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ÚVOD
Práce se zabývá pohanskými prvky v lidové religiozitě v Čechách a na Moravě v
době středověku a novověku. Pokouší se tedy o popis našeho území v době
předkřesťanské i křesťanské. Jádrem práce by neměla být historie, ale religiozita a popis
jejích projevů. Tudíž se nebude jednat o přesná historická data, ale pouze o stručné
vymezení a jakýsi úvod do inkriminované doby a myšlení lidí v tehdejší době.
Dále by mělo být zmíněno, jaké představy existují o předkřesťanských
duchovních tradicích a zvycích. Zde se zaměříme na duchovní svět Keltů, Germánů a
Slovanů. Pokusíme se o nastínění kultury a zvyků, které ale budou mnohdy podloženy
pouze archeologickými prameny.
Práce se zaměří pouze na některé pohanské prvky. Bude se snažit o to, najít
souvislosti mezi prvky pohanských a křesťanských tradic.
Hlavní nejobsáhlejší část je věnována popisu výskytu dochovaných pohanských
reliktů v průběhu křesťanského roku. To je ale zároveň i nejsložitější, protože převážná
většina reliktů se nedochovala tak, jak byla původní ani v písemné podobě, ale pouze
tradicí ve folklorní podobě. Předává se slovesně a pravidelným opakováním. To vše
může podstatné informace značně zkreslovat. Navíc některé projevy z různých období
jsou si navzájem podobné, což ovšem ještě nemusí znamenat, že jsou totožné. Výsledek
pak může také být do jisté míry subjektivní. Aby měla práce nějaký rámec, půjde o
pohanské prvky, projevující se v křesťanském roku a v souvislosti se svátky a jejich
zvyklostmi.
V mnohých případech tedy nezbývá nic jiného, než se pouze dohadovat, kdy
určité tradice vznikly a jak se měnily během času. Objevují se totiž různé názory na to,
do jaké míry se mohly pohanské prvky zachovat během toho, jak procházely dobou i
křesťanstvím. Výsledkem této práce by neměl být vyčerpávající popis nebo dokonce
přímé doložení původu zvyků, pouze zamyšlení se nad tím, co je člověku ve všech
dobách bytostně blízké.
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1

NAŠE ÚZEMÍ V DOBĚ PŘEDKŘESŤANSKÉ
(KELTOVÉ, GERMÁNI, SLOVANÉ)
Přeneseme-li se v našich myšlenkách do doby předkřesťanské, je nutno si

nejprve ujasnit, jak obyvatelé našeho území v době, kdy jej obývali Keltové, Germáni a
posléze i Slované.

1.1

Keltové
První zmínky o Keltech na našem území jsou asi z roku 400 př. Kr., kdy se

objevují na území severně od Alp. Jejich výraznější expanze začíná ve 4. století př. Kr.
Velkou část Čech a jižní Moravu osidluje kmen Bójů. Po něm potom zůstává zemi i její
název Boiohaemum – Bohemia – (zem Bójů).
O zvycích a duchovním světě Keltů u nás bohužel nemáme příliš mnoho
informací. To je způsobeno tím, že původní písemné prameny neexistují a
archeologické jsou jen částečné a ty navíc mohou být vyloženy mnoha různými
způsoby. Jinak je tomu například v dalších zemích Evropy, zejména pak ve Velké
Británii a Irsku, kde se zachovaly pozůstatky keltské kultury o mnoho výrazněji.
Dokonce i původní keltské relikty se zde dochovaly více, i když pozměněny vývojem.
Především je tomu tak proto, že u nás – a celkově ve střední Evropě – se motivy, které
by mohly být pozůstatky keltské kultury propojily a sloučily s novějšími germánskými
a slovanskými motivy a to vše pak ještě doplnil a pozměnil příchod křesťanství.
Zajímavý je průběh a svátky keltského roku, protože se v nich vyskytují prvky,
jež se poté často opakují, a to, ať už jsou převzaté, či představují základní projevy
přírody.

1.1.1 Keltský rok
Keltský rok se dělí na jeho temnou a jasnou polovinu. Důležitými mezníky jsou
zimní a letní slunovrat a dále pak jarní a podzimní rovnodennost. Důležitými svátky,
které rozdělují rok na čtvrtiny, jsou: Samhain, Imbolc, Beltane a Lughnasadh (viz
příloha 1). Přibližme si nyní pro zajímavost uvedené významné svátky keltského roku,
k čemuž se nabízí mimo jiného využít dostupné literatury.
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Samhain
Svátkem Samhain začínala zimní temná polovina roku, která trvala až do jarního
dne Imbolc (někdy také Imbolk). Podle keltských mýtů udeří bohyně Cailleach1,
v podobě stařeny, do země kladivem a ta poté zkamení, ztvrdne a zmrzne.
„Samhain je tradičně obdobím roku, kdy lidé s úctou vzpomínají na předky.
V mnoha částech keltského světa jsou předkové a nadpřirozené bytosti jedno a totéž.
Tajemné stezky a místa, kde se duchové a víly scházejí a tančí, jsou i nadále mnohde
uctívána, zejména těmi, kteří si přejí mít dobré vztahy s neviditelnými obyvateli
pozemského světa, jež žijí kolem nás. Stavět na těchto stezkách obydlí nebo kácet,
posvátné stromy, jako například hlohy, je považováno za nanejvýš nevhodné.“2
Stejně jako při našich Dušičkách, Svátku všech svatých nebo ve Velké Británii
při Halloweenu, se otevírají brány do světa mrtvých. A hranice mezi živými, zesnulými,
bohy i nadpřirozenými bytostmi bývají překročeny. Živí mohou hovořit se svými
předky. Některé keltské mýty vyprávějí o tom, jak se mrtvý vrátil proto, aby si
promluvil s pozůstalými, předal jim znalosti a oživil vzpomínky na dávné zvyky
a pověsti. Předkové byli zdrojem vědění a moudrosti.
Lze tedy souhlasit s Toulsonem, že Samhain „[je] nejkřehčí období roku, doby,
kdy je snadné prohlédnout přes závoj oddělující čas od věčnosti. V těchto dnech, kdy
temnoty vítězí nad světlem, oslavuje křesťanská církev svátek Všech svatých a památku
zesnulých duší.“3

Imbolc
Imbolc je svátkem, kterým začíná druhá část roku. Irská bohyně Brighid
probouzí zemi bílou hůlkou. Brighid je patronkou léčitelství, kovářství a poezie.
V Británii a Irsku je jí zasvěceno mnoho řek, studánek a pramenů.
Význam názvu Imbolc se odvozuje od části roku, ve které se slaví. Je to doba,
kdy se rodí jehňata a ovce je kojí. Svatá Brighid (Ffraid, Bride) je postavou, která
v sobě spojuje tradice jak pohanské, tak i křesťanské. To je možno doložit následující
citací.

1

Mívala také podobu klisny.
C. Matthewsová, Keltský rok, s. 17.
3
S. Toulson, Keltský rok, s. 31.
2
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„Podle legendy pomohla Brigit Svaté rodině uprchnout před drancováním
Herodesových žoldnéřů. Když Marie, Josef a Ježíš putovali do Egypta, spatřili vojáky
krále Herodese. Svatá Brigit přispěchala, vytvořila kruh ze svící a začala tančit jako
v extázi, aby upoutala jejich pozornost“4
V křesťanství se slaví 2. února svátek Hromnic. Věřící přinášejí do kostela svíce
(hromničky) a zapalují je, aby uctili zjevení svatého světla. Je tedy možno polemizovat
o tom, zdali to má nějakou spojitost se svatou Brighid. O svátku Imbolc se splétaly tzv.
kříže sv. Brigit z rákosu a zavěšovaly se na dveře domů.
Obdobně jako Matthewsová se o sv. Brigit vyjadřuje i Toulson: „Leden – Na
začátku tohoto měsíce vzdáváme hold svaté Brigid a na Hromnice druhého února
slavíme očišťování Panny Marie. Jsou to důstojné a radostné dny: Končí vláda tmy a
sémě světla zaseté o slunovratu v hlubokém lůnu temných chodbových hrobů v New
Grange se s každým dnem více probouzí. Počasí na britských ostrovech bývá v těchto
dnech chladnější a nehostinější než uprostřed zimy, takže samotné přežití čerstvě
narozených jehňátek se podobá zázraku, ale i když slunce dosud nehřeje, světlá část dne
se vytrvale prodlužuje.“ 5

Beltane
Svátek Beltane popisuje ve své knize velmi pěkně C. Matthewsová, která o něm
píše následující: „Beltane oslavuje příchod teplého počasí a návrat setkávání a oslav
pod širým nebem. V tomto období vstupuje vegetační cyklus do fáze pučení, kdy se
stromy opět zahalí zeleným rouchem listů a květiny mnoha barev se rozzáří v plném
lesku pod žhnoucími slunečními paprsky. Užíváme si dnů plné pohody, hojnosti a
kratochvílí, čas lásky a dobrodružství, inspirovaný čerstvě opeřenými ptáky, kteří v tuto
dobu opouštějí svá hnízda, aby si našli vlastní teritorium. Beltane nás povzbuzuje
k tomu, abychom se plně věnovali svým plánům, na jejichž uskutečnění jsme museli
čekat po celou dlouhou zimu.“6
Svátek Beltane je oslavou jasné poloviny roku. Byl nejen začátkem obnovy
vegetace, ale někdy i počátkem období válečných tažení. Svátek má svůj název podle
boha ohně Beliho nebo také římsko-keltského boha, kterému byly přisuzovány sluneční
4
5

C. Matthewsová, Keltský rok, s. 41.
S. Toulson, Keltský rok, s. 92.
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a léčitelské schopnosti. Oheň je symbolem Beltanu. V předvečer svátku byly
symbolicky rozdělány ohně. Rozdělávání ohně mělo svá rituální pravidla. Bývaly také
zažehnuty hranice, mezi nimiž museli projít lidé i dobytek, aby se tak očistili
a přeneseně načerpali sílu ohně – Slunce. Původně se o zapalování těchto ohňů starali
druidové7. Svátek Beltane byl ve znamení veselí, tance i zpěvu, ale i lásky a sexu, což
dokládá následující citace.
„Snoubenci a zamilovaní se podle starého zvyku vydávali v předvečer Beltanu ve
dvojicích do lesů, takže se máj stal symbolem sexuálního zasvěcování a milostných her.
Není bez významu, že svátek Imbolc, který se konal o devět měsíců později, býval
spojován s rozením dětí a porodnictvím.“8

Lughnasadh
Lughnasadh (někdy též Lammas) je počátkem poslední čtvrtiny roku. Název
svátku je pravděpodobně odvozen od irského boha Lugha. Lugh prý uspořádal pohřební
hry na počest bohyně zemědělství Tailtiu, která podle mýtu zemřela, když připravovala
půdu pro obdělávání, při mýcení lesa.
Tento svátek je oslavou hojnosti, která je výsledkem celoročního snažení. Je
podobný oslavám sklizně, jak je patrné z níže uvedené citace.
„Na polích se vlní vysoké a zralé klasy obilí. Dny, kdy je sklízíme, jsou horké
a halí je mlhavý opar. Lughnasadh přináší trojí žně: sklizeň obilí v srpnu, ovoce v září
a maso v říjnu a listopadu, kdy porážíme zvířata na zimu. Ve stodolách a sýpkách máme
bohaté zásoby a zaplavuje nás pocit nezvyklé hojnosti. Jak přichází podzim, i zvířata si
berou svůj díl z bohatství roku, když si sbírají ovoce a ořechy na temné zimní dny.
Období lughnasadhu je časem přechodu, kdy si přivykáme na ubývající teplo
a hodnotíme plody naší práce, zatímco listí začíná zvolna padat.“9
Dále se traduje, že při lughnasadhu byl často obětován býk, bylo tak možné
pohostit všechny, kteří oslavovali. Lidé si v tomto období nejvíce uvědomovali svou
závislost na přírodě.

6

C. Matthewsová, Keltský rok, s. 69.
Druidové – kouzelníci a duchovní vůdci keltského národa, znali tajné učení.
8
C. Matthewsová, Keltský rok, s. 71.
9
Tamtéž, s. 97.
7
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U Keltů je, kromě uvedených svátků, také velmi významné uctívání přírody,
známý je především kult stromů. Některé novopohanské skupiny se dnes pokouší o
obnovení tohoto prvku keltské tradice. O novopohanství se zmiňuje i Encyklopedie
religionistiky (Encyclopedia of Religion).
„Ritual is the touchstone of Neopagan religious identity and community.
Neopagans honor the cycles of nature with rituals at new and full moons and on eight
seasonal festivals, including the solstices and equinoxes.“10

1.2

Germáni
Je známo, že se Germáni na našem území objevují na přelomu letopočtu.

Konkrétně v Čechách se usazuje kmen Markomanů, na Moravě pak kmen Kvádů.

Máme-li porovnat život Germánů a Keltů, dojdeme k názoru, že Germáni jsou,
co se týká životní úrovně, níže než Keltové. Vedou chudší, drsnější a přírodnější život.
Je to ovlivněno především jejich zaměřením na práci s půdou, která je zde chudá. Jejich
ideálem je síla, boj a hrdinná smrt. Vysmívají se pohodlí a změkčilosti, pohrdají stářím.
Jejich náboženství je drsné a takové jsou i jejich pověry a mýty. Bohové v nich jsou
krutí. Germáni uctívají kult Matky Země jako rodičky všeho živého i otce bohů Toista
(Tuista). I podle Tacita11 je germánský bůh zrozen ze země. Toistův syn Mannus má tři
syny. Ti mají symbolizovat tři větve germánských kmenů (Hermioni – polabská větev,
Stveoni – rýnsko-vesenská větev a Ingveoni – severozápadní větev u Severního moře.
Tyto kmeny se rozpadají na mnoho dalších kmenů.
Germáni mají kosmogonickou představu o světě. Božstvo v této představě sídlí
v nebi a ostatní (lidé, zvířata a rostliny) je na zemi. Člověk má zde sílu bohy přivolat na
zem, s bohy komunikují především kněží. Existuje ještě podsvětí – valhala – kam
přicházejí lidé po své smrti.

10
11

S. M. Pike, Neopaganism. In L. Jones. Encyclopedia of Religion, p. 6470.
Publius Cornelius Tacitus (asi 55–120), římský politik a historik.
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U Germánů je dochováno méně bohů než u Keltů, to ale může být způsobeno i
tím, že přestože měl každý kmen vlastní božský pantheon, některá božstva se prolínala,
i když s jinými jmény. Snadněji se dala sjednotit. Caesar12 o Germánech říká, že mají
pouze přírodní božstva, uctívají kult slunce, měsíce, země, ohně atd. Podle Tacita, který
zná některá jména bohů, jsou Germáni antropomorfní.
Připomeňme, že Germáni rozlišují bohy a numina. Znají také bytosti věštící
osud, jakési sudičky (normy). S bohy jsou navíc spojována zvířata, jako jejich atributy
nebo symboly. Archeologicky se bohužel dochovalo málo spodobnění bohů.
Nejznámějšími bohy Germánů jsou: Wodan, Freya, Frey, Nerthus, Donar.

Wodan
Wodan (Votan) je bůh, který vládne valhale (záhrobí). Je nejvýznamnějším
bohem, protože je bohem válečníků – tedy bohem nejvíce podobným germánským
ideálům. Je to bůh bouře a mrtvých bojovníků. Jeho atributem je kopí, je doprovázen
bouří. Jako bůh je mocný a krutý. Oběti jsou krvavé, někdy i lidské. Jeho služebnicemi
jsou Valkýry. Jsou to průvodkyně duší mrtvých bojovníků do podsvětí.

Freya, Frigga
Hlavním ženským božstvem je Freya (takové jméno má na severu) nebo Frigga
(označení na jihu). Jde možná o stejnou bohyni, ale některé jejich projevy jsou odlišné.
Frigga je manželkou Wodana, je vnímána jako matka bohů. Má schopnosti jako věštění
a léčitelství. Je bohyní manželství a mateřství. Freya je popisována jako mladá krásná
bohyně, která se zdobí šperky a létá na hřbetě kance. Spíše než mateřství je jejím rysem
smyslnost a svůdnost. Podle Germánů je tato bohyně v zimě unesena obry na sever,
proto je méně slunce.

Frey
Frey je bohem plodnosti. Je bratrem Freyi, jeho mocí je také létání na hřbetě
kance. Germáni mu zasvěcují háje, ve kterých jsou posvátní koně, určení k věštění. Na
počest tohoto boha se konaly kmenové slavnosti, které měly sexuální podtext.

12

Gaius Julius Caesar (100–44 př. n. l.), jeden z nejvýznamnějších vojevůdců, státníků,
spisovatelů a řečníků starověkého Říma.
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Donar
Donar (Thór) je bohem hromu a blesku. Jeho atributem je kladivo. Když ho
používá, je slyšet hrom. Je také spojován s válečnictvím. Jeho zvířecími průvodci jsou
kozlové.

Nerthus
Nerthus je bohyní úrody, která byla pro Germány životně důležitou věcí.13

1.3

Slované
Slované přišli na naše území někdy okolo roku 500 po Kr. Byl to přírodní národ

a hlavně zemědělci, součástí vesnic byly vždy velké sýpky na obilí. Jejich duchovní svět
byl tedy v mnoha ohledech ovlivněn jejich závislostí na přírodě. Země jim přinášela
úrodu, a proto se kulty zaměřovaly na ni i na ostatní elementy.
Příroda byla pro staré Slovany nejen okolím, ale i něčím živým – něčím, o co je
nutné se starat. Přírodu si bylo možné naklonit nebo i rozhněvat. Přírodu bylo třeba ctít.
Mnohé lokality v krajině byly zasvěceny božstvům, duchům a démonům. Někteří z nich
měli pouze místní význam, ale někteří bohové, jako Svarog, Perun, Veles či Mokoš byli
uctíváni většinou slovanského etnika. Mnohem více než dnes rytmus života starých
Slovanů plynul v souladu s rytmy a veškerými projevy přírody, které měly a mají na
lidský život větší a neměnný vliv.
V průběhu staletí se lidé toto vnímání rytmů přírody snažili vědomě i nevědomě
různými způsoby potlačit. Uchovalo se pouze v generacemi předávaných zkušenostech
lidového zvykosloví.

1.3.1 Víra a zvyky pohanských Slovanů
Historických zpráv o náboženství a víře pohanských Slovanů není mnoho a
nejsou příliš obsažné. Domácí kronikáři se dotýkají povrchově pohanské víry, pokud
píší o starších dějinách svých předků. Příležitostně zaznamenávají zprávy o
náboženských představách. Více informací pochází od cizích dějepisců, ale protože
nerozuměli jazyku a neuměli se vžít do toho, co přesně jednotlivé zvyky znamenaly,

13

Popisy jednotlivých bohů jsou převzaty z knihy Germáni od Malcolma Todda.
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jsou jejich zprávy většinou nejasné a zbarvené podle názorů autorů. Autoři chápou
slovanské náboženství předpojatě podle názorů klasických nebo křesťanských.14
Některé zprávy se vůbec nezachovaly a ty které se zachovaly se týkají
především doby bezprostředně předkřesťanské, kdy byl slovanský lid rozptýlený po
různých oblastech, každý národ už získal svoje osobité vnímání světa a kultury i víry a
vzdálil se od své prvobytné kultury. Jednotlivé zprávy tak už nejde vztahovat na
všechny Slovany.

Jakým způsobem vznikly náboženské představy u pohanských národů, se lze
pouze domnívat. Pokud by měl mít vznik náboženství u různých národů nějakého
společného základního činitele, byla by to nejspíš víra v duši. Jak říká Jan Máchal v
knize Bájesloví slovanské: „Již člověk na nejnižším stupni kultury nabyl určitého
vědomí o zvláštním rozdílu mezi tělem a duší. O duši věřil zajisté, že po smrti člověka
nehyne, nýbrž žije dál, berouc na sebe rozmanité podoby. Tak z víry v duši vyvinula se
víra v duchy (démony).“15

Za běžné se pokládá ctění předků, jedná se o první stupeň náboženského kultu.
Názorem je, že právě takto z uctívaných duchů předků mohla vzniknout víra v duchy
domové, kteří se nacházejí v domech nebo v blízkosti příbytku.. Dušemi zemřelých
byla oživena i příroda. V inspiraci přírodou vznikali duchové lesní, vodní, duchové
stromů. I samotné části přírody mohly obsahovat něco nadpřirozeného. Působení duchů
bylo spatřováno v přírodních jevech – větru, blesku, dešti, hromu atd. Duchy byla
oživena i nebeská tělesa, případně se samo Slunce, měsíc, hvězdy stávaly
nadpřirozenými, se svými magickými vlastnostmi.
Dalším stupněm, jímž by mohl pokračovat vývoj víry a náboženství byly modly
a idoly, vtělení božstev a předměty úcty, vyobrazení nadpřirozena a s tím spojená
idololatrie, uctívání těchto idolů.
U všech Slovanů jsou potom nalezeny shodné nebo podobné názory u
jednotlivých národů slovanských a podobné názory u národů s nimi jazykově

14
15

J. Máchal, Bájesloví slovanské, s. 3.
Tamtéž, s. 13.
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příbuzných. Je to dokladem toho, že se jejich představy vyvíjely ze stejných pohnutek a
názorů. V pojmenování jevů a bytostí už jsou ale patrné mnohé rozdíly.16

1.3.2 Náboženské představy, bohové, nadpřirozené bytosti
Slované nepřemýšlejí o duši jen o v kontextu smrti, ale různé představy s ní jsou
spojeny už za života Zde se můžeme obrátit pouze na lidovou tradici, tato informace se
v historických zprávách nevyskytuje.17
„Podle názoru lidu slovanského jest duše lidská bytostí od těla zcela rozdílnou a
může i za živobytí tělo opustit, což se stává zvláště ve snu. Vypravuje se mnoho o duších
lidských, které ve snu vyšedše z těla přebývají ve stromech, u Srbů ‚sjenovitými‘
zvaných, nebo v podobě bílého ptáka lítají po světě, načež opět do těla se vracejí.“18
Častou představou ducha je už odedávna můra nebo také mora. jedná se o
člověka, který má dvě duše, z nichž jedna vychází v noci z těla. Můrou bývá člověk od
narození, ale může se jí stát například i dítě neopatrností matky nebo kmotrů. Můra na
sebe bere různé podoby, uspává lidi a potom je dusí a saje jim z hrudi krev. Bylo známo
mnoho prostředků, jak se můře ubránit, např. je možno ji přibít hřebem na zeď, držet ji,
než se rozední, obranou je zrcadlo vložené do kolébky, koště obrácené proutím vzhůru,
překřížené vidličky.19

Hojná je u Slovanů pověra o proměně duše člověka ve vlka. Člověk se může stát
vlkodlakem, tím, že se narodí nohama napřed nebo se narodí se zuby, ale jinak může být
do podoby vlkodlaka i zaklet. Někdy se pověry o převtělení do vlkodlaka ztotožňují s
upíry.
U Slovanů duše po smrti vychází z těla buď v podobě ptáka (holubice, kukačky,
kachny...) nebo jako hmyz (motýl, moucha) nebo jako had, myš, hranostaj aj.20

Duše zemřelých se mohou zjevovat jako světýlka, v Čechách a na Moravě se
udržela představa bludiček. Bludičky se zjevují na hřbitovech nebo na močálech.
Zavádějí lidi do bahen a rybníků a svádějí je z cesty. 21
16

J. Máchal, Bájesloví slovanské, s. 15.
Tamtéž, s. 16.
18
Tamtéž, s. 16–17.
19
Tamtéž, s. 18–19.
17
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1.3.3 Slovanský kalendář
Staří Slované, stejně jako jiné přírodní kultury, sledovali pohyby nebeských těles
a spojovali si dění na obloze s děním na Zemi. Nejdůležitějšími z těchto těles byly
Slunce a Měsíc, které ovlivňovaly život na Zemi nejzřetelněji. Jejich pohyb způsoboval
pravidelné střídání ročních období a s nimi se měnilo i počasí, růst rostlin nebo
plodnost. Původní pohanský kalendář byl založen právě na tomto pohybu. Objevily se
v něm každoroční svátky a rituály, které se k nim vázaly.
Lidé si všímali, že Slunce, které bylo vnímáno jako hlavní těleso na obloze, se
pravidelně mění. Podle jejich představ se Slunce o zimním slunovratu narodilo. Jak se
den prodlužoval a Slunce sílilo, představovali si, že Slunce dospívá. Po letním
slunovratu, ale sluneční paprsky opět slábly, tak i Slunce stárlo až na zimní slunovrat
zemřelo. Pak se znovu narodí, aby se vše cyklicky opakovalo. Proto byly zimní a letní
slunovrat významnými mezníky tohoto kalendáře. Zimní slunovrat byl začátkem
i koncem roku.
Důležitá byla také jarní rovnodennost, která ukončovala zimu a přinášela opět
teplo a rozkvět. V pohanském kalendáři měla významnou úlohu i novolunní.
Oddělovala jednotlivé měsíce kalendáře (viz příloha 2). Rok měl nejčastěji třináct
měsíců. První měsíc kalendáře měl proměnnou délku. Pokud byl výrazně kratší, byl na
konci přiřazen ještě měsíc čtrnáctý, aby rok opět dosáhl do slunovratu.
V popisu slovanského kalendáře je tedy mimo jiného možno spatřovat jeden
z mnohých příkladů, již výše zmíněné, závislosti Slovanů na přírodě.

20
21

J. Máchal, Bájesloví slovanské, s. 23.
Tamtéž, s. 24.
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2
2.1

POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ
Velká Morava
Velkomoravská říše se ve středoevropském prostoru objevila postupně, její

vznik nelze přesně datovat pomocí písemných pramenů. Pokud budeme vycházet
z archeologických nálezů, někteří se domnívají, že nejstarší Slované na Moravském
území byli přítomni už na sklonku 4. století. Je zjevné, že velkomoravský stát vznikal
po řadu desetiletí a archeologické nálezy ukazují, že registrován byl až uprostřed svého
historického vývoje.
Archeologové objevili v oblasti Velké Moravy základy dvaceti zděných kostelů,
datovaných kolem roku 830 po Kr. Do té doby převládal mezi odborníky názor, že
nejstarší křesťané u nás buď neznali církevní architekturu nebo své obřadní místnosti
budovali ze dřeva, takže po nich nezbyly památky.22
U jednoho z těchto kostelů byly objeveny i zbytky baptistéria – křtitelnice, u
které se vykonávaly obřady pokřtění pohanů. Právo křtít měli jen nejvyšší církevní
hodnostáři. Z těchto nálezů se dají vysledovat první zmínky o provádění křesťanských
církevních rituálů na území Velké Moravy.23
Velkomoravská říše v době svého největšího rozkvětu byla evropskou velmocí,
což nám dokazují spíš než písemné památky nálezy archeologů, svědčící o obdivuhodné
slovanské kultuře.24

2.2

Čechy
Narozdíl od Velké Moravy se toho o počátku Čech tolik neví. Mnoho poznatků

pochází z českých pověstí, které ale nejsou obecně považovány za zcela věrohodné.
Další prameny jsou především nahromaděny současnou archeologií. Situaci z doby
počátku křesťanství v Čechách dokresluje například citace od A. Vondruškové.
„Oficiálně bylo sice křesťanství v Čechách přijato v 9. století (po misii
věrozvěstů Cyrila a Metoděje), ale zpočátku se týkalo jen knížete a jeho dvora.

22

P. Hora, Toulky českou minulostí 1, s. 119.
Tamtéž, s. 118.
24
Tamtéž, s. 112.
23
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Rozšíření na venkov trvalo ještě několik století. Po celou tu dobu probíhalo prolínání
starých slovanských rituálů s novými, které prosazovala stále silnější církev.
Hodně obyčejů a pověr souviselo s počátkem jarních prací na polích a
s vyháněním dobytka na pastvu. S křesťanskou legendou o Kristovi nemají nic
společného. Postupně se však omezily jen na svátky jako masopust, filipojakubská noc,
sv. Jan Křtitel a především Velikonoce. Kromě pohanských bůžků a nadpřirozených sil
pocházejících z šerého dávnověku volali lidé od středověku na pomoc také křesťanské
světce, Krista i samotného Boha.“25
Prolínání pohanství a křesťanství se projevovalo tím, že byly prováděny jak
křesťanské obřady, tak i pohanské rituály. Někdy se spojují až tak, že jsou prováděny
magické techniky v křesťanském prostředí. Zdeněk Smetánka mluví například o křtu
jako o užití vody podobné první poporodní koupeli novorozence. Dalšími příklady
mohou být dotek nohou dítěte oltáře – je to zdroj síly, položení šňůry od zvonu na ústa
dítěte – slouží to k zahnání démonů.26

2.3

Problematika vztahu křesťanství a slovanského pohanství
Nástup křesťanství byl postupným procesem. Nejdříve se christianizace

projevila na obrácení se proti panteonu pohanských bohů a bůžků. Především se jednalo
o kultovní místa a vykonavatele kultu. Poté na jednotlivé oblasti života – k jednání,
chování a vztahu mezi lidmi. Christianizovány byly věci veřejné a společenské.
Například byl christianizován předkřesťanskými prvky nasycený pohřební ritus. Nejdéle
křesťanství odolávaly zvyky soukromé, jako stavba domu nebo lidové léčitelství, ve
kterých se objevovalo mnoho předkřesťanského.27
Stopy předkřesťanských

tradic

nalézáme

v lidových

zvycích,

v lidové

slovesnosti a magii i léčitelství. Křesťanství ve svátcích staví do popředí křesťanskou
tradici, svátky jsou spojené s životem Ježíše Krista.
Dalším názorem je také to, že lidová religiozita vznikla na základě křesťanství, a
to tak, že křesťanskou nauku zjednodušovala pro obyčejný lid. O tom se zmiňuje Aron
Gurevič: „Učení autoři přiznávají, že prostý lid si těžce a špatně osvojoval církevní
učení, zjednodušoval je a halil do všelijakých pověr a předsudků, ale v podstatě jde o
25
26

A. Vondrušková, České zvyky a obyčeje, s. 106.
Z. Smetánka, Legenda o Ostojovi, s. 196–197.
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rozdíly spíš kvantitativní než kvalitativní; lidová religiozita se chápe prostě jako
vulgarizovaná verze křesťanství.“28
Dále ve své knize „Nebe, peklo, svět“ mluví o tom, že celkově „lidová kultura
středověku“ vznikala jako výsledek propojování, vzájemného vztahu mezi tradičním
folklórním fondem a křesťanstvím.29
I přesto ale A. Gurevič připouští, že ne všechny společné prvky musí být nutně
nějak převzaté. Možností je, že některé přírodní jevy a útvary byly natolik zajímavé a
nevšední, že probouzely lidskou představivost. Proto mohly být jak předmětem
pohanského uctívání, tak křesťanství. Naopak ale existují i doklady o pokřesťanšťování
pohanských kultů, což ovšem mluví proti předchozímu tvrzení.
Příkladně lze uvést osazování uctívaných kamenů kříži, což bylo velmi
rozšířené. U nás o tom jsou zmínky ještě za Kosmy30. Kameny byly uctívány kvůli
jejich vlastnostem – tvrdosti a stálosti. V křesťanství je kámen díky těmto vlastnostem
symbolem boží síly, v pohanství byl pak předmětem kultů. Častá byla také víra
v léčebné účinky kamenů. Kupříkladu v Irsku byl uctíván keltský kámen kromkruah.
Podle pověsti jej prý proklel sv. Patrik31.
Problém představovala i astrolatrie tolik rozšířená v předkřesťanských
náboženstvích. Jedná se o uctívání vesmírných těles (Slunce, Měsíce, hvězd), jež byla
považována za bohy a uctívána. Vesmírná tělesa tedy byla předmětem různých obřadů i
kultů. Nejen z tohoto důvodu křesťanství astrolatrii také výslovně zakazuje.32
To je ovšem velmi složité, neboť astrolatrie je věc tak pevně zakotvená
v kultuře, že je třeba ji nějakým způsobem křesťansky zpracovat. Příkladem jsou
souhvězdí, znamení zvěrokruhu – Berana křesťanství vysvětluje jako beránka božího a i
u některých dalších prvků je význam překryt křesťanskou symbolikou. Společný zájem
pohanství a křesťanství o vesmírná tělesa je vidět na příkladu Panny Marie Immaculaty
(neposkvrněné). Na vyobrazeních stojí na srpku měsíce.

27

Z. Smetánka, Legenda o Ostojovi, s. 56.
A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 10.
29
Tamtéž, s. 11.
30
Historik, literát (asi 1045 – 1125).
31
Proklínal kameny, ke kterým se vázaly kulty.
32
Konkrétně v Deuteronomiu 4.19.
28
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Pohané také uctívali prameny. Například u Keltů byl každý pramen božstvem.
Pramenům byly poskytovány votivní dary33 – mince, sošky. V křesťanství jsou prameny
spojovány s kultem světců, někdy bývají i poutními místy. Před kulty světců se k těmto
místům vztahovaly kulty pohanské.
Jiný náhled na vymizení pohanského uctívání s nástupem křesťanství má
Encyklopedie religionistiky (Encyclopedia of Religion), podle ní si s postupem
křesťanství mnoho pohanských zvyků našlo nové projevy, které byly slučitelné s novým
náboženstvím, což říká následující citace: „The worship of pagan gods did not
disappear immediately with the arrival of Christianity. Descriptions of pagan temples,
idols, and practices can be found in early church chronicles. Later, with the advance of
Christianity, many pagan practices found new manifestations that were compatible with
the new religion.“34

2.4

Liturgický rok
Liturgický rok představuje ryze náboženské strukturování roku. Dělí se na

temporál (pohyblivé svátky) a sanktorál (svátky s pevnými daty v kalendáři) – tyto dvě
části tvoří dohromady rok. Liturgický rok shrnuje události v životě Ježíše Krista.
Zahrnuje i svátky svatých.
Liturgický rok se dělí na části – etapy roku: Advent (příchod Krista), Vánoce
(první mezidobí), postní doba, Velikonoce, druhé mezidobí do Adventu. Některá data
spojená s Ježíšem jsou daná pevně: 25. 12. – narození Ježíše Krista, 6. 1. – zjevení páně,
25. 3. – oznámení Ježíšova početí. Ostatní připomínky Ježíše nejsou pevně dané (např.
Velikonoce). Jednotlivým etapám jsou v práci dále věnovány samostatné kapitoly.

33

Votivní dar je dar božstvu nebo svatému spolu s prosbou o pomoc nebo jako vyjádření vděčnosti za
pomoc.
34
M. Gimbutas, Slavic Religion. In L. Jones. Encyclopedia of Religion, p. 8432.
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3

POHANSKÉ RELIKTY PROJEVUJÍCÍ SE
V PRŮBĚHU KŘESŤANSKÉHO ROKU
Tato kapitola popisuje dnešní i dřívější svátky a zvyklosti v průběhu

křesťanského roku. Následující podkapitoly přibližující jednotlivé údobí jsou seřazeny
chronologicky počínajíc zimním slunovratem.

3.1

Zimní slunovrat
Zimní slunovrat přichází 21. prosince. Nejblíže mu je svátek sv. Lucie – 13.

prosince. Ve jméně Lucie je obsažena podstata svátku slunovratu, příchod světla,
latinsky lux.35
Zimní slunovrat byl v pohanském kalendáři začátkem i koncem roku. Hlavní
představou bylo, že Slunce se na zimní slunovrat narodí, pak postupně sílí a dospívá,
dospěje na letní slunovrat a pak už jen stárne, až při dalším zimním slunovratu zemře, a
vše se pak cyklicky opakuje.
Zajímavostí je, že některé národy dokonce věřily v to, že ke slunovratu
nedochází automaticky a pravidelně, ale je třeba o něj prosit bohy.36

3.2

Masopust
Období masopustu není přesně vymezené. Začíná 7. ledna, končí na masopustní

úterý, tedy v den před Popeleční středou. Jedná se o vstupní období roku. Výjimečně o
tomto čase neplatily předpisy o chování, naopak byly vědomě porušovány. Toto období
bylo protipólem půstu, který následuje po období masopustu.
Z hlediska kalendáře připadá období masopustu převážně na leden a únor.
Každoročně se vypočítává v rozdílném výčtu dní i týdnů, protože pevně dané svátky,
které masopust vymezují, tj. Vánoce a Velikonoce, se stanovují podle dvou rozdílných
měřítek. Vánoce mají podle kalendáře pevné datum, kdežto Velikonoce stanovuje
církev podle staršího počítání času (podle oběhu Měsíce). Protože se oba systémy, tj.
solární i lunární překrývají, bývá masopustní období někdy delší, někdy kratší.

35
36

J. Langhammerová, Lidové zvyky, s. 267.
A. Vondrušková, České zvyky a obyčeje, s. 313.
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V době masopustu probíhaly nejen zábavy, průvody, zabíjačky, ale i svatby,
včetně slavného závěru masopustu. Uvedené popisuje následující citace: „Oslavy
masopustu byly vždycky společenskou záležitostí a lidé se při nich dobře bavili.
Písemnými zprávami jsou doloženy ze 13. století, ale jejich původ sahá pravděpodobně
dál do minulosti.“37
V podobném stylu probíhá toto období v Evropě i v křesťanské části světa, a to i
přestože je to v rozporu s křesťanskou vírou. Kořeny masopustních zvyků sahají do dob
dávno minulých s prvky různých filosofií, proto se jedná o tak různorodé a pestré
projevy veselí připomínající pravěk, antiku, středověk a neustálé vzývání života a
oslavující jeho věčný koloběh.

Před 2 000 lety začátek křesťanství zasáhl významným způsobem myšlení lidí,
vztahujíce se v obřadech k událostem víry, potlačujíc přitom přírodní jevy. Právě
období masopustu bylo z hlediska koloběhu přírody obdobím, kdy lidé na venkově měli
méně práce než v jiných obdobích, a zároveň z náboženského hlediska nebyly v této
době žádné významné svátky.
J. Langhammerová kupříkladu o masopustu tvrdí, že: „[m]asopust, tak jak se
v české tradici zachoval v 19. a 20. století, však nebylo nějaké neorganizované,
bezbřehé veselí nad dávno zasutými tématy.“38
Připomeňme ještě, že významné jsou zejména jeho poslední tři dny. Ve čtvrtek
posledního týdne se konala zabíjačka s hostinou. Konec masopustu je nejveselejší a
nejbujnější v celém roce. Představuje i jakési vytržení z běžných povinností všedních
dnů. V masopustním období – neděli, pondělí a hlavně úterý (zvané ostatky, fašank,
končiny) se v některých lokalitách konaly a v některých dodnes ještě konají obchůzky
masek. Dále se také konaly speciální obřady, které mají v každé z lokalit svůj odlišný
průběh se scénkami, průvodem masek a následnou taneční zábavou. Přesto se dají
vysledovat některé společné prvky. Tradiční průvod měl své stálé masky, které hrály
různé role. Velká většina dodržovaných zvyků se v různých oblastech vesměs podobá.
Některé motivy nápadně připomínají odkazy antiky, například Bakchus, známá
hlavní postava mnoha našich masopustních oslav připomíná oslavy boha plodnosti

37
38

A. Vondrušková, České zvyky a obyčeje, s. 45.
J. Langhammerová, Lidové zvyky, s. 13.

- 24 -

Dionýsa ve starém Řecku, které se slavily velmi bujně jako tzv. bakchanálie – oslavy
vína v polovině března. Některé masky jsou velmi staré, například „strakapouni“
a „vostřížkové“, jejich kostýmy s pestrobarevnými hadříky připomínají ptačí peří
a zobáky. Velmi důležitou maskou je maska medvěda, která se dá vyložit jako symbol
plodivé síly. Býval obalen hrachovinou. Když se probouzí medvěd, probouzí se i jaro:
to je další možný výklad účasti právě této masky v masopustním reji masek.

Jedna z nejdůležitějších masek – staročesky nazývaný „slaměník“ – je do své
masky zašit děvčaty. Maska na tváři poskytuje úkryt, anonymitu, omluvu. Některé
masky mají na zádech našity podivné figurky, postavičky záhadného původu, někdy se
vykládají jako „alter ego“: druhé já, na něž bylo možné svádět všechny rozpustilosti,
které masky provádějí a které mají povoleno provádět pouze v tuto dobu. Je nutno
podotknout, že veškeré nepřístojnosti, zejména vůči druhému pohlaví, se dějí jenom
v náznacích.
Další významnou maskou bývali „charpáci“, měli ošklivou tvář, nemluvili,
pouze huhlali. Říkalo se jim „židi“, je to zkomolenina staroslovanského „dziadi“ =
dědové. Měli představovat duše předků, vracející se symbolicky na zem, aby ztrestali
jejich prohřešky. Doráželi na ženy a dívky a „vymetali“ jim košťaty pod sukněmi.
Koník, zvaný „kobiela“, je rovněž symbolem mužské plodivé síly. Další masky
bývaly podle lokalit různé: např. Turci, řezníci, kominíci, skřeti. Zvláštní maskou byl na
Valašsku „pohřebenář“. Původ této masky je nejasný, podle jedné z možných verzí to
mohl být pastýř.
Vybrané masky měly v rukou falické symboly, hůlky kryté ježčí kůží, kterými
obtěžovali zejména ženy, což se dá vyložit jako přirozený prostředek obecné plodnosti.
Masky se oblékaly v hospodě. Když byl průvod kompletní, v čele s Masopustem
(slaměníkem), vycházel na obchůzku. Tu povoloval starosta obce, ve které se obchůzka
konala. Zde se dají vysledovat hluboce předkřesťanské magické praktiky i symbolika.
Obchůzka má znamenat magický kruh zajišťující ochranu tím, že masky obejdou
veškerá i vzdálená obydlí. Průvod provázejí obřadní tance, opět se společným prvkem
magického kruhu, který měl zajišťovat domácnosti bohatou úrodu. Kromě – koledy –
výslužky – bylo v každém domě připraveno pohoštění, zejména smažené pečivo –
kulaté koblihy, neodmyslitelný a zjevně nedohledně starý masopustní pokrm.
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Rej masek provází hudba. Obchůzka končila na návsi. Probíhalo tam
dohadování a zkoušení o historickém významu rekvizit a kostýmů. Masopust byl
obviněn a souzen. Měl na sebe vzít všechny nepravosti a hříchy minulého roku.
Z dochovaných odpovědí je zřejmé, že tuto část zřetelně poznamenala křesťanská
tradice a symbolika. Masopust byl odsouzen, vynesen za ves, tam pohozen, ale opět ožil
a vrátil se zpět jako po každé zimě jaro.
Masopustní průvody byly a dodnes někde jsou velkou společenskou záležitostí.
Dříve byly masky, i ženské, výsadou zejména mužů. Masky nové reagují na současné
ideologické poměry. Obchůzky mají zároveň svůj řád i své rozdíly.
V některých vesnicích se vynášela basa, heligón nebo i Bakchus. Znamenalo to
loučení s masopustem. V úterý po půlnoci nastává konec masopustu, následující období
je popelec – znamená půst, předjarní přípravné práce, úklid domácností.

Od dob, kdy byli lidé celým životem a vírou neodmyslitelně a pevně spjati
s magickými obřady se svět proměnil k nepoznání. Je proto skoro neuvěřitelné, že
obřady k zimnímu slunovratu a jarní rovnodennosti se na českém a moravském venkově
udržely až dodnes, do našich dnů. Svědčí to především o jejich síle a významu, o
vzácném dědictví předků.39

3.3

Velikonoce
Přibližně v době jarní rovnodennosti se slaví Velikonoce. Pro křesťanství jsou

Velikonoce spolu

s Vánocemi

nejvýznamnějšími

svátky roku.

Jsou

oslavou

zmrtvýchvstání Ježíše Krista po jeho umučení.
Už před příchodem křesťanství byly tyto svátky oslavou nastupujícího jara, kdy
začíná opětovný cyklus přírody. Mnoho dřívějších pohanských zvyků a výrazná
přírodní magie přetrvaly až dodnes, ovšem zcela se s křesťanským pojetím Velikonoc
nespojily. Podle V. Frolcové dokonce existuje historicky nedoložená domněnka
předpokládající vznik obřadního cyklu u Slovanů, motivovaný závislostí člověka na
zemědělství a hospodářských pracích na počátku jara, což dosvědčuje její následující
citace.

39

J. Langhammerová, Lidové zvyky, s. 37–39.
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„Nad prameny lidových Velikonoc proto badatelé usuzují, že na venkově šlo
především o kolektivní oslavu nového vegetačního roku, spojenou s obřadními formami
zahájení zemědělských prací, podle klimatických podmínek i s prvním výhonem dobytka
na pastvu.“40
Pokud se vezmou Velikonoce jako celek, trvají sedm týdnů. Začínají půstem, ve
kterém jsou ještě patrné některé motivy přírodní magie, pokračují křesťanským
pašijovým týdnem a vrcholí Božím hodem velikonočním a poté velikonoční pomlázkou.
Mnohé dny Velikonoc mají dvě tváře, kdy na jedné straně jsou prováděny křesťanské
úkony postu a zpovědi a na straně druhé je pohanská víra a úcta především k přírodě
a její síle.

3.3.1 Půst
Půst, respektive postní období je dlouhé šest týdnů. Je to přípravná doba na dny
svátků. V tomto čase je více prostoru pro provádění původních předkřesťanských
zvyků, souvisejících s jarem. Příkladně názvy, které lidé dali nedělím nejsou
křesťanského rázu. Šlo o názvy jako: neděle černá – pučálka, pražná, kýchavná,
družebná, liščí, smrtná, květná. Všechny názvy jsou odvozeny od povahy té které neděle
nebo do některého historického faktu, ale také od rituálu nebo i jídla.
Předchozí tvrzení lze doložit následují citací: „[l]idové názvy postních nedělí
tento, dnes málo popsaný svět pověr a magie, ilustrují alespoň obrazně. Neděle černá
neboli pučálka, pražná, kýchavná nebo liščí, smrtná, květná. Znějí jako zaříkadla dávno
zasutého času.“41
Jednou z nejvýraznějších nedělí je neděle smrtná se svým zvykem vynášení
smrti, což je podle J. Langhammerové: „zvyk, který lze bezpochyby řadit k jednomu
z nejstarších u nás. Má podtext předhistorický, velmi vážný, dramatický, spjatý
v symbolice s motivy lidské smrti či obrazné oběti různě chápané a odborně
vysvětlované, po tisíciletí či dlouhé řady staletí transformované do mírné, ale
podvědomě závažné scény. Z analogií s okolním světem a doklady o kulturách národů
sídlících na našem území před příchodem Slovanů – Keltů, Germánů – a samozřejmě ze
slovanské mytologie lze usoudit, že to byl v dávné minulosti zvyk vážný a důležitý.

40
41

V. Frolcová, Velikonoce v české lidové kultuře, s. 41.
J. Langhammerová, Lidové zvyky, s. 48–49.
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Natolik zakořeněný, že bylo třeba v době nastupujícího křesťanství a posléze
rozvinutého mysticismu středověku proti němu ze strany církve zasahovat a varovat
před jeho pohanskou podstatou. Tak se o tomto zvyku díky jeho „škodlivosti“ dovídáme
ze středověkých písemných pramenů, což je u lidových zvyků výjimečné.“42
To jest tedy důvod výraznosti zvyku smrtné neděle. Po vynesení smrti
následovalo přinesení líta (symbolu jara), tedy opaku smrti a zimy.

3.3.2 Velký pátek
Dalším dnem, ve kterém se prolíná křesťanství s dřívějšími zvyky, je tzv. Velký
pátek. Tento den není pouze dnem Kristovy smrti, ale také dnem, kdy nejenže se otevírá
země a nabízí své poklady, ale také se otevírají hroby a odehrávají se další mimořádné
jevy, je dnem velkopátečních pověr, které „[v]ěští smrt.“43
V. Frolcová ve své knize píše, že „[p]odle lidové víry je Velký pátek dnem
nadpřirozených sil dobrých i zlých, čarodějnic (ubírajících užitek) a nepřejících. Proto
je časem velké účinnosti obyčejů, věšteb a modliteb, dnem osudovým.“44
Do rituálů jsou zařazeny i živly. Na Velký pátek se lidé rituálně před východem
slunce myli v potocích, aby zůstali celý rok zdraví. Oheň je zase symbolem vzplanutí
nového života.
Ve spojení se Zeleným čtvrtkem a Bílou sobotou tvoří Velký pátek
z křesťanského hlediska podstatu Svatého týdne. Kristovým zmrtvýchvstáním
(velikonočními virgiliemi) vrcholí celý liturgický rok.45
A. Vondrušková o Velkém pátku říká, že „je dnem smutku, říká se dokonce, že je
to nejtišší den v roce. Jako by se zastavil čas. Nekonají se mše, nezvoní zvony ani
nehrají varhany.“46

3.3.3 Pondělí velikonoční
Na Pondělí velikonoční se opět projevuje lidová tradice. Především obchůzka po
domech, také v polévání vodou a šlehání pomlázkou47 a s ní spojená koleda. Symbolem
je také vajíčko, které není nijak spojeno s křesťanstvím, ale je symbolem nového života.
42

J. Langhammmerová, Lidové zvyky, s. 49.
V. Frolcová, Velikonoce v české lidové kultuře, s. 127.
44
Tamtéž, s. 127.
45
Tamtéž, s. 158.
46
A. Vondrušková, České zvyky a obyčeje, s. 111–112.
43
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Následující citace rozmýšlí o významu vajíčka jakožto symbolu Velikonoc:
„Lidé věděli, že vajíčko skrývá nový život, proto se stalo uznávaným symbolem naděje,
zrození, ale i smrti, tedy současně začátku i konce.“48

3.4

Máje, Filipojakubská noc
Zvykoslovný rok měl nepravidelný průběh, byla zde období naplněná klidem,

trvající týdny a období oslav svátků, mnohem kratší, trvající dny. Po Velikonocích
následovalo období zvykoslovného klidu; času, který nutně vyplňovaly práce spojené
s vegetačním cyklem, s polními pracemi, jež zabíraly lidem zvláště na venkově většinu
času. Ohlasy starých mýtů se objevují pouze v drobnostech, které připomínají pouze
přísloví, pověrečné pranostiky, vztahující se vesměs k budoucí úrodě, k věštění
úrodného, bohatého roku; nebo naopak neúrody, která znamenala pohromu.49
Od pradávna se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc než v jiné
dny. Takovým dnem je zejména 30. duben, jinak řečeno noc filipojakubská. Právě proto
naprostá většina pranostik a hospodářských pravidel vztahujících se k této noci
a k tomuto dni, probíhala ve znamení pověrečného vymítání ďábla, magické ochrany
proti uřknutí dobytka i lidí, boje s čarodějnicemi i ochrany proti nim. Je s podivem, že
tzv. pálení čarodějnic – poslední očistná oběť před nastávajícím jarem a létem – se
udrželo až do dnešní doby oproti jiným zvykům v poměrně původní podobě. Ne
všechny zvyky spojené s tímto obřadem měly v českých zemích křesťanskou podobu,
připomíná ji snad pouze název – filipojakubská noc, a slaví se na den svatých Filipa
a Jakuba, který ještě v 19. století připadal na 1. květen.
Svátku předchází filipojakubská noc, která bývala označována jako čarovná
(v evropských zvycích jako noc Valpružina). Jako záštita před mocí čarodějnic se na
vyvýšených místech krajiny zapalovaly ohně, v jistém smyslu tím chránily okolní
území.
Původně tento obyčej vycházel ze starověku, pravděpodobně z kultury starých
Keltů, z jejich chápání kalendáře a z jejich mýtů. Keltové, žijící až do přelomu letopočtu
na našem území, svojí kulturou a svými duchovními motivy ovlivnili duchovní život
u nás. V keltském kalendáři bylo členění roku závislé na oběhu slunce, vedle slunovratu
47
48

Pomlázka je od slova pomlazení.
A. Vondrušková, České zvyky a obyčeje, s. 130.
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a rovnodennosti, to byla přesně spočítaná období, signalizující počátky přírodních etap,
které byly silně svázány s magickými obřady související s přírodními silami a démony.
První květen byl jedním z těchto mezidobí – symbolizuje střed mezi dnem jarní
rovnodennosti a letním slunovratem.
Podle keltského kalendáře se tento svátek nazývá „Beltane“. Začíná 30. dubna
po západu slunce. Posvátné ohně, uctívající slunce, které je dominantou této noci, se
zapalovaly na obřadních místech, oheň byl symbolem života. Oheň zde působil jako
zdroj světla a tepla. Zároveň očišťoval od zlých sil, což vedlo lidi k přeskakování
hořícího ohně. Zapalování ohňů se jako „pálení čarodějnic“ dochovalo dodnes.
Noc před 1. májem měla i další zvyky. Významným dodnes přetrvávajícím
zvykem je stavění májek. Máje byly stromové symboly. Mladí muži v lese skáceli
vysoký jehličnatý strom, opracovali jej, upevnili na prostranství (na návsi) a ozdobili
věncem s fábory. V Čechách se máje stavěly o filipojakubské noci, v řadě míst na
Moravě o Svatodušních svátcích, v létě nebo o hodech.
Zvyk stavění májek měl svůj vývoj po dlouhá staletí. Starší tradice, byla stavět
řadu májek po celé vesnici, mládenci stavěli svým vyvoleným dívkám osobní májky
pod okny, někdy i na střechu. Poněvadž bylo na tento zvyk nutno použít velké množství
stromů, pozvolna se od něj ustupovalo, i když na některých místech přetrval dodnes.
Jeho podoba se neliší od popsaného „májového“ stromu ze 16. století, který dosahoval
asi 30 metrů výšky, byl zbavený větví, ponechány byly pouze větve na vrcholku, na
nich byl upevněn věnec s květy a pentlemi. Tento májový strom zůstával stát nejčastěji
do Svatodušních svátků, někde i déle, po celé období léta. Pravý význam májového
stromu je těžko stanovitelný. Dá se říci, že to byl objekt pozitivní, symbol života
obecně, symbol ochrany a růstu. Vyjadřoval životní radost a optimismus. Pod májovým
stromem se konaly veselice, tančilo se tam a zpívalo, zejména mladí lidé. Zjevně byly
v kontrastu k nočním pálením ohňů, kterými se rušilo zlo.
Máje museli mladí muži z vesnice hlídat i v noci, protože konkurenti z jiných
vesnic se snažili májku v noci podříznout. Na rozdíl od ohňů, které byly na okolních
kopcích, májka byla postavena uprostřed obce. Měla být co nejvyšší, jako šipka
symbolizovala pozdrav či připomínku existence vyšších mocností. Její symbol nelze
přesně rozumově vysvětlit. S májemi byly spojené i soutěže a obyčeje.
49
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Nejen ty popisuje následující citace. „Taneční zábava se pořádala také v den,
kdy se máje kácely. Ještě předtím se však soutěžilo v lezení na vrcholek k zavěšené kytici
nebo láhvi, anebo v běhu k vrcholku máje v okamžiku, kdy dopadne na zem.“50

3.5

Letnice
Letnice je lidový název pro svátky slunovratu. To jsou: svatodušní svátky,

svatojánská noc, nebo otvírání studánek.

3.5.1 Svatodušní svátky
Pohanské uctívání Slunce, v tomto případě doby vrcholové fáze Slunce, se
v průběhu vývoje propojilo s křesťanskými svatodušními svátky. Spojuje tedy pohanské
rituály, zvyky a obřady a motiv křesťanský. Tím je počátek církve – seslání Ducha
svatého. Tyto svátky patří mezi svátky datem pohyblivé. Navazují na Velikonoce.
Z křesťanského hlediska jsou vyvrcholením Velikonoc. Slaví se vždy čtyřicet
dní po Hodu božím velikonočním. Letnice se někdy posunou daleko od slunovratu. Na
pohanský rituál byl dosazen křesťanský svátek – sv. Jana Křtitele, jehož výběr osvětluje
následující citace.
„Nebude náhodou, že právě tato významná osobnost církevních dějin dostala
pro svůj svátek právě čas, kdy se uctívá slunce ve své kulminaci, ale i jiné živly,
především voda, s níž harmonuje jeho úděl ‚křtitele‘ lidstva. Vlastní význam tohoto
spojení však bude obecnější, svázaný s Janovou osobností. Svatý Jan Křtitel byl syn sv.
Alžběty, tedy nejen křtitel, ale i bratranec Pána Ježíše, charismatický prorok Kristovy
slávy, strhující kazatel a posléze mučedník. V naší tradici je spojován se symbolikou
očisty světa, harmonující s čistotou přírody na prahu léta. V lidových zvycích je chápán
jako patron tohoto času, spojující tajemství sil přírody a lidských tužeb.“51
Všechny rituály tohoto svátku jsou nazývány podle svého patrona – svatojánské
ohně, svatojánské čáry s vodou a svatojánské milostné čarování, svatojánské kvítí,
svatojánská noc.
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Odděleně od letnicových zvyků, od slavností slunovratu, se slaví církevní
svatodušní neděle. Dříve byly tyto svátky obsahem neděle i pondělí, dnes je obvyklé, že
se slaví v nedělní dopoledne. Předmětem těchto svátků je seslání Ducha svatého na
apoštoly. Tento akt je zobrazován jako holubice v paprscích světla. Je běžné, že lidé,
slavící v neděli odpoledne pohanské svátky slunovratu, jdou ještě dopoledne od kostela
oslavit tento křesťanský svátek.

3.5.2 Svatojánská noc
Svatojánská noc připadá na noc na 24. června. V této noci jde o rituály
zajišťující dobrou budoucnost. To je typické především pro zemědělce – starost o úrodu.
Je také třeba chránit sebe i svůj dům od zlých mocností a duchů, kteří se zjevují právě
v těchto zlomových okamžicích, v tomto případě v polovině roku. Byla to i noc
čarodějnic. Lidé se před nimi stejně jako na jaře chránili. Prostředky k této ochraně
byly: oheň, voda nebo čarovné rostliny – například máta, bazalka, mateřídouška,
černobýl nebo lípa a další.
Můžeme se například dočíst, že „[l]ípou se chrání především domy. Kolem dveří
a oken do příbytků a chlévů se zastrkují její výhonky s listím.“52
Ale čarodějnice se dají přemoci i lstí. „Před dveře chléva se například položí
velký zelený drn. Čarodějnice prý musí, dřív než vejde, spočítat všechna stébla trávy.
Než je spočítá, přijde půlnoc a její moc mizí.“53
Na nejvyšších bodech v krajině jsou páleny svatojánské ohně. Lidé ohně
přeskakují, aby si tak vzali něco z jeho síly – přeneseně ze síly Slunce, jehož je oheň
symbolem. Zvykem je také zapalovat košťata a kroužit jimi kolem sebe nebo se z kopce
pouští hořící kolo.

Magie a magičnost je vůbec pro tuto noc typická. O svatojánské noci dívky vily
věnce a pomocí nich zjišťovaly, kdo se stane jejich ženichem, případně ještě kdy. Často
se také svatojánské noci přisuzovala síla ženicha nebo milence přivolat. Někde se
míchal i nápoj lásky a zaříkávalo se. Dívky, pokud si chtěly lásku přičarovat, měly
přesně určeno, na jaké místo jít a jak magický rituál vykonat, aby byl účinný. Přitom
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bylo důležité i to, co měly na sobě. Většinou šlo o oděv, běžně ve společnosti nenošený
– spodní prádlo nebo noční košili.
Své místo v tomto rituálu měly i rostliny. Především čarovné bylinky,
kupříkladu devatero kvítí, ze kterého se vily věnečky. Svou pověst jako zázračná
rostlina spojená s touto nocí mělo zlaté kapradí.
Za účelem milostné magie nebo ochrany před zlými duchy, ale i zdravotními
problémy nebo smrtí, byly používány malé sáčky, které se zavěšovaly na krk, tzv.
škapulíře. Škapulíře obsahovaly buď nějakou věc či bylinu s magickou mocí nebo něco
od osoby, na kterou má magie působit (v případě milostného čarování). Půlnoční
čarování bylo běžné.

3.5.3 Otvírání studánek
Obřad otvírání studánek se konal na Svatodušní pondělí. Studánky byly dříve
jediným zdrojem čisté pitné vody, a tak bylo třeba je po zimní části roku vyčistit. S tím
byl spojený obřad, kdy dívky – panny – studánku vyčistily a poté do ní rituálně ponořily
jednu z nich, tak byla očista pramene dokončena. Tento obřad prováděla především
malá děvčata.54
Někde byl pramen opravdu otevírán, symbolicky odemykán velkým klíčem.
Podle křesťanství studánky neobývali vodníci a rusalky, jako v pověrách, ale
obyvatelkou byla sama Panna Marie.
Předchozí pouze dokládá následující citace. „Ženského ducha studánky
nahradila v křesťanské společnosti nová, silnější patronace. Věřilo se, že v ní sídlí sama
Panenka Maria a studánky jsou v krajině její oči. Nesmí se proto znečistit, nesmí se do
ní plivat. Nesmíme Matku Boží takto zneuctít.“55
Po vyčištění studánky se lidé podle křesťanské tradice k Panně Marii modlili.

3.6

Sklizňové obyčeje
U přírodních náboženství byla provázanost s půdou a úrodou, kterou skýtala,

velmi silná, proto se dá vždy v nějaké míře mluvit o vděčnosti a rituálech, které měly
tuto úrodu zajistit.
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Lidové obyčeje v období jara byly přímo zaměřeny na zajištění dobré úrody.
A sklizeň pak byla oslavou této úrody. Lidové svátky ukončení sklizně nejsou nijak
spojeny s křesťanstvím. Byly sice doplněny o mši, ale jinak jsou pravděpodobně
pohanské.

3.7

Poutě v náboženské a lidové tradici
Pouť je v náboženské tradici cestou k určitým nábožensky významným místům.

Takovéto cesty jsou známé i z jiných dalších náboženství nejenom z křesťanství. Je to
cesta, která je výjimečná v běžném životě, je vytržením z každodenní rutiny, je to také
oběť v podobě vynaložení fyzické námahy. Nedílnou součástí v křesťanství je také
připomenutí si Boha, Ježíše Krista, některého ze svatých.
Poutí je vyjádřeno pokání a uctívání. Poutě mohou být také k místům zázraků a
zjevení. Někdy jsou tato místa zároveň lokalitou, kde se nachází něco přírodně
výjimečného (prameny, návrší, kameny atd.) Stejná místa tak mohla být zajímavá již
v předkřesťanských dobách. Často jsou tato místa i obklopena údajnou magickou silou.
Jsou spojována s pověrami a zmiňována v pověstech. V křesťanství jde však především
o památku svatých, stanovených církví. Dále jde o kanonizaci svatých, která probíhala
převážně na sklonku prvního tisíciletí.
Na rozdíl od předchozího je pouť v lidové tradici slavností. V obci se drží podle
svátku místního patrona nebo svatého. Většinou je doplňována trhy.56

3.8

Posvícení
Někdy se uvádí, že posvícení je odvozeno od slova posvěcení. Jedná se tedy

v tomto případě o posvěcení kostela a slavnosti pořádané při této události. Posvícení má
charakter podobný jako pouť, je to čas zábavy. Jedním z posvícenských zvyků, jenž byl
kritizován církví, byla zvířecí oběť. Jednalo se místně o „shazování kozla nebo berana“,
„stínání kohouta“ nebo „mlácení kačera“.
O této tradici pojednává následující citace: „[...] z věže kostela se za obecného
veselí a přihlížení svrhl, a pádem usmrtil živý, pentlemi a věnci ozdobený kozel nebo
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beran s pozlacenými rohy. Za všechny a pro všechny – z věže kostela.“57 V dnešní době
se již nejedná o živé zvíře, ale o jeho náhražku.

3.9

Dušičky
Téměř ve všech kulturách jsou nějakým způsobem uctíváni zemřelí. Jde

o duchovní tradici, ve které je brána na zřetel nejenom generace přítomná, ale i minulá
a také budoucí. Svátek, při kterém se lidé obracejí k zesnulým, se u nás nazývá Památka
všech věrných zesnulých nebo také Dušičky. Podle kalendáře připadá na 2. listopad.
Svátek je známý jako křesťanský, byl právně upraven na konci 10. století, tím se zařadil
do výročního kalendáře českých a evropských zvyků.
Příbuzným svátkem je církevní svátek Všech svatých, připadající na 1. listopad.
Je církevní vzpomínkou na významné osobnosti v dějinách. Nejspíš byl propojením
mezi pohanskými mýty a novou křesťanskou érou, což vyplývá z následující citace.
„Duchovní odkaz všech zemřelých musel kdysi pomáhat překlenout na tento den
zakotvené pohanské mýty. Neboť 1. listopad byl ve starých kulturách Evropy, hlavně
Keltů, počátkem nového roku s významným svátkem Samhain.“58
Caitlín Matthewsová poukazuje ve své knize keltský rok na fakt, že křesťanské
kostely a hřbitovy byly často zakládány na místech pohanských svatyní. Podle výzkumu
Alana Mereditha to dokazuje stáří tisů, které na hřbitovech, zejména na severní straně
rostou. Samozřejmě se v její knize jedná spíše o Velkou Británii a Irsko. Ale poukazuje
to na to, že křesťanské svátky někdy navazují na pohanské.59
V pohanských kulturách ožívaly duše mrtvých předků právě ve zlomových
a významných okamžicích, jakým začátek roku bezesporu je. V tomto čase se
prosazovala i funkce démonů a nadpřirozených bytostí.
O pohřebních obřadech a uctívání mrtvých u starých Slovanů se zachovalo
mnoho zpráv. Dovídáme se z nich, že své mrtvé pohřbívali nebo spalovali, viz například
následující citace. „O pohřebních obřadech a uctívání mrtvých u starých Slovanů
zaznamenány byly dosti hojné zprávy. Dovídáme se z nich, že staří Slované mrtvé
pohřbívali nebo spalovali, což se dálo zvláštním způsobem slavnostním. Do mohyly jim
kladli předměty, jež jim za živa zvláště byly milé. Zemřel-li náčelník, byla často i žena
57
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jeho s ním pohřbena nebo spálena. K poctě zemřelého konala se slavnost pohřební
(tryzna), která záležela hlavně v bojovných hrách, po nichž následovaly pohřební hody
(strava).“60
Ve středověku byl zobrazením zla sám ďábel nebo i satan, ale démoni a duchové
ožívali i v okolí sídel – ve vodě, mokřadech, pramenech hájích i jednotlivých stromech.
Funkcí se myslí především to, že lidé ve středověku měli z těchto démonů strach, a
proto také prováděli různé magické akce, které jsou popisovány v ostatních kapitolách
této práce, aby si tak před nimi zajistili ochranu.61
Je možno obecně říci, že keltské a křesťanské uctívání mrtvých se zásadně liší
v tom, že křesťanské uctívání je založeno prvotně na lásce, kdežto keltské jednoznačně
na strachu.

3.10 Advent
Z latinského výrazu adventus (přicházející) je odvozen název předvánočního
období nazvaného advent. Toto období trvá čtyři týdny. Mělo to být období spočinutí
ducha, přesunu energie do myšlenkové sféry. Tak jako jiná období roku byl uzpůsoben
u venkovského obyvatelstva provozu hospodářství, zákonitostem rodiny a tradicím,
provázejícím závěr roku.
„Po skončení rolnických prací, po hodových (posvícenských) oslavách úrody, po
poslední ‚kateřinské‘ zábavě nastává doba zimního klidu. Církev stanovila přípravné
předvánoční období, zvané advent. Jeho počátky spadají do doby Karla Velikého.
Trvání adventu nebylo všude stejné. Pohybovalo se od čtyř do osmi týdnů. Postupně se
ustálilo čtyřtýdenní období, s tím, že začíná nedělí nejbližší 30. listopadu.“62
Advent – doba ticha – kopíruje ve středoevropských zemích vhodně dobu klidu
a odpočinku přírody. Krátký den a dlouhá noc je časem stvořeným k zamyšlení,
rozjímání a zklidnění těla i ducha. Byl to prostor k přenášení vědomostí a duchovních
odkazů. Po čas adventu probíhaly tamní pobožnosti, zvané roráty. Připomínají nám je
osobní svítilničky z vosku – rorátové či adventní sloupky, které lze dnes spatřit
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v muzejních sbírkách. Každý den se trochu zkrátily svícením a sloupek vydržel po celý
advent.63
Advent znamenal po všech stránkách předvánoční přípravu. Především velký
úklid, nákupy potravin, někde i zabíjačka. V této době příprav můžeme vysledovat
různé zvyky i tradice z dob předkřesťanských, spojených s duchovností dávných věků.
Existuje mnoho teorií o jejich původním významu. Jedním z nich je někdejší víra v duše
předků, kteří ve významných časových momentech mohou opět navštívit živé,
zkontrolovat je, poradit jim. Neboť již vědí jak a vidí do budoucnosti.
Advent byl v církevním světě ustanoven v 8. století, ovšem v českých zemích
byl teprve

na počátku 2. tisíciletí pevnou součástí českého výročního kalendáře.

V adventu, kdy se blíží konec roku a zákonitě přichází rok nový, budoucí, je těchto
významných momentů více.
První prosincovou sobotu býval na Valašsku a mnohde i dosud je jarmark. Pak
nastává týden mikulášských obchůzek, což je mimořádná evropská rarita. Mikuláše,
jemuž se zde říkalo Svatý, doprovází skupiny masek, čertů a smrtí. Podoba démonů
smrti patří k našim nejstarším, historicky doloženým maskám. Dřevěné masky čertů
jsou na Slovácku starší než sto let, novější jsou vyřezávány podle původních forem
a vzorů, jež jsou předávány dědičně v rodinách lidových řezbářů.

Dvanáctého prosince, v předvečer svátku Lucie, bývala obchůzka Lucií, jednalo
se o ženskou záležitost. Bývaly to bíle oblečené, zahalené postavy. Vymetaly
peroutkami a metlami v domech, zaháněly tím vše zlé a nečisté. Zvyk již téměř vymizel,
někde si jej však přizpůsobili. Lucie, krutá strašidla, hrozila všem, kdo nedodržovali
půst a přejídali se, rozpáráním břicha; zvlášť mužům, které trápily, a za to dostávaly
výslužku. Motivy těchto obchůzek nevycházely z křesťanských tradic, konaly se věci
podivné, mnohdy navzájem si podobné.

Advent se od uvolněného podzimního času oddělil poslední taneční zábavou,
posvícenskou nebo konanou na sv. Kateřinu – 25. listopadu. Po ní však společenský
život v obci zcela neustal. Jen se zklidnil a přesunul se do soukromí. Tam probíhala
různá posezení a setkání, spojená s domácí prací, jako bylo předení, paličkování, výroba
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krajek, draní peří. Nešlo však jen o práci, ale i o pobavení. Tradice těchto „přástek“ se
mnohde udržela až do konce 20. století. Vyprávěly se i různé pohádky, báchorky
spojené s nadpřirozenými bytostmi a lidé se na tuto zvláštní atmosféru jednak těšili a
jednak se jí báli.
K adventnímu času patřil ještě jeden ryze křesťanský zvyk – adventní věnec.
Věnec ze zeleného chvojí se čtyřmi svíčkami, které se postupně každou neděli adventní
postupně zasvěcují, až o poslední adventní neděli zazáří všechny. Tento symbol má
svou doloženou historii, pochází z Hamburku z 18. století. U nás tento zvyk zdomácněl
teprve nedávno.
Podle J. Langhammerové, „[...] se jednotlivé mýty druží se jmény světců a světic
– Barbora, Ambrož, Lucie.“64 Čtvrtého prosince je svátek sv. Barbory. K tomuto datu se
váže zvyk lámání větviček ovocných stromů, které děvčata pečlivě opatrovala. Větvička
vložená do vody, vykvetlá do vánoc, znamenala předzvěst svatby v domě. V lidové
tradici se tento večer proslavil obchůzkami barborek. Byly to bíle zahalené ženy, v ruce
nesly malé metličky ke šlehání nezbedníků a v druhé košík s drobnými dárky pro hodné
děti. Tyto tiché postavy navozovaly pocit tajemného světa mimo nás.
Šestého prosince je svátek sv. Mikuláše, který se slaví večer předchozího dne.
Tento svátek s nadílkou patří k vrcholům adventních zvyků. Především proto, že hlavní
postava Mikuláše představuje skutečnou postavu světce, pocházejícího z dnešního
Turecka. Doprovázely jej bytosti symbolické: anděl – pojetí dobra a čert – ztělesnění
zla. Mikulášská nadílka je v Čechách i na Moravě zažitou tradicí, přetrvávající do
dnešních dnů. Času Vánoc předcházely mikulášské trhy, kde se prodávaly převážně
rukodělné výrobky – perníky, krajky i řezbářské zboží, ale i exotické ovoce – fíky,
datle, pomeranče. Součástí bývaly i betlémy a různé figurky, které lze opět spatřit
v některých muzeích.

3.11 Vánoce
Vánoce jsou svátky, které trvají od 24. prosince do 6. ledna, jsou vyvrcholením
adventního půstu. Pro křesťanství jsou Vánoce oslavou narození Ježíše Krista. Vánoce
jsou svátky, ve kterých se výrazně mísí dávné tradice s novými zvyky. Vánoce během
asi dvou tisíc let své existence prošly několika výraznými proměnami. Nejprve se
64
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jednalo o zvyky a obyčeje, které byly součástí slavností. Poté, ovlivněné křesťanstvím,
prošli proměnou na duchovní svátky, aby se později staly propojením všech složek
a tedy Vánoci tak, jak je známe dnes.
Podrobněji se Vánocemi ve své knize zabývá například A. Vondrušková.
„Zpočátku se slavily obvykle jako bujaré a veselé svátky s průvody masek, zpěvem a
tancem, bohatými hostinami s množstvím jídla a pití. Spolu se zápasem o čistotu
křesťanské víry však zvítězilo nové pojetí, založené na pokoře a střídmosti. Ubývalo
radovánek a hostin, věřící se postili a rozjímali, chodili do kostelů a modlili se.
Teprve v 17. a 18. století v období baroka se navracela světská nádhera
a okázalost. Od druhé poloviny 17. století se vánoční svátky začaly slavit ve větší míře
v rodinném kruhu. Tento trend se projevoval v celé Evropě a lidé si postupně zvykali na
styl domácích oslav.
Z těchto kořenů vycházela měšťanská podoba oslav v 19. století, která spolu
s dochovanými lidovými zvyky a obyčeji s přispěním dobových novinek,
například vánoční stromek, dala základ současné podoby Vánoc.“65
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jako byl

4

POVĚREČNÉ PROJEVY – LIDOVÉ POVĚRY
Lidové pověry jsou součástí lidové religiozity, a proto jenom krátce o nich.
Pověra a pověrčivost jsou již plně zakotveny v životě člověka, že si někdy ani

neuvědomuje, jak jim podléhá. Podle O. Nahodila je tomu například tak proto, že
člověk přejímá pověrčivost postupně od svého okolí již od narození. Podle něj jsou
dokonce pověry škodlivé, jak je patrné z následující citace.
„Člověk se rodí, jak známo, bez jakéhokoli náboženství a bez jakýchkoli pověr.
Náboženské a pověrečné představy však žijí v jeho nejbližším okolí. Dítě roste, dospívá,
od svého nejbližšího prostředí přejímá jeho názory a spolu s nimi i náboženskou víru,
tradiční pověrečné představy, úkony a obyčeje. Dospělý člověk je pak už přímo spoután
sítí pověr, a těmito pověrami se v mnohých situacích řídí zcela automaticky, aniž si
uvědomuje jejich nesmyslnost a škodlivost.“66
Předchozí je ovšem jen jeden z mnoha názorů na věc. Navíc jde o vědeckoateistický názor autora ze 60. let 20. století.

Pověry zasahují různé oblasti lidského života. Známé jsou především pověry
zemědělské, související s úrodou i chovem domácích zvířat. Vůbec mnoho pověr
souvisí nějakým způsobem s přírodou, ale známé jsou také pověry zajišťující šťastný
život a pověry zahánějící zlé síly. Mnoho pověr má také tématiku života a smrti. Pověr
je opravdu nespočetně mnoho, což je způsobeno mimo jiné také tím, že za pověry lze
považovat i obyčeje vykonávané během roku a o svátcích (o Vánocích, Velikonocích,
atd.). Pověry mohly vzniknout již z dávných předkřesťanských názorů. V některých
pověrách by pak mohly přežívat pohanské tradice.
Někdy je také za pověrečný projev považováno samo náboženství, neboť je
založeno na nepodložené víře.
Ve středověku se jednalo především o věci spojené s každodenním životem.
Prolínaly se praktické zřetele spolu s archaickým myšlením. Člověk automaticky
prováděl některé úkony, protože byly prostě časem prověřené, praktické a navíc se ke
správnému provedení vázaly některé výhody. Pověry a věštby byly brány jako určitá
jistota a obrana proti strachu z neznámého. Jsou zkušenostmi léty prověřenými.
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O čarování a hádání (předpovídání) je možno říci, že byly obecnými praktikami
v lidové kultuře. Také víra v amulety, ve šťastné a nešťastné dny, ve znamení a sny se
tradovala od pradávna.
Magické praktiky a rituály nejsou doložené, ale jistý systém zřejmý je. To
potvrzuje i Zdeněk Smetánka ve své knize Legenda o Ostojovi. Například při stavbě
domu nebylo dobré použít uschlé (mrtvé) dřevo. Ovšem nejenom z praktických důvodů,
protože je konstrukčně nespolehlivé a podléhá dříve zkáze, ale protože dřevo už nemá
svou „životní sílu“ a žít v něm je nešťastné. Stejně tak při výběru místa, kde se obydlí
postaví, bylo nejlepší místo, kam často uléhá rohatý dobytek. Bylo to výhodné místo
z hlediska izolace a navíc bylo spojeno s plodností a bohatstvím pro majitele obydlí.
Stejně tak se věnuje pozornost základům domu, střechám, ale také orientaci
budovy a jejích částí. Lze uvažovat i o uložení domovní nebo stavební oběti, která má
získat štěstí pro obyvatele domu. Etnografové zaznamenali, že pod stavení byly
zakopávané oběti v různých podobách od zvířat až po peníze. Rituály nebo konkrétní
představy, ve které se věřilo, opět nejsou potvrzeny.67
Konkrétnější příklady pověrečných projevů jsou obsaženy v předchozích
kapitolách.
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ZÁVĚR
Práce se zabývá pohanskými prvky v lidové religiozitě. Snaží se o rozpoznání
pohanských prvků především na folklórní scéně. Prvním tématem je popis dějin našeho
území, co se týká jeho obyvatel. Nejdříve se jedná o Kelty. Následuje krátké shrnutí
představ o jejich zvycích. Tyto představy jsou skromné, protože mnoho informací
o duchovním světě Keltů nemáme. Je zde zmíněno kromě našeho území i Irsko a Velká
Británie, protože tam jsou keltské tradice o něco zachovalejší. Jsou připojeny informace
o tom, jak asi mohl vypadat keltský rok. Následují Germáni, popis některých jejich
božstev a stručné vylíčení povahy jejich kultury. Do třetice je zde charakteristika
Slovanů, někteří jejich bohové a slovanský kalendář, který je tolik podobný průběhu
roku přírodních národů. Ty si všímaly změn podnebí a pohybů Slunce. Významnými
mezníky jsou zimní a letní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost.
Další částí je krátké seznámení se s Velkou Moravou a Čechami, jako
významnými útvary. Tématem je také vztah křesťanství k pohanství. Zde se setkáváme
s rozdílnými názory na uctívání. V křesťanství je to uctívání Boha a Ježíše Krista,
v pohanství uctívání přírody a přírodních jevů a útvarů. I v křesťanství se objevují
některé prvky, které jsou přírodní, ale narozdíl od pohanství jim nedává povahu bohů,
ale bere je jako atributy svatých nebo jsou pro křesťanství zajímavé díky jejich
vlastnostem. Pak jsou tu také doklady o tom, jak křesťanství bojovalo s pohanstvím jako
bezvěrectvím a snažilo se o vymýcení případně pokřesťanštění původních kultů. Často
se v práci objevují i místa, kde vedle sebe existuje křesťanství a pohanství, kde jedno
respektuje druhé a kde se některé prvky i prolínají.
Další, nejrozsáhlejší částí práce představuje popis dnešních i dřívějších svátků
křesťanského roku, ve kterých nebo mezi kterými jsou pevně zakotveny tradice, které
křesťanské nejsou. Jde o prvky, které mohou být pozůstatkem pohanské kultury, což
ovšem není absolutně doloženo. V každém z témat jsou uvedeny prvky, povahou stejné
nebo podobné jako ty, o kterých se domníváme, že jsou pohanské. Zvyky nejsou
popisovány vyčerpávajícím způsobem, ale vždy se pouze dotkneme zajímavých
podrobností. Vzhledem k rozsahu a možnostem bakalářské práce téměř nelze popsat
všechny zvyky a obyčeje, pak by práce byla nepřiměřeně rozsáhlá. Vše je doplněno
citacemi z knih, především pro dokreslení toho, jak zvyky vypadaly v minulosti.
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Posledním z témat jsou pověrečné projevy. Je zde zmínka o prvcích, které
významně ovlivňují lidský život, i když si to člověk často vědomě nepřipouští. Zmíněny
jsou lidové pověry. Tyto podrobnosti totiž také velice ovlivňovali a ovlivňují lidovou
religiozitu a její projevy. Jakékoliv předpovědi a věštby byly totiž vždy brány jako
jakási obrana proti strachu z neznáma. Při vypracovávání byla použita kniha Záviše
Kalandry České pohanství, ve které jsou obsaženy pohanské mýty a rituály, citace z ní
nebyla uvedena.
O tradicích lidové religiozity nelze s určitostí říci, zda jsou původní. Původní
jsou spíše jen některé prvky a i ty jsou během doby přetavené v tradici mírně odlišnou.
Co je ale shodné, je stálý zájem člověka o přírodu, které je nedílnou součástí, a fantazie
člověka při vnímání a popisu jejího významu nezávisle na čase.
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STAROSLOVANSKÝ KALENDÁŘ
ZIMNÍ SLUNOVRAT

HRUDEN

PROSEN

SEČEN
STUDEN

LUTEN
LISTEN

BERZEN
RUJEN

DUBEN

SERPEN
LIPEN

TRAVEN

LETNÍ SLUNOVRAT
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