann Germ. 83.

2) Adam II. 33, Ebbo III. 1, III. 20, Herbord II. 23, 34, III. 16,

18, 20, 24, 29.

*) Herbord III. 15, 17.

*) Herbord III. 26—28, Ebbo II. 10.

s) Herbord III. 29. Passus tento zajímavý je tím, jak lid soudil

o svátcích.

•) Ebbo II. 1 [Bielowski II. 36). O podobných píkladech z Dánska
a Pruska viz doklady v pedcházející poznámce 1.

') Dtmar III. 18 (11), Chron. Saxo 982.

•) Kijevope. Pat. IV. 5. (ed. Viktorova, Kijev 1870, 39).

•) Arnold II. 7.
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hlavydo vody, oddlen podle pohlaví, V zimní dob místo v stanech

provádlo se to ve vytopených lázních. i) Potom teprve nastalo

na ulicích a námstích další pouování, zejména o významu sedmi

svátostí, o nesmrtelnosti duše, o zmrtvých vstání, o vném ži-

vot v nebi a pekle a konen dtklivé napomenutí, aby se více

nevraceli k ctní pohanských idól.^) Celý akt zakonen byl vy-

stavením oltáe, po pípad kaple z ratolestí.

Missie Ottonova mla v celku konen všude výsledek. Když
Otto na p. r. 1124 pišel do Pyrice, pokestil tam 7000 lidí, —
v Kaminu a v okolí ktil celé houfy po 40 dní, tak že ,,biskup celý

byl potem zalitý", praví životopisec — v šttin a Julín za n-
kolik msíc celé msto a okolí.^) Podobn bylo zajisté i v jiných

obcích, a kdyby bylo možno bývalo zstati tam a provésti ádnou
organisaci církevní, jako to bylo na jiných místech Slovanstva,

na p. u Moravan, Cech nebo u Polák, byly by úspchy bi-

skupa i jiných vrozvst na severu trvalé. Takto však namnoze,

jakmile vrozvsti odešli a pestalo jejich bezprostední psobení,

zmizela z pamti lidu mohutná slova, hrozby peklem, vnady

nebes, úžas nad zázraky i nastávala reakce, která nejenom vrá-

tila slabší zpt ke staré víe,*) nejenom posekala a zvrátila po-

stavené kíže,^) niila nov postavené kaple a kostely a vyhnala

jejich knze, nýbrž obas vybíjela se ve skutené odboje a krvavé

revoluce, zejména tam, kde je podnítili a organisovali knží a aro-

dji pohanští, nebo kde víra byla lidu vnucena za pomoci me
nepátelského nmeckého vojska a nmeckých pán. Baltickým

Slovanm byl Kristus bohem nmeckým, ,,teutonicus deus" ,^)

1) Herbord II. 15, 16, 36.

2) Herbord II. 18, 27.

») Ebbo II. 1, 9, III. 1, Herbord II. 17, 20. 23, 29 si. Podle Ebbona
v Julín bylo pokresleno 22.156 lidí (II. 11).

*) Tak bylo v Pomoí na mnohých místech po odchodu Ottonov r. 1 125

(Herbord III. 10, 13, 14, 25).

") Kácení kíž — jakožto symbol nové víry — a rozsekávání jich

bylo pirozen typickým zjevem pi pohanských odbojích a setkáváme
se proto v starých církevních ádech s frází ,,kto KpecTb noc^KyTb" mezi

zakazovanými híchy, tak na p. v Cirk. Ústav Vladimírov {Golubinskij

HcT. p. n. I.* 1. 624) a Vsevolodov [Vladimirskij Budanov Xp. I. 288).

Také Kozma presbyter (Cjiobo na eperHKH) vytýká to heretikm (Arldv

jugosl. IV. 74). Lutici jedenkráte za Konráda II. usekali Kristu na kíži

ruce a vjrpíchali oi (Wippo, De vita Chounradi 33).

•) Srv. výše str. 266.
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proti domácím „slovanským" — vidíme, že knží už tehdy obratn
využívali i protivy národní — a pohrdám', s kterým Nmci po-

hlíželi na pohanské Slovany, mluvíce o nich jako o psech, s nimiž

nemohou žíti služebníci kesanského Boha v pátelství, i) nezvt-

šovalo nikde lásky k tm, kteí z Nmec picházeli, tebas s dobrým
úmyslem a srdcem, hlásati víru v nejlepšího boha. Proto také

revoluce byly krvavé a Slované opláceli ukrutnostmi, ne tak

skutky vrozvst, jako tch, kteí je provázeli a pod jichž pro-

tekcí nová víra byla hlásána a vnucována. Když se r. 1066 vze-

peli Obcdrité, tu podle zprávy Adamovy každému knzi ke-
sanskému rozsekli kži na hlav v podob kíže, svázali mu ruce

na zádech a bijíce jej, pronásledovali jej bhem tak dlouho, až

duši vydechl. Za vlády Niklotovy, když se hd navrátil k pohanství,

byli pozstalí kesané zbavováni vnitností a pibíjeni na kíž.

Biskupu Janovi r. 1068 usekali ruce i nohy, tlo vyhodili na cestu

a hlavu obtovali Radogostu.^)

Positivní výsledky kestní dokumentovali vrozvsti jednak

tím, že rozkotali pohanské chrámy, vykáceli posvátné háje a zvrá-

tili modly, pi emž, co z deva bylo, rozsekali a spálili, co z kovu,

konfiskovali a poslali svému arcibiskupu nebo i pímo do Ríma,^)

jednak pak tím, že na místo pohanských svaty postavili oltáe,

kaple z ratolestí nebo docela zbudovali hned devné chrámy
boha kesanského (aspo základy), nejastji na poest nkterého
svatého nebo andla, jehož ctní substituovali obratn na míst
kultu bývalého pohanského boha, jak jsme už výše shledali

v nkolika pípadech.*) Tak 3e zvedla ihned na vrchu Perunov
v Kijev církev sv. Basilija,*) v Arkon na míst svatyn Svanto-

vitovy chrám sv. Víta,') v Šttin dva chrámy (jeden z nich

sv. Vojtcha) na míst svatyní Triglavových,'') ve Volgast

jeden kostel a tak i v Gockov, Kolobehu, Klodon, Belgardu

^) Srv. slova, která pronesl vyslanec Dagobertv Sicharius k Samovi
(Fredegar IV. 68).

*) Adam II. 41, III. 50, Helmold I. 16, 52. Zejména tonsury na hlavách

mnich byly nenávidny a rozsekávány. Srv. Herbord II. 11. V Sclavanii

nebo Dánsku bylo do r. 1002 tolik muedník, ,,že by se jména jich sotva

vešla do knihy," poznamenává 1. c. Adam.
^) To se stalo na pr. s hlavou šttínského Triglava (Herbord II. 32).

*) Srv. výše str. 94. 95, 140, 151.

6) Let. lavr. 116.'

•) Helmold I. 6, II. 12.

') Herbord II. 36. III. 16. Ebbo III. 1.
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a v Pyrici,!) v Julín kostely dva, jeden z nich opt sv. Vojtcha

a Václava,^) a také ve vyvráceném háji Svatoboru v zemi

srbské vystavl nmecký biskup Wigbert ihned chrám sv. Ro-

manu.^) Obas S3 prost zmnily staré chrámy pohanské v ke-
sanské. Biskup Otto bamberský odepel sice podobné žádosti

oban v Gockov/) ale je známo, že ped ním papežové byli

jiného mínní. Papež eho radil biskupu Augustinovi pro Anglii

(a to ovšem platilo i jinde), aby obtnice a chrámy pohanské

prost obracel na kesanské.^)

Jedna vc pi tomto obracení zstává podivná a tžko vy-

svtlitelná: pro totiž místy lid ochotn pijímal vrozvsty a

novou víru, ba místy docela s ní obchodoval.

Z líení život Otty bambsrského vidíme, že byl sice, jak

už výše bylo povdno, tento vrozvst v Pomoí na nkterých

místech pijat nepátelsky, místy však mu picházel lid vstíc

a sám žádal za kest a novou víru,*) emuž musíme viti pi vro-

hodnosti Ebbonov a Herbordov a už také proto, že líí, jak zase

jinde nepátelsky a houževnat bylo odpíráno. V Šttin se docela

lid a starší usnesli pijmouti kest, když jim za to budou sleveny

poplatky polskému vévodovi placené.') Kde je píina této lehko-

vážnosti k staré víe a jak to dlužno v shodu uvésti s velkým

bojem, který proti kesanství po století vedli sousední Obodrité

1) Herb. II. 8, 19, 38, 39, III. 6. Ebbo II. 18. Ann. Sancruc. II. 20.

V Kolobehu zvedl se chrám P. Marie, v Belgard ke cti všech svatých.

2) Herb. II. 37, III. 26, Ebbo II. 15, III. 1. Druhý byl ke cti sv. Petra

mimo msto.
8) Détmar VI. 37 (26) k r. 1008.

*) Herbord III. 7.

^) ,,Quod fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant; sed

ipsa quae in eis šunt idola destruantur, aqua benedicta fiat, in eisdem fanis

adspergatur, altaria construantur, reliquiae ponantur. Quia si fana eadem
bene constructa šunt, necesse est, ut a cultu daemonum in obsequia veri

Dei debeant commutari, ut dum gens ipsa eadem fana sua non vidt de-

strui, de corde errorem deponat et Deum verum cognoscens ac adorans ad
loca, quae consuevit familiarius concurrat." (Bda Vener. I. 30.) Na totéž

ukazují zápovdi synodální z r. 742, 769 a jiné doklady. Proto také hledli

od svatých píznivé výkony vynucovati i hrozbami, jako díve od boh.
Srv. Zibrt Seznam 32, 42—44.

*) Srv. výše na str. 267.

') Herbord II. 26. Zprvu ovšem i zde se zdráhali pijmouti kest,

pravíce, že jsou se svým náboženstvím spokojeni, a ukazujíce na to, že

není zloinu a trestu, kterého by se kesan na kesanu nedopouštl.

(Herbord, 1. c).
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a Lutici? Vždy konen i o Pomoanech pravil k biskupovi Ber-

nardovi polský kníže, že je to národ lorutý, který je hotov spíše

jej zabíti, než od nho pijmouti pokestní.i)

Píinu této passivity vi víe otecké možno hledati jednak

v dlouholetém pedcházejícím psobení se strany kesan, kterým

pece jen základy staré víry byly doteny, jednak však i v samé
podstat pohanství, totiž v styku, v jakém stál pi tom lovk
k starým bohm. Styk ten posuzován byl podle jeho výsledk,

a seznal-li lovk boha, který by jeho páním lépe vyhovl, pe-
cházel k nmu, ovšem tím zpsobem, že jím prost kruh svých

starých boh doplnil, aniž by je na dobro odstranil a novým
nahradil. Jen tak si dovedu vysvtliti onu lehkost,- s kterou

místy pijímali baltití Slované nového boha, ale vždy to zstává
zjevem podivným, vidíme-li, jak jiní / sousedství houževnat
odpírali. Následek toho byl potom, že i když bylo kesanství

pijato, omezovalo se hlubší pesvdení a proniknutí nové víry

pedevším jen na vyšší tídy a na lid, jenž obýval kolem knížecí

a biskupské residence nebo kolem kláštera a pod dohledem knží
chodil do nov vystavné církve kesanské, kdežto lid venkovský,

opodál žijící, dlouho sice ješt se modlil ústy ke Kj:istu a Matce

boží, volaje v Cechách krleŠ, nebo klan se a bije elem o zem,

ale vedle toho v duchu dále vzýval hromovládce Peruna, vzýval

slunce, modlil se pod ovinem k ohni, pinášel obti Rodu a Ro-

žanicím, duším zemelých pedk a zaíkával nebo uprošoval

vampyry, perepluta, vily a jiné duchy zlé. Slovem, lid byl jen

na zevnjšek kesanský, ale uvnit v duši zstal vren staré

víe pohanské. Ostatn to ani jinak býti nemohlo, nebo výklad,

že je vbec jediná víra v jediného boha správná, byl lidu nepo-

chopitelný. Nikdy proto nemohlo bžeti o pemnu víry, o na-

hrazem' staré vírou novou, nýbrž za tehdejších pomr bylo možno
jediné pipojiti novou víru k staré. Obtišt, chrámy a idoly

bylo možno zrušiti a zkáceti na ráz, ale ne víru ze srdcí lidu. Oby-

eje a víra pohanská zstaly a pouze se k nim pipojil jeden velký

nový bh a nový jeho kult. Pi tom však se kesanství ve své

podstat nemohlo slíti s pohanstvím v jedno nové náboženství

a lid se stal proto nutn dvojvrný a po pijetí kestu nastala

všude, zejména na Rusi, dlouhá perioda dvojvérstvt (flBoeB-fepié)

.

Že církev kesanská, a na západ, a na východ, kde bylo jinak

») Ebbo II. 1.

18



274

více tolerance, nemohla stav takový trvale trpti a schvalovati,

je na bíledni a djiny slovanských národ poskytuji radu doklad
pro toto dvojvrství a pro boj, který vedla k vli tomu církev

ímská i východní se zbytky pohanství v Cechách, v Polsku a ze-

jména v Rusku. V Cechách nejen z legend svatováclavských,^)

ale i z legend o sv. Vojtchu vidíme, že koncem X. st. nebylo lze

odvrátit Cechy od pohanské víry^) a na totéž ukazují ješt zákazy

Betislavovy a Sebíovy z r. 1039 a 1092,^) jakož i pouení homi-

liáe Opatovického.*) Kosmas oznauje venkovský lid pi r. 1092

slovy: ,,villani adhuc semipagani."^) O njakém slovenském knížeti

ze severních Uher sdluje zase Dtmar, že byl sice kesan,
ale pi toni sloužil starým bohm.®) V Polsku, jak jsem výše po-

vdl pi výkladu Dhigošových zpráv,') brojila ješt kázání XV.

století proti ctní ,,idol" pi rzných výroních slavnostech

a statut krakovské diecese z r. 1408 pipomíná u kesan rity

pohanské.8) Rovnž u Baltu existoval kult idol ješt v XIII.

století®) a o pokéstných Slovanech v Braniborsku podotýká

Dtmar, že vedle Krista vraceli se k bohmi®) a Wippo kesanské

1) V legendách tchto zove se lid za doby sv. Václava ,,semipaganus

populus" a vypráví s, jak obtoval ješt pohanským bohm a idolm
(Opórtet ed. Pehaf 3Ó2, 394, 400. 401). Oportet p. 394 dí se: ,,Adhuc igitur

geatibus et populis per plurima loca regni sui (sti Venceslai) ritm erroris

antiquum observantibus capita sua daemoniis et non deo inclinautibus

alienis diis víctimas et holocausta scelerata libantibus beatissimus miles

dei Venceslaus non solum módo symulachra manibus hominum facta sper-

nebat etc. ..." Starší pramen, legenda Christianova, praví pouze: ,,Quia

vero radicitus necdum avulsi fuerant paganorum supersticiosi ritus, dum
plurimi ad immolandum demoniis nefanda properarent Sacrificia cibisque

"ex ipsis potibus simul inquinarentur" {ed Peka 152).

"
- 2) Dmar IV. 19, Víta Ad. auct. Can. 11. Srv. i Kosmas k r. 995

(I. 29).

% 3) Kosmas II. 4, III. 1.

*) Srv. výše 29. a úvod Hechíúv str. XXXVI. si.

. . ^) Kosmas III. 1.

•) Dtmar IX. 4 (VIII. 3).

• • ') Srv. výše str. 171.

'..-..
: 8) Archiv si. Phil. V. 687, XV. 316.

•) Podle Mekl. Urkundenbuch k r. 1219 {Sommerfeld Gesch. d. Ger-

manis. Leipz. 1896). Výše jsme' už uvedli zprávu Dtmarovu {III. 10),

podle níž se i kesané klanli ješt bohm pohanským. V Prusku, Litv,

a Žmdi docela existovala dvojí víra ješt v XVI. a XVII. stol. Srv. o tom

u Brucknera Litwa 44, 65, 75 a zde dále na str. 277.

") Dtmar III. 17 (10).



Lutice z poátku XI. století oznauje slovy „semichristiani"".^

Na jihu Slovanstva to bylo práv takové, alé vím jen o stížnosti

Jana Exarcha za doby cara Symeona (893—927), že se u bulhar-

ských Slovan udržuje stále pohanství.^) Ale nejhloubji do tchto
pomr mžeme nahlédnouti v Rusi, kde nám k tomu dává pí-
ležitost rozsáhlá církevní literatura rzných kázání, pouení,

zapovdí a pod. Z ní vidíme, jak církev v XL

—

XII. století

stále ješt úporn bojovala s vírou v bohy a se slavnostmi na
poest jim konanými.®) Ba ješt traktáty ze stol. XVI. a XVII.
mají narážky, z nichž vidíme, že se ješt udržovala místy víra

pohanská nebo že se ješt po pohansku pohbívalo a pod.*) To,

co napsal do svého pouení O KaaHHX-b BojkíhxI) prep. Feodosij

Peerský: ,,CnoBbM'b HapHiíaiomecH xpecTbHHH, ho noraHbCKH

HCHByme", — je obyejná výtka tehdejší doby.*)

Kesanství, které zavedl na Rusi Vladimír, platilo zprvu

nejen pro Kijev a Novgorod — ostatní koniny vnitní Rusi po-

kestny byly mnohem pozdji, jak jsem už svrchu povdl,*) —
nýbrž i tam v Kijev a v Novgorod bylo zprvu ist ofíiciální:

pijali je kníže a jeho dvr a jen menší ást lidu mstského. Tedy
zprvu jen vyšší tídy pijaly kest.^ Ty zamnily starou ofíiciální

víru v adu boh za víru v boha nového, — odtud termín HOBHe

1) De vita Chounradi 33. [Pertz SS. IX. 271): ,,Liutizi, quique olim

semichristiani nunc per apostaticam nequitiam omnino šunt pagani."

*) V Šestodnvu 1. 125 ruk. syn. mosk. bibl. z r. 1263 (ed. Potehnja).

Viz citát v ZS. I. 234 pozn. 1.

) Srv. výše passim. Že literatura ruská z první doby kesanství
má pomrn málo zmínek o pohanství, jež se znovu ozývá teprve v stol.

XII. (v Slovu o pluku Igorov), vysvtluje si Anikov tím, že v první dob
hned po pijetí ktu nastala doba umlení boh pohanských (yMOJinaHie).

Nevzpomínalo se jich, ponvadž nebylo hodno o nich mluviti nebo psáti.

Pohanství bylo pro vrné lidi ,,cpaMT>". Teprve v XII. stol. se to uvolnilo

a vzpomínky na staré pohanství pišly znovu k platnosti. [Anikov 5l3.

106—109, 122—125.) Tento výklad Anikovv nezdá se mi však býti do-

stateným, zejména pro náhlý literární obrat k pohanství v Slovu o pluku

Igorov.

*) Na p. gramoty novgorodských arcibiskup Makaria a Theodosia

z r. 1534 a 1548 (flonojibHeHÍH Ki. Akt. Hct. I. 27, 57). Srv. Azbuhin Ohqy>v.i»

XXXV. 264.

5) Let. lavr.8 165. Srv. i Tichonravov JIít. IV. 3. 83 si.

•) Srv. výše str. 265.

') Srv. o tom a vbec o pomrech, jaké se vjrtvoily na Rusi |)i pe-
chodu z pohanství do kesanství, v nové knize /. V. Anikova 5l3Í>iHecTB0

H npeBHHH Pycb (Petr. 1914).
'"

i8*
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nionH nebo BtpHHe niOflH nejstarších ruských text.i) K nim obra-

cejí se první pouení církevní, jim píslušel nejdíve kesanský
satek s vnením,^) ti vydržovali první svjašeníky a z nich vyšli

také první borci a apoštolé nové víry. Kesanství se pizpsobilo

jejich družinnému bytu, uložilo se v jeho hotové formy i vlilo

do nho nový smysl. Proto také i hostiny (nHpH) družinné a pod.

uznalo a hledlo jen družinný byt nov spoádati.^) Naproti tomu
lid zstal dlouho vren starým bohm,*) zejména svým do-

mácím : Perunu, Volosu, Svarogu — ohni, dále vilám. Rodu, Ro-

žanicím, Pereplutu, duším svých pedk; modlil se k nim, pinášel

jim dále obti a úastnil se stále s dychtivostí starých tradiních

zvyklostí pohanských, — zatím co církve zely prázdnotou,^) a

když pijal novou víru, pijal ji bez vroucnosti a oddanosti vedle

staré. S hlubokým pesvdením prvních proselyt antických

nelze toho srovnávati. Církev byla ráda, když lid dostávala do

kostel, kde se mu kázalo, kde se mu pedvádly všelijaké cere-

monie, aby si pomalu zvykal nové víe, — ale že to šlo pomalu

a tžce, vidno ze starých zpráv, podle nichž lid shromáždný
v kostele bavil se, jako venku na svých sboištích pohanských.

Lidé v nedli chodili do kostela ,,Ha KomyHH, Ha Hrptr, na oótjH-

íieHie H nbHHCTBo" — v kostele byl jjroBopt MHon> h cMtxt

H meniH . . . nane cKOMopoxij CM-feeTCH h óectm,! h meniH tbo-

pHxe," jak trpce pipomíná duchovní.*) Ostatn i sami svjaš-

eníci, kteí byli lidé beze všeho vzdlání a nemohli lid rádn
pouovati,') byli také jen poloviními kesany a úastnili se

na mnoze nadále pohanských slavností.®)

Mžeme proto dobe íci, že na Rusi pes officiální vy-

znávání víry Kristovy trvalo pohanství až do XVI. století

1) Anikov 5l8. 170 si. Terminu pravoslavný (t.j. pravé víry proti here-

tické) užito už v Žití sv. Nauma z po. X. stol. (ed. Lavrov 24).

2) Srv. Pouení metrop. Jana II. kde se dí: „ohíc He usaerb na

npOCTblXlj JlIOneX-b 6jiarOCJIOBeHbe H B-feHHaHbe, ho OJlíipOMTj TOKMO H KHH33MT>

BiHHaTHCH." (HcT. 6h6ji,VI. 18.)

«) Anikov 1. c. 172. 177—180.

*) Že ostatn i ve vyšších tídách objevovala se pozdji reakce k staré

víe, vidíme nejlépe ze Slova o pluku Igorov, kde vystupuje ješt pln
pohanská tradice se svými bohy.

6) Letopis lavr. k r. 1068 (str. 1663).

•) Viz Smirnov C6. bt> necrb KjnoHeBCKaro 242.

') Goluhinskij HcT. p. v,- I- 2«, 836 si.

') Goluhinskij 1. c. 857. Srv. doklady u Ponomareva FlaM. III. 224, 234.
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vedle kesanství.!) flBocBtpIe zovou 1o staí uitelé.*) Teprve

od XV. stol., jak se podobá, zanikly na dobro staré pedstavy
náboženské i víra v staré bohy a zstaly jen survivaly a chabé

ohlasy jich v rzných poekadlech, zaklínáních a zstalo jen

množství drobných povr, jejichž podstata a pvodní význam
nebyl více jasný, povr, s nimiž ovšem církev vedla boj dále,

ale boj marný po dnešní den. Také stará jména boh ozývají

se potom jen v nesrozumitelných zkomoleninách nebo v nových,

umle zkonstruovaných zprávách.

Závér.

To, co v celku a pedevším charakterisuje staré slovanské

náboženství, není monotheism s vírou v jediného boha, v nej-

vyšší dobro, není dualism moci dobré a zlé, není polytheistický

Olymp s vyhrannými a roztídnými funkcemi a attributy boh
i s píslušnými kulty, není vyvinutá hierarchie a velkolepé chrámy,

nýbrž vc jiná. Starý Slovan žil pedevším v stedu svta duch
významu a moci souadné. Celá píroda kolem nho byla jimi

oživena a rovnomrn naplnna. Summ' háje, kik sovy nebo

brení potku byly hlasy, kterými se ozývali duchové, hlubokát r\'bníka nebo tišina tmavé sluje skalní mluvila k nmu také,

ohe byl živý projev démona sluneního, bludiky, páry nad
vodou, oblaka na nebesích byly vzdušné postavy vil, rusalek

a had pod prahem bytostí posvátnou práv tak, jako vlk nebo

medvd, který pobíhal kolem ddiny nebo v koví íhal jako

vtlený nepátelský démon. Slovan cítil stálé jejich psobení
na sebe, svou odvislost na všech stranách a celá jeho snaha, jeho

náboženská praxe nesla se pirozen k tomu, aby si tento pomr
upravil, aby démony bud odvrátil od sebe a podnítil proti ne-

píteli, nebo získal jich podporu pro sebe a svj rod po dobrém
nebo s donucením. A byly to pedevším hospodáské zájmy, úroda

1) Azbukin Onepicb XXVIII. 148. XXXIX. 264 si., Goluhinskij

HcT. p. it. 1. 2, 851. Srv. i sta A. Ponomareva v FlaM. np. uepK. jiht.

III. 290 si. Ale vedle na staré Litv dvojvrství trvalo do XVI. až

XVII. stol., kdy vzývala se P. Maria vedle pohanských boh [Usener

Gottemamen 80.). Ostatn i v Rusi stavli ješt v XV. stol. trapezy

Rožanicím ve spojení s uctíváním P. Marie [Anikov Hs. 30).

*) Srv. hned na poátku Slova nk. christoljubca ,,He Mora repn-feTH

KpecTbHm. Bo nBoeBtpHo noiBymHx-b" {Tichonravov Jl-kr. IV. 3, 89, Pono-

niarev FlaM. III. 224). V témže Pajsijov Sborníku 97 teme frasi flBoe-

B-fepie jtio6hth {SreznSvskij Max. I. 640).
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a zdar na poli, pi dobytku a pod., které mu ležely na srdci a jež

od svých boh požadoval modlitbou a obtí, nebo také nucené:

zaklínáním a arodjnými praktikami. Odtud bere vznik velká

úloha arodj — volchv v starém život slovanském, odtud

slovanské pohanské náboženství bylo namnoze jen projevováno

magií a kulty hospodáskými. -

Taková byla podstata a hlavní reliéf slovanského náboženství

až do doby. pokestní. Jen málokteí z tchto duch — démon
poali pi tom nabývati zvýšeného významu, a to bud ti, kteí

byli nad jiné blahodární nebo škodliví a strašní, tedy pedevším
démoni zjev nebeských a atmosférických: personifikované slunce,

nebo zase personifikovaná boue s hromem a bleskem, nebo

démon, jenž ml v oích lidu hlavní péi o hospodáství. Tak vznikl

Perun, Svarog a Veles. Jenom že si tchto vyšších forem nevy-

vinulo Slovanstvo ani stejnomrn, ani v jeden celkový ,,slovan-

ský" systém boh. Záhuba pohanské víry a nové náboženství

Kristovo pišlo díve, nežli k tomu mohlo dojíti. Vidíme jen ná-

bhy více mén rozšíené a pokroilé — podle toho, jaký byl

vbec kulturní pokrok u rzných slovanských národ a ovšem

i podle toho, jak jsme — celkem nedostaten — informováni.

Pouze u Slovan ruských a polabskobaltických setkáváme se

nejen s vtší mrou zpráv, nýbrž i s vyšším stupnm náboženství,

zejména u posledních, kde k náboženství pistupuje vysplý kult

a vyvinutá knžská organisace, které patrn na lokálním rozvoji

víry i kultu náležel pední podíl. Kdežto u ostatních Slovan lze

jen s tží prokázati úast na vytvoení dvou, tí spolených boh,
je jich u Rus již ada a ješt více u polabských a baltických

Obodrit, Lutic a Pomoan, Pední úlohu u všech Slovan
mla božství slunená a atmosférická, personifikované slunce

a boue s bleskem, a ta jsou také jedin u všech bud pímo do-

ložena, nebo je mžeme aspo oprávnn pedpokládati.

Ale tato náboženství, tyto lokální okruhy boh, aspo pokud

je známe, nebyly lidové, nýbrž spíše officiální, státní nebo knžské,

církevní. Vladimír, když stavl vedle svého dvorce pantheon

ruských boh s Pcnmem v ele, dal tam patrn i bohy cizí, bohy

národ podmanných, které kolem ruského Peruna seskupil tak,

aby tento pantheon byl zárove obrazem jeho moci politické.

A polabsko-baltití bohové nebyli zase z valné ásti nic jiného

než jedno a totéž božství slovanské, v rzných kultovních ste-

diskách rzn jmenované, a význam jejich v celém kruhu boh



279

baltických závislý byl na doasném politickém významu obce

nebo kmene. Tak se stalo, že asem vynikli a v ele stáli retranský

Radogost, arkonský Svantovit nebo šttínský Triglav, stargardský

Prove, ale to vše s njakým skuteným systémem nebo genealogií

boh nemá co initi.

Ostatn se místy uplatnily i vlivy cizí, vnášející do domácí

slovanské víry prvky jiných náboženství. Vidíme-li, jak slovanská

kultura na všech stranách doznávala vliv cizích, je už a priori

zrejmo, že ani náboženství, ani kult nezstaly jimi ušeteny.

A také znamenáme stopy tchto vliv ze sousedních kultur pe-
jatých. Od Irán, zdá se, pišlo k Slovanm samo jméno bo^
a snad i ctní (i slovo) kúra, jakožto ptáka slunci zasvceného

a vbec zvýšený kult slunce a ohn, který nám dokládají zprávy

orientální. Od Uraloaltajc pešly do Slovanstva terminy balvan,

kumir pro kamenné idoly, pešly vlivy magie šamanské, z Orientu

dále pešel i Chors a Simargl a snad i polykefalism idol, od Ger-

mán máme v Rusi stopy kultu Thorova, u baltických Slovan
ctní Julia ; také thrácké vlivy byly tu pravdpodobn, ale to se

ješt nepodailo zjistiti (German?) a totéž platí o litevských, na

nž se díve píliš mnoho vilo.i) Nejsilnjší a staré^) byly však

vlivy eckoímské, jimiž pešly ke Slovanm rzné kultovní

slavnosti duší zemelých (rosalia, pcoSávia), kalendy a brumalie

s karnevaly, a jak se podobá, i adonie i dramatické akty slavností

jarních a letních, dále ctní Rožanic a Rodu, Srei a množství

praktik arodjných. Konen i samo antické kesanství ne-

zstalo beze vlivu na pohanství slovanské, zejména tam, kde

pohanství dlouho trvalo a existovalo déle vedle vznikajícího

kesanství a v styku s ním, jako to bylo v Polabí. Sem patí za-

jisté na p. pedstavy o nebi a podzemí u Pomoan, sem ohlasy

dualismu dobra a zla (zejména z literatury apokryfické) a sem

konen i matná monotheistická pedstava o existenci jednoho

boha, vládce všehomíra.
**' Celkem však vliv není tolik, aby zastely domácí základ

slovanského náboženství, jenž byl patrn píbuzný fondu ostatních

1) Srv. na p. ŠafaHka SS. II. 634 si.

*) Stojí jist za zmínku, že už dávno ped Kristem jsou doklady vliv
a spojení eckého náboženství se stedem a severem Rusi. Srv. tradice o Hy-
perborejcích, ctitelích slunce a o poutech jejich do eckých chrám (Diodor

II. 47), nebo zprávu Herodotovu o mst Gelonu y zemi Budin, kde stály

chrámy ecké a konaly se slavnosti na poest Dionysovu (Her. IV. 108).
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Indoevropan. Celkem se slovanské náboženství vyvíjelo samo-

statn, bez hlubších vliv cizích až do doby rozchodu Slovan.

Vlivy cizí i tu byly, ale nepatrné, jak už nesla sama sebou zakar-

patská pravlast Slovan od jiných kulturních oblastí (mimo

skythosarmatskou a finnskou) znan oddlená. Teprve od té

doby, co se Slované rozešli a posunuli jednak na Nvu a behy
Baltického more, jednak na moe erné a Kubá, jednak na

Dunaj a dále na Balkán, nastalo patrn zvýšené psobení cizí.

Do té doby, tedy do I. poloviny I. tisíce po Kjristu, padá patrn
nejvtší poet a nejsilnjších vliv, jak orientálních, tak zejména

antických, jak jsme je práv naznaili. Další a hlubší analysa

tchto všech pomr je však zstavena pracím budoucím.

O ethické stránce slovanské pohanské víry nelze níiluviti.

Primitivní náboženství nebylo vbec spojováno s mravoukou.^)

Ethické zásady vstupují do nho teprve na stupni vyvinutjším.

U pohanských Slovan nemáme toho doklad ped vlivem

kesanským,^) a je vbec pravd nepodobno, že by byly ethické

zásady v nm pišly ke zvýšené platnosti, nanejvýše poátky.

Bh Prove byl snad personifikací ethického principu práva, —
ale ani to není jisté. A jiných doklad není. Vývoj v tomto smru,
byl-li, ustal tím, že pohanství slovanské brzy nahrazeno bylo ná-

boženstvím založeným pedevším na podklad mravním.

1) Tylor Úvod do anthr. 409—412.
2) Srv. výše str. 161, 180.



PÍDAVEK I.

Pehled prací na poli slovanské mythologie.

Jak jsem j iž výše povdl, j e slovanská mythologie vedle právní

historie jediným oborem kulturních starožitností slovanských,

v kterém bylo mnoho pracováno. Ovšem práce jsou ceny rzné
a velmi mnoho je jich úpln bezcenných. Píinou toho jest v první

rad sama látka, svádjící snadno i jinak stízlivé badatele k bez-

podstatným hypothésám a vymyšleným fantasiím. Setkáváme se

s tím už od samých poátk slovanské mythologické literatury:

i nkteré zprávy staré, které jinak mají ráz pramen, jsou už

podzejmým vlivem vymyšlených fikcí, na p. v historii Dhigošov
(srv. naped str. 13).

A po nm vidíme velmi asto, jak staí kronikái vplétají

do svých historií obrazy pohanského Olympu slovanského, které

jsou z menší nebo vtší ásti vymyšlené. To vidíme v kronice

Botov vydané r. 1492, obsahující nejen popis, ale poprvé i vy-

obrazení slovanských boh^), nebo v Polsku u AI. Guagniniho,

M. Miechowského, M. Cromera atd.,^) v Rusku u autora Gustin-

ského letopisu, u Gizela,^) v Cechách v Kronice Hájka z Liboan,

nebo u Pavla Stránského*) a zejména u Jana Stedovského,

^) Chronicon Conradi Bothonis. Mogunt. 1492 (pozdéji vydal ji

Leibniz 1711 v Ser. rer. brunsw. III., Nr. 14). O Bota se opíral i Bangert

ve svém vydání Helmolda z r. 1659 a pejal tyto obrazy.

*) A. Guagnini, Chron. Pol. (ed. Pistorius Ser. II. 346) a Sarmatiae

descr. (tamže I. 25). M. Miechowski Chron. reg. Pol. II. 2 (ed. Pistorius Ser.

JI. 20). M. Kromer De origine et reb. gestis Pol. III. 1 (ed. Pistorius Ser.

II. 432).

=») Gust. letopis ze XVII. st. (FICPJ! II.) a Gizel CHHoncHCb Petr. 1746.

Srv. výše str. 9.

*) Hájek z Liboan Kronika eská. Praha 1541 passim, Pavel Stránský

Respublica Bohemiae. Lugd. Bat. 1634, . VI. str. 247 si.



282

faráe v Pavlovicích na Morav, v jehož Svaté historii moravské

z r. 1710 shledáváme se opt s novými bohy slovanskými obrazy

provázenými!) a jehož pak následovali i Mar. Ullmann a Jií

Papánek.2)

V XVII. a XVIII. stol. se setkáváme i s traktáty speciáln

se obírajícími slovanskou mythologií, v první rad s pracemi

obou bratí Frentzel, z nichž od Abrahama vyšlo už r. 1719 obšírné

a uené pojednání ,,Commentarius philologicohistoricus de diis

Soraborum aliorumque Slavorum".^) Ale jak Frentzel, tak i ada
nejblíže následujících historik*) opírali se však nejen o staré

dobré prameny (mimo letopis Nestorv,^ jehož neznali), nýbrž stále

o fikce starších kroniká, zejména Dlugoše, Bota a Stedovského

a ješt více o spisy Chr. Hartknocha a J. Lasického o mythologii

litevskopruské,^) z nichž penášeli celé ady boh do Olympu slo-

vanského, a konen i o padlky figurální, jaké se vyskytly zejména

v Meklenbursku.®) Není proto divu, že Josef Dobrovský r. 1808

^) /. StPedowský Sacra Moraviae Historia (Solisbaci 1710), kap. V.

si. Srv. výše str. 166 a sta V. Praská Der Mahrer Stedowsky als Mytho-

loge (Feuil. Politik 1906. 10. II.)

2) M. Ullmann Altmáhren. Olmútz 1762. II. c. IX. J.Papánek Historia

gentis Slavorum. Cinque Eccl. 1780. 167. (cap. IX.)

•) Vyšel u Chr. Hoffmana Script. rer. lus. (Lips. Budiš. 1719) II.

85 si. hned za studií Michala Frentzela Dissertationes tes de idolis Slavo-

rum (II. 63—84). Dále srv. Waener Diss. de idolatria veterum Missniae

incolarum (Lips. 1698); H. Masius Antiq. Mecklenb. schediasma hist.

phil. Lub. 1700; Anonymus Religion der Moscowiten. Francf. Leipz. 1717.

*) Ddderlein Slavonischruss. Heiligthiím mitten im Deutschland.

1724; Weckenrode Altes und neues Riigen. 1732; Schwariz De ollaVulcani.

174.5 ; M. Popov BacHOCJiosbe. Cn6. 1768 (franc. pod titulem Petite mj^hologie

slavonne r. 1789, 1793; pejal to Leclerc do své ruské historie I.); G. Ayre-

rus Hermannus Slavicus. Gott. 1768 cap. III. ; Szybiúski G. Hystoria bogów
bajeczna. Warsz. 1769. Steinbriick J. Vom Gótzendienst in Pommern und
Riigen. Stettin 1792, OsiúsM A. Slovnik mitologiczny. Warsz. 1803. Kayssa-

row Andr. Versuch einer slawischen Mythologie in alphabet. Ordnung.

Gottingen 1804 (rusky vyšlo v Moskv 1807 pod titulem CjiasaHCKaH mh-

eoJiorlji KaflcapoBa, II. \ yd. 1819), Scheller Mythologie der wendischen und
anderer deutschen Vólker. Neuburg 1804. Gr. Glinka. flpeBHH peJiHrin cjia-

BHH"b. Mitava 1804.

*) Chr. Hartknoch Selectae diss. de variis rébus prussicis. 1679. c.

VI. si.. Alt und Neues Preussen (Frankf. 1684) c. V.

—

X. /. Lasicki De diis

Samagitarum etc. 1616. Spisovatele, kteí spojovali litevskou a slov. mytho-
logii v jedno, viz u Ign. Hamiše Wiss. si. Myth. 76. si.

•) Srv. zejména A. Masch a D. Woge Die gottesdienstl. Altertbumer

der Obotriten, Berlin 1771. (více o tom. viz výšs na str. 163). Srv. též/.
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do svého Slavínu napsal: „Nichts bedarf einer kritischen Revision

und Mustening im Gebiete der slavischen Altertumskunde so sehr,

als die Mythologie," 1) a sám pomýšlel na vydání mythologie slo-

vanské .*)

Ostatn ani pozdji v první polovin XIX. století pes kritický

vliv Dobrovského a Šafaíka nebylo valn lépe, nebo i tu literatura

vykazuje mnoho dl ceny nevalné nebo zcela bezcenných.^) Ani

sám P. Šafaík, akoliv sám jednou oste celý stav posoudil,*) ne-

dovedl se vždy dostati ze zaarovaného kruhu, v nmž se nalézala

disciplina slovanské mythologie.^) Ale pece je znáti obrat k lepšímu

a od let tyicátých, mžeme íci, nastává vbec pierioda práce

Potocki Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe. Hamb. 1 795. Proti

byl zejména Lewezow K. Uber die Áchtheit der sog. obotrit. Runendenk-

máler zu Neustrelitz (Abb. Akad. Berlín 1835).

^) Slavín (Prag 1834) 264 (v referátu o mythologii A. Kayssarova).

O pracích v slov. mythologii za doby Dobrovského viz jeho korrespondenci

s Bandtkiem ed. Francev 23 si., 30 si., 47.

^) Viz doklady u Jakubce Literatura eská XIX. stol. I. 256—

7

(dopis Ribayovi 16, II. 1791 a Zlobickému 20, XI. 1790).

') Jungmann A. Krátký obsah náboženstva pohanského u Slovan
(Krok II 3. 339—392). Tkaný Ant. Mythologie der alten Deutschen und
Slawen. Znaim 1827, /. Kollár Sláwa bohyn a pvod gmcna Slaw ili

Slawjan. Pešt 1839, Dle Gotter von Rethra oder mythol. Alterthiimer

der Slawen (nevydáno ; srv. o tom sta V. Vandráka v sborníku Jan Kollár

1793—1852, 243—246 a SreznSvskshovyKMHTl. 1851 . LXX. 87 si.), Krolmus

V. Poslední božišt emoboha s runami na Skalsku. Praha, 1857, Rozum
Jan Slovanské bájesloví. Praha 1827, V. Damjanovió Bjepa npesHOCTH. Bhhhh
1817, /. Lazarevi Conpy>KecTBO jipeBHMX 6oroB. Mnerun 1810, Sacharov

CKaaaHÍH p. nap. I. Cnas. pyccKan MHeonoriji. M. 1836, Kasiorskij M.
HanepTaHie cjiaa. MHTOJioriH C. 116. 1841, Bernhardi W. Bausteine zur slaw.

Mythologie (Jordans Jahrb, f. Lit. 1844 I. 337), Gliickselig Th. Alkuna.

Nordische und nordslaw. Mythologie. Leipzig 1831, Liebusch G. Scythica

oder etymol. und kritische Bemerkungen uber alte Bergreligion und Feti-

schismus mit der bes. Riicksicht auf die slawischen Vólker, Camenz 1833,

Oderborn P. De Russorum religione et ritibus. 1841, Schwenck K. Mytho-

logie der Slawen. Frankfurt. 1853. (VIL svazek díla: Die Mythologie der

asiat. Vólker. Frankf. 1843—1853), Bandtkie J. Dzieje národa pol. Vratisl.

1835 I., Naruszewicz A. Historya nar. polsk. ed. 1836. II. 23. Stan.

Sestrencewicz-Bogusz Recherches hist. sur l'orig. des Sarmates etc. 1812.

582 si. I^pší je L. Gisebrecht Von der Religion der wendischen Vólker an

der Ostsee. Stettin. 1838.

*) M. 1833, 257.

») O rusalkách (M. 1833), Podobizna emoboha v Bamberku (M.
1837). O Svarohovi, bohu pohanských Slovan (M. 1844). Ale padlky
Masche a Hagenowa (runy) oste odsuzoval. Srv. SS. II. 634.
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nejen zvýšené, ale už i práce hlubší a krititjší. Málo kritické,

ale vlivné a smrodatné jsou v letech 40—70. práce Ign. J. Hanuše,

zejména jeho filosoficky založená a úpln na podklad indoiránské

mythologie zpracovaná „Die Wissenschaft des slawischen Mythus"

(Wien—Lemberg 1842) a „Bájeslovný kalendá" (Praha 1860),

jež mnozí dilettanti posud mají za kanón slovanské mythologie.^)

Lepší jsou už studie Jos. Erbena, Jana Er. Vocela, J. Jireka,

V. Brandla a J. Perwolfa, kteí namnoze nastupovali methodu
srovnávací, ale trpli pílišným vlivem falešných rukopis
Zelenohorského a Královédvorského.2) V Polsku shledáváme se

i v této dob ješt s pracemi nevaln cennými nebo fantastickými,^)

tak i u Jihoslovan,*) ale za to ruská literatura vyniká už boha-

^) Jiné Hanušovy práce jsou: Dva, zlatovlasá bohyn pohanských
"Slovan. Pojedn. král. spol. nauk 1860, Nástin bájených bytostí Báby
a Dda (tamže 1864), O meth. výkladu pohádek slovanských (tamže 1863.

Zprávy zašed. I.), Uber das Wesen und Ursprung der slaw. Mythologie

(Sitzungsber. kg. Ges. Wiss. 1865. II.). Hanuš byl silný indoman, buduje

vše na indoiránských základech (a také litevských), hledisko ostatn, na
které už Dobrovský se stavl (Slovanka II. 173, Slawin 413) a po nm
J. KoUár.

2) /, Erben vedle svých drobnjších lánk (pomýšlel asi také na vydání

celé mythologie) vydal: O kosmogonii pohan. Slovan (M. 1866, 35), Mo-
rana (Zprávy zas. král. spol. nauk 1847, 14), Víly ili sudice (Slov. Sborník

1883, 1), /. Er. Vocel Pravk. Praha 1867 (str.361—388), O Chorsu (Sit-

zungsber. kg. Ges. Wiss. 1849, 33), /. Jireek Studia z oboru mythologie

eské (M. 1863, 3, 141, 262), O bohu Velesu (M. 1875, 405), V. Brandl

Píspvek k mythologii eské (MM. 1876, 59), /. Perwolf Staroslov. ády
a obyeje. Praha 1885, 60. K tomu srov. však i bezcenné stati slovenských

badatel V. Paulinyho-Tótha Slovenské bájeslovie (Turó. Martin I. 1876)

a A. Reusse Úryvky z bájeslovia drievnych Slovákov (SI. Pohlady 1882 16,

104) ; ze slovenských kruh pochází i bezcenný pehled „Náboženství

pohanských Slovan" uveejnný v Osvt 1863, 213 si. a /. Hollého Bájosloví

pohan. Slovákov. Sebr. spisy ITI. 113. Vedle toho vznikla ada mythologií,

které nebyly vbec vytištny. Takové ml v rukopisu na p. D. Vahylevi,

Fr. Jachim, pítel Zapv a j.

') Lelewel J. CzQá balwochwalzca Slowian i Polski. Pozna 1857.

(Srv. i jeho Polska. Dzieje (5tc. VIII. 9, IX. 3), Chodzko Alex. Contes des

paysans despatrics slaves. Paris 1864, Gergowicz E. S. Mitologia slowiaóska

w zarysie. Lwów 1872. Szulc Kaz. Mytyzcna historya polská i mytologia

áowiaska. Pozna 1880.

*) Trstenjak Dav. Triglav, mythologino raziskavanje, Lubl. 1874,

Raziskavanja na polji staroslov. mythologie. Let. Mat. Slov. 1869, 5, 1870, 3,

1871, 172, Prener Vjek. Mythologina crtica o starosl. božanstvu Homan.
Zagreb, 1863. Rakovski ropcnlfi rTxTHHK-fa. Nový Sad 1857, Grujev J,
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tostí studií i lepší kvalitou.
1) J. Sreznvského,,CBJiTHnHma h o6pHHH

H3fciH. 6orocny«eHÍH CnaBHHij" byly do jisté míry základním dílem

a A. Afanasjeva ,,noeTHHecKÍH BOsaptHiH CnaBHH-b na npHpony" po-

skytly aspo pebohatý svod materiálu, nehledíc k mnoha jiným

studiím. Celkem však možno íci, že slovanská mythologie stále se

ješt utápla v nekritickém pejímání rzných boh z pramen ne-

hodnovrných, z pozdních kronikáských výmysl nebo z cizích,

sousedních náboženství, nebo v pílišném spojování mythologie

s historií jazyka, s národní poesií a že definitivní obrat k lepšímu,

k vtší prohloubenosti i vtší kritinosti nastoupil teprve od let

osmdesátých minulého století vlivem nkterých studií a kritik

A. J. Kirpinikova, V. Jagie, A. Briicknera, A. Potebni, N. Vese-

lovského, N. Sumcova, T. Maretie, J. Karlowicze, . Kreka atd.,

které ostatn pedcházela již r. 1864 kritická sta Miklosichova

o rusalkách,^) a vtším rozvojem i prohloubením slavistiky vbec.

MHeojiorHH 1873, Georgijev J. CxapHrfe h nnem. B-kpoBaHHH na ó-bjírapHTb.

Trnovo 1900.

^) Sreznšvskij J. J. CBjíTHJiHma h op^nu HSbíHeoKaro 6orocJiyiKeHÍyi

CjiaBfíHi.. X. 1846. 2. vyd. C 116. 1848. PoweHHmH y cnassm-b h npyrHX-fa

ji3biH. HaponoBT> (ApxHB-b HCT. KjpHfl. CB-fefl. KanaMOBa 1856), Oót oOHíanÍH

cojTHua y npeBHHxt cjiaBHH-b. }KMHn. 1846. 1. 1. Sepping A. Mhoh cjias.

ji3biHecTBa. M. 1849, Solovjev S. M. OnepK-b HpaBos-b, o6uHaeBT> h peroiriH

CnaBHHt 1850, Holovackij J. F. OnepK-b crapocnaB. 6acHocjioBÍH. JTbobtj 1860,

Lavrovskij P. A. O MHeHneoKHx-b B-fepoBaHHHxt CjiaBHHi, Bb ojiaKb H naiKAb.

C. n6. 1863, Afanasjev A. FIoeTHHeoKiH Bosap-fenlíi Cnassiirb na npnpony. M.

1865—69. Kostomarov N. CnaB. MHeojioriH. K. 1847, HtoKOJibKO c^ioB-b o cjia-

BíjHopyccKo MHeojioriH (P. flpeBH. 1872), KarSjev N. Fnasnoe aHrponoMop^).

orH cjias. HSUHecTBa (03. 1872. III.—^V.), Potebnja A. (ada statí srv. Jagi
HcT. CJi. ^íHJT. 553, k nimž druží se ješt obšírná pozdjší práce Oó-bHCH-tniH

ManopyccKHX-b h cponHux-b nap. n-feccHb P<I>B. 1883—1887 a ve dvou otis-

cích), Hilferding A. Hor. 6aJiT. CnasjíH-b. C. 116. 1874 (Coh. IV. 150—226

podrobný výklad o bozích balt. Slovan), Koiljarevskij A. O norpeóaJibHbix-b

o6HHa«x-b H3UHecKHX"b CjiasHHt. M. 1868, Kvašnin Samarin OnepK-b cjiaB.

MHeojioriH (P. Bec-fena 1872 Nr. 4), Nikiforskij PyccKoe JisunecrBO. C. 116.

1875, Ploinikov V. 3aMÍTKH o cpaBH. MHeoJioriH M. MioJinepa. Voronž 1880,

Sokolov M. E. CTapopyccKÍe coJiHeHHbie orn h 6orHHH. Chmóhpcktj 1887

;

MandelUam J. Onurb o6íich3híh o6HHaeBb HHnoeBp. HaponoBij I. C. 116.

1882, Syrcov MipoBosapinie HaiuHxt npsnKOB-b. I. MHeojioriíi. Kostroma 1897.

Zde bych mohl pipomenouti také nkteré stati F. J. Buslajeva uvedené

A. Archangelským K-b neKuijiMTj no hct. p. jiht. (Kaza 1898) 19 (srv. též

Jagi Hct. cji. ^un. 538, 543), pak K. D. Kavelina staf napsanou k Tereš-

tenkovu dílu ,,BbiTb p. Hapona" v Sovremenniku 1848. XI. Co5p. Coh. IV.

2. a O. F. MUlera stati literárn mythologické {Jagi 1. c. 565).

*}Fr. MiklosichDie Rusallen (Sitzungsber. Akad. Wien 1864. Bd XLVI.)
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Od té doby objevují se konen práce, které podaly už slušné

a stízlivé obrazy o celku slovanské mythologie — ovšem stále

A^edle jiných bezcenných — a vyskytují se ím dále tím astji

i jednotlivé speciální práce písn methodické a kritické. Celkový

lepší pehled, a není bez vad, maje dosti údaj prameny ne-

doložených,!) vydal R. Krek v díle ,,Einleitung in die slawische

Literaturgeschichte" (Graz, I. vyd. 1874, II. 1887), a ješt úplnjší

H. Máchal pod titulem „Nákres slovanského bájesloví" (Praha

1 891), spis stále cenný, pouze petížený materiálem folkloristickým,

jemuž pozdji následoval od téhož autora menší spisek, strunjší,

ale krititjší ,,Bájesloví slovanské" (v Praze 1907)^). Nejobsáhlejší

dílo stízliv držené v tom smru, že vyluuje vci nedoložené,

nehodnovrné a všechen folkloristický materiál, vydal L. Léger

pod titulem „La mythologie slav", Paris 1901,3) pipraviv je

adou ped tím uveejnných lánk.*) Menší dobrý pehled vyšel

anonymn ve Lvov r. 1894.^)
'

'
" Hlavní podnt pro rozvoj posledních 30 let dlužno však hle-

dati v nkolika výborných kritických studiích z péra A. Kirpini-

kova,*) . Kreka,') A. Sobolevského,®) N. Veselovského,®) T, Mare-

1) Srv. kritiku A. Brúcknera v Archivu si. Phil. XIV. 161.

2) Od téhož autora tiskne se nový populární spis o slov. mythologii

v americké sbírce ,,The Mythology of all Races". Boston. III.

3) Dílo vyšlo r. 1904 v Blehrad v pekladu srbském (pel. R. Agato-

novi), r. 1907 ve Ohjioji. 3an. rusky (pel. A. Pasenko).

*) Esquisse sommaire de la mythologie slav v Revue de l'histoire

des religions 1882 (srbsky ripocB. FjiacHHK 1883, esky Slov. Sborník 1883,

rusky <HJioJi. 3aji. 1898), Études de mythologie slav (Revue de hist. rel.

1895). Zde bych uvedl ješt francouzskou sta A. Lefévra Mythologie des

Slaves et Finnois. Rev. de l'école anthr. VII. 1897.

^) M. K. O religii pogaskich Slowian. Lwów 1894. (srv. ref. Brúck-

nerv v Kwart. hist. 1895. 677). Struný pehled slovanského bájesloví

vydal Zd. Tobolka v as. spol. p. stár. 1895, 20, jiný obšírný pehled vyšel

v díle W. Boguslawského Dzieje Slowianszczyzny pohxócno-zachodnicj do

polowy XIII. w. II. 710—862 (Pozna 1889). Neznáma mi zstala knížka

Šwierzbiúského Wiara Slowian, ich byt domowy i spoleczny. Warsz. 1884.

Zde bych nejlépe uvedl i zajímavou srovnávací práci /. Lipperia Religionen

d. europ. Culturvolker d. Litauer, Slaven, Germanen, Grlechen und Rómer
in ihrem gesch. Ursprung. Berlin 1881.

•) A. J. Kirpinikov Hro mm anaeMb flCCTOB-bpHaro o jihhhuxtj 6o-

HtecTBax-b CnaBaH-fa v }KMHn. 1885. IX. 47—65.

') . Krek Beitráge zur si. Mythologie (Archiv si. Phil. I. 134).

8) BoJiocT. H BjiacÍH P4)B. XVI (1886) 187.

') Patí sem ada studií vyšlých v jeho sérii ,,Pa3biCKaHÍH bb o6jiaoTH

p. nyx. cTHxa", hlavn kap. VII, XIV (3an. Ahea. XLV., CóopHHK-b
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tie,i) W. Nehringa,*) Iv. Šišmanova,') a hlavn V. Jagie^) i A.

Briicknera,*) k nimž se nejnovji pidružily práce J. Anikova,*)

Dm. Zelenina,') St. Rožnieckého ®) a M. Arnaudova,®) od nichž

uvádím zde pod arou jen práce nejdležitjší. K nim druží se dále

velká ada drobnjších a mén významných studií a lánk bu
autor práv jmenovaných, nebo jiných slovanských i neslovan-

ských, z nichž nkteí pomáhali aspo piln a platn snášeti nový

materiál. Srv. zejména v Polsku J. Karlowicze, S. Matusiaka,

S. Zaborowského, v Rusku P. Syrku, J. Franka, A. Famincyna,

Ed. Voltera, B. Ljapunova, V. Moulského, Vs, Millera, V. Hnátjuka,

Srebrjanského, v Cechách C. Zíbrta, Ad. erného, J. Voráka,

J. Soukupa, na jihu M. Srepela, I. Ivanova, T. Smiiklasa vedle

autor mnoha drobnjších statí, o nichž bylae výše na místech

píslušných. Záslužná byla své doby i Azbukinova sbírka pohansko-

mythologických doklad z pozdjší doby vymírajícího pohanství

{XI.—XIV. stol.), a se jinak opírá píliš o nekritického Afana-

sjeva.^") Dnes je ovšem práce Azbukinova na dobro pekonána
knihou J. Anikova.

AKan. XLVI.) a sta o rusalkách v >KMHn 1885 IX. Srv. Jagi Her.

CJi. 4>HJi- 846.

') F. Mareii Zu den Gotteraamen der balt. Slaven. (Arch. si. Phil.

X. 133).

2) W. Nehring Der Name Bélbog in der si. Mythologie (Archiv si.

Phil. XXV. 66).

') Iv. Šišmanov FIpHHOcb Kbvn> nap. erHMOjiorHH (C6. Hap. yM. IX. 1893).

<) V. Jagi Myth. Skizzen (Archiv si. Phil. IV. 412, 548 V. 1. 166.

VIII. 655).

6) Briickner A. Myth. Studien (Archiv si. Phil. VI. 216, IX. 1, XIV.

161). Srv. dále Mithologia, jej dzieje, metoda i wyniki (Bibl. warsz. 1893.

II. 490) a sta o mythologii slovanské v polské Encyklopedii IV. 2, 149 si.

(1912), v níž do.stupuje Briickner na stupe veliké skepse.

•) Anikou J. BeceHHaa o6pHn. n-kcHH na sanajii h y CnaBUH-b. Cn6. 1905.

5l3biMecTBo H npeEHHíi Pycb 1. (Cn6. 1914).

') Dm. Zelenin Kt BOnpocy o pyca;iKax"b (>Khb. Crap. XX. 1911. 357).

•) St. Roiniecki. Perun und Thor. (Archiv si. Phil. XXIII. 462).

Srv. k tomu sta K. F. Tiandera v Hsb. oth. p. ^3. 1902. III. 384.

•) M. Arnaudov OrynHH Bipxy ó-uir. o6peAH h nereH«H. Cn. AKan. IV.

3. l.sl. (1912). .
;

^^) Azbukin M. Onepib Jinrep. 6op6bi npencraBHTene xpHcriaHCTBa ct>

ocraTKaMH sisuMecTBa a-b pyccKOKb Mapon'^ XI—XIV . P4>B. XXVIII,

XXXVI, XXXIX.
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Že ovšem nepestal bujeti dilettantism až do nejnovjší doby,

dosvduje ada statí a knih zejména v literatue eské, srbochor-

vatské i jinde. 1)

Všechny další podrobnosti literární viz výše v píslušných

oddílech kapitoly o mythologii.

1) Vrcholu dospl u nás /. Ržika Slov. bájeslovím (Praha 1906),

s nímž srv. i stati V. Srby, VI. Havelkové, L. Bakešové, M. Procházkové

a j. v as. olom. mus. 1903. 41, 95, 1905, 1, 1906, 96, 1908, 51. Na jihu sem
patí Nik. Gržeti Gaspiev O vjeri starih Slovjena (Mythologia comparativa

Slavorm). I. Mostar 1900 a Natko Nodilo Religija Srba i Hrvata. Rad
LXXVII až CI. (1885—1890). Z polských knih sem patí L. A. Luhicze

Mitologia slowiaúska pod!ug Naruszewicza, Lelewela etc. Warsz. 1911,

z ruských A. Famincyna BoKecTBa npesHHX-b CnaBHHT>. I. C. 116. 1884.



PÍDAVEK II.

Popis Svantovitových chrám v Arkon.

Saxo Grammaticus XIV. (ed. Holder 564).

Sted msta zabírala planina, na níž bylo vidti devný,
velice pkný chrám, tšící se vážnosti nejen pro okázalou boho-

službu, nýbrž i pro sochu boha uvnit umístnou. Ohrada chrámová

na vnjší své stran poutala pozornost pelivými ezbami, obsahujíc

rozmanité malování v hrubém a neumlém provedení. V ní toliko

jeden vchod píchozím se otvíral. Svatyni samu pak obklopovala
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hlav vždy jedna upírala své zraky v právo, druhá v levo. Vyholení

vous a pistrižení vlas tak bylo podáno, že myslil bys, že umlec
schváln tu vyznail ú^es u Rujanc obvyklý. V pravé ruce držela

roh z rzného kovu vyrobený, jejž knz obad boha znalý rok co

rok vínem naploval, aby hádal tak ze stavu moku na úrodu roku

píštího. Levá paže v bok byla opena v podob oblouku. Suknice

sochy sahala až k holením, jež z jiného deva jsouce vyrobeny,

tak neznateln v kolena byly vkloubeny, že najíti místo, kde

s nimi se spojovaly, bylo možno toliko pi bedlivjším ohledání.

Nohy spoívaly pímo na zemi, ponvadž podstavec jejich byl

ukryt v zemi. Opodál bylo vidti udidlo, sedlo sochy a etné

odznaky božské. Údiv nad tím zvtšoval me neobyejn veliký,

jehož pochvu a rukoje mimo skvostné tepání stíbrný zevnjšek

pozornosti doporuoval. Slavnostní obad na poctu (sochy) dál

se tímto poadem. Její knz, který proti obvyklému ústroji svých

krajan budil podiv dlouhými vousy a vlasy, den ped posvátným

obadem istíval košttem velice peliv svatostánek, do kterého

pouze on sml vstoupiti, bedlivý pozor maje, aby v svatyni ne-

dýchal ; a tak kolikráte ml dechu nabrati nebo vydechnouti, toli-

kráte bžel ke vchodu, patrn aby dech lidský pítomného boha ne-

ovanul a tím neznesvtil. Druhý den, zatím co lid ekal ped vcho-

dem, brával soše pohár z ruky a pozorn ohledav, zda snad z nalitého

moku nco ubylo, soudil z toho o neúrod roku píštího. Zjistiv to,

nakazoval, aby nová sklize byla uschována pro dobu budoucí.

PakHže shledal, že nic z obvyklé nápln nechybí, prorokoval,

že nadejdou léta úrodou požehnaná. Na základ tohoto znamení

rozhodoval, aby se zásobami v píštím roce bud více nebo mén
šetilo. Vyliv pak staré víno k nohám sochy v ob, prázdný

pohár novým naplnil ; a uctiv sochu tím, že na oko dal jí píti,

prosil po té v slavnostní modhtb jednak sob, jednak vlasti všeho

dobrého, spoluobanm pak rozmnožení majetku a nová vítzství.

Po modUtb piloživ pohár ke rtm jedním douškem jej vyprázdnil

a vínem znova jej naplniv, vložil opt soše do pravé ruky. Také

medový kolá, okrouhlý, tém zvýši lovka, byl k obti pinášen.

Knz, stav jej mezi sebe a lid, ptával se Rujanc, zda ho za ním

vidí. Když odpovídah, že ano, vyslovoval pání, aby ti samí

lidé nemohli ho po roce vidti. Ale tímto projevem nežádal smrti

ani sob, ani svým krajanm, nýbrž bohatší sklizn pro píšt.

V záptí jménem sochy pozdravoval shromáždné a povzbudiv je,

aby i nadále zstali bohu vrni, bedliv šetíce obtního obadu,
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sliboval jim jako nejbezpenjší odmnu za toto uctívání vítzství

na zemi i na moi. Po tortito úkonu zbytek dne bujným hodováním
vyplujíce, požívali pi hostin dokonce obtních jídel, co jen

hrdlo chtlo, nutíce obti bohu urené, aby sloužily jejich obžerství.

Pi tchto hodech nedbáti stízlivosti pokládáno za in bohumilý,

dbáti jí za hích. Každý muž nebo žena dobrovoln pispívali rok

co rok na uctní sochy jedním penízem. Jí též tetina výzbrojí

nepátelských a koisti byla vnována, jako by s její pomocí vci
ty byly získány a dobyty. Tento bh ml dále pidleno ti sta

koní a tolikéž prvodích na nich jezdících; ti celý svj zisk,

a již pišli k nmu výbojem nebo krádeží, odevzdávali v ochranu

knzi; ten poizoval z této koisti rzné odznaky a rozmanité

ozdoby chrámové a ukládal je pod závory do truhlic, kde mimo
množství penz byly uloženy etné nachové látky stáím peleželé.

Tu dále bylo vidti spoustu dar od obcí i osob soukromých, jež

snesly sem horlivé sliby tch, kdož prosili za njaké dobrodiní.

A tuto sochu píspvky celého Slovanstva uctívanou i sousední

králové ne bez jakési úcty k modloslužb dary svými obmýšleli.

Tu sochu vedle jiných též dánský král Sueno, aby ji získal,

drahocenným pohárem poctil, dávaje pednost náboženství cizímu

ped domácím, zaež jakoby za modloslužbu násilnou smrtí

pykal. Ješt jiné svatyn na etných místech ml tento bh, jež

spravovány byly knžími nižší dstojnosti a menší moci. Mimo to

ml blouše zvláštního jména, z jehož hívy neb ocasu vytrhávati

žín bylo híchem. Tohoto kon pásti a na nm jezditi sml toliko

knz, aby božské zvíe neztrácelo na své cen, kdyby se ho astji

užívalo. Na tomto koni podle víry Rujanc Svantovit (tak totiž

socha boha se nazývala) válil prý proti odprcm své bohoslužby.

Toho hlavní doklad byl ten, že k, akoliv jej na noc zavírali

v stáji, býval vídán z rána zhusta tak spocen a blátem postíkán,

jako kdyby pi návratu z výpravy velice dalekou cestou byl pro-

bhl. Také vštilo se pomocí téhož kon *a takto: Když vidlo

se jim zdvihnouti válku proti nkteré zemi, knží rozestavovali

ped svatyní kopí ve tech adách ; a v každé z nich vždy dv kopí

jsouce skížena a hroty dol obrácena byla zarážena do zem,
pi emž ady jich byly od sebe stejn vzdáleny. K nim v dob
chystané výpravy po slavné modlitb vyvádl knz z pedsín
kon s ohlávkou a jestliže pekroil ady ped sebou díve pravou

než levou nohou, pokládalo se to za znamení píznivé pro vedení

války; jestliže však levou nohou i jen jednou díve než pravou

i9»
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vykroil, plán napadnouti cizí zemi býval zanechán. A také pedse-
vzatá plavba nebývala díve podniknuta, dokud nevidli znamení

blahovstného vykroení tikráte za sebou. Ti pak, kdož za

rozmanitým obchodem chtli jíti, podle toho, s kterým zvíetem

nejprve se setkali, soudili, že pání jejich se splní nebo nesplní.

Byla-li znamení ta píznivá, s veselou vydávali se na cestu
;
pak-li

nepíznivá, otoili se a šli dom. Také užívání los nebylo jim

neznámo ; tak házejíce ti dívka, na jedné stran bílá, na druhé

erná do klína na míst los bílými zdar, tmavými nezdar oznao-
vali. I ženy vyznaly se v tomto druhu vdní. Nebo sedíce

u ohništ bez rozmýšlení namátkou dlaly v popelu árky. Jestliže

pak napoetly íslo sudé, pokládaly je za dobrou pedzvst; pi
potu lichém vidly v nich zlé znamení. — A tak král, chtje

z koene vyvrátiti nejen opevnní, ale i bohoslužbu tohoto msta,
myslil, že zniením sochy vyhladí pohanství na celé Ruján. Nebo
nepochyboval, že, pokud ona bude státi, udolá spíše hradby kmene
než jeho modláství. A tak aby uspíšil dobytí, dal spoustu díví,

k stavb obléhacích stroj potebnou, pivézti z blízkých les za

veliké námahy všeho vojska. Zatím však co dlníci pracovali na

jich sroubení, tvrdil, že zbyten se tím lopotí, že dobudou msta
nad oekávání rychleji. K dotazu, na základ jakého znamení toho

se dobral, ekl, že znamená to hlavn z té vci, že Rujanci, kteí

byli kdysi podrobeni císaem Karlem a k jeho rozkazu odvádli

poplatky sv. Vítu Corvejskému, muedníku, po smrti vítzov
chtjíce znovu svobody se domoci, zamnili poddanství opt po-

hanstvím, postavivše si doma modlu, kterou pezvali svatým

Vítem; a nestarajíce se více o mnichy Corvejské, poali souste-

ovati všecky své dávk;y k jejímu uctívání, íkajíce, že jsou svým
Vítem spokojeni a že nepotebují sloužiti cizímu. Proto prý na

svj svátek Vít rozboí hradby lidí, kteí mu dali tak obludnou

podobu. A to právem, nebo musí prý potrestati za urážky ty,

kdož svatou jeho památku spjali s modloslužebnými obady.

Toho, dokládal (král), dohaduje se nikoli výkladem sn nebo

nahodilých jev, nýbrž jen a jen dvtipem vštného ducha svého.

Všem zdála se pedpovd jeho spíše podivnou než vrohodnou.

Peložil V. Niederle.



Doplky a opravy.

Nová velká sbírka bulharského folklóru vydaná D. Mavinovem v C6opH.

aa Hap. yMOTBop. h HapononHCt. XXVIII. pod titulem ,,HapoAHa B-bpa h pe-

HHrHosHH HapOHHH oÓHHaH" r. 1914 došla mne teprve bhem tisku a mohl
jsem proto materiálu jejího použiti jenom z ásti. Proto zde odkazuji k ní

ješt dodaten v tchto bodech:

K str. 36 o bloudní duše na zemi po 40 dní — Marinov 228.

K str. 38 o navjacích — Ma. 218, o vampyrech a vlkodlacích 216

si.. 221.

K str. 50 o stopaninu (praddu), jenž nkdy nabývá i podoby hadí —
Ma. 212, 636, 543, 562.

Kstr. 66 o bulharských oi snicích, jež v Makedonii slují též péMenHUH,

HapeMCHHiOT, HapjKHHHUH — Marinov 170 si.

K str. 70 o personifikacích nemocí a bolestí — Mar. 192 si.

K str. 73 o úloze kohouta v bulh. folklóru — Mar. 88 si.

Jiný materiál zaadn byl do píslušného textu.

Rovnž se mi teprve bhem tisku dostal do rukou sborník tradic,

poutajících se k dob žní u Slovan, spec. u Polák vydaný Janem
Bystroúetn Zwyczaje žniwiarskie w Polsce (Krak. Akad. 1916). Poukazuji

zde zejména na výklady o démonech v obilí se zdržujících a v poledne

se objevujících (polednice, baby žitné), a dále o démonech v podob
vlka, svin, psa a jiných zvíatech. (3 si., 10). Také rusalku pokládá za

démona obilního (13). O jiném materiálu odsud erpaném viz píslušná

místa v textu. O úloze kohouta pi pracích žových str. 77 si.

K str. 34. Neznámého pvodu je st. dehna — zlý duch, ert
v slovnících XrV. stol. {Gebauer St. si. I. 220).

K str. 63. pozn. 3. pipoj: O vztahu si. vil a rusalek ke germánské

mythologii psal F. J. Buslajev v stati O cponcxB-fe cjias. BHJrb, pycanoK-b

H nojiynHHifb erb H^wsuKKnm 8Jib4>aMH H BajibKHpÍHMH (HcTop. onepKH 1861,

231—241).

K str. 68 pozn. 5 pipoj, že lánek Sreznvského vyšel v Archivu

Kalaova kn. II. 1 (1865).

K str. 78 pipoj, doklad o ctní msíce na Rusi z Ústavu bleského
i. 126 [Goltibinskij Her. p. u. I." 2. 646).

K str. 79 pozn. 3: Na ctní slunce u pohanských Slovan svdí
dále písahy k slunci (s palci nahoru obrácenými), jež se udržely ješt za

doby kesanské, zejména pi písahách rytíských, jak ukazuje ada eských



294

a polských doklad ze XIV.—^XVI. stol. Je to zejmý survival ze staré doby
pohanské a to už z pravku indoevropského, Srv. o tom novou práci

VI. Semhovicze PrzysÍQga na sloce. Krak. 1916 (Odb. z ksiQgi pam. ku czci

B. Orzechowxza II.). Týž také kult sv. Eliáše pokládá za pejatý kult

Heliuv (str. 19).

K str. 124. AI. Bruckner nejnovji (Národopisný Vstník 1917, 78)

spojuje jméno Rgla s místním názvem velkopolským Rgielsko a na tomto

základ pokládá Rgla za boha slovanského.

K str. 133 pozn. 3. pipoj, že jméno Radhoš nalézáme na Valašsku

ješt dvakráte v topografické nomenklatue, v Léskovci a v Roketnici

{Válek as. mor. mus. 1907, 57).

K str. 183 pipoj na konec pozn. 1: Slavnostní modlitbou prosil

veleknz Svantovitv v Arkon sob i vlasti všeho dobra, spoluobanm
pak rozmnožení majetku a nová vítzství. Pak vypil pohár vína jedním

douškem.

K str. 264. Slované na Mohanu byli ješt v XI. stol. z vetší

ásti pohané, jak vidno s usnesení koncilu bamberského r. 1068 {Hartzheitn

Conc. Germ. III. 126).

Na konec poznamenávám, že nezetelností tisku v korrekturách stalo

se, že na nkolika místech vysazeno bylo v kursiv omylem b za * nebo

naopak.



Rejstík jmenný a vcný.

abortivní prostedky 220

Adoaie 269

amulety a talismany 221

animalismus 23

animismus Tylorv 19

Arkona, chrámy 137

asylu právo 236

bába 47, b. žitná 47

6ajii, anjibHHK-b 209

balvan 204

6anHaK 83, 203

6aHHHia> 46

beregin 43

Blbog 160

-fejiyH-b 46, 64

bs-fa 33

6icHua 64

Blažej sv. 113

bludika 64

6jiyín> 64

bobovnlce 64

Bodá 169

bogienka, bogunka 64

boh vznik 26* 87, název bogT> 87

bohyn, božec 64, 211

60JI0T5IHHKT> 64

6opoBHK 64

bosorka 64

boža los 46

bože sedleško 46

boži 83, 203

božnik, božnica 53

6ponHHua 64, 210

brunadlo 64

yHKHHa 64

býka ctní 72. 167

calendae 244

Cicá 159

contina 194

ctní pedk 21, 34, 40

ctní strom 75, slunce, msíce a

hvzd 78, ohn 81

ctní zvíat 71

czajczaduch 46

arodjové vbec 205, rzné druhy
208, u Rus 213, revoluce jimi

vyvolané 216

áry v popeli 228

atež 64

ernobog 159

ert 34

Hyracrep 64

Dabog 110

Dažbog 109

dehna 293

demonologie vbec 18, slovanská 26

démon vznik 20, 21, 24

dd 46

ddkové 41, zapení (zaplení) 41

Dva, Dvana 176

Divb 31. divá 32, 61

divá panna, žena 64

divé dekle, devojke 64

Wugošovi bohové 166

Dodola 257

nojw 70

flOMOBOH, flOMOBHK 46

doszenyk 211

dromny 46

npywHMaJio 260

dualismus dobra a zla 161

duše pedstava 20, 35
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nyiuerycTBO 221

dvojvrství 273

ABOpOBOÍÍ, nBOpHHK-b 46

Dzewana 168, 176, 250

džiwica, dziwožona 64

Dzydzilelya 168, 176

flHíHH 47

Eliáš sv. 104

extase arodj 224, 227

fetišismus 23

Flins 158

folklór moderní 15

German (Džerman) 257

Gerovit 149

gestrin 64

rxienan-b 211

Goderac 156

gótské hry 57

grab 64

ryMCHHHKTj 46

giiorcónek 47

had hospodá 47

had ohnivý 64

hada 209

hádání budoucnosti 224

Hammon 157

hastrman 64, 65

hejkal 64

Hennil 156

hobr 64

hospodáíek 46 C

XJitBHHK-b 46

hvzd pozorování 227

chmurnik 79

Chors (Churs. Chers, Chros) 120

chrámy 189

idoly 195, prilvické 163

incantatio 211, 223

istukan, stukan 204

Ivant-dan 252

Jaga baba, Jaga bura 79

jedubaba, ježibaba 64

jeskyn posvátné 196

Jasza, Jesza 168, 174

jezinka 64

jízda král 251

juda 61

JuHus 158, 203, Julblock 168, 204

Kalojan 257

Kaným 64

kap-b 203

klekánice 64

KirbuHHKi 46

Klimbá 166

knží 207, 230, rzné druhy 232,

organisace 233, obživa a píjmy
234, vštby 236, 239

KOÓHHK-b 211, 228

Ko6b 228

kobolt, kobod, koblik 46

KOJiAyHt 211

koleda 243

KOHKJUIHHKTfa 46

Kostroma 257

Kostrubonko 257

kraun 248

králové rusadlní 66

královniky 252

Krasatina modla 166

kraáuie 46

kes, krs, kesnica 252

Krodo 159

Krosina 166

krosnie 46

krzak, krzeálak 46

kesanství píchod 264

kestní 269

kubolik 46

KyHapHua, Kynna SMÍja 48

KynecHHK-b 210

KyKCu 222

kulty pohanské 182

kumir 197, 204

kupalo, kupadlo 262

kzlo, kúzelnik 210

Lada, Lado 172

laanec 83

Leda 173

lékaení arodj 218

lekovnik 209

lei 174

jiecHoft yapb 64

n^uii, Ji-kcoBHib 64

ligatura 222

hcho 70

JiIcyH, jnsyH, jdcOBHK 64
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JiHC/HKa 64

Jdraseub 64

lítavec 83

lucek, lutek 46, 47

Lyada 168, 172

MarecbHiiKT>, MaríHHHicb 211

magie vznik a vývoj 24, 205

mamona 65

MaHbH 65

manismus Spencerv 21

Marzana 168, 177

Maena, Mapena 249

masky pi slavnostech 245

matka zemé 85

mátoha 65

mavka, májka 38

medulina 64

modla 183, 204

modlitba 182

MOXOBHK 64

Mokoš, Mokuša 122

monotheism u Slovan 177

Morana 177

moské panny, device 64

muž lesní, divý 64

mra 44

HapeHHHua 66

Hay3T> 222, naysHHKi. 210

návaz, návuz 222

HaBesaTeJHa 211

nav, navbje 37, navka 38, 53,64

nesmrtelnost 39

Nestinar obady 227

nocnica 64

Nyj. Nyja 38, 168, 175

nyks, nykus, nyksowka 64

OÓaBHHICb 209

ob 183. obti lidské 237

obti vodám 58

obžinky 263

oneperjiHHifb 64

odmjanka 64

ohn ctní 81, ohe živý, boží 82

ohnivý muž 83

oltáe obtní 188

opHCHHqa 66

ocHHaBeub 64

osud 66

orpasa, OTpaBRHicb 209, 211, 219

Ovsem* (Avsenb) 248

ozrut 64

panbabylonismus 23

panny lesní a vodní 53, 64

parentalia 57

Parky 69

nacÍHHHK 46

peklo 39

Peperuda 257

nepejiecTHHKT> 64

pereplut 43

Perun 93

philacteria 222

ninjiecHHK 64

Pizamar 153

planetnica 64

planetnik 79

phvník 83

plon 48, 83

pluh pi koled 245

Podaga 155

nOnOBHHHHIfb 46

noAneHKa 46

podziomek 46

pogoda, pohoda 80, 168

pogwizd, pochwist 79

pohanství zánik 264

noKyTHHKt 64

Polel 174

nojiesoft, nonewíK-b 46, 64

polednice 64

pohiocnica 64

polykefalism idol 198

Porenutius 98, 153

Porevit 153

noTBOpbi 224

norepna 64

noKepnyK 64

npaBHr.ein> 211

praeanimismus 23

prameny 7

prespalnica 47

Pripegala 156

priSerpac 64

Prove 153

Prporuša 257

PTzypóbxdnica. 64
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ptakopravectví 227

Pyrin 99

Radogost 131

radunica 260

ráj 38

rarášek 46

Rinvit 163

risale, risalek 56

Rod 67

rodika 66

rodjenica, rojenica 66

porHHKa 64

ponara 191

rosalia (rosaria) 260

pOHíaHHua, poHineHHiía 66

Rugievit 149

rusadla 66, 260

rusalije 61, 64, 260

rusalka 63

ružialo, družialo 51, 260

Rbgl 124

samodiva 69

samovila 61

capaftHHib 46

cnacTbe 70

serpownica, serpjelbaba, serpašyja 64

Sim-b, Simargl 124

Sivá 154

cjeH, cjenoBHK 47

Skalojan 267

CKapRHK 46

skrzat 46

skHtek 46

sláva 62

slavnosti pohanské 236, výroní 242

slunce ctní 78, S3maboly 80

smrkawa 64

sxnjertnica 64

smok 47, 48, 83

sobótka 262

socha 203

sojenica 66

cpoha 70

stádo 255

stod 203

CTOnaiTb 47, 60, 68

crpanna 64

Stribog 80, 119

sulde 225

Svantovit 136

Svarog 106

Svaroži 106, 133

svastika 84

svtlonoš, svtýlka 64, 83

Swentebueck 72, 167

sudika, sudjenica, sujenica 66

cynb6a, cyflHHa 70

šaman vliv 226

šetek (šotek) 46

šent 47

šrawa 64

škriat 46, škratec, škrapec 47

špirek, špiritus 47

áwietosówka 64

áwistun 79

Ta6yHHHKT> 46

Tiarnaglofi 153, 159

TonejibHHKt 64

topielec, topich 64

totemismus 73

trba 186

Triglav 160

Trojan 126

Turova božnice 104, 191

Turupit 163

yorie nona 57

ubožije 42

ynlsJíbHHqa 66

újemnice 64

upír 43

ypHCHHua, ypecHua 66

Usenb, 248

Uslad 128

ycyji 70

vajanuo 252

vampyrism 37, 43

wasyrman 64

veernice 64

vd, vdun, vdma 209

vdi msíc požírající 229

Veles 112

vtrnice 79, vtr, vichor 79

vštec, Bimifl 209

vštní knžské 236 pomocí koní 240

vštice 66

vila 59
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víra v jednoho boha 177

BHClJlHHKTí 64

Vít sv. 140

Vitelubbe 157

vlkodlak 43

BOAHHHKt, BOflOBHK-b 64, 65

vodník, vodní panna, wodny muž 64

wodrnyks 64

volchvb 208, viz i arodj
Volos 112, Volsi 115

BOJiocaTKa 47

worawa 64

wosudnica 66

BpaHfa 210

vraž, vražka, BOpoKCirb 209, vraže

210

Vulcani olla 107, 237

wurlawa 64

vynášení Maeny (smrti) 249

BblCOKO 191

zaklína 211

zaíkání 211, 223

SflHxaM, enyx 79

sejiÍH, sejíÍHHHHecTBO 213, 218

Želu 165

zem ctní 85

zlatá bába 66

zlyden 52

zrnek, zmok 47, 83

zmij 48, 83

SHaxapii 211

zora 79

žrec 231

zrut 64

Zywye 168, 175

želkinje, želna žena 66

ženy lesní a vodní 53, 64

žertva, žrec 187

>KHpOBHHICb 46

žitgola 47, 64

žitná bába 47, 64

»HTHH p^ao 46, 64

Živa 154

žywie 48
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