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ANOTACE  

Tato práce se zabývá pohanstvím, které je popsáno ve středověkých českých pramenech, coţ 

jsou církevní legendy, kroniky a kázání a následným srovnáním s prameny ostatních 

evropských pohanů. Popisuje různé druhy projevů pohanství v Čechách. 
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ANNOTATION  

This work deals with paganism, which is described in medieval czech sources, which are 

religious legends, chronicles and preachment, and subsequent comparison with the sources of 

other european pagans. It describes different kinds of manifestations of paganism in the 

Czech. 
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Úvod  

 

Cílem této práce je zjistit, čím se vyznačovalo české středověké pohanství, po jak 

dlouhou dobu trvalo, jaké byly jeho nejčastější projevy, kdy začalo převládat křesťanství a 

zdali se některé prvky pohanství dají rozpoznat i v dnešní době. Téma pohanství v Čechách je 

velmi populární, ale spíše v laické veřejnosti, která se zajímá o čarodějnictví, coţ ale nebylo 

jediným projevem pohanství v Čechách. Proto se ve své práci čarodějnictví příliš nevěnuji. 

Raný středověk není zrovna bohatý na písemné prameny a uţ vůbec ne na prameny, které by 

nám popisovaly pohanství. Ke studiu pohanství musíme vyuţít české legendy, v kterých se 

dočítáme o ţivotě světců. Součástí světského ţivota byl i boj proti pohanství, proto nám tyto 

církevní prameny dávají nejvíce zmínek o pohanství, které tyto legendy zavrhují. Dalším 

pramenem jsou kroniky, tedy především Kosmova kronika, v které je spousta spíše pohádek 

neţ opravdových událostí, ale také mnoho skutečností, které si můţeme ověřit jinými 

prameny nebo porovnáním s předešlými legendami. O nic méně významná jsou i kázání, 

které jsou sepsány v Homiliáři opatovickém. Křesťanství trvalo velmi dlouho, neţ si našlo 

cestu k pohanům a přiměla je ke křtu, proto také trvalo velmi dlouho neţ z jejich srdcí 

vymazala pohanské zvyky, kterým se oddávali, a právě v těchto kázáních upozorňovala na to, 

co je proti církevním zákazům a čeho se mají lidé vyvarovat.   

Pohanstvím se zabývali přední historici, jako byl Dušan Třeštík, který po celý svůj 

ţivot shromaţďoval poznatky o středověkém pohanství, ale i o pohanství, kterým se 

vyznačovali jiné národy. Moţná ještě významnějším historikem, který se zabýval pohanstvím 

a strávil ţivot převáţně studiem českého folkloru, byl Čeněk Zíbrt. Dalším přínosem pro mou 

práci bylo pochopení polabských Slovanů, které velmi dobře popsala Libuše Hrabová. 

Vzhledem k tomu, ţe českých pramenů není mnoho, tak jsem k této práci vyuţila i 

prameny polabských Slovanů, kteří byli ve středověku také pohany. Pohanské náboţenství se 

tam vyvíjelo i v 11. století, kdy většina původních pohanských zemí přijala jako státní 

náboţenství křesťanství. Naopak u Polabských Slovanů se pohanské náboţenství ještě více 

zakořenilo a na dlouho dobu nedalo prostor křesťanství.
1
  Pro nás jsou polabští Slované 

důleţití i tím, ţe matka svatého Václava byla Drahomíra a ta patřila do kmene Luticů. Ţivot 

Luticů je zaznamenán v kronice Dětmara z Merserburku, kterou sepsal na začátku 11. století a 

                                                 
1
 Hrabová, Libuše. Stopy zapomenutého lidu. České Budějovice, 2006, s. 117. 
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je velmi cenným pramenem ke studiu středověké Evropy. Další významná kronika je od 

Adama Brémského, coţ byl kanovník, který popisuje šíření křesťanství od 9. po 11. století. 

V první kapitole se pokusím poněkud obecněji vysvětlit pojem pohanství, co pro 

člověka znamenala pohanská víra a čím se odlišovala od křesťanství. 

Ve druhé kapitole jsem pouţila křesťanský seznam církevních zákazů Indiculus 

superstitionum at paganarium jako osnovu pro pohanské zvyky, rituály a jiné projevy, 

kterých se lidé ve středověku dopouštěli. Cílem bylo srozumitelně zařadit jednotlivé pohanské 

rituály pod církevní zákazy, které tyto zvyky zakazovali, čímţ jsem, doufám, docílila 

srozumitelného uspořádání pohanských zvyků a zároveň jejich vysvětlení.  

Třetí kapitola rozebírá jednotlivé české legendy, kroniky a kázání, které jsou 

chronologicky uspořádány a postupně rozebrány s důrazem na poznámky o pohanství. 

Všechny výše zmíněné prameny jsou církevní záleţitostí. Byly sepsány za účelem oslavy 

křesťanství. Církev samozřejmě zápasila s pohanskými přeţitky, a proto v nich nacházíme 

popisy nejčastějších pohanských projevů. Legendy se ve většině bodů shodují, takţe je moţné 

si ujasnit a zkompletovat všechny poznámky najednou.  

              Čtvrtá kapitola shrnuje předešlé studie legend, které jsem vypracovala, čímţ se 

vytvoří určitá osnova, díky které je jednoduší si představit pohanství v Čechách. Čím se 

projevovalo a zároveň bylo zakazováno křesťanskou církví, která byla v Přemyslovském státě 

jedinou uznávanou církví.  

             Závěrem doufám, ţe se mi podařilo objasnit, co znamenalo středověké pohanství 

v Čechách a jak ovlivnilo ţivoty lidí. A také zda byl přechod od pohanství ke křesťanství 

jednorázovou záleţitostí nebo dlouhodobou snahou a jestli se některé pohanské zvyky 

objevují dodnes.  
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Několik slov o pohanství v Čechách 

 

Ve druhé polovině 10. století vzniká český stát jako mocenský útvar. Přemyslovský 

stát byl křesťanským státem, vše se soustředilo okolo významných světců z přemyslovské 

dynastie, ale tomu předcházelo období pohanské.
2
 Český kníţe nastupoval podle pohanského 

rituálu na kamenný stolec i v křesťanském státě a rozhodně se nedalo mluvit o křesťanském 

obřadu.
3
 Většina údajů, které z této doby máme, se nachází v Kosmově kronice. Bohuţel to 

nebyla Kosmova současnost a pro nás je jen málo pravdivým pramenem a spousta informací 

je velmi nespolehlivá.
4
 Počátky Čech, které Kosmas popisuje pověstmi o praotci Čechovi, 

kněţně Libuši a Přemyslu oráčovi, můţeme povaţovat spíše za pohádky neţli za historická 

fakta. Ale je v nich popsána víra lidí v pohanské bohy, různé talismany a rituály a tyto 

projevy se opakují i v jiných evropských kronikách a českých  legendách, které oslavovali 

ţivoty světců, ale zároveň v nich popisovali „ďábelské“ rituály a jiné pohanské zvyky, které 

církev zakazovala. Pomocí srovnávací metody těchto pramenů se dostaneme k širšímu obrazu 

tehdejšího pohanství v Čechách. 

Ottův slovník naučný nám vysvětluje, ţe pohané znamenaly podle slova paganus 

obyvatele venkova. Tito venkované nepřijali křesťanství, ale ponechali si víru svých otců. 

Pozdější vysvětlení ještě přidává, ţe pohané byli polytheisté.
5
  

S tímto krátkým vysvětlením se ale nespokojíme. Pohanství se nevyznačuje jen vírou 

v rozličné bohy. Bohové jsou aţ konečným produktem. Tomu předchází stovky i tisíce let 

tradicí, které se projevovali prostřednictvím obřadů, zvyků a kultů. V dobách o kterých píši, 

měl člověk mnohem menší moţnosti ovlivnit svět okolo sebe. Člověk byl spíše stále 

překvapen tím vším, čeho je příroda schopná. Proto alespoň hledal cesty, jak pochopit svět, 

v kterém ţil a snaţil se jej ovládnout.
6
 K tomu pouţíval věštby, oběti a jiné prostředky, 

kterými si měl naklonit osud nebo alespoň přízeň bohů, kteří řídili ţivoty lidí. Nic se 

neponechávalo náhodě, na téměř všechny příleţitosti existovali speciální obřady. 

Pohanství neznamenalo jen to, ţe lidé nevěřili v jednoho boha a křesťanskou církev. 

Určovalo celý jejich ţivot. Vytvářelo osnovu všeho ţití a bytí a dávalo lidem pevný řád. 

                                                 
2
 Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů. Praha, 2003, s.16: „Identita nového přemyslovského státu byla samzřejmě 

křesťanská, souůstředěná zejména okolo světců z přemyslovské dynastie, ale v nemenší míře i starší, 

předkřesťanská.  
3
 Tamtéţ : „Knížata nastupovala na kamenný stolec uprostřed Pražského hradu podle rituálu, který se nijak 

nezměnil od starých „pohanských“ dob, zejména nebyl nijak pokřesťanštěn.“  
4
 Třeštík, Dušan. Počátky Přemyslovců. Praha, 1981, s.6 

5
 Ottův slovník naučný. Díl 19. Praha: Otto, 1902, s. 1045. 

6
 Hrabová, L. Stopy. s.117. 
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V soukromém i veřejném ţivotě. Protoţe, jak je mnohokrát vyzkoušené, lidé potřebují řád a 

úkoly, které musí plnit, jinak by vznikl chaos. I s těchto důvodů se pohané své víry těţko 

vzdávali. Dosavadní systém jim v ničem neškodil, ale jen pomáhal, vše uţ byly prověřené  

pravdy. O popsání všech vlivů pohanství na ţivot člověka se pokusím v následující kapitole, 

kde jdou jednotlivé obřady a obyčeje popsány.  
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1 Indiculus superstitionum et paganiarum 

 

 Jako určitý formální rámec k popsání různých druhů pověr a zvyklostí mi poslouţil 

seznam církevních zápovědí Indiculus superstitionum et paganiarum. Tento seznam je uloţen 

v rukopise č. 577 Vatikánské knihovny v Římě a je veden pod jménem Codex Palatinus. Jsou 

v něm zaznamenány usnesení z koncilu germanského z r. 742, také z koncilu v Lestinnes a 30 

nadpisů, které stručně popisují pohanské pověry a obyčeje.
7
 S tímto seznamem se můţeme 

seznámit i díky českému významnému kulturnímu historikovi a etnografovi, Čeňku Zíbrtovi. 

Byl prvním, kdo pouţil tento seznam církevních zápovědí k vytvoření určitého 

pomocného pilíře pří sestavování seznamu českých pohanských pověr a zvyklostí s vyuţitím 

veškerých studií, které k tomuto tématu byly vydány. Já ho budu v tomto příkladě následovat 

a hojně vyuţívat jeho poznatky. Tento vyčerpávající seznam mi umoţní dobře charakterizovat 

stopy pohanství v Čechách, jelikoţ obsahuje všechny potřebné informace, díky kterým mohu 

své nabyté poznatky z ostatních pramenů důkladněji vysvětlit. Také jsem se nesetkala 

s ţádným pohanským zvykem, který by se nedal zakázat tímto seznamem. 

            Křesťanství v Čechách zakořeňovalo velmi pomalu, proto se museli jednotlivé 

pohanské zvyky nejdříve definovat a potom trestat. Seznam uţ vypovídá o tom, v jaké fázi se 

společnost nacházela. Duchovní měli za úkol hříšné jedince, kteří se stále oddávali 

pohanským zvyklostem a pověrám pokutovat, při zpovědích byla těmto jedincům stanovena 

pokuta podle předepsaného řádu, který byl odsouhlasen na církevních sněmech a synodách.
8
 

Zákazy jsou opakovány po celý středověk.  

Tento seznam byl jiţ mnohokrát studován a vznikla spousta pokusů k objasnění těchto 

třiceti nadpisů. Z těchto studií vyplývají dvě moţnosti interpretace nadpisů. Za prvé to mohly 

být jen zbytky z původně obšírně vysvětlovaných kapitol, nebo za druhé, ţe za těmi nadpisy 

ţádný text nenásledoval, protoţe mohlo jít o návod, díky kterému se vědělo, jaké pohanské 

                                                 
7
 Zíbrt, Čeněk. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku.Praha, 1995. s.6: „ Je zapsán v rukopise č. 577 

ve Vatikánské knihovně v Římě, pojmenovaném >>Codex Pallatinus<<. Byl nejspíše psán ve Fuldě, odtud byl 

dodán do Mohuče, pak do Heidelberka a r. 1622 odevzán do Říma do Vatikánské knihovny. Obsahuje směs: 

vedle jiného třicet úryvkovitých nadpisů, stručných záznamův o pověrách a obyčejích pohanských, které patrně 

církev zapovídala.“ 

 
8
 Tamtéţ.s.6. „Nejvydatnějším zrcadlem pro poznání vzdělanosti na začátku středověku jsou zápovědi církevní a 

pokuty, které církev stanovila na sněmech a na synodách provincialních buď všemu křesťanstvu nebo 

jednotlivým národům a krajům. Zejména plno drobností pro posouzení vzdělanostních poměrů v dobách těchto 

zachováno v >>poenitentialiích<< , t.j. formulářích církevních, podle nichž duchovní při zpovědi vyměřovali 

řádem předepsaným od církve pokuty za přestupky proti etice a mravu, v dobách starších zvláště pokuty těm, kdo 

se nevzdávali pohanských zvyklostí.“   
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přeţitky se mají kárat a pokutovat.
9
 Podle Zíbrta je druhá moţnost více pravděpodobnější.

10
 

Jen těţko se dá usoudit, kde je pravda, ale já se nebudu snaţit zjistit, jestli to jsou samotné 

nadpisy nebo něco jiného. Vyuţila jsem těchto nadpisu k tomu, abych popsala jednotlivé 

pohanské obyčeje a obřady. 

 

 

1.1   De sacrilegio ad sepulchra mortuorum 

 

První nadpis je o svatokrádeţích na hrobech zesnulých a na tento zákaz ihned navazuje 

druhý, který s ním souvisí, a ten je o svatokrádeţích vůči zesnulým. 

 

1.2 De sacrilegio super defunctos i. e. dadsisas 

 

Tyto první dva nadpisy spolu souvisejí, věnují se pohřebním obyčejům a slavením 

památky mrtvých. Po smrti se mrtvým měli dávat obětiny, jídlo a pití na dalekou pouť, jejich 

odchod byl hlasitě oslavován, při tom se hodně pilo, zpívalo a tancovalo.
11

 Jedním z mnoha 

pohřebních rituálů, které Zíbrt jmenuje, bylo i sezení u mrtvoly, coţ předcházelo následnému 

spálení těla. Během stráţe nad tělem se zpívaly „ďábelské“ písně, tančilo se, smálo se 

a popíjelo.
12

 Pro dnešní dobu je z toho ještě stále patrné popíjení a oslava ţivota, dodnes se po 

pohřbech dělají tzv. kary, coţ je smuteční hostina, na které se hojně pije a slaví a je snaha 

oslavit neboţtíkův ţivot. Mezi další zvyk mělo patřit nevynášení neboţtíka ven z domu 

dveřmi nebo vraty, ale oknem, otvorem ve stěně, dírou pod prahem a také otvorem v ohradě 

                                                 
9
 Tamtéţ. s.8: „Také o to je spor, zda třicet nápisů v Indiculu je zbytek ze třiceti obšírných kapitol, tedy jejich 

názvy, nebo (jak se spíš podobá pravdě) text se neztratil a Indiculus s pouhými, kusými nápisy byl by instrukcí 

pro vrchnost duchovní i světskou, návod, které pohanské obyčeje a pověry, pohanské přežitky má kárati a 

pokutovati.“ 
10

 Tamtéţ  
11

 Tamtéţ s.10: „Pohřební obyčeje a slavení památky mrtvých u různých národů vzájemně se shodují, pokud se 

týče základní podstaty, vzniknuvše patrně na základě týchž anebo příbuzných představ o životě záhrobném 

v dobách dávných, na prvních stupních lidské vzdělanosti. Mrtvému bylo obětováno pro posilnění na cestu do 

života nadsvětného a na odchodnou jídlo a pití, aby se osvěžil na dalekou pouť. Odchod jeho byl provázen 

hlučnými schůzkami, pitkami, při nichž ustoupila nálada žalostná veselí často bujnému, radovánkám, písním, 

tancům na oslavu mrtvého, odcházejícího do končin šťastnějších, do říše bytostí nelidských.“ 
12

 Tamtéţ s.11.-12.: „Než byl nebožtík upálen nebo pohřben, scházel se lid do jeho domu a trávil tu noc při 

mrtvole... Zpívali při mrtvole „ďábelské“ písně, tancovali popíjeli, chechtali se, jako prý by jásali nad smrtí 

nebožtíkovou.“ 
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dvorce.
13

 Cílem tohoto zvyku bylo zmást duši zemřelého, aby nenašla cestu zpět. Lidé se totiţ 

obávali, ţe by jim mohla škodit, jako upír nebo lidský démon.
14

 

K neţádoucím projevům patřilo i určité sebepoškozování, kdyţ si truchlící rvali vlasy 

z hlavy a drásali si obličej i tělo.
15

 S tím je spojené i zapovězení ţalostného pokřiku a upění 

při vynášení mrtvého na pohřbu, bylo povolené zpívat pouze ţalmy.
16

 Dalším zakázaným 

pohanským rituálem v rámci pohřbu bylo pálení zrní a trávy v domě, kde mrtvý zemřel nebo 

na jeho hrobě, pro ochranu domu před pohromou a aby lidé byli stále zdraví.
17

 

 

1.3  De spurcalibus in Februario 

 

Podle tohoto třetího zákazu by měli být zakazovány slavnosti spojené s měsícem 

únorem. Z názvu ale není patrné o jaké slavnosti nebo obyčeje se jedná. S výkladem třetí 

zápovědi si neví rady ani Zíbrt, kdyţ řeší výklad slova „spulcaria“, soudí, ţe bylo mnoho 

napsáno, ale výklad není jednotný, je zde moţnost, ţe tím měla  být myšlena pohanská 

slavnost na počest slunce, na počest zimního slunovratu, při těchto slavnostech se měli zabíjet 

vepři pro hodokvas, a ty se měly všeobecně nazývat spurcalia , také v Holandsku a jiţním 

Německu se ještě za dob Zíbrta nazýval únor „Sporkel“, „Sporkelmaend“.
18

 Tento výklad měl 

být potvrzen ještě dnes konaným masopustem a byl spojován se snahou dokázat existenci 

bohyně Spurke, Sporkel.
19

 

 

  

                                                 
13

 Váňa, Zdeněk. Svět pohanských bohů a démonů. Praha, 1990, s.224: „Patří k nim především zvyk nevynášet 

mrtvého z domu dveřmi nebo vraty v ohradě, nýbrž oknem, otvorem ve stěně, dírou pod prahem nebo otvorem 

v ohradě dvorce.“ 
14

 Tamtéţ: „Jeho smyslem bylo zmást duši zemřelého, aby nemohla nalézt cestu zpět a neškodila pozůstalým jako 

upír nebo jiný lidský démon.“ 
15

 Zíbrt. Seznam. s 12.: „Za pohanský přežitek pokládá církev dále krutý projev žalu, smutku, když truchlící vlasy 

rvali  sobě s hlavy, rozřezali si a rozdrásali obličej, tělo.“ 
16

 Tamtéţ s.13: „Zapovídá pohanské obřady při pohřbu, zejména horlí proti žalostnému pokřiku, úpění, když 

vynášejí nebožtíka při pohřbu. Dovoleno prý je zpívati toliko žalmy.“ 
17

 Tamtéţ s. 13: „Za obřad pohanský vykládala církev dále pálení trávy a zrní buď v domě, kde člověk umřel, 

nebo na jeho hrobě, aby dům byl chráněn před pohromou a lidé aby nepozbyli zdraví.“ 
18

 Tamtéţ s.29-30: „O tom co značí >>spurcalia<<, bylo mnoho psáno; posud však není mezi dohady jednoty. 

Hojně stoupenců nabyl výklad, že tu míněna slavnost pohanská na počest slunce, na počest zimního slunovratu. 

Slavnost tato, při níž byli zabíjení hlavně vepři pro hodokvasy, nazývala se všeobecně spurcalia a posavad že 

v Hollandsku a v jižním Německu nazýván jest únor >>Sporlel<<, >>Sporkelmaend<<.” 
19

 Tamtéţ s.30: „Zbytky hlučných těchto slavností, radovánek, při nichž se lid přestrojoval v podoby zvířecí, nosil 

škrabošky, udržují prý se posavad ve vánočním a v masopustním zvyklosloví. Při tom snažili se někteří 

dokazovati existenci bohyně Spurke, Sporkel.“ 
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1.4  De casulis i. e. fanis 

 

V tomto zákazu jde podle názvu o svatyně a v rámci kontextu asi pohanské. Zíbrt nám 

nabízí takový výklad, ţe zákaz je o účasti pokřtěného lidu na pohanských obřadech, kde se 

měli vesele bavit, jíst a popíjet na počest pohanských boţstev vedle pohanských svatyň.
20

 . 

Lidé chtěli oslavovat Boha, stejně jako předtím uctívali svá pohanská boţstva, poněvadţ to 

byl jejich ţivot, všechny tyto zvyky, které do té doby dělali, byly součástí jejich běţného dne 

a těţko chápali, ţe tomu teď má být jinak Tyto svatyně měli být dřevěné, jednoduché bez 

okras, chráněny měli být jen pokrytím z přírodních materiálů.
21

 Z pramenů polabských 

Slovanů se dozvídáme, ţe nejznámější pohanská svatyně byla na hradě Riedegostu ve městě 

Retra, který stál na území lutického svazu, svatyně měla být dřevěná a bohatě zdobená, o tom 

informuje Adam Brémský
22

 i Dětmar z Merseburku
23

 .  

Církvi také nastal problém v tom, ţe pokřtěný lid si proměňoval původně pohanské 

svatyně na chrámy, v kterých chtěl uctívat boha s čímţ církev povětšinou nesouhlasila.
24

 

Tomu však ale nebylo vţdy a všude stejně, jelikoţ papeţ Řehoř I. Veliký, který ţil v 6.století, 

napsal dopis opatovi jedoucímu do Británie, aby pohanské svatyně neničili, ale zničili v nich 

jen pohanské modly. Následně se svatyně musely vykropit svěcenou vodou, postavil se tam 

oltář a umístili relikvie svatých.
25

 

 

 

                                                 
20

 Tamtéţ s.31: „Zápověď IV. Mohla by se týkati tohoto účastenství při starodávných, veselých obředech 

pohanských vedle svatyň modloslužebných (fana), kterým lid pokřtěný podle svědectví uvedených nikterak se 

nevyhýbal, k nim chodíval a tropil reje, jídal a popíjel na počest bohů pohanských.“ 
21

 Tamtéţ 31.-32.: „Vykladatelé usuzují, dovolávajíce se vhodných zpráv, že tyto svatyně pohanské (casulae, 

fana) byly zbudovány jen ze dřeva, lehce bez okras, a že byly pokryty slámou, rákosím, listím na způsob stanů, 

budek, vypletených haluzemi, které chránily sošky a oltář před nepohodou.“ 
22

 Hrabová, Libuše. Adam Von Bremen (ed.). Činy biskupů hamburského kostela : velká kronika evropského 

Severu. Praha: Argo, 2009. Kniha II., kap.XXI., s.94: „Ve středu mezi nimi sídlí nejmocnější ze všech Rataři a 

jejich město, nejpohanštější Retra, je sídlo modloslužebnictví.“ 
23

 Jan, Libor a kol. (ed.). Dětmar z Merserburku. Kronika. Praha, 2008. Kniha VI., kap.23, s.172: „V kraji Ratarů 

stojí hrad Riedegost. Je trojhranný, se třemi branami a obklopuje ho hluboký les,...V hradu se nalézá jen jediná, 

dřevěná a bohatě vyzdobená svatyně, která stojí na základech zrobených z rohů různých zvířat.“ 
24

 Zíbrt. Seznam.  32.: „Na začátku církev nemohla vykořeniti zálibu v těchto chatrčích posvátných. Pokřtěný lid 

podle starých tradic proměňoval si bývalé svatyně pohanské v křesťanské svatyně, kde chtěl vzývati boha, jako 

jindy činíval, vzývaje božstva pohanská.“  
25

 Beda Venerabilis. Církevní dějiny národa Anglů. Argo, 2008. s.80: „..:že totiž modlářské svatyně toho národa 

se nesmí bořit, ony modly, které jsou uvnitř, je však nutno zničit. Proto připravte svěcenou vodu, vykropte jí ony 

svatyně, postavte v nich oltáře, uložte do nich ostatky svatých!“ 
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1.5  De sacrilegiis per ecclesias 

 

Tento nadpis zakazuje konání pohanských svátků a slavností v křesťanských kostelech, 

místech určených k bohosluţbě a vedle nich.
26

 Lidé měli zakázáno v kostelech zpívat 

neslušné písně
27

, tančit, popíjet
28

 a přestrojovat se do kostýmů
29

. Tento zvyk církev nemohla 

velmi dlouho vymítit, o čemţ svědčí zápis z koncilu v Narbonne r.1551, v něm se zakazuje 

zábava a tanec na hřbitovech a v chrámech.
30

 

 

1.6  De sacris silvarum, quae nimidas vocant 

 

V tomto nápise se píše o určitých posvátných hájích, které jsou nejspíše nazývány 

nimidas. Podle Zíbrta měla církev touto zápovědí zakazovat slavnosti v lesech a hájích, oběti, 

obřady u stromů, oběti zvířat nebo obilí a různých potravin a jídel, také pálení ohňů, věštbu, 

umísťování talismanů na stromy a spoustu dalších podobných obyčejů.
31

 Pohanský lid uctíval 

přírodu a vše s ní spojené, jelikoţ jen díky ní měl co jíst a proto ţil. Příroda jim dávala práci, 

sílu i radost. V té době byla krajina plná lesů a les, stejně jako voda, zároveň chránil, ale měl 

v sobě i nebezpečí, byl plný dřeva, kterého bylo nadbytek, zároveň to pro pohany byly i ţivé 

bytosti, které jste mohli ţďářením a kácením rozzlobit.
32

   

 

V Kosmově kronice je zapsáno, jak dcera Krokova, Teta, učila lid pohanství a lidé 

místo jednoho Boha věřili v rozličné víly, nymfy, uctívali studánky, oheň a také háje a stromy 

a klaněli se kamenům, k tomu jim darovali oběti a měli modly, které si sami vyráběli a k nim 

se modlili.
33

 Tím není myšleno, ţe by do té doby pohanství neznali, ale rozšiřovala jejich 

pohanskou víru a podporovala je v ní.  

                                                 
26

 Tamtéţ 33.: „Nápis V. druží se do skupiny těch zákazů církevních, jimiž byly zapovídány obyčeja a slavnosti, 

které lid neostýcha se konati na místě zasvěceném bohoslužbě, v chrámech a vedle chrámu.“l  
27

 Tamtéţ 34.: „Zpíval tu písně obsahu mrzkého, rušil obřady církevní zpěvem a tancem.“ 
28

 Tamtéţ 34.: „V týž rozum varuje Concilium Aurelianense již r. 533, aby lid v kostele nezpíval, netropil 

čtveračivosti, nepopíjel.“ 
29

 Tamtéţ 34.: „Z poenitentialních řádů na př. Poenitentiale Hubertense přísně zapovídal tance před chrámy, 

přestrojování.“ 
30

 Tamtéţ s.35: „...udržovaly se v lidovém zvyklosloví tak silně, že r. 1551 koncil v Narbonnu znova zapovídá 

zábavy a tance na hřbitovech, ve chrámech.“  
31

 Tamtéţ s.36: „ Dlouhá rada zákazů synodálních, poenitentiálních ustanovení, výstrah, zapsaných ve sbírkách 

kázání, počínajíc dobami nejstaršími až do věku XIII., nasvědčuje tomu, jak církev zapovídala křesťanům 

slavnosti v lesích a hájích, oběti, pálení ohňů, věštby, lekovadla v lesích, zavěšování talismanů na stromy, 

vzývání stromů některých zvláště vyvolených a pod.“  
32

 Hrabová, Stopy. s.118: „Krajina v té době oplývala lesy. Les stejně jako voda byl ochráncem i nebezpečím. Les 

dával nadbytek dřeva, ale zároveň byly stromy živé bytosti, které kácením a žďářením bylo možné rozhněvat.“ 
33

 Emler, J. Fontes rerum BohemicarumI.Praha, 1873, s.8: „Tato naučila hloupý a nevědomý lid ctíti Oready, 

Dryady, Amadryady i klaněti se jim, a celau powěrnau nauku a bezbožné řády zawedla; jakož doposud mnozí 

vesničané jako pohané jeden studánky neb ohně ctí, druhý hájům a stromům neb kamenům se klaní; jiný vrchům 
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Kult uctívání posvátných hájů výslovně zakazoval Břetislav II., který zakázal 

pohanství a nezapomněl na posvátné háje a stromy, které nechal vypálit a zničit
34

, aby je uţ 

pohané nemohli navštěvovat, modlit se u nich, vykonávat pohanské obřady a nosit jim oběti. 

O zákazu uctívání model a stromů se mluví i v kázání z Homiliáře opatovického, kde 

jiţ pokřtěný lid v polovině dvanáctého století pořád slaví obřady pohanské
35

, a proto se při 

kázání tento zákaz připomíná. Adam Brémský zase píše o saských pohanech, kteří svým 

bohům zasvětili lesíky a háje a nazývaly je podle jejich jmen, jelikoţ je nechtěli uzavírat do 

chrámů a ani jim nechtěli dávat lidskou podobu.
36

 

Jedna metoda věštění, která mohla být zakazována touto zápovědí, se prováděla tak, ţe 

se uřízla větev ovocného stromu a ta větev se rozřezala na ratolesti, všechny ratolesti se 

označily rozlišnými značkami a potom se naslepo rozházeli na bílé roucho, načeţ kněz nebo 

otec rodiny vzýval bohy a vţdy vytáhl, třikrát po sobě, k nebi kaţdou ratolest zvlášť a podle 

značek vyslovil věštbu.
37

 

 

1.7  De his, quae faciunt super petras 

 

V tomto zákazu se zakazují veškeré obřady a obyčeje, které byly vykonávány na 

skalách a různých návrších, takovéto zákazy se vydávaly i na koncilech a sněmech, které se 

konaly dříve neţ byl sepsán tento seznam .
38

 V zákazech se pokračovalo i ve století 12., kdy 

kazatel připomíná zákaz uctívání stromů, řek a hor.
39

 

 

                                                                                                                                                         
neboli chlumům obětuje, jiný k modlám hluchým a němým, které sám udělal, se modlí a jich prosí, aby dům jeho 

a jej samého ostříhaly.“ 
34

 tamtéţ s.136: „ ..; rovněž i háje neb stromy, které we mnohých místech ctil prostý lid, wymýtil a spálil ohněm.“ 
35

 Doskočil. Šest knih z Homiliáře opatovického Praha, 1939, s.10-11: „. Po něm hned celé pokolení lidské 

poskvrnilo se nesčetnými nepravostmi, nejvíce pak ctěním model, neboť zapomínajíce Pána, svého Stvořitele, 

uctívali někteří slunce, jiní měsíc a hvězdy, jiní řeky a ohně, jiní hory a stromy, jakož až podnes činí pohané a 

jako četní také v této naší zemi vzývají démony a majíce toliko jméno křesťanské, horší jsou než pohané.“ 
36

 Adam. Kniha I., kap. VII., s.50: „Rozhodli se, že pro velikost a důstojnost nebešťnaů nebudou své bohy 

uzavírat do chrámů ani jim nebudou dávat lidskou podobu. Zasvěcovali jim lesíky a háje a nazývali je jmény 

bohů.“ 
37

 Tamtéţ: „Dbali v nejvyšší míře na věštby a losování. Zbůsob losování byl jednoduchý. Uříznutou větev 

ovocného stromu rozřezali na ratolesti a ty odlišené nějakými značkami naslepo a nahodile rozhazovali na 

bělostné roucho. Pak kněz toho lidu, pokud šlo o radu ve veřejných záležitostech, nebo sám otec rodiny, pokud 

šlo o věci soukromé, vzýval bohy a vzhlížeje k nebi  třikrát vytáhl jednotlivou ratolest, pozvedl ji a podle vyryté 

značky vyložil věštbu.“ 
38

 Téţ s.39: „ Synoda v Arlesu 443, v Toursu r.567, koncil v Auxerre r. 578, v Toledě r. 693 a j. v. zakazují přísně 

úctu skal, oběti na návrších, poctu, vzdávanou jednotlivým kamenům.“ 
39

 Doskočil, Karel.  Šest kázání z  Homiliáře opatovického. Praha, 1939. S.10-11 „..jiní měsíc a hvězdy, jiní řeky 

a ohně, jiní hory a stromy, jakož až podnes činí pohané a jako četní také v této naší zemi vzývají démony a 

majíce toliko jméno křesťanské, horší jsou než pohané.“ 
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1.8  De sacris Mercurii vel Jovis 

 

Obsahem osmého nápisu je zákaz bohosluţeb, slavností, které byly konány na počest 

pohanských bohů. Zíbrt upozorňuje na to, ţe se nezakazuje bohosluţba ve jménu těchto bohů, 

ale soudí, ţe se za těmito jmény měli nacházet pohanští bozi.
40

 Mělo se tak odehrávat na 

pohanských oblíbených místech, jako jsou různé hory, skály, u řek apod.
41

 Adam Brémský to 

potvrzuje zprávou o Sasech, kteří uctívali pohanské bohy a těm v určité dny nosily i lidské 

oběti.
42

 O tom, zda se opravdu uţívali i lidské oběti, napovídá zákaz Karla Velikého 

z 8.století, který zakazuje lidské oběti při pohanských obřadech pod hrozbou trestu smrti.
43

 I 

Dětmar se zmiňuje ve své kronice o lidských obětech při pohanských obřadech. Popisuje 

kmen Luticů, kde se uctívalo tolik pohanských bohů, kolik tam bylo krajů, popisuje Retru, 

jako posvátné pohanské hradiště, kde se ukládaly různé dary bohům, také se tam věštilo 

z kamenů a speciální věštbou pomocí koní zkoumali, jakou oběť mají obětovat svým bohům, 

aby byli bozi uspokojeni, a pokud byli bozi rozhněvaní, tak museli být usmířeni 

prostřednictvím zvířecí, ale i lidské krve.
44

  Další potvrzení lidských obětí lze nalézt v kronice 

Adama Brémského, kde popisuje obětování biskupa Jana z Veligardu pohany, kteří se z něj 

snaţili za kaţdou cenu vymlátit myšlenky o Jeţíši Kristu, ale kdyţ se neodvrátil od Kristova 

jména, tak mu měli být usekány končetiny a jeho hlava byla obětována Radegastovi, to se 

mělo stát v „metropoli Slovanů“, jak Adam nazývá uţ výše zmíněnou Retru.
45

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Téţ s. 41: „Tyto názvy beze vší pochyby ukrývají v sobě pod rouchem římských jmen upomínky bohů 

pohanských, které Germané dlouho po křtu ctili a vzývali a které latinští spisovatelé, zejména církev obyčejně 

pojmenovala názvy bohů římských, pokud tito podle lidových představ podobali se starodávným božstvům 

germanským.“ 
41

 Téţ s. 41: „Božstva tato vzývali pokřestění Germané na oblíbených místech starodávných, na výšinách, u vod, 

v lesní tišině, ...“ 
42

 Adam. Kniha I., kap.VII, s.50: „Uctívali totiž ty, kdo svou podstatou nebyli bohy. Z nich uctívali zvláště 

Merkura, jemuž v určitých dnech měli ve zvyku přinášet i lidské oběti.“ 
43

 Zíbrt, Č. Seznam.  s.42: „Ještě Karel Veliký hrozí trestem smrti tomu, kdo by obětoval člověka podle obyčeje 

pohanského.“ 
44

 Dětmar. Kniha VI., kap. 25, S.174: „Kolik je v té zemi krajů, tolik chrámů a tolik podobných pohanských bohů 

je tam uctíváno. Výše řečené město má nad nimi nejvyšší moc. Zde se loučí, když spěchají do války,, zde ukládají 

žádané dary, když se vracejí z úspěšné výpravy, a věštbami s kameny a koněm, jak už jsem řekl, místní kněží 

zkoumají, jakou obětí uspokojit bohy. Jejich nevýslovný hněv uklidňují krví lidskou i zvířecí.“ 
45

 Adam. Kniha III., kap. LI., s.167: „Stařičkého biskupa Jana s jinými křesťany zajali ve Valigerdě, aby sloužil 

k triumfu. Pro vyznání Krista ho tloukli holemi, pak ho vodili několika slovanskými městy k zábavw lidu, a když 

ho nemohli odvrátit od Kristova jména, uťali mu ruce a nohy a jeho tělo pohodili na na náměstí. Pohané mu pak 

usekli hlavu, nabodli ji na kopí a na znamení vítězství obětovali svému bohu Radegastovi. To se stalo v metropoli 

Slovanů Retře dne 10.listopadu.“ 
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1.9  De sacrificio, quod fit alicui sanctorum 

 

V tomto nápise se zakazuje světit po nekřesťanském způsobu, coţ znamená, ţe lid 

nesvětil správně křesťansky svaté, ale vyuţíval k tomu zvyky ze slavení pohanských bohů a 

svátků.
46

 Ty nesprávné způsoby měly být v tom, ţe lid slavil veselením, tancem, hrami a také 

obětinami,
47

 coţ nebylo dostatečně důstojné a pro křesťanskou církev neslušné a nepřípustné. 

Lidé tehdejší společnosti si ale příliš neuvědomovali, ţe je to špatně a mělo by to být jinak, 

přeci jen to byl jejich po generace stálý zvyk. Do té doby dělali oni i generace před nimi to 

samé, oslavovali ţivot a vše s tím spjaté, a jelikoţ věřili, ţe se jim daří díky pohanským 

boţstvům, tak je za to uctívali a dávali jim dary a různě oběti z toho důvodu, ţe si přáli, aby 

jim byli bozi nakloněni. Ve chvíli, kdy se museli vzdát pohanství a učili se víře křesťanské, to 

pro ně byla nejpřirozenější reakce a trvalo velmi dlouho neţ si odvykli po generace zaţitým 

zvykům.  

 

1.10  De phylacteriis et ligatures 

 

Desátým nápisem se zakazuje uţívání různých ochranných amuletů a talismanů, kterým 

byla přikládána čarodějná moc, ta mohla mít uzdravující funkci, ale také měla mít schopnost 

splňovat různá přání a lidé jim i přes jejich pohanský původ důvěřovali.
48

  Phylacteria měly 

být kousky kovu, či dřeva, kamenu, pergamenu nebo papíru, na kterých byly nakreslené 

tajemné obrazy podle konstelace souhvězdí a ochránci těchto souhvězdí měli poskytnout 

dotyčnému talismanu kouzelnou moc.
49

 O různých talismanech se píše i v Kosmově kronice. 

Lidé si měli vyrábět rozličné modly, ke kterým se modlili a věřili, ţe je i jejich domovy 

uchránění před neštěstím.
50

 Takovéto předměty byly velmi populární, přeci jen jim slibovali 

samé kladné věci a v dobách, kdy tyto předměty uţívali, jim moc jiných jistot poskytnuto 

                                                 
46

 Zíbrt. Seznam. s.42: „ Nápis prozrazuje, že lid ctil svaté způsobem, který se neshodoval s vážností, 

předepsanou od církve, a který se všemi jinými obyčeji byl zděděn z pohanských představ o úctě bytostí vyšších.“ 
47

 Tamtéţ s.42: „Okrašloval hroby svatých, slavil jejich památku hodokvasem, rozjařeností, hrami a tancem, 

přinášel podle zakořeněného zvyku krev a vzácnější části zabitých zvířat za oběť.“ 
48

 Téţ s. 44: „ Církev zapovídá v X.nápisu dvojí dru amuletů, talismanů, jejichž moci ochranné a jejich čarovné 

působivosti lid křesťnaský důvěřoval podle obyčeje pohanského.“ 
49

 Téţ s.45: „ Tato phylacteria původně byla hotovena v ten rozum, že na destičky kovové, kamenné úštipky, na 

dřívka, na lístky pergamenové nebo papírové byly v určitých hodinách a za určitých konstelací rýsovány tajemné 

črty, symbolické obrazy, aby pak domnělí, personifikovaní ochránci těchto souhvězdí dodali talismanu účinnosti, 

moci kouzelné.“ 
50

 Emler, J. FRB.II. s.8. : „...; jakož doposud mnozí vesničané jako pohané jeden studánky neb ohně ctí, druhý 

hájům a stromům neb kamenům se klaní; jiný vrchům neboli chlumům obětuje, jiný k modlám hluchým a němým, 

které sám udělal, se modlí a jich prosí, aby dům jeho a jej samého ostříhaly.“ 
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nebylo. Z těchto a mnoho dalších důvodů se nechtěli svých amuletů vzdát a pokračovali 

v jejich výrobě, 

Ligaturae byly pásky z rozličných přírodních materiálů, které se umisťovaly na různé 

části těla, zavěšením nebo ovinováním, u toho se pronášela různá zaklínadla a měli plnit 

stejný účel jako phylacteria.
51

 Později se samotné ovinování látkou vytratilo a zůstaly jen 

různé druhy zaříkadel, některé se týkaly lásky, jiné nemoci a spousty dalších.
52

 Tyto „návazy“ 

se měly pouţívat hlavně jako ochrana před různými nemocemi, zvěří a dalšími nástrahami 

ţivota,  např. lidé při sobě měli nosit srdce supa, aby se nemuseli obávat hadů a jiné zvěře a 

také proto, aby se nemuseli bát ďábelských překáţek.
53

  

 

1.11  De fontibus sacrificiorum 

 

Z jedenáctého nápisu můţeme vyčíst, ţe se jedná o zákazy uctívání pramenů. 

Pravděpodobně tomu tak bylo, protoţe pohané přikládali různým pramenům, řekám, říčkám 

velikou magickou moc, z toho důvodu se u těchto řek scházeli a konali zde své obřady, při 

kterých věštili z řek a vodě obětovali jídlo i předměty.
54

 Jeden z těchto obřadů popisuje 

Burchard Wormský a ukládá za něj dvaceti denní pokání o chlebě a vodě. Jednalo se o rituál, 

při němţ se přivolával příchod deště, ten vykonávali mladé dívky, které si zvolily vůdkyni, ta 

je potom nahá vedena za město, kde hledá blín a kdyţ jej najde, tak ho musí vytrhnout 

malíčkem pravé ruky, blín jí potom dívky přiváţou na malíček pravé nohy a jdou k řece, kde 

se potápějí a doufají, ţe přijde vláha.
55

 Voda je nezbytnou součástí lidského ţivota a dříve se 

vyuţívala i jako pohřební místo. Voda byla chápána i jako cesta do záhrobí, proto se konaly 

                                                 
51

 Téţ s.45: „>>Ligaturae<< byly stužky, pásky z rostlin, z všelikých látek, kteréž s rozličnými zaříkadly byly 

zavěšovány rovněž na hrdlo, na tělo, ovinovány kolem těla za týmž účelem, jako phylactria.“ 
52

 Téţ s.45: „Později skutečné ovazování nití, páskou,látkou, provázené lekovacími, zažehnávacími formulemi, 

ustoupilo >>vázání<< symbolickému, >>vázání<< nepřítele, zloděje, >>vázal<< kupce, aby nic nezískal, 

nekoupil, neprodával, >>vázal<< mlýny, aby nemohly mlýti, zbraň, aby neškodila, snažil se tímto 

>>vázáním<< roznítiti lásku i zášť, chorobu i zdraví přivoditi, čáry překaziti.“ 
53

  Taktéţ S.49. z Rukopisu universitní knihovny praţské, sign. 11 C2, 1. 213 b, 214 a.: „Kdož srdce supové při 

sobě nosí, hadóv a zvěři sě nebojí. Srdce také supové v lvovej kóži aneb vlčej zavázané ktož při sobě nosí, 

ďábelské překážky se nebojí.“ 
54

 Tamtéţ S.51: „Vedle stromů, kamenů, návrší pravidelně bývají jmenovány v zákazech církevních prameny, 

potoky s výčitkou, že u nich lid koná schůze obřadní, jím obětuje, při nich pojídá žertvy, rozsvěcuje světla, 

z hladiny vodní věští, hází do vody chléb, víno, drobné penízky, oděvy a pod.“ 
55

 Tamtéţ S.53-54: „Ukládá dvacet dní pokání o chlebě a vodě těm, kdo strojí obřad pohanský asi tímto 

způsobem: Když dlouho neprší, shromáždí se dívky a zvolí si jednu za svou vůdkyni. Tato zbavena jsouc všeho 

roucha, vedena jest od svých družek za město. Když najdou rostlinu blín, vytrhuje dívka malíčkem pravé ruky 

bylinu, kterouž jí potom uvazují na malíček pravé nohy. Dívky nesou ratolesti a vedou dívku, je vleče za sebou 

blín, k nejbližší řece, tam potápějí, postřikují metlami a doufají, že přijde vláha.“ 
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pohřby na řekách a jezerech.
56

 Dětmar ve své kronice píše o prameni Glomač, který byl od 

Labe vzdálen asi dva kilometry a napájel vody jezera, místní obyvatelé věřili a také často 

dosvědčovali, ţe se tam udávali zázraky, např. kdyţ mělo přijít období klidu a míru, tak se 

řeka měla naplnit pšenicí, ovsem a ţaludy a v tu chvíli se lidé mohli radovat, ţe je čekají 

dobré časy, ale kdyţ měla přijít zlá doba a válka, tak se řeka naplnila krví a popelem, není 

divu, ţe lidé tuto řeku velmi uctívali a věřili jí více neţ-li církvi.
57

  Je zřejmé, ţe vodní ţivel 

byl v pohanství velmi uctíván, nosil dobré i špatné zprávy, ale hlavně bez něj lidé nemohli ţít 

a dodnes nemohou, proto byl součástí celé řady rituálů, kterými se snaţili, aby jim byl vodní 

ţivel stále nakloněn a dobře jim slouţil.  

 

1.12  De incantationibus 

 

Pod číslem dvanáct se skrývá zákaz všech různých zaříkadel, které se pouţívaly před 

nemocí, nehodou, poţárem, neúrodou a všem ostatním neštěstím, které se mohly člověku stát 

a zhoršit mu ţivot.
58

 Ze starých modliteb se vytvářela zaříkadla, při kterých se musel 

dodrţovat přesně stanovený slovosled, a ta se doplňovala o různé posunky a obřady, které byli 

sice mnohdy nesrozumitelné,
59

 ale dostatečně vţité na to, aby lidem dávaly pocit bezpečí a 

tím se uklidnili, ţe udělali vše proto, aby se jim neštěstí vyhnulo velikým obloukem. Svým 

způsobem si dodávali pocit, ţe umějí ovládat věci nadcházející, coţ jim přinášelo alespoň 

malý pocit bezpečí, kterého v ranném středověku nebylo nikdy nazbyt.  

 

 

 

                                                 
56

 Hrabová. Stopy. S.117-118: „Kraje mezi Labem a Odrou byly plné vod. Voda tam byla živlem ochranným i 

smrtícím...Voda však byla také chápána jako „jiný živel“ a cesta ze záhrobí. Pohřby v lodích nebo v podobě lodi 

utvářených hrobech se objevují v nejrůznějších kulturách světa.“ 

 
57

 Dětmar. Kniha I., kap. 3, s. 35: „Glomač je pramen vzdálený od Labe ne více než dvé míle, který napájí vody 

jezera. Jak místní obyvatelé ochotně potvrzují a dosvědčují, často se tam dějí zázračné věci. Když lze očekávat 

klid a mír a země lidem neodpírá vydat své plody, rozveselují vody plné pšenice, ovsa a žaludů srdce sousedů, 

kteří se tu hojně scházej. Když ale má přijít běsnící válečná bouře, oznamuje krev a popel předem budoucí zkázu. 

Toho jezera se všichni obyvatelé bojí, a ačkoliv jim nabízí jen pochybnou naději, chovají k němu více úcty než 

k církvi.“ 
58

 Zíbrt. Seznam. S.57: „Církev zapovídala lekovadla a zaříkadla, jsouc patrně přesvědčena, že udržují mezi 

lidem upomínky na bohoslužby, obřady pohanské. Z představy, že choroba těla lidského i zvířecího, nepohoda, 

požár, neúroda a vůbec všeliké neštěstí vzniká dopuštěním bytosti vyšší neb účinem bytosti zlé, mstivé, vyvinul se 

přirozeně obyčej, že se lidé snažili zažehnati chorobu modlitbou, přivodit blahobyt, odvrátiti pohromu, zapuditi 

zlého ducha mocí božstva příznivého, vzývaného modlitbou.“ 
59

 Zíbrt. Seznam. S.58: „Z modliteb starých utvářely se takto formule zažehnavací, lekovadla, při nichž byl věrně 

zachován pořad slov, pozdějším věkům často již nejasných, provázených posuňky, obřady tajemnými, lidu 

nesrozumitelnými.“ 
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1.13  De auguriis vel avium vel equorum vel bovum stercora vel 

sternutationes 

 

Zákaz se týká víry ve věštbu zvířat, protoţe se věřilo, ţe zvířata dokáţí předvídat 

budoucnost díky tomu, ţe mají vlastnosti, které předčí vlastnosti lidské.
60

 Různým zvířatům 

jsou přisuzovány rozličné věštby, například kohout zahání noční příšery, pes vyje, jelikoţ se 

do domu blíţí smrt, kukačka umí věštit, kolik let ještě zbývá lidem do smrti, tím, kolikrát 

zakuká a nebo věští  kdy bude svatba.
61

 Vţdy záleţelo na tom, kolikrát  co a jak dané zvíře 

udělá. Taková vrána mohla věštit neštěstí, ale zároveň i štěstí. To kdyţ se ozývala z levé 

strany na pravou.
62

 Uţ několikrát bylo patrné, ţe některé pohanské zvyklosti v jistých 

formách přetrvaly v českém folkloru. Dodnes se povídá, ţe černá kočka přes cestu je veliké 

neštěstí a kočce je přisuzována zlá magická síla, která následně ovlivní chod vašeho ţivota a 

to je dnes, v době techniky, s dávno proběhlou průmyslovou revolucí a s veškerými 

chemickými a fyzikálními teoriemi. Přes všechny tyto vysvětlení člověk potřebuje mít některá 

magická vysvětlení, které jsou i dnes pro spoustu lidí přijatelnější jako odpověď na věci, 

kterým běţný člověk, neodborník, nerozumí. Dříve byly podobné vlastnosti přisuzovány i 

zajíci, pokud vám zajíc přeběhl přes cestu, měli jste neštěstí a naopak radost nastala, kdyţ jste 

potkal vlka, to jste měli mít celý den úspěch a štěstí.
63

 Ještě dnes se pouţívá italské přísloví 

„boca di lupo“, coţ znamená vlčí tlama a je to italskou obdobou na české „zlom vaz“. Podle 

Adama Brémského se v saských pohanských kmenech hádalo z ptačích hlasů a letu, také se 

zkoumal pohyb i rţání a supění koní.
64

 Dětmar popisuje obřad, při kterém se v kraji Ratarů 

věštilo pomocí koní, kdyţ se přes dvě zkříţená kopí zabodnutá do země vedl kůň, kterého 

chovají a pokorně ctí jako největší zvíře.
65

 Nedotknul-li se ţádného kopí, tak byla předpověď 

příznivá a tímto se kontrolovaly věštby, které byly oproti této v niţším řádu.
66

 

Tato zápověď se také týká věšteb při kýchání, protoţe podle Zíbrta mělo kýchání být 

něčím nezvyklým, náhlý popud, který nemůţe sám člověk ovládat, takţe musel být určitě pod 

                                                 
60

 Tamtéţ s. 65: „...objevují se zkazky, že zvířata mohou předvídati věci budoucí, nedostupné oku lidskému, že 

mají vlastnosti, vynikající nad dovednost lidskou.“ 
61

 Tamtéţ s.65-66: „Pes podle vydání lidového vyje , když se přikrádá smrt do chaty, kohout svým hlasem 

zapuzuje příšery noční, kukačka věštím za kolik let kdo umře nebo za kolillet bude veselka.“ 
62

 Tamtéţ s.68: „Podle Bucharda Wormského přisliboval si lid šťastnou cestu, když vrána s levé strany na 

pravou se ozývala, ale rmoutil se, když luňák (>>myší louče<<?) před ním po cestě poletoval.“  
63

 Tamtéţ s.69: „Běžel-li zajíc někomu přes cestu, značilo to neštěstí, nezdar snad u všech národů.Za to vykládal 

si každý za šťastné znamení, když uviděl vlka. Radoval se, že bude míti po celý den štěstí a úspěch.““ 
64

 Adam. Kniha I., kap.VII, s.51: „U onoho kmene bylo zvykem hádat z ptačích hlasů a letu, zkoumat odpovědi 

z pohybu koní a pozorovat jejich ržání a supění.“  
65

 Dětmar. Kniha VI., kap.24, s.172: „S pokornou úctou vedou přes dvě zkřížená kopí zabodnutá do země koně, 

kterého jako největší zvíře chovají v posvátné úctě.“ 
66

 Hrabová. Stopy. S.119: „Nedotkl-li se žádného z nich, byla předpověď příznivá. Tímto věštebným obřadem 

byly kontrolovány věštby nižšího řádu.“ 
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vlivem tajemné moci, nějakého boţstva, proto se začalo s pozdravy k bohům a  kýchání byla 

přidána věštebná moc.
67

 Stejně jako dnes se při kýchání říká „Pozdrav pán Bůh“ nebo „na 

zdraví“. Tyto pozdravy by mohly být pozůstatky dřívější, kdy se pozdravy pouţívali 

k odvrácení nemoci i morové nákazy, jelikoţ se věřilo, ţe kdo kýchne, tak zemře na mor.
68

 Uţ 

ve starověkém Řecku byla kýchnutí přisuzována veliká magická moc. Záleţelo na tom 

kolikrát, jak moc a za jaké situace se kýchlo. Zíbrt píše o tom, jak Polyaenus vypravuje o 

Timotheovi, ten měl velet Aténskému loďstvu při výpravě proti Korkyřanům, ale jeden 

z veslařů kýchl, coţ bylo v té době natolik zásadní, ţe kvůli moţnému neštěstí se chtěl 

kormidelník vrátit zpět, Timoteus ale všem dodal odvahy, ţe jedno kýchnutí mezi tisíci 

veslaři nic neznamená a nakonec jeli dál.
69

 Věštby spojené s kýcháním byly i v Čechách na 

spoustu variací, jedna z nich byla „kýchavná“ neděle, kdo v neděli kýchnul třikrát, po celý rok 

nebyl nemocný a kolikrát dohromady kýchnul, tolik roků měl být ţiv.
70

 

 

1.14  De divinis et sortilegis 

 

V tomto nadpise se zakazují věštby a hádání. Věštba byla součástí pohanských obřadů a 

rituálů, pouţívalo se jí ke zjištění budoucnosti. V českých legendách a kronikách se s tímto 

zákazem setkáváme několikrát a obecně o různých věštbách toho bylo hodně napsáno jiţ 

v předešlých kapitolách. V Kosmově kronice je psáno o kněţně Libuši, která také vyuţívala 

věštění k vidění budoucnosti.
71

 Naopak Břetislav II. na konci 11.století věštění velmi přísně 

zakazuje.
72

 Burchard Wormský ve dvanáctém století popisuje věštebné rituály při zakládání 

krbu a návštěvě u nemocného, jestli se má postavit krb v domě se rozhodovalo podle 

ječmenových zrnek, které pouštěli na zem, pokud zrna odskakovala, bylo to znamení neblahé, 

                                                 
67

 Zíbrt, Č. Seznam. s.71-72: „Kýchnutí jako náhlý zjev, nesnadno vysvětlitelný přirozeným výkladem, budilo 

podivení a představy, že kýchající osoba tu podléhá moci nějaké síly, bytosti nadpřirozené, božské. Odtud 

vznikaly obyčeje vzývati na pomoc napadenému božstvo, přáti jemu zdraví a zdaru, vykládati domnělé působení 

božské bytosti při kýchání za věštbu, za předzvěsti do budoucna.“ 
68

 Zíbrt, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují 

písemné památky až po náš věk. Praha, 1889. s.: „ Zbožní legendisté vykládali pozdrav při kýchaní na 

odvrácenou prý morové nákazy, která zuřila tak, že kdo kýchnu, náhle zemřel...“ 
69

 Zíbrt, Č. Seznam, s.73: „Podobně vypravuje Polyaenus (lib.III) p Timotheovi. Velel loďstvu athenskému při 

výpravě proti Korkyřanům. Náhle chtěl kormidelník vrátiti se do Athen, poněvadž prý jeden z veslařů kýchl, že je 

to znamení nešťastné. Timotheus však dodal mu odvahy s výkladem, že to nemůže býti neblahé znamení, když 

z tisíců jen jediný kýchne, a kázal veslovati dák.“ 
70

 Tamtéţ s.77: „Skoro všecky uvedené věštby z kýchání kolují i v lidovém podání českém. K nim druží se věštby 

na neděli >>kýchavnou<<: Kolikráté kdo kýchne, tolik roků prý bude živ. Kod kýchne v ten den třikrát, po celý 

rok prý nezastůně.“ 
71

 Emler, J. FRB II. s.10.: „Mezitím powolala běsstwi, jejichž jak i swým wlastním čarodějnickým uměním šálila 

lid we wšem; neb Libuša sama byla, jak jsme již prawili, hadačka, jako Kumejská Sibyla, druhá kouzelnice jako 

Kolchická Medea, třetí čarodějka jako Adenská Cirka.“ 
72

 Emler, J. FRB II. s. 136: „Tedy nowé kníže Břetislav mladší, ale věkem dospělý,...wšechny čaroděje, 

kouzelníky a hadače vypudil z objemu swého království;“ 



18 

 

jestliţe dopadali klidně, tak to bylo dobré znamení.
73

  U nemocného zase věštili, zda zemře 

tím, ţe se před domem podívali pod nějaký kámen a hledali tam červy nebo mravence, pokud 

našli něco ţivého, co se hýbe, tak se měl nemocný uzdravit a zůstat naţivu.
74

 O zákazech 

věštby píše i Homiliář opatovický, v kterém je při kázání na svatého Vojtěcha zakazováno 

věřit věštbám, protoţe lid křesťanský měl věřit jen v pána boha,
75

 ale podle nutnosti 

upozornění v kázání tomu tak ještě v polovině dvanáctého století nebylo. K věštbě  se 

pouţívala, respektive zneuţívala, bible – sortes sanctorum. Kdy se nechalo v nerozhodných 

chvílích rozhodnout vyšší mocí, samozřejmě i toto věštění podle bible bylo zakázáno, ale 

ještě k tomu přibylo sorte Virgilianae, hadačství z Vergíliových veršů. Ve středověku byla 

Vergíliovi přisuzována role mocného čaroděje, tak se věštilo např. i z jeho textů.
76

 

 

1.15  De igne fricato de ligno i. e. nodfyr 

 

V tomto nápise se skrývá zákaz uctívání ohně, který vznikl třením dřeva a je nazýván  

nodfyr.
77

 Tomuto ohni byla přikládána magická a uzdravující moc, proto kdyţ vypukl mor, 

dobytčí nákaza nebo na sv. Jana Křtitele se zapaloval oheň tímto způsobem, během morových 

epidemií zapálili tímto ohněm hranici a přes ní natřikrát tahali zvířata, kterým dávali trochu 

uhlíků z hranice do nápoje, coţ mělo zabezpečit jejich zdraví, sami se uhlíky černili a kaţdá 

rodina si vzala domů trochu ohně do krbu, popel házeli i po polích z víry ve zdravou úrodu.
78

 

Třeštík popisuje luţickosrbskou pověst, která vypraví o tom, ţe kdyţ u Srbů vypukl mor, tak 

se lidé obrátili na věštce a ten jim řekl, aby po celé zemi uhasily všechny ohně a nikde 

nesměla zbýt ani jiskra, pak museli třít dubovým dřevem sosnové dřevo, aţ sosna vzplála, 

                                                 
73

 Zíbrt, Č. Seznam, s.79: „Ještě Buchard Wormský na začátku XII. Věku touží na hadačství, ačkoliv tresty jsou tu 

již zmírněny. Zajímá nás líčení Buchardovo, jak lid hádal o budoucnu na př. při zakládání krbu, při návštěvě 

nemocného. Když prý chtěli založit krb v domě, pouštěli zrnka ječmenová na podlahu. Odskakova-li zrnka, byla 

to věštba neblahá. Když klidně dopadala, bylo to znamení dobré.“ 
74

 Tamtéţ s.79I: „Když šli na návštěvu nemocného, hádali zda umře. Přicházejíce k domu, ohlíželi se, neleží-li tu 

někde blízko kámen. Odvalili a pozorovali,najdou-li tam něco živého, co se hýbe, buď mravenec nebo červy a 

pod. To bylo dobré znamení, že se nemocný uzdraví.“ 
75

 Doskočil. Šest knih kázání. S.20-21: „Víra však, která jest v Kristu Ježíši, Pánu našem, všichni pravou 

zachovávejte, do kostela častěji přicházejte, čiňte opravdové vyznání svých vin kněžím Božím, cudnost milujte, 

opilství se uhněte, závisti a nenávist jako jedu se střezte, podvodů se nedopouštějte, křivých svědectví, 

křivopřísežnictví a lží nepronášejte, sluhům Božím a svým rodičům úctu prokazujte, svému králi a knížatům nebo 

pánům věrně služte,) hadačstvím nevěřte, nýbrž všechnu naději na Pána vložte.“  
76

Zíbrt. Seznam. s.82  Snad vlivem církevních zápovědí , aby nebylo užíváno bible k světskému hadačství, nebo 

vlivem tradic klasických dlužno vysvětlovati zajímavý zjev, že vedle hádání budoucnosti z bible těšilo se oblibě 

hadačství z Vergiliových veršů, vedle sortes sanctorum – sortes Virgilianae. Vergil proměněn byl v lidovém 

podání středověkém z římského básníka zatemnělými představami o jeho životě v slavného čaroděje a z těchto 

představ vyvinul se obyčej přičítati jeho veršům moc věštebnou...“ 
77

 Tamtéţ s.90: „Zapovídán jest oheň, vznícený třením dřeva, nazývaný >>nodfyr<<.                                                                                       
78

 Tamtéţ s.91: „Pak zapálili hranici a vodili přes ní třikráte zvířata, skákali přes ni, černili si tváře uhlíky 

z hranice, podkuřovali hořícími poleny ovocné stromy, louky, pole. Z hranice vzala si každá rodina trochu ohně 

pro krb. Popel rozhazovali po polích, aby se obilí urodilo. Uhlíky zastrkávali také do jeslí dobytku i přidávali mu 

zbytky z hranice do nápoje, aby mu šla pastva a potrava k duhu.“ 



19 

 

čímţ získali nový oheň, který je v tomto zákazu popsán jako nodfyr, a tím se měli vyléčit od 

moru.
79

 

 

 

1.16  De cerebro animalium 

 

V názvu šestnáctého zákazu se objevuje mozek zvířat, coţ nic nevysvětluje. A ani Zíbrt 

si neví příliš rady s tímto nadpisem, ve středověku nejsou zmínky o věštbách z mozku, ale 

vyskytuje se spousta poznámek o zvířecích hlavách, které se pouţívaly jako obětiny, zejména 

byly uřezávány koňské hlavy a ty se zavěšovaly na stromy.
80

 Jelikoţ bylo vydáno spoustu 

zákazů o zvířecích hlavách, tak Zíbrt usuzuje, ţe se nejspíše jednalo o zákaz věštění z mozků 

zvířecích hlav, které se pouţívali jako oběti bájným pohanským bytostem.
81

 Podobně se 

věštilo i z vnitřností zvířat, které je známe jiţ od starověku.
82

 

 

1.17  De observatione pagana in foco vel in inchoatione 

 

V tomto nadpise jsou zakázány obyčeje, které se konaly při ohništi a také věštby, které se 

konaly na začátku jednání v nějaké nové věci. Různé zmínky o ohništi a krbech popisují, ţe 

lidé do ohně sypali zbytky jídel a lili trochu vody, mravokárcové jim to zazlívali s tím, ţe je to 

na počest ďábla.
83

 Speciálního účinku ohně bylo vyuţíváno i při nemocech, konkrétně kdyţ 

děti mívali zimnice, tak je jejich matky kladli k dýmu a teplu krbu.
84

 Za tento v podstatě 

nevinný čin pak následoval trest pěti let pokání, bylo jasné, ţe církev věřila v pohanský původ 

                                                 
79

 Třeštík. Mýty. S.143: „Začneme lužickosrbskou pověstí, zaznamenanou v minulém století. Vypráví o tomto: 

„U Srbů kdysi vypukl mor a lidé se obrátili o radu k věštci. Ten jim poradil, aby po celé zemi zhasili ohně tak, 

aby po domech nezbyly ani jiskry. Pak třeli dubovým dřevem o sosnové, až sosna chytila. Tak získali nový oheň a 

tím byli vyléčeni od moru.“ 
80

 Zíbrt. Seznam. S.95: „O věštbě z mozku zvířecího není pro středověk dokladu. Za to bývají pokřtěnému lidu 

zapovídány oběti hlav zvířecích. Zakazoval na př. Řehoř I. tyto oběti Frankům. Při obětech bývaly zejména 

koňům hlavy uřezávány a zavěšovány na stromy.“ 
81

 Tamtéţ s. 95-96: „Na základě těchto zákazův o zvířecích hlavách ustálil se dohad, uznávaný ode všech 

vykladatelův Indiculu, že nejspíše lid věštíval z mozku, vyňatéhoz těchto hlav,obětovaných podle starého obyčeje 

bajeslovným bytostem pohanským dlouho ještě od křesťanů, kteří se nevzdávali tradic pohanských.“ 
82

 Váňa, Zdeněk. Svět slovanských bohlů a démonů. Praha, 1990. s. 245: „Velmi oblíbeným prostřdkem věštění 

byl zkoumání  vnitřností zvířat, známé rovněž již ve starověku, ...“ 
83

 Zíbrt, Č. Seznam, s.96: „Roztroušené zmínky o krbu, o ohništi v církevních zápovědech prozrazují především, 

že bávaly do ohně sypány zbytky jídel a nalívány krůpěje vody. Rozhorlený mravokárce vyčítá tyto obyčeje 

v souvislost s obřadem prý na počest ďábla polívati břevno (patrně hořící) vínem a posypávati je obilím.“ 
84

 Tamtéţ s.97: „Z nejstarších zápovědí církevních je patrno, že matky hojily neduživá a churavá robátka, 

kladouce je k teplu a k dýmu, vycházejícímu z krbu domového....Z řádu připisovaných papeži Řehořovi (III.), 

nbýváme poučení, že bývaly děti hojeny teplem nebo dýmem z ohniště hlavně při zimnici.“ 
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tohoto obyčeje.
85

 Také se mělo věštit podle stylu plápolání ohně, coţ dělali snad všechny 

národy. Lidé sledovali, jestli oheň plápolá klidně, jasně, nebo kdyţ je zmítán větrem, také 

záleţelo na kouři jestli se valil vzhůru nebo se plazil po zemi, podle všech těchto situací 

národy věštily zdar nebo nezdar.
86

 S věštbou před započetím nového podniku je to sloţitější, 

co konkrétného má autor zákazu na mysli. Dalo by se předpokládat, ţe je tím myšlen určitý 

rituál, který se praktikoval předtím, neţ se započal nějaký nový podnik (úkol), do toho by se 

však daly započítat i předešlé zákazy, které jsem zmínila výše, jako například v zákazu XIV., 

kde se podle věštby ze zrn rozhoduje o stavbě krbu. 

Tyto obyčeje byly často kárány, a ţe tomu bylo zapotřebím, ukazuje Zíbrt na příkladu 

Jindřicha IV., jelikoţ i ten věřil v tento pohanský obyčej a věřil, ţe úterý je šťastný den, proto 

všechny boje začínal jedině v úterý, jako zadostiučinění tohoto pohanství měla být jeho smrt, 

která přišla v úterý 7. srpna 1106.
87

 U Adama se také setkáváme s vírou, ţe určité dny byly 

příznivější k započetí nových podniků, u saských pohanských kmenů lidé věřili, ţe buď za 

novoluní, nebo při úplňku jsou přívětivější vyhlídky pro začátek podniků.
88

 

 

1.18  De incertis locis, quae colunt pro sanctis 

 

V tomto zákazu se píše o nejistých místech, které měl lid ctít jako posvátné. Vedle míst 

posvátných měli být i místa niţších pohanských boţstev, které na lidi působila náhlým 

špatným účinkem. Ve chvíli, kdy člověk na tyto místa vstoupil, hned je čekala nějaká 

pohroma, neštěstí, nemoc, ochromení nebo dokonce i smrt, tím tato boţstva trestali lid za to, 

ţe vstupují na místa, kde nemají co pohledávat a jsou zasvěcena jim.
89

 Existuje i druhý výklad 

podle Saupeho, který  tvrdí, ţe se jednalo o místa, která byla zasvěcená svatým, které si ale 

                                                 
85

 Tamtéţ s.97: „Pět let měl činiti pokání, kdo se tohoto provinění dopustil. Byla patrně církev přesvědčena o 

pohanském původu tohoto pbřadu pověrečného.“ 
86

 Tamtéţ s.98: „Podle toho,když plamen jasně, klidně plápolal, nebo když byl větrem zmítán, podle toho, když 

kouř jasný se valil tiše vzhůru nebo po zemi se plazil, jsa tísněn větrme a rozháněn – věštili snad všichni 

národové zdar či nezdar, štěstí nebo pohromu.“ 
87

 Tamtéţ s.99: „Příkladem, že bylo potřeba kárati pověrečné šetřeníé zjevů rozličných a dob určitých při 

začátku podniku, budiž vzpomenuto, jak Jindřich IV. >>pohanským<< obyčejem (podle zápisu letopiscova) 

všechny boje začínal v úterý, důvěřuje, že je to den šťastný. Letopisec poukazuje se zadostiučiněním a jako 

výstrahu, že také v úterý dne 7. srpna 1106 zemřel.“ 
88

 Adam. Kniha I., kap.VII, s.51: „Přejdu již, jka věřili, že určité dny (buď za novoluní, nebo za úplňku) dávají 

nejlepší vyhlídky pro začátek různách podniků, a jak byli spoutáni bezpočtem jiných druhů lichých pověr.“ 
89

 Zíbrt. Seznam. S.101-102: „Výklad této zápovědi >>nejistých míst<<, kteráž lid ctil jako místa posvátná, 

obyčejně zněl v ten rozum, že vedle míst posvěcených, známých, představovali si prostí lidé, jakoby některá místa 

mocí nižších božstev, která v nich sídlila, působila na člověka náhlým účinkem. Kdo ta místa překročil, kdo na ně 

vstoupil, zastihlo ho neštěstí, pohroma, nebo nemoc, ochromení i smrt. Tak stíhaly bytosti bájeslovné trestem 

opovážlivce, který se neostýchal směle vstuopiti na půdu jim zasvěcenou.“ 
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lidé sami vymysleli. Tito svatí nebyli nijak podloţeni církví a zrodili se v hlavách pohanů.
90

 

Tato teorie mi přijde pravděpodobnější, vzhledem k tomu, ţe k první teorii jsem nenašla ani 

ţádných jiných zmínek. A domnívám se, ţe nápis XXV., v kterém se píše o svěcení 

„nesvětců“, které si pohané vymýšlely bez souhlasu církve, k tomu přispívá. 

 

1.19  De petendo, quod boni vocant sanctae Mariae 

 

Tímto se zakazuje obyčej, který byl konán na počest Panny Marie,
91

 ačkoliv Panna 

Marie měla ve středověku nespočet kultů, které byly podporovány křesťanskou církví, tak 

v tomto zápise se nejspíše píše o určitém druhu, který tuto podporu neměl. Bohuţel se zatím 

nikomu nepodařilo objasnit, co za obyčej je myšleno, takţe nemám bliţšího vysvětlení. 

 

1.20  De feriis, quae faciunt Jovi vel Mercuruo 

 

Jiţ v VIII. zápovědi byly zakazovány svátky na počest pohanských boţstev a tato 

zápověď se týká podobného pohanského obyčeje, usuzuje se, ţe má být zakazováno svěcení 

dnů na počest Wodana ve středu a Donara ve čtvrtek.
92

 Církev opakovaně kárala lid, ţe 

nesvětí neděli, která je určena k odpočinku a bohosluţbě, ale místo toho slavili jiné dny, 

zejména pak čtvrtek.
93

 O nutnosti připomenutí svěcení neděle a ne jiných dní jsou důkazem i 

Břetislavova Dekreta, které vydal Břetislav I. v roce 1039 nad hrobem svatého Vojtěcha 

v Hnězdně.
94

 Dekreta zakazovala několik projevů pohanství, ale o tom více níţe, v samostatné 

kapitole.  

                                                 
90

 tamtéţ s.102. „Ukazuje vhodnými citáty, jak církev zápasila s přílišnou, skoro až přepjatou horlivostí 

pokřtěného lidu, jenž si bez zákonitého svolení a nezbytného posvěcení církevního stavěl svatyně domnělých 

světců, které si sám ve své fantazii ozařoval leskem svatosti,...“ 
91

 Tamtéţ s.102: „Církev zapovídá nějaký obřad na počest Panny Marie, který se neshodoval s křesťnaským 

kultem Panny Marie ve středověku.“ 
92

 Tamtéţ s.103: „Většina vykladatelů však soudí, že tu nejsou míněny slavnosti zvláštní, nýbrž toliko svěcení dnů 

na počest obou pohanských bohů a sice středy (na počest Wodana) a čtvrtku (Donnerstag) na počest Donara. 

Mínění podobá se spíše pravdě.“ 
93

 Zíbrt. Seznam. s.103: „Církev znova a znova káže světiti neděli, ustanovenou k odpočinku a bohoslužbě, a 

zapovídá světit zejména čtvrtek na př. v Poenitentiale Mediolanense a jiných zákazech, ...“ 
94

Emler, J. FRB II.  s. 74: „Trhowé pak we dni nedělní aby dokonce nebýwali, zakazujeme, které lidé w těchto 

krajinách proto nejwíce konají, aby jiné dni byli prosti práce. Pakli by kdo jak w nedělní tak we swáteční dni, o 

kterých weřejně w kostele ohlášeno jest, že se swětí, spatřen byl při nějakém díle robotném, seber arcipryšt i dílo 

i potah ten, který bude při díle dopaden, a do důchodu knížete, ať zaplatí 300 peněz.“ 
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1.21  De lunae defectione, quod dicunt >>vince luna<<  

 

V tomto zákaze se píše o zatemnění luny, která je tu nazývána „vince luna“. Jde o 

obřady, které jsou spojovány s pokřikováním na měsíc, kdy se lidé snaţili „podporovat“ 

měsíc před úplňkem a pokřikovali na něj, aby vyhrál.
95

 Zatmění měsíce bylo pro lidi 

zvláštním úkazem a lidé z obav z toho, co je čeká, potřebovali nějaké vysvětlení proč se tomu 

tak děje a tyto otázky měli všechny národy na celém světě. Pro obyčejného člověka bez 

dnešních všeobecně známých vědeckých závěrů, bylo těţké si vysvětlit, kam mizí měsíc, co 

se s ním nejspíše děje. Pro nás je to v dnešní době asi nepochopitelné, ale oni si museli nějak 

vysvětlit pro ně tak zvláštní výjevy, které byly vysvětleny jen určité části intelektuálů, kteří 

měli k těmto informacím přístup. I starověcí Římané a Řekové se obávali o měsíc a proto při 

zatmění troubili, tloukli do kovových hrnců, křičeli, bědovali, aby pomohli utiskovanému 

měsíci.
96

 Pověstí o tom, proč měsíc mizí, bylo vyřčeno spousta. Jedna z nich byla o draku, 

jenţ má poţírat měsíc, ověření této teorie můţeme vidět při vchodu u sv. Jakuba v Řezně, kde 

je vytesán z kamene drak, jak pohlcuje měsíc a slunce.
97

 V různých zemích se tradovali různé 

teorie zatmění. Například v Belgii se domnívali, ţe drak nebo vlk zápasí s měsícem v při, 

v Rumunsku zase věřili, ţe při zatmění ujídají měsíc nepokřtěné děti.
98

 Maďaři si zase 

vypravovali, jak za zatmění můţe pták, nazývaný morkoláb nebo markaláb, ten měl Slunce a 

měsíc pohlcovat a později zase vypustit.
99

 Turci a Řekové se zase obávali medvěda, který měl 

zápasit s měsícem, a kdyby medvěd tento zápas vyhrál, tak by uţ měsíc navţdy zmizel, proto 

mu také dodávali odvahy rámusem vydávaným z nádobí, pušek a vlastním křikem, snaţili se 

tím medvěda také polekat.
100

 Slované si mezi sebou vyprávěli podobné příklady o zatmění 

                                                 
95

 Tamtéţ s.109: „Je tu zapovídán obyčej, že lid západoevropský v VIII.století při zatmění měsíce pokřikoval, 

jako by chtěl dodati měsíci pří zápasu odvahy: >>Vyhrej, ať zvítězíš měsíci.<<” 
96

 Tamtéţ s.111: „Řekové a Římené podle četných zpráv při zatmění měsíce troubili, tloukli na kovové hrnce, 

vřískali, bědovali, chtíce tím pomoci stísněnému měsíci.“ 
97

 Tamtéţ s.114: „V starých kalendářích, pranostikách s minucích bývá znázorněna zatmění symbolicky  

dřevorytem, jak drak požírá měsíc, aby snad bylo vyhověno představám prostého lidu...Při vchodu chrámu sv. 

Jakuba v Řezně je vytesán z kamene drak, ajk pohlcuje měsíc a slunce – patně vlivem zkazek lidových o 

zatmění.“  
98

 Tamtéţ s.114: „V Belgii vykládali si staří, ak drak nebo vlk zápasí při zatmění s měsícem. Podnes lid 

Rumunský věří, že při zatmění nekřtěňátka moří měsíc a ujídájí ho.“ 
99

 Tamtéţ s.115: „Maďaři představují si, že zatmění slunce i měsíce působí pták, nazývaný markaláb nebo 

morkoláb (asi také ze slov. Vrkolak)...Pohlcuje slunce i měsíc a opět je vypouští.“ 
100

 Tamtéţ s.115: „Rovněž Řekové a Turci vypravují si, že zatmění měsíce vzniká útokem medvěda, který chce 

pohltit měsíc. Když prý by medvěd v závodu  s měsícem zvítězil, zmizel by měsíc na věky. Aby dodali měsíci 

odvahu a zároveň postrašili jeho soka a odvrátili od záměru zhoubného, tropí Turci i Řekové strašný hřmot na 

kotle, pánvice, nádobí, z pušek a bambitek střílívají proti měsíci zatmělému.“ 
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měsíce, ze zatmění obviňovali vlky, zlé bytosti, hlavně v podobě čarodějnic.
101

 Čechové také 

věřili tomu, ţe za zatmění mohou čarodějnice.
102

 

 

1.22  De tempestatibud et cornibus et cocleis 

 

Zákaz se týká lastur, rohů a bouří. Podle Zíbrta tu měla církev zakazovat pohanský 

obyčej, při kterém měli lidé v bouřích chodit na věţe a odkud se snaţili zaplašit špatné 

povětří, z čehoţ je vyplívá, ţe se mluvilo o troubení na mračna.
103

 Jiní si název vykládali jako 

anglosaský zákaz z r.787, kde se zakazovaly kalichy a nádoby z rohů, jelikoţ se vyuţívali 

k obřadům na počest světců a světic, avšak podle předloh pohanských.
104

 Většina národů 

sdílela názor, ţe za přírodními úkazy stojí magické osobnosti, které mohly kouzlem přivodit 

krupobití a déšť, ale i je odvrátit.
105

 Další součást zákazu se týká svěcení zvonů a lístků, na 

které se měla psát magická slova a potom se umisťovaly na pole a zahrady, které tímto 

papírkem ochraňovaly před pohromami. Světit zvony se zakazovalo kvůli následnému 

zvonění na mraky, čehoţ se lid dopouštěl, aby rozehnal mračna.
106

  Nakonec lastury, ty měli 

být nejspíše pouţívány stejně jako rohy, troubilo se na ně a ony měly odvolávat špatné 

počasí.
107

 Ve středověku i později v barokním novověku jsou patrné zmínky o zvonění na 

mraky, coţ spočívalo ve vyzvánění kostelním zvonem, čímţ se snaţili zaţehnat špatné 

počasí.
108

 Toto zvonění na mraky bylo zakazováno ještě Josefem II.
109

 

 

                                                 
101

 Tamtéţ s.116: „Slované vyprávěli si o zatmění podobné zkazky, jaké znali a znají podnes skoro všichni 

národové na světě, jak bylo ukázáno. Zkazky tyto vysvětlovaly podle názorů slovanských zatmění za účin vlka, 

zlých bytostí, hlavně čarodějek,“ 
102

 Tamtéţ s.118 
103

 Tamtéţ s.119: „Církev tu prý zapovídala pokřtěnému lidu, aby podle pohanského obyčeje při bouřích 

nestoupal na věže se schody točitými (cocleae prý značíé coleares turres) a tam se snažil zaplašiti troubením zlé 

povětří. Není pochyby, že zápověď tato horlila proti troubení na mračna, ale výklad o točitých schodech  pravdě 

se nepodobá.“ 
104

 Tamtéţ s.119-120: „Jiní dovolávají se synodální zápovědi anglosaské z r. 787, která zakazovala užívati 

kalichů a paten z rohů, uváděli tuto zápověď ve styk se známými obřady na začátku křesťanstvá po západní 

Evropě na počest svatých a světic, na jejichž oslavu při hodokvasech hodovníci přinášeli přípitky, přizpůsobivše 

takto starodávnou oběť pohanským božstvům křesťanskému názoru, který v dobách tehdejších nebyl ještě mezi 

lidem prostým tak čistě vytříben ...“ 
105

 Tamtéţ s.120: „Snad u všech národů byla ode dávna rozšířena představa, že lidé čarodějní mohou svým 

kouzlem přivoditi nad krajinu mračna zhoubná, kruponosná, i zase, že mohou začarovati  a zaklínati chmury 

daleko o obzoru, aby neškodily.“ 
106

 Tamtéţ s. 123: „Kromě narážky o upevňování čarovných lístků proti krupám zaznamenává je v zákazu 

Karlově z r. 789 zmínka o zápovědi světiti zvony (jak ze souvislosti textové vysvítá), aby jimi bylo zvoněna proti 

mračnům. 
107

 Tamtéţ s.124: „Vedle trub patrně také troubívali na lastury, upravené vhodně, aby vydávaly hučivý, dunivý 

zvuk.“ 
108

 Slavík, Bedřich. Od Dobnera k Dobrovskému. Praha, 1975. s.135.   
109

 Pelcl, František Martin. Paměti. Praha, 1931. s.41. 
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1.23  De sulcis circa villas 

 

V tomto zákaze se píše o určitých brázdách, které byly vytvářeny okolo osad. Na výklad 

tohoto jednoduchého názvu je několik teorií. Například měli slouţit jako ochrana před 

zaklínačovou mocí.
110

 Podle lidové víry se také tvrdilo, ţe jak kruhy, tak i brázdy měli 

ochraňovat před zlou mocí duchů i lidí. Obecně se soudí, ţe tyto brázdy byly vytvářeny kolem 

osad pro ochranu obyvatelstva před špatnými věcmi, jako byl mor, poţár, a jiné neštěstí, 

včetně čarodějů a čarodějnic a do těchto brázd měla být sypaná bylina, v němčině zvaná 

Hexenkraut, aby se potvrdil účinek.
111

 Volně přeloţené slovo hexenkraut znamená něco jako 

kouzelná bylina. Třeštík tento obřad popisuje s pomocí etnografických materiálů, mělo se 

jednat o komplikovaný obřad, který byl určen k zahánění moru, jak lidského, tak dobytčího a 

hlavní sloţkou tohoto obřadu byla magická orba.
112

 Není to první pokus o zaţehnání moru, uţ 

výše je napsáno o ohni nedfyr, který měl mít stejného účinku. Jestliţe hrozila vesnici morová 

epidemie, tak se v noci vydaly nahé ţeny oborávat vesnici uzavřenou brázdou, tak ţe pluh 

obracel zemi ven od vesnice, počet ţen býval omezen násobky tří a nejčastěji to byly panny, 

vdovy nebo neplodné ţeny, do brázd pak zasely písek a zaţiva do ní zahrabali psa, kočku 

nebo černého kohouta, u toho byly velmi hlučné a zpívaly písně, zaříkadla.
113

   

 

 

1.24  De pagano cursu, quem yrias nominant, scic(s)is pannis et 

calmiamentis 

 

Pohanským obyčejem, který je tímto zakazován byl zvyk, dle nějţ se běhalo v různých 

přestrojení z roztrhaných šatů a obuvi, ale není jasné kdy se tomu tak dělo a proč.
114

 Zíbrt 

nastiňuje, ţe by se mohlo jednat o ţerty, které se tropí na masopust, Vánoce a jiné svátky, jak 

                                                 
110

 Tamtéţ s.125: „Falkenstein přirovnával tyto brázdy známým kruhům, kterými se ohraničuje proti moci zlého 

ducha zaklínač.“ 
111

 Tamtéţ s.125: „V týž rozum vkládají nápis také jiní, že byly tyto brázdy vyorávány kolem osady podle 

pohanského obyčeje pro ochranu obyvatelstva před čaroději a čarodějnicemi, před morem, před požárem, před 

všelikou pohromou. DO těchto bráz bylo naseto pro jistější účin semino byliny, nazvané po německu Hexenkraut 

(třezalka, černobýl?)“ 
112

 Třeštík. Mýty. S.113: „ Zde hned narazíme na komplikovaný obřad určený k zahánění moru, lidského či 

dobytčího, jehož hlavní složkou je magická orba.“ 
113

 Třeštík. Mýty. S.113: „Hrozila-li vesnici epidemie, sebraly se v noci ženy bez účasti mužů a nahé oborávaly 

vesnici tak, aby pluh obracel zemi ven z vesnice. Počet účastnic byl někdy omezen číslem tvořícím násobky tří a 

vybírány byly zejména panny nebo vdovy čio neplodné ženy. Do brázdy sely ženy písek a nakonec do ní zaživa 

zahrabávaly psa, kočku nebo černého kohouta. Snažily se dělat co největší hluk a zpívaly písně – zařikání,...“ 
114

 Zíbrt. Seznam. s.129: „Ze zápovědi XXIV. vysvítá, že lid míval obyčej, od církve tuto vyhlašovaný za 

pohanský, běhati v přestrojení s oděvem rozedraným, s obuví roztrhanou. Nevysvítá však, proč se to dělo a kdy.“  
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je tomu patrno do dnešních dob.
115

 Tato moţnost mi přijde velmi pravděpodobná, protoţe 

z dostupných materiálu se nedá vyvodit nic jiného a masopust má všechny známky 

pohanského rituálu 

 

1.25  De eo, quod sibi sanctos fingunt quoslibet mortuos 

 

V zákazu se píše o dělání svatých, z některých zemřelých. Šlo o svěcení „nesvětců“, 

tento zvyk si lidé částečně přebírali od křesťanské církve, jednalo se o neboţtíky, kteří byli 

široce oblíbení a lidé jim po jejich smrti přikládali důstojenství světců, takţe se věřilo v to, ţe 

se mohli setkávat se svými potomky, o které se měli starat a pomáhali jim a radili v ţivotních 

situacích.
116

 Společně s tímto nešvarem, přisuzovat neboţtíkům moc svatých, církev bojovala  

s oslavou domácích rodinných bůţků a zakazovala jim dávat poct, které si zaslouţily jen 

světci a světice, kteří byli kanonizováni papeţem.
117

 

 

1.26  De simulacro de consparsa farina 

 

Zakazovaným obyčejem je zde myšlen zvyk, při kterém se z posvěcené mouky pekli 

podobizny bohů, lidí nebo zvířat, které byly zasvěcené různým boţstvům anebo jiných 

symbolů, které byly ve styku s boţstvy. Tohoto pohanského zvyku se měli dopouštět křesťané 

při křesťanských svátcích, kdy takové pečivo pekli a obětovali je nebo snědli.
118

 

                                                 
115

 Téţ s.129: „Záhada není rozřešena, i když bývá vyhledávána shoda nynějších lidových obchůzek, při nichž 

zakuklení tropí žerty o masopustě, o vánocích i jindy, s >>pohanskou obchůzkou<<, kterou indiculus 

zapovídá.“   
116

 Téţ s.130: „Zápovědi XXV. zachováno je svědectví, že křesťané nevzdávali se obyčeje, jenž u všech národů na 

světě vyvinul se přirozeným postupem myšlenkovým, totiž představovati si oblíbené, zasloužilé nebožtíky v sídle 

božském, ozářené slávou a důstojností světcův a světic, bytostí s mocí nadlidskou. Představovali si,že nebožtíci 

tito i na onom světě udržují styky se svými potomky, že se o ně starají a jsouce vzýváni, neodpírají jim své 

pomoci, přímluvy.“ 
117

 Téţ s.130: „Proti této poctě, přenesené do křesťanství s kultem domových bůžků rodinných, církev brojila, 

nedovolujíc, aby každý si povyšoval za svaté zemřelé svoje příbuzné, jejichž svatost nebyla dokázána a 

schválena.“ 
118

 Téţ s.131-132: „Zápověď tato je namířena proti obyčeji péci z posvěcené mouky buď podoby bohů, 

napodobené postavy lidské nebo podoby zvířat, zasvěcených jednotlivým božstvům, nebo také podoby symbolů, 

věcí které byly uvozovány ve styk s božstvem. Křesťané zachovávali tento obyčej pohanský a pekli sobě pečivo o 

svátcích křesťanských podle starého, pohanského zvyku, oblíbeného o svátcích a slavnostech pohanských, kdy 

pečivo toto bývalo obětováno, pojídáno od účastníků slavnosti.“ 
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1.27  De simulacris de pannis factis 

 

Z tohoto nápisu není přesně patrné, o jakou zápověď se jedná, ale dle přesného výkladu 

to má být obyčej vytváření model a sošek bohů, které se vyráběly nejspíše z hadrů.
119

  Coţ 

souvisí s předešlými zákazy model. Ručně vyráběné modly jsou popisovány v Kosmově 

kronice, kde se píše, ţe se k nim lidé modlili a prosili je o ochranu.
120

 

 

1.28  De simulacro, quod per campos portant 

 

V názvu se zakazuje nošení model po polích, zároveň k tomu má být přikládán výklad 

těch, kteří indiculus studovali, ţe jde o zápověď známého obyčeje, při kterém se v průvodu 

nosily obrazy bohů po polích a prosilo se za úrodu a odvrácení všelijakých pohrom, tento 

obřad byl ve starověku velmi známý a nejvíce u Římanů.
121

 Nejspíše k tomu můţeme připojit 

i příhodu, kterou vypráví Dětmar. Kdyţ šli Lutici v průvodu bojovat do Čech, na začátku 11. 

století, tak měl jeden z průvodců markraběte Hermanna hodit kamenem na obraz pohanské 

bohyně, který nesli, následně ale přecházeli rozvodněnou řeku Muldu a spolu s padesáti 

bojovníky ztratili i druhý obraz této pohanské bohyně, pro ně to znamenalo příliš moc 

špatných znamení a vrátili se zpět domů.
122

 

 

 

1.29  De ligneis pedibus vel manibus pagano ritu 

 

Církev v tomto nápise zakazovala zvyk, při kterém lidé vyráběli dřevěné nohy, ruce, 

nebo jiné údy, které chtěli od bohů uzdravit, poněvadţ se domnívali, ţe kdyţ bohům přinesou 

podobizny jejich problému, toho co si přejí, tak to bohové ocení a pomůţou jim.
123

 Tyto 

                                                 
119

 Téţ s. 134: „Podle doslovného výkladu byly tu zapovídány modly, sošky božstev, urobené ze sukna, nejspíše 

hadrů.Z pouhého nápisu nic nevysvítá.“ 
120

 Emler, J. FRB II. s. 8:. „Jiný k modlám hluchým a němým, které sám udělala, se modlí a jich prosí, abby dům 

jeho a jej samého ostříhaly.“ 
121

 Téţ s.135: „Církev zapovídá nošení model po polích. Souhlasně vykládají všichny, kdo vysvětlovali význam 

nápisů v indiculu superstitonum, že se týká zápověď známého obřadu, rozšířeného ve starovkěu a zejména u 

Římanův obvyklého, nositi v průvodu obrazy bohů po polích a prositi za úrodu, za odvrácení všeliké pohromy.“ 
122

 Dětmar. Kniha VII., kap.64, s.253: „Lutici se naproti tomu navrátili v hněvu a stěžovali si na potubu, které se 

dostalo jejich bohyni. Jeden z průvodců markraběte Hermanna totiž mrštil kamenem na její obraz nesený na 

korouhvi a tím ho poškodil.....Když však pod hradem Wurzen chtěli překročit silně rozvodněnou řeku Muldu, 

ztratili kromě druhého obrazu bohyně i houf padesáti bojovníků. Po tolika špatných zprávách se vrátili domů...“ 
123

 Zíbrt. Seznam. S.136: „Církev zapovídá obřad se dřevěnými nohami nebo rukami. Není tu nijaké záhady při 

výkladu. Člověk dosáhnuv přiměřeného stupně kulturního, představoval si, že božstvo spíš vysliší prosbu nebo že 
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výtvory dávaly na posvátná místa a přímo je zavěšovaly na sochy, dávaly je tam, kdyţ je 

nemoc či neduh postihli, ale také po uzdravení a splnění přání, jako dar díků.
124

 Takovéto 

oběti se nacházely po velké části světa. První doloţené jsou ze starého Egypta, kde lidé 

v chrámech ukládali podobizny částí těl, badatelé jim přidávají stejný smysl jako těm, které 

jsou zapovídány ve XXIX. nápise.
125

  Dalším příkladem nám poslouţí staří Řekové, kteří 

obětovali, nejčastěji bohu Asklepiovi, podobizny nemocných údů a prosili jej za uzdravení 

nebo je nosili jako poděkování.
126

 Tyto tradice byly ryze pohanské, ale i křesťané vyuţívali 

této jednoduché cesty k pomoci. I lid křesťanský přinášel na posvátná místa pohanských bohů 

různé podobizny nemocných údů a ţádal o jejich uzdravení.
127

 Samozřejmě, ţe církev něco 

takové nemohla odsouhlasit a dlouho tento obyčej zapovídala jako ohavný pohanský přeţitek, 

v rámci toho Řehoř Tourský vypravuje, o tom co se děje v Kolíně nad Rýnem, jak tam lidé 

podle pohanského obyčeje přinášeli na místo posvátné napodobeniny údů.
128

 Církev 

pokračovala v zápovědích obětin na místa církevní, do kostelů, ale to vedlo jen k tomu, ţe se 

lid křesťanský znovu ubíral zpět k původnímu zvyku a podobizny nosil podle pohanského 

zvyku na rozcestí, křiţovatku, kde věsil na stromy a pevně doufal v uzdravení.
129

 Později uţ 

z legend středověkých vyplývá, ţe se církev tento zvyk rozhodla částečné tolerovat a lidé 

mohli napodobeniny údů, zhotovené ze zlata, stříbra, vosku apod. přinášet světcům a 

světicím, od kterých si přál uzdravení, potřeboval jejich pomoci, nebo děkoval za splnění 

toho, oč ţádali.
130

 V Kosmově kronice se nachází i jeden příklad z Čech, kdy se Judita se 

svým muţem Vladislavem polským modlila, aby jim bůh nadělil dědice polského trůnu, 

                                                                                                                                                         
se božstvu libě zavděčí, když obětuje podobu předmětů, jichž si od bohů přeje, nebo (při chorobě tělesné) 

zobrazení těch údů, jejichž uzdravení očekává.“  
124

 Téţ s.136-137: „Tyto podoby obětoval člověk božstvu na místě posvátném a pro bezpečnější účin zavěšoval 

na sochu, doufaje, že božstvo svou mocí zmaří chorobu údu, jehož podobu obětoval a pro jistotu zavěsil 

v blízkosti sochy, nebo, že udělí toho, čeho člověk potřebuje podle zobrazení, obětovaného soše. Oběti tyto byly 

dávány buď před uzdravením, před splněním prosby, nebo také po uzdravení, když prosba byla vyslyšena, jako 

oběť na poděkování.“ 
125

 Téţ s.137: „Pro nejstarší doklady o oběti napodobených údů churavých zacházíme k starým Egypťanům. 

Ukládali ve chrámech napodobeniny noh, uší, očí, jak podnes svědčí nálezy staroegyptské. Badatelé vykládají 

tyto nálezy za oběti pro uzdravení jmenovaných údů.“ 
126

 Téţ s.137: „Staří Řekové obětovali bohům, zejména Asklepiovi, napodobení chorých údů, za jejichž uzdravení 

prosili nebo děkovali.“ 
127

 Téţ s.138: „Lid pokřtěný neodolal starým tradicím a podle zvyku pohanského přinášel na místa, posvátná 

bohům pohanským, dřevěné podoby churavých údů s prosbou za zhojení.“ 
128

 Téţ s.138: „Církev zapovídala dlouho a přísně tento obyčej, vyhlašujíc jej za ohavný zbytek pohanství. 

Vypravuje na př. Řehoř Tourský, jak přišel sv. Havel s králem Theodorichem do Kolína. Tam lid podle zvyku 

pohanského přinášel na místo posvátné dřevěnou napodobeninu toho údu, který byl zastižen chorobou.“ 
129

 Téţ s.139: „Církevní zápovědi způsobily, že lid se vracel k obyčeji pohanskému v podobě starší, původní. 

Nesměl obětovati napodobené údy churavé v křesťanských kostelích. Obětoval je tedy tajně, jak  svědčí zákaz 

Pirminiův, nosil dřevěné údy skrytě podle zvyku pohanského na rozcestí, věsil je na stromy a doufal, že bude 

uzdraven.“ 
130

 Téţ s.139-140: „Z legend středověkých i z jiných pramenů patrno, že církev nenamítala pak nic proti 

napodobení údů nemocných nebo již uzdravených z vosku, ze zlata a stříbra a pod. \lid přinášel tyto oběti 

světcům nebo světicím, jejichž přímluvě uzdravení přičítal anebo od nich pomoci očekával.“ 
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kterého si vytouţeně přáli, poněvadţ byli doposud bezdětní, biskup Franco jim měl poradit, 

aby poslali dary do Francie ke městu Marseille svatému Jiljí, konkrétně sochu zlatého dítěte, 

které si přejí, mimo to i nějaké jiné dary a bude jim vyhověno, tento světec měl kaţdému 

splnit jeho přání.
131

 Vzápětí na to se jim narodil syn, samozřejmě, ţe taková zpráva se 

rozlehla do širokých krajů a byla zaznamenána letopisci.
132

 

Tento projev úcty k bohům, kdyţ děkují za splněné prosby, můţu doplnit vlastním 

poznatkem, kdy jsem měla moţnost podobné předměty vidět v bazilice Panny Marie Stráţné 

v Marseille, která má ochraňovat město, visí na stěnách různé obrázky uzdravených lidí, ale 

také zachráněné lodě, které se ocitli v bouřích a nepřišli k úhoně. Jsou tam i obrazy 

konkrétních lodí, které se pouţívají při rybolovu s prosbou, aby jim panna Marie byla 

nakloněna a oni nepřišli k úhoně. Tento kostel není jediným, kde jsou takovéto obrazy, církev 

na tento zákaz později rezignovala.  

 

1.30  De eo, quod credunt, quia feminae lunam comende(n)t, quod possint 

corda hominum tollere iuxta paganos 

 

Zíbrt si v tomto nápise upravuje v první části slovo comendet na comendant a díky 

tomu uvaţuje o zákazu lidu věřit v moc čarodějnic, které měly pojídat měsíc.
133

 Uţ 

v dřívějších zápovědích bylo popsáno o magických, zlých bytostech, které měli skličovat, 

ujídat nebo zastiňovat měsíc. V druhé části se nejspíše, podle některých výkladů, vysvětluje 

spojení „corda tollere“ jako ovládání srdce člověka, díky kterému mohly čarodějnice člověka 

řídit tak jak chtěli, coţ je výklad s obrazným přenesením slov.
134

 Avšak Zíbrt se přiklání 

k názoru, ţe jde o skutečnou pověru, kterou si mezi sebou lidé vypravovali, ţe čarodějnice 

vyrvávali lidem z těla srdce a následně ho snědly. Proti této pověře byly vydány nařízení, ţe 

pokud se nějaké čarodějnici dokáţe, ţe pojídala lidské maso, tak za to dostane veliký peněţitý 

trest.
135

  V dobách Karla Velikého se uţ změnilo mínění a trestáni byli ti, co takové pověře 

                                                 
131

 Téţ s.140: „Bezdětní manželé se modlili, almužny udělovali, postili se, aby jim Bůh dal dědice polského trůnu, 

nějakého potomka. Biskup Franco jim poradil, aby poslali dary do Frnacie k ústí Rhony vedle města Marseille 

svatému Jiljí. Světec tento prý splní každému, kdo jej prosí, čeho si přeje. Knížecí manželé nechť prý  pošlou 

vedle jiných darů sv.Jiljí zlatou podobu robátka chlapce.“ 
132

 Téţ s.141: „Narodil se jim syn. Zpráva o tom rozlétla se všude a letopisci ji zaznamenávali jako zvláštní, 

zajímavý zjev.“ 
133

 Téţ s.144: „Zkomolené slovo >>comendet<< upravuji proto přidržuje se některých vykladatelů, v 

>>comedant<<. Tím nabývá věta smyslu. Církev kárá v XXX. Zápovědi lid, že věří v moc čarodějnic, jako by 

tyto pojídaly měsíc.“  
134

 Téţ s.144: „Podle druhé části věřil lid, že čarodějnice lidem srdce zachvacují, jak totiž někteří vykládají 

úsloví >>corda tollere<<.  To prý značí, že mohou ovládati srdce člověka, říditi člověka podle své vůle. Bylo by 

to tedy rčení obrazné.“ 
135

 Téţ s.144: „Podobá se však spíše pravdě, že tu jde o skutečnou pověru, rozšířenou mezi lidem, jakoby 

čarodějnice uměly lidem z těla srdce vyrvati a je pak pojídati,jako by lidem ssály krev, jako by jedli maso lidské. 
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uvěřili, a trestáni byli trestem smrti.
136

 Tento zákaz souvisí s všeobecnou otázkou 

čarodějnictví ve středověku. Otázka čarodějnictví je velmi obsáhlým tématem, ale já se mu 

věnuji jen okrajově, protoţe nechci sklouzávat do jiných témat, která se týkají čarodějnic a 

okultismu.  

                                                                                                                                                         
Vždyť bylo vydáno nařízení, aby čarodějnice, které se dokáže, že ujídala člověka, byla pokutováná velikou 

pokutou peněžitou.“ 
136

 Téţ s.144: „Karel Veliký hrozí trestem smrti tomu, kdo by věřil podle zvyku pohanského, že by muž nebo žena 

čarodějnice pojídala lidi. Ani trest smrti nezastrašil lidu.“ 
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2 Středověké písemné prameny 

 

 Nejvýznamnějším pramenem této práce jsou samotné zápisy jednotlivých pohanských 

zvyků, o kterých se dočítáme v církevních legendách, kronikách a kázáních. Tyto písemné 

prameny jsou z celého raného středověku. Církev se snaţila s přetrvávajícím pohanstvím 

bojovat, proto se v církevních pramenech můţeme dočíst o různých zákazech, díky kterým se 

dozvídáme o tom, jaké pohanské zvyky byly pro raný středověk typické. Bohuţel je spousta 

skutečností v těchto legendách téměř jistě smyšlených, proto je mezi sebou musíme 

porovnávat, abychom se dobrali jejich základu.  

Legendy, které jsou v této kapitole nejčastější, jsou snahou církve co nejlépe představit světce 

a světice. Nejsou to díla, které by chtěli zaznamenávat historii, jako takovou, ale aby v ní 

daný světec vypadal co nejlépe. Kosmova kronika uţ se snaţí o popis jednotlivých 

historických událostí, ale míra pravdivosti není příliš veliká.  

 Po přečtení všech středověkých českých písemných pramenů, které mi byly k dispozici, jsem 

vybrala ty, které se alespoň okrajově zabývají pohanstvím a snaţila se v nich vysvětlit 

jednotlivé pohanské projevy. Jsou to legenda Est Locus od Jana Canaparia a legenda Nascitur 

purpurem flor od Bruna z Querfurtu, obě zabývající se ţivotem svatého Vojtěcha, který 

zemřel rukou pohanů. Dále legendy o sv. Václavovi a jeho babičce Ludmile: Gumpoldův 

ţivot Václava kníţete českého a Ţivot svaté Lidmily a také Kristiánovy legendy. Nakonec 

Kosmovu kroniku a Homiliář opatovický 
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2.1  Canapariova legenda - Est locus 

 

Canaparius začíná vyprávěním o Slavonii a popisuje, jak se zde lidé oddávají 

pohanství, místo boha ctí kámen nebo dřevo a mezi nimi jsou i jménem křesťané.
137

 O 

uctívání kamenů i dřeva je více napsáno v předešlé kapitole, ve VI. nadpisu, kde se potvrzuje, 

ţe pohané uctívali kámen i dřevo a klaněli se k nim více neţli k bohu a také k nim nosili různé 

oběti. Záhy ale vysvětluje, ţe v Čechách se jinak křesťanská víra velmi dobře rozvíjela a 

začne psát o rodičích biskupa Vojtěcha.
138

 Vojtěch byl poslán studovat svobodné umění 

k arcibiskupovi Adalbertovi, kde se měl naučit církevní nauce.
139

 Po popisu jmenování 

Vojtěcha na biskupský stolec uţ je naznačeno, ţe se lidé nechtěli vzdát zakořeněné pohanské 

víry.
140

 Do té doby byly pohanské zvyky a obyčeje součástí běţného ţivota, lidem určovaly, 

kdy se co a jak děje, mnohé jim bylo vysvětleno a tím se pro ně ţivot zdál jednoduší. Byl 

nastavený určitý řád pohanských událostí, které se po celý rok opakovaly v ten samý čas 

kaţdý rok stejně. A neustálé opakování zaběhlých rituálů a činností v nich vyvolávalo pocit 

bezpečí, takţe pro ně nebylo jednoduché, a určitě i částečně moc pochopitelné, proč mají 

odhodit svá boţstva a věřit jen v jednoho boha a vzdát se všech zaběhlých rituálů a zvyklostí, 

u kterých se lidé bavili a které jim dávali pocit sounáleţitosti. Určitý problém byl i v tom, ţe 

pokud přijali Boha a vzdali se svých původních boţstev, mohli se ještě obávat hněvu 

zapomenutých bohů a bylo velmi těţké to riskovat, jelikoţ boţstva rozhodovali o jejich 

hospodářství, takţe přímo o jejich ţivotě. Podle Třeštíka šlo i o to, ţe změnou víry se nevzdali 

jen pohanských boţstev, ale i celého svého dosavadního ţivota, kterého byli do té doby 

součástí, včetně svobody a vlastnictví.
141

  

Biskup se snaţil podporovat v lidech víru všemi moţnými duchovními pomůckami, 

ale nebylo to nic platné.
142

 Kdyţ uţ nevěděl co si počít, rozhodl se, ţe nejlepší bude svou 

                                                 
137

 Emler, J. FRB. s. 235. : „Převeliká část obyvatelů této krajiny v bludech nevěry vězíc na místě stvořitele 

stvoření, na místě boha dřevo neb kámen ctí;  mnozí jsou sice dle jména křesťané, ale žijí podle obyčejů 

pohanských;  i stává se jim věc spasení příčinou nebezpečí.“ 
138

 Téţ s. 235: „Tedy  v oné končině, kde náboženství křesťanské nejrozkošněji kvetlo, byl muž jménem Slavník, 

mocný důstojností a statky, láskou k spravedlnosti a skutky milosrdnými převzácný občan;  muž znamenitý mezi 

všemi obyvateli  oné země, zlatem a stříbrem oplývající, při všech rozkošech věrný strážce zákona, který kráčeje 

úzkostlivě podle přikázání kněží všemu lidu milým, zvláště ale chudým přítelem byl.“ 
139

 Téţ s.237: „...potom poslal jej otec na učení svobodných umění k arcibiskupovi Adalbertovi, který toho, čemu 

slovy učil, také skutky držel.“ 
140

 Téţ s.241: „Byl pak po všechny dny biskupství svého nábožný a věrný sluha páně, ale mnoho času a 

neprospěšného namáhání upotřebil, aby život křesťanský u lidu zavedl.“ 
141

 Třeštík, Dušan. Počátky Přemyslovců.Lidové Noviny, 1997. S. 307: „Co to vše tedy znamenalo pro „pohany“ 

stojícími před otázkou, zda přijmout křesťnaství, či ne? Především to, že každý, kdo se při křtu odřekl „ďábla“, 

to jest pohanských bohů, někdy v křestní formě jmenovitě vypočítávaných, nezříkal se jenom jich, ale všeho toho 

celku, jehož byli součást, celého míru a pravdy, včetně nároku na svou svobodu a vlastnictví.“ 
142

 Zíbrt, Č. Seznam, s.244: „Ze zajetí zlých duchů a hříchů lid vyvesti hleděl on: oni tím pevněji v okovy všeliké 

nepravosti se zaplétati neustávali.“ 
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zemi, ve které o jeho sluţby nikdo nestojí, opustit, jelikoţ se lidé pořád dopouštěli věcí, které 

církev nemohla tolerovat a on uţ se na to nemohl dívat. Jednalo se o mnohoţenství, kněţské 

manţelství a výdělek díky prodeji křesťanských otroků.
143

 Ačkoliv se Vojtěch uţ vzdal svých 

oveček a vedl mnišský ţivot, mohučský arcibiskup chtěl, aby se Vojtěch vrátil a činil svou 

povinnost. Na svolané synodě mu bylo dáno za pravdu a Vojtěchovi bylo přikázáno vrátit se 

zpět do Čech.
144

 Po návratu byl Vojtěch Čechy vřele přivítán a všichni mu slibovali, ţe se 

napraví a budou slavit jen jedinou správnou, křesťanskou víru.
145

 Vše se zdálo v pořádku a 

Vojtěch se mohl domnívat, ţe přicházejí lepší časy, ale netrvalo to příliš dlouho a lidé 

zapomněli na své sliby a vrátili se zpět ke svým zaběhnutým zvyklostem.
146

 Po tomto zjištění 

se Vojtěch opět rozhodl, ţe nechce být součástí toho co se děje proti jeho vůli a křesťanským 

zákazům a vrátil se zpět do Říma.
147

 Arcibiskup Willigis se nepřestal snaţit o to, aby byl 

Vojtěch povolán zpět do vlasti, která mu byla přidělena a kde stále nemá „stádo“ svého 

„pastýře“. Po spoustě proseb, které musel papeţ vyslechnout, mu bylo vyhověno a Vojtěch se 

měl znovu navrátit do Čech, i přes veškerou svou nechuť.
148

 Canaparius zde popisuje, ţe 

z toho Vojtěch byl nešťastný, coţ je pochopitelné, uţ dvakrát dělal pro ten samý lid vše, co se 

dalo, ale oni vţdycky zklamali a Vojtěch nejspíš nedoufal v to, ţe by tomu tentokrát bylo 

jinak.
149

 Kdyţ se biskup Vojtěch vypravil zpět do své země, aby se opět snaţil rozsévat 

křesťanskou víru, tak mu byl vyvraţděn jeho rod, Slavníkovců.
150

 Vojtěcha uţ v té chvíli 

                                                 
143

 Téţ s.244..: „I oplákával hříhy a s trpkou bolestí pozoroval zkázu ztraceného lidu. Konečně pomyslil, že lépe 

jest odejíti než marně se namáhati mezi lidem samochtě v záhubu se vrhoucím. Toto hlavně za třemi příčinami se 

stalo , jak vypravují ti, kterým on sám průběh věci sdělil. První a hlavní příčinou bylo mnohoženství, druhou 

ohavné manželství kněžské, třetí prodávání křesťanských zajatců a otroků, jež kupec žid za neblahé zlato 

kupoval, jichž tolik biskup vykoupiti nemohl.“ 
144

  Téţ s.251. :  „Ale arcibiskup Mohučský vida stádo svatého biskupa bez pastýře poslal posly s listem k papeži, 

aby ho na návrat svatého muže upomenul. I svolána jest za tou příčinou synoda;  i povstala z obou stran velká 

hádka, jedni báli se ztratiti mnicha, druzi žádali úsilně svého pastýře. Když obě strany hádajíce se všeliké 

náhledy pronesly, konečně náčelník poslů nejistého vítězství stěží dobyl. Tento náčelník byl bratr vévody oné 

země, která žádala biskupa. I dal papež méně vůlí svou než spíše právem božím pohnut tuto odpověď: „Vraťme 

jim, zač spravedlivě žádají, ačkoliv se synové od dobrého otce již odrodili. I vydáme jej s touto výjimkou : budou 

– li poslušni jeho, nechť podrží jej s pánem bohem, a nechť sklidí pod ním ovoce stonásobné; nebudou-li ale 

chtíti zanechati obvyklé nešlechetnosti své, tento milý beze všeho nebezpečí duše své opustiž spolky se zlými.“ 
145

 Téţ s.251: „Když pak vykonavše cestu do Prahy vcházeli, vyšel mu vstříc všechen lid bez rozdílů stáří a 

pohlaví a s velikou radostí přijali jej. Podávali mu ruce a slibovali všechno, že těšíce se vroucně návratu podle 

přikázání jeho dřívější život svůj úplně napraviti chtějí. 
146

 Téţ s. 252: „Než brzy potom uchvátila je líná ochablost, a nedbajíce kázání jeho do všelikých nepravostí se 

řítili.“ 
147

 Téţ s. 253: „Protož nechtěje patřiti déle na ohavnosti budoucí do ohrad sladkého Říma znova se uchýlil a 

otěže pastýřské zaměnil za kláštera loďku.“ 
148

 Též s.255- 256: „Než arcibiskup Willigis  zpívaje starou píseň nářku na papeže znova dotíral, aby muže 

svatého k návratu přiměl... A opět sotva do vlasti své se byl navrátil, v neustálých dopisech totéž opakovati 

nepřestával, až konečně papež přislíbil, že vůli jeho vyplní.“ 
149

 Téţ s.256.: „I zarmoutilse muž páně jsa přinucen opustiti klášter;  neboť předvídal, že lid, jemuž pastýřskou 

starost věnovati měl, od zlé cesty jeho nikdy odvrátiti nezmůže.“ 
150

 Téţ s.259: „Neboť rodiče jeho , lidi to vznešené a vzácné, bídně zavraždili;  bratry a bratrů syny, muže 

zároveň s nevinnou ženou, všechny nejukrutněji pobili;  a dědiny jejich ohněm a mečem poplenivše všechny 

statky jim pobrali.“ 
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nikdo zpět nechtěl, obávali se, ţe by je přišel potrestat za to, co udělali jeho rodině.
151

 Nikdo 

ani netušil, ţe tím mohli udělat Vojtěchovi i radost. Samozřejmě ne tím, ţe mu zabili nejbliţší 

příbuzenstvo, ale konečně byl volný a otevřela se mu nová cesta. Začal uvaţovat nad tím, kam 

budou směřovat jeho další kroky, teď kdyţ má volné ruce a můţe jít za jinými národy, kde by 

bezboţným pohanům vysvětloval slova boţí.
152

 Nakonec se rozhodl jít do nejbliţšího 

pohanského Pruska.
153

 Ani zde, ale o jeho kázání o Bohu nikdo nestál, Vojtěch chtěl za 

kaţdou cenu napravit pruský lid i za cenu své smrti, kterou očekával. Svou cestu zakončil 

mučednickou smrtí, rukou pruských pohanů.
154

 

 

2.2  Legenda Bruna z Querfurtu - Nascitur purpurem flor 

 

Další legenda, která pojednává o ţivotě svatého Vojtěcha, je od Bruna z Querfurtu, 

coţ byl jeho současník, který ho později následoval a také se snaţil přinést slovo boţí mezi 

pohanský lid. Brunova legenda je velmi obdobná jako předešlá legenda od Canaparia. Avšak 

pro mé účely je významnější, jelikoţ je zde trochu více poznámek o pohanských zvyklostech, 

kterých se český lid dopouštěl. 

První pro nás zajímavá část je o kmenu Luticů, coţ byl pohanský národ, který měl 

podle Bruna z Querfurtu vraţdit křesťany.
155

 Je to trochu zavádějící obvinění, jelikoţ z 

ostatních pramenů se spíše dočítáme, ţe pohané byli velmi tolerantní k jiným 

náboţenstvím,
156

 uţ jen proto, ţe formy pohanství nebyli všude stejné. Spíše se domnívám, ţe 

Bruno zde píše o vraţdách, kterých se pohané obecně opravdu dopouštěli na křesťanských 

misionářích, jenţ je přesvědčovali o konverzi ke křesťanství, coţ se potvrzuje i v popise 

vraţdy svatého Vojtěcha, která bude později vysvětlena.  

                                                 
151

 Tamtéţ s. 259 : „Nechceme jeho, poněvadž,  kdyby přišel, nepřijde pro spásu naši, nýbrž aby potrestal 

zločiny a příkoří, jež jsme proti bratřím jeho spáchali, a těší nás, že spáchali.“ 
152

 Tamtéţ s. 260 : „Potom proti ohavnému barbarství a bezbožným modloslužebníkům meč kázání brouše a 

připravuje, s kterým by napřed, d kterým by potom v boji pustiti se měl, v srdci svém počal uvažovati; měl – li by 

k Ljuticům se odebrati, kteří lupem křesťanů a škodami ubohých lidí se živí, aneb k Prusům, jejichž bohem jest 

břicho a lakota spojená se smrtí.“ 
153

 Tamtéţ s. 260 : „V rozpačivosti své konečně se rozhodl, poněvadž země tato ležela nejblíže a nadřečenému 

vévodovi známa byla, že půjde do Pruska válčit proti bohům a modlám.“ 
154

 Tamtéţ s.263: „I vyskočil ze sběsilého zástupu ohnivý Sikko a máchnuv celou silou velkým oštěpem probodl 

utroby srdce jeho.“ 
155

 Emler, J. in: Fontes retům Bohemicarum I. Praha 1873, s. 271: „Za onoho času nepohanští Lutici, divoký 

národ, jho křesťanství se sebe svrhli a (s tímto bludem zápasí posud) k cizím bohům přímou šíji se uchýlili; 

mnoho pak křesťanů, jimž se nepovedlo utéci, povraždili. Tenkrát vinou Ottova mnoho zlého povstalo, převeliké 

a trudné pohromy všady se udály, říše doznavši pohanění a pokoření s výše své se sřítila, náboženství pak 

křesťanské těžkou ranou ztíženo pocítilo hněvu božího.“ 
156

 Třeštík, D. Počátky Přemyslovců.s.302: „Pohané byli naopak k cizím náboženstvím naprosto tolerantní, 

uznávali, že každá společnost má svůj zákon a mrav,...“ 
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O Luticích se můţeme dočíst v několika středověkých pramenech. Adam Brémský, 

biskup z Brém, napsal v druhé polovině 11. století kroniku o činech biskupů hamburského 

kostela. V této kronice se zmiňuje o Luticích, kteří se měli podle něj také nazývat Vilci, a 

tekla za nimi řeka Odra, nejmocnější řeka slovanských krajů.
157

 Libuše Hrabová vysvětluje, 

ţe předešlé názvy Vilci, Vilti a Veleti se v pramenech pouţívaly jen do konce desátého století 

a potom uţ se pouţíval název Lutici, v 11. století to byly čtyři kmeny, které tvořily svaz a byli 

nadřazení ostatním lutickým kmenům. Nejsilnějším z nich byl lutický kmen Ratarů.
158

 

Konkrétně o Ratarech se rozepisuje i Adam a popisuje jejich pohanský chrám v Retře, kde 

měl stát veliký chrám na počest démonům a jako kníţete démonů uvádí boha Radegasta.
159

 

Lutici jsou pro Čechy velmi důleţití, byli také pohany  a matka největšího českého patrona 

svatého Václava byla Drahomíra, která pocházela z kmene Luticů a také byla pohankou (viz 

legenda o svatém Václavovi). O Luticích se dozvídáme také z korespondence Bruna 

z Querfurtu, který napsal dopis Jindřichu II., císaři Svaté Říše římské. V tomto dopise píše 

Bruno o svých cestách za rozšiřováním víry. Hlavním smyslem dopisu je přesvědčit Jindřicha, 

aby přestal vést válku s Boleslavem, králem polským, který byl křesťan, stejně jako Jindřich, 

ale Jindřich měl na své straně pohanské Lutice, s nimiţ vedl válku proti Boleslavovi, Bruno se 

v dopise snaţí Jindřicha přesvědčit, ţe není moudré vést válku po boku pohanských vojáků 

proti křesťanům, ale ţe by se měli pokusit pohany přesvědčit o síle křesťanství a jako 

s křesťany s nimi ţít v jedné svaté společnosti, zároveň s tím získat Boleslava na svou 

stranu.
160

 O tom, ţe by měli obětovat ţivoty křesťanů, se také dočteme u Adama Brémského. 

Lutici měli zajmout Valigardského biskupa Jana, spolu s jinými křesťany, a tloukli ho holemi 

a vodili napříč několika slovanskými městy pro zábavu, a kdyţ neodvolal Krista a jeho víru, 

usekli mu končetiny a oddělili hlavu od zbytku těla. Končetiny pohodili na náměstí a hlavu 

nabodnutou na kopí obětovali bohu Radegastovi, na znamení vítězství.
161

 Co je pravdy ne této 

zaznamenané události je těţké soudit, jelikoţ, jak jsem psala výše, pohané neměli potřeby 

někoho přesvědčovat o své víře, takţe by bylo zajímavé se dozvědět, co této ohavné vraţdě 

předcházelo a jak si biskup v jejich zemi počínal, ţe jeho příběh skončil takto nešťastně. 

                                                 
157

 Adam. kap.XXII., s.94.: „Za Luitci, kteří se jiným jménem nazývají Vilci, teče Odra, nejmocnější řeka 

slovanských krajů.“ 
158

 Hrabová, Libuše. Stopy. S.72 : „Od konce 10. století se jejich jména Vilci, Vilti a Veleti z pramenů vytrácejí a 

nahrazuje je název Lutici. V 11. století se pod jménem Lutici rozumí svaz čtyř kmenů, které mají rozhodující 

úlohu mezi ostatními lutickými kmeny. Nejsilnějším kmenem tohoto společenství byli Rataři.“ 
159

 Adam Brémský kap. XXI. S. 94: „Ve středu mezi nimi sídlí nejmocnější ze všech Rataři a jejich město, 

nejpohanštější Retra, je sídlo modloslužebnictví. Zde je vystavěn velký chrám démonům, jejichž knížetem je 

Radegast.“ 
160

 Řezanina, Dušan. Svatých Pět bratří v legendě a úctě. Kralupy nad Vltavou, 1969. S.56-58. 
161

 Adam kap LI. s. 167: „Stařičkého biskupa Jana s jinými křesťany zajaly ve Valigardě, aby sloužil k triumfu. 

Pro vyznávání Krista ho tloukli holemi, pak ho vodili několika slovanskými městy k zábavě lidu, a když ho 

nemohli odvrátit od Kristova jména, uťali mu ruce a nohy a jeho tělo pohodili na náměstí. Pohané mu pak usekli 

hlavu, nabodli ji na kopí a na znamení vítězství obětovali svému bohu Radegastovi.“  
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Bruno píše i o mnohoţenství, incestech, kdy se běţně sezdávali páry ze stejného rodu, 

obchodovalo se s křesťanskými zajatci, které prodávali nevěřícím a ţidům a světili svátky ve 

dny postní. Biskup takovou tíhu hříchu nemohl unést, jelikoţ ho nikdo neposlouchal a kázání 

byla marná, rozhodl se odejít pryč.
162

 Po delším čase ale volali českého biskupa zpět, s tím, ţe 

své chyby napraví a budou se uţ drţet jen správné křesťanské víry. V té době měl být Vojtěch 

v Římě u papeţe a tomu se nechtělo Vojtěcha pouštět ze svých sluţeb, proto byla svolána 

synoda, na které se ale rozhodlo, ţe kdyţ slibují nápravu, tak by se měl biskup Vojtěch vrátit 

zpět a kázat slovo boţí, pro lid který si jej ţádá.
163

 Ale jen co se vrátil zpět do Čech viděl, ţe 

jejich slib o napravení nejspíš nebyl myšlen zcela váţně nebo měl jen velmi krátkého trvání. 

Procházel jednou vesnicí, kde se konal veliký trh, i přesto, ţe byla neděle, den odpočinku.
164

 

Tohle zaklopýtnutí ještě dokázal přejít, ale nejspíše mu uţ došlo, ţe se nic k lepšímu 

nezměnilo. Podle legendy nemělo trvat dlouho a lid se přestal snaţit předstírat křesťanské 

zvyky a vrátil se k původnímu stylu ţivota, který pro ně byl přirozenější.
165

  Češi v sobě stále 

nesli srdce pohanů, ačkoliv jim byla nucena nová víra, nebylo moţné, aby si bez problému 

osvojili víru v jediného Boha, kterou si ani sami nevybrali. Vojtěch poznal, ţe nemá cenu se 

znova zaobírat tímto lidem a rozhodl se zpět uchýlit do kláštera v Římě.
166

  Potom se legendy 

shodují a znovu je zde psáno o vyvraţdění jeho rodu a snaze vrátit se zpět,
167

 ale k jeho 
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 Emler, J. FRB. S. 275: „Ale lid byl tvrdošíjný ; hovice náruživostem brali ženy z příbuzenstva pokrevného a 

beze všeho zákona živi jsouce trvali v mnohoženství ; křesťanské zajatce prodávali nevěřícím a židům ; pletouce 

pojmy náboženské světili svátky, ale dní postních, hovíce žádostem svým, nikterak si nevšímali. Sami pak kněží 

brali ženy veřejně, biskupa tomu se protivícího nespravedlivě nenáviděli, a u kterých kdo nalezali ochrany, 

velmože zemské proti němu bouřili. Čím více se namáhal, tím více rost odpor proti němu ; když konečně zlo stále 

se vyskytující přemoci a do sítě pravého náboženství nikoho více Chetiti nemohl, uznal svatý biskup toho 

potřebu, aby místo své opustil.“ 
163

 Tamtéţ s. 280 a s.281.: „Později lid v zemi české biskupa svého volal nazpět. Jenž býval vychovatelem svatého 

muže, moudrého Radlu a vlastního bratra vévodova, Křišťana mnicha, muže výmluvného, k tomu účelu vyvolili. 

Tito dva s listem arcibiskupovým do Říma přišli žádat na papeži návrat pastýře svého, kajícímu pak lidu otce. I 

slibovali jmenem lidu chyby napraviti, zlého nechati, dobrého se držeti. Ale odchod svatého muže byl papeži 

proti mysli, takovou perlu s těla svého sníti zdálo se těžkým velkému Římu. Než když svolána byla synoda, zvítězil 

náhled, aby poněvadž národ jeho slibuje zadostiučinění a jej volá nazpět, k stádu opuštěnému proti vlastní své 

vůli se navrátil.“ 
164

 Téţ s. 281.: „Vraceje se domů přišel právě v neděli do jednoho města, ve kterém téhož dne byl velký trh ; 

pohled na to způsobil nemalý zármutek muži svatému. I řekl k těm, kteří ho vedli, jakoby mimochodem: „ pěkný 

jest ten váš slib: váš kající lid ani nesvětí tohoto svátečního dne!“ Přec ale zůstal v biskupství svém krmě hubený 

lid potravou božskou, a chtěl – li přijímati, ze spasitelné číše jej napájeje.“ 
165

 Téţ s. 281. : „ Z počátku, pokud byl příchod jeho novinkou, ctili pastýře, jako skuteční věřící k matce církvi 

přicházeli, a zapřevše poněkud zvyk svůj, jednáním na oko křesťanským klaněli se Kristu. Než nová jejich 

nábožnost brzy se zvrhla, starý pak zvyk obdržel vrch . Zhrdnuv bohem smyslnosti se oddal lid a okusiv 

příjemnosti hříchu na cestu vášní zabočil. Libovůle byla jim zákonem ; jediného pána, jemuž sloužiti jest pravá 

vláda, nechtěli ; k hanbě své, aby pánům mnohým otročili mohli, pletli na sebe provazy hříchu, aby jimi vlečeni 

býti mohli do věčné zkázy ; nechtěliť poznati, kde jest moudrost, kde život, světlo a mír.“ 
166

 Téţ s. 282.: „ Rek tedy boží vsedl na koně, sladký Řím znova navštívil, a jeho po nebezpečích na moři zmítaný 

koráb do kýženého vchází přístavu, tak on vešel do lůna klášterního, od světa odděleného a milý mír 

poskytujícího.“ 
167

 Téţ s.290-291:„ … vyslal k lidu sobě svěřenému, i otázal se protivících, chtějí – li přijmout jej. Zatím čekal 

s vévodou na návrat poslů. Tito navrátivše se poselství plné potupy zvěstovali. „Pěkně přicházíš“, vzkazovali, 

„co biskup k lidu nejednou zavrženému, Divná věc! Přicházíš dobrovolně k lidu ty, jehož museli jsme vždy proti 
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milému překvapení uţ o něj není zájem a tak se můţe vydat na cestu za mučednickou smrtí do 

Pruska.
168

 Ţivot Vojtěchův je zde zakončen stejně jako v předešlé legendě od Canaparia, 

mučednickou smrtí rukou pohanských Prusů.
169

 

 

2.3  Gumpoldův život Václava knížete českého 

 

Jako další středověkou legendu jsem ke své práci vyuţila Gumpoldovu legendu o 

svatém Václavovi, který byl v roce 935 zavraţděn ve Staré Boleslavi a stal se z něj světec, 

patron České země. Díky legendě se dozvídáme, ţe jeho matka Drahomíra byla pohanka a 

také o pohanských slavnostech, před kterými se mladý kníţe musel schovávat.  

 

V jedné části legendy je nastíněno, ţe se Čechové měli oddávat pohanským rituálům 

ve formě „ďábelských“ hostin, kde se dávali obětiny a zároveň se zde potvrzuje, ţe k tomu 

vyuţívali speciální svatyně, které byly vystavěny na počest pohanských bohů a těmto 

hostinám se svatý Václav, ještě jako mladík, snaţil vyhýbat, ačkoliv byl velmi často zván
170

. 

O podobných oslavách je toho mnoho napsáno. Abychom pochopili, o jaké obřadní síně se 

jednalo, tak můţeme pouţít popis pohanského chrámu v Retře. Tento chrám byl pohanským 

centrem polabských Slovanů, s kterými mají čeští Slované hodně společné uţ jen díky 

Drahomíře, Václavově matce, která byla jednou z nich, z čehoţ vyplívá, ţe Češi s polabskými 

Slovany museli být v kontaktu a stejně jako Češi i polabští Slované dlouho vyčkávali 

s přijetím křesťanství a vzhledem k tomu, ţe u nich vydrţelo pohanství déle, tak se nám 

dochovalo i mnohem více informací, na kterých si můţeme ukázat to, co v českých 

pramenech nenalézáme. Později, po rozpadu Lutického svazu, jeho úlohu přebrala Arkona na 

                                                                                                                                                         
vůli jeho volati a držeti. Víme, co zamýšlíš, člověče. Nechceme dokonce ; pro tebe není místa v národě tvém, 

kterýž chceš pomstíti vraždu bratří svých.“ Přijímaje on zvěst o svém zavržení i potupě od pyšných pocházející 

neméně se těšil než lidé, kteří proti svému očekávání příjemná slova a vzdávanou sobě úctu přijímají.“  
168

 Téţ s. 291 a s. 292.: „Biskupa tedy prostého závazků v bouřlivé době pojala touha, již byl vždy v srdci svém 

zahříval, po krásném mučednictví, majícího k otmu povolení papežovo. Dva soudruhy, jež považoval za udatnější 

k svatému boji a způsobilejší k nesení evangelia, přibral si na cestu za průvodce...Vévodu Boleslava, který jej 

miloval, požádal za pomoc, aby ho hleděli po lodi dopraviti do země Pruské.“ 
169

 Téţ s. 300.: „ Vypravují ti, kteří byli při onom zápase, že slova nehlesl bledý biskup ; jen když svázaného na 

vrch vedli, kde potom sedmi oštěpy krásná prsa jeho probodli, k tomu, jenž oštěpem první ránu mu měl zasaditi a 

se zamračeným obličejem mučedníka stavěl na místo, promluvil prý toliko mdlým hlasem se ho táže: „Co chceš, 

otče?“ Došel jsi toho, cos vždy chtíval, utrpěti smrt pro milovaného Krista, stav se šťastnou obětí téhož dne, 

kterého spasitel pro tebe a pro svět ukřižován byl přinášeje tenkrát spasení celému tupému světu, nyní ale velkým 

tebe čině mučedníkem.“ 
170

 Téţ s. 151 zván  : „Když tedy mládenec božského nadání znamenal,kterak i sami nejvznešenější mužové 

častěji do roka se sbíhali, aby v svatyních zlopověstných a na oltářích litic na čest bohů cizích hodovali, 

k takovýmto ohavným hostinám obětním, ačkoliv často zván býval, nepřicházel a lačně přede vším po hodech 

stolu nebeského, ne jen že kvasů nedovolených od sebe odmítal, než i světskému obcování s hodovníky ďábelskou 

nečistotou pošpiněnými co nejstatněji se vyhýbal.“ 
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ostrově Rujana v Baltickém moři.
171

 Retra byla centrálním hradištěm lutického svazu, kde byl 

veliký pohanský chrám, ve kterém uctívali kníţete Radegasta. Toto hradiště mělo mít devět 

bran a ze všech stran bylo obklopeno hlubokým jezerem, přes které vedl dlouhý dřevěný 

most, na který ale mohli jen ti, co nesli nějaké oběti nebo si ţádali od bohů odpověď, také zde 

měla být socha Radegasta, která byla ze zlata a stála na lůţku z purpuru.
172

 Další kronikář, 

biskup Dětmar z Merseburku, napsal kroniku z počátku 11. století. Dětmar psal o svatyni 

v kraji Ratarů, který byl součástí lutického svazu. Popisuje hradiště jako trojhranné se třemi 

branami a měl jej obklopovat hluboký les, který byl pro obyvatele posvátně nedotknutelný. 

Dvě ze tří bran byly otevřeny všem příchozím, třetí byla nejmenší a směřovala k východu, 

vedla z ní cesta k nedalekému jezeru. V hradě měla být jen jedna svatyně ze dřeva, která byla 

bohatě vyzdobena a stála na základech vyrobených z rohů zvířat. Zvenku měly být zvláštní 

podobizny pohanských boţstev, ale uvnitř uţ byly sochy pohanských bohů a bohyň 

s vyrytými jmény, včele se Svaroţicem a byly oděni do helem a pancířů, aby budili patřičnou 

hrůzu.
173

 Toto hradiště, o kterém oba autoři píší se, ale přes čtyři sta let dlouhého hledání 

nikdy nenalezlo.
174

 Hrabová se domnívá, ţe zmizení boţiště mohlo být i úmyslné, a to právě 

ze záměru schovat přede všemi svou pohanskou minulost a také potlačit vzpomínky na tvrdý 

bojovný kmen Ratarů s celým lutickým svazem.
175

  Tato odpověď můţe být na místě, jelikoţ 

po nástupu křesťanství se snaţili veškerou vzpomínky na pohanství vyhnat nejen z lidí, ale ze 

všeho, co původní víru připomínalo. 

 

2.4  Život svaté Lidmily 

 

V Gumpoldově legendě o ţivotě svaté Ludmily se dozvídáme o prvních počátcích 

křesťanství v Čechách, kdy se Bořivoj na Moravě nechal pokřtít od Metoděje a ten vzápětí 
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 Hrabová, L. S.90: „Rozpadem lutického svazu nepřestali existovat Lutici a nepřestalo existovat ani pohanské 

náboženské středisko Retra....Pokles významu Retry jako kulturního střediska vynesl na popředí Arkonu na 

ostrově Rujana v Baltickém moři.“ 
172

 Adam, II. kap.XXII. s.94: „Jeho modla je ze zlata, lůžko vyložené purpure. Tato obec má devět bran a 

odevšad ji obklopuje hluboké jezero. Přechod umožňuje dřevěný most, po němž smějí přejít jen ti, kdo nesou 

obětní dary nebo žádají odpověď.“ 
173

 Dětmar z Merseburku, Kronika. Přel. Bořek Neškudla, Jakub Ţytek. Argo 2008. kniha VI, kap. 23. s.172: „V 

kraji Ratarů stojí hrad Riedegost. Je trojhranný, se třermi branami s obklopuje ho hluboký les, pro obyvatele 

posvátně nedotknutelný. Dvě brány se otevírají všem příchozím, třetí, nejmenší z nich je obrácena k východu a 

vychází z ní stezka, která vede k nedalekému jezeru, budícímu na pohled děs. V hradu se nalézá jen jediná, 

dřevěná a bohatě vyzdobená svatyně, která stojí na základech zrobených z rohů různých zvířat. Zvenku jí zdobí 

různé podobizny bohů a bohyň, podivuhodně vyřezané, jak se pozorovateli může zdát. Uvnitř ovšem stojí božstva 

vytvořena lidskou rukou, každé s vyrytým jménem, a pro odstrašení jsou oděna helmami nebo pancíři.“ 
174

 Hrabová, L. s.111: „Toto hradiště se přes čtyři sta let trvající usilovné hledání nikdy nenašlo.“ 
175

 Tamtéţ s. 111: „Z mizení místa božiště z paměti mohlo být  ovšem i záměrné. Ne snad proto, že by pohané 

svou „tajemnou Retru“ ukryli před nepřáteli. Spíše to byl důsledek snahy potlačit vzpomínky na bojovný kmen 

Ratarů, na lutický svaz i jeho božiště protipohanskou propagandou.“ 
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pokřtil i jeho ţenu Ludmilu, která později učila křesťanské nauce i svého vnuka Václava na 

úkor jeho pohanské matky Drahomíry. 

V této legendě je rozepsána návštěva Bořivoje na Moravě, kde při hostině všichni 

křesťané seděli u stolu a on jako pohan musel sedět na zemi.
176

 Stejný příběh se opakuje i v 

Kristiánových legendách, které jsou popsány níţe. Tuto v podstatě psychologickou metodu 

vyuţívali křesťanští misionáři velmi často.
177

 Jednalo se o to, ţe potencionálního budoucího 

křesťana poníţili sezením u jídla na zemi, při čemţ upozornili na to, ţe se chovají jako zvířata 

a to jen proto, ţe nevěří ve všemocného Boha, coţ na lidi fungovalo. Co lepšího vyuţít k 

přesvědčování lidí, neţ poníţení, za kterým následují zaručené sliby a ty vše napraví. 

Metoděj se ho zeptal, jestli se nestydí za to, ţe musí sedět na zemi kvůli 

modlosluţbám, načeţ se ho Bořivoj zeptal na výhody křesťanství a Metoděj mu slíbil, ţe kdyţ 

se vzdá pohanství a přijme křesťanství, tak se stane pánem svých pánů, nepřátelé jeho budou 

pod jeho mocí a jeho rod se bude dál široce rozvíjet.
178

 Po těchto slibech, které mu Metoděj 

dal, uţ Bořivoj neváhal a vzdal se svého tehdejšího pohanského ţivota se všemi zvyky a 

uctívání boţstev a nechal se od Metoděje pokřtít.
179

  Metoděj přišel i do Čech a pokřtil 

Bořivojovu ţenu Ludmilu, která byla křesťanské víře velmi oddaná a ve své zemi dál šířila 

křesťanskou nauku.
180

  Znovu se zde popisuje vraţda svaté Ludmily, kterou připravila její 

snacha Drahomíra, která byla pohankou.
181

 Drahomíra nechtěla, aby se v Čechách šířilo 

křesťanství a proto vzala křesťanské církvi jejich statky a kněze vyhnala ze země, pod 

hrozbou smrti, zamkla chrámy a dál se věnovala uctívání pohanských boţstev a ne jednoho 

křesťanského boha.
182
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 Téţ s. 192: „Týž Bořivoj jednoho času ku králi Moravskému Svatoplukovi přišel, od něhož se svými lechy 

přívětivě pozván byl k hostině ; než nedáno mi nikterak zasednouti mezi křesťany, nýbrž posazen byl před stolem 

na podlahu vedle obyčeje pohanského.“ 
177

 Třeštík, D. Počátky... s.301: „...zákaz společného stolování s pohany, který francká církev pouţívala jako 

prostředku nátlaku při své misii, především mezi alpskými Slovany...“ 
178

 Téţ s. 192.: „S tímto jeho pohaněním maje útrpnost biskup Metud, řekl prý jemu: „ach takový a tak velký jsi a 

nerdíš se studem, že zapuzen jsi z knížecích sedadel, maje přec také důstojnost knížecí, nýbrž raději volíš pro 

proklatou modloslužbu ležeti na zemi?“ Ale on odpověděl: „ jaké nebezpečí hrozí mi pro takovou věc? Či jakou 

výhodu poskytuje mi obřad křesťanský?“ I řekl biskup Metud: „ odřekneš-li se model a obývajících v nich zlých 

duchů, pánem pánů svých se staneš, a všichni nepřátelé tvoji poddáni budou panství tvému ; a rod tvůj co den se 

bude množiti jako veletok, do něhož vody rozličných potůčků vtékají.“ 
179

 Téţ s. 192. : „ I má-li se věc takto,“řekl Bořivoj „jak dlouho meškati se křtem?“ „Netřeba“, řekl biskup, 

„pouze ochoten budiž z čistého srdce věřiti v boha otce všemohoucího a v jednorozeného syna jeho pána našeho 

Ježíše Krista a v duchu svatého, jenž osvěcuje duše všech věřících, nejen z naděje na statek časný, než také abys 

došel spasení duše a těla a dosáhl slavné palmy věčnosti a účastným se stal společnosti svatých v radosti 

nevýslovné.“ 
180

 Téţ s. 193: „ Za krátký čas přišel svrch jmenovaný Metud do Čech a pokřtil svatou Ludmilu s mnohými ; i 

šířila se víra křesťanská v zemi surové a pusté.“ 
181

 Téţ s.195.: „Kníže totiž tmy, kterýž jest ďábel, shledávaje, že světlem služebnice Kristovy tma nevěry mezi 

lidem se tratí, vnukl srdci snachy její, jež posud byla pohanka, aby zatoužila po usmrcení jejím.“ 
182

 Téţ s. 195: „Kněze totiž statku zbavené vyhnala ze země pohrozivše jim smrtí, kdyby některý z nich opět 

v zemi se ukázal aneb se svatým vojvodou mluvil ; i zamknuvši chrámy jala se již jakoby svobodna po obřadu 

pohanském obětovati zlým duchům a nikoli bohu.“ 
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2.5 Kristiánův život Václava a Ludmily 

 

V Kristiánových legendách se dočteme o bájných počátcích Čech, o Libuši, která nechala 

postavit Prahu a byla věštkyní. Pokračuje se přes přijetí křtu Bořivojem, za coţ byl 

pohanským lidem odsuzován a vyhnán. Znova se opakuje vyprávění o Drahomíře jako 

pohance a také se potvrzuje, ţe se lidé v Čechách oddávali pohanským rituálům. 

Autor popisuje, jaké poměry vládly v Čechách před přijetím křesťanství Ludmilou a 

Bořivojem. Češi byli oddáni pohanství, ţili bez panovníka a souţil je mor, proto se vydali za 

věštkyní, aby jim poradila.
183

 Třeštík píše, ţe problém moru by se měl chápat jako obecný 

„nepořádek“ nebo jako „morální mor“, coţ mělo představovat pohanství, protoţe je podle 

všech vykladačů Kristiána nelogické, aby Libuše na mor radila zbudování hlavního města a 

povolání kníţete.
184

 Já se domnívám, ţe je tu i jiná moţnost a to taková, ţe autor textu si mohl 

představit, ţe silný kníţe dokáţe Čechy natolik zabezpečit, ţe ani mor nebude mít šanci, coţ 

se mi nezdá ani tolik pošetilé, protoţe podle stylu, kterým Kristián psal, čímţ myslím, ţe ne 

všechny údaje jsou schopny obstát v realitě, tak nemůţeme popírat ani tu moţnost, ţe se 

jednalo opravdu o mor. To potvrzuje i následné tvrzení Třeštíka, ţe slova pestilentia a pestis 

nemohou znamenat nic jiného neţ mor nebo jakoukoliv jinou epidemii.
185

  

  Kdyţ na trůn nastoupila Libuše, věštkyně, s Přemyslem, tak se stále vyznávalo 

pohanství a aţ za krále Bořivoje poznali Čechy křesťanství,
186

 opakuje se zde stejná část 

legendy jako v předešlé legendě o hostině u krále Svatopluka, kde musel Bořivoj sedět na 

zemi a Metoděj se k němu obrátil, jestli nechce raději vyznávat víru křesťanskou.
187

 V další 
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 Emler, J. FRB. s.202: „Slované pak v Čechách, bydlíce na severu, modloslužebnosti byli oddáni a jako 

bezuzdný kůň bez zákona, bez knížete neb vladaře, bez města žijíce a jako nerozumná zvířata semotamo se 

potulujíce jen po venkově obývali. Konečně morem a pohromami hubeni k jisté věštkyni, jak pověst vypravuje, se 

obrátili, žádajíce ji za radu a odpověď prorockou.“ 
184

 Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů. LN, 2003. s. 110: „Založení města a povolání knížete je ovšem velice 

podivný prostředek proti moru. Proto všichni vykladači Kristiána tvrdili, že „morové rány“ je tu třeba chápat 

jako „nepořádky“, „bědy neuspořádaného kočovnického života“, nebo dokonce jako „morální mor“, tj, 

pohanství.“ 
185

 Třeštík. Mýty. S.110: „Jenomže pestilentia a pestis nemohou nic takového znamenat, znamenají pouze a 

jedině „mor“, ne ovšem pouze v úzkém smyslu (dýmějový mor), ale jakoukoliv epidemiii. „ 
186

 Emler, J. FRB. Téţ s.202: „Od té doby z potomstva svrchu jmenovaného knížete vladaře čili vojvody si 

vybírali, sloužíce modlám a přinášejíce jim po obřadu pohanském obětu, až konečně vláda říše se dostala 

jednomu z těchž knížat pošlému, jménem Bořivoj.“  
187

Téţ s.203 „…čili  králi Svatoplukovi na Moravu se odebral ; i přijat jest laskavě od něho a zároveň s ostatními 

pozván k hostině. Ale nedáno mu místa k sezení mezi křesťany, nýbrž po zvyku pohanů vykázáno mu sedět před 

stolem na podlaze. Této potupy se zželelo biskupovi Metodovi, i řekl prý jemu: „ Aj muži takový a tak velký, 

nestydíš se, žes odstrčen ze sedadel knížecích požívaje také důstojenství vévodského, než spíše volíš pro ohavnou 

modloslužbu ležeti na zemi s pasáky?“ Ale on odpověděl: „v jaké nebezpečí se pro takovouto věc vydám? Aneb 

co dobrého přinese mi obřad křesťanský?“ „Odřekneš-li se,“ řekl Metod, „model a zlých duchů v nich 

obývajících, staneš se pánem pánů a všichni nepřátelé tvoji podrobeni budou moci tvé, potomstvo tvé 
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části je patrné, ţe společnost nechtěla křesťanství a Bořivojovo přijetí křesťanství brala velmi 

nelibě, takţe se rozhodla Bořivoje vyhnat ze země a měla strojit i plány na jeho vraţdu. 

Bořivoj se také proto navrátil zpět k Svatoplukovi.
188

  Bořivojova ţena Ludmila byla stejně 

jako předtím Bořivoj pohankou, ale stejně jako v pohanství ho pak následovala i 

v křesťanství.
189

  Jejich syn Vratislav si vzal za ţenu pohanku z kraje Slovanů, pohanského 

rodu Stodoranů, Drahomíru,
190

 o čemţ bylo jiţ několikrát psáno výše. V další části, kde je 

popsáno křesťanské chováni Václavovo, se píše, ţe byly stále aktuální pohanské obřady, 

kterým se musel vyhýbat. Na těchto obřadech se měli darovat i oběti.
191

 O obětech bylo 

mnoho napsáno výše, v části věnované pohanským zákazům. 

 

2.6 Kosmova kronika 

 

Kosmas začíná, jako většina středověkých kronikářů, od křesťanských prvopočátků a 

začátků země aţ po události, které zaţil sám autor kroniky. Hned v začátku se dá jen stěţí 

uvěřit pověsti o zaloţení Čech praotcem Čechem, těmto pasáţím se nedá důvěřovat jako 

historickému pramenu. I Třeštík píše, ţe většina současných historiků bere tuto pověst jen 

jako romantickou pohádku a tím si tedy nezasluhuje, aby se brala váţně.
192

 To nic nemění na 

situaci, ţe je to jeden z mála písemných pramenů, který o středověkých Čechách a pohanství 

máme, proto i přes různé smyšlené informace se alespoň pokusím poukázat na některé části, 

v kterých se Kosmas shoduje i s ostatními autory středověkých písemností a tím se dá alespoň 

částečně ověřit, jak moc jsou tyto informace pravdivé.  

O Slovanech v Čechách píše jako o hloupém a nevědomém lidu, coţ se dá chápat jako 

reakce na pohanskou víru. V  pověstech o zaloţení Prahy Libuší a jejich věštbách se poměrně 

shoduje s Kristiánem. Třeštík o tom píše, ţe Kosmas měl stejný základ legendy jako Kristián, 

                                                                                                                                                         
rozmnoženo bude jako převeliká řeka, do níž vody rozličných potoků vtékají.“ I řekl Bořivoj: „má-li se věc takto, 

jak dlouho třeba odkládati křtu?“   
188

 Téţ s. 203. :„ To vida zrádný onen ďábel vlastních zbraní se uchopil a staré války počal; i popudil všechen 

národ Český k sběsilosti proti knížeti, protože prý oteckých mravů zanechal a nového neslýchaného zákona 

křesťanství se přidržel. Povstali jednomyslně proti němu, a hleděli jej vyhnati ze země, ba i životu jeho úklady 

strojili. To seznav kníže sám od nich se odebral a opět ku králi Svatoplukovi, či k biskupu Metodovi na Moravu 

se uchýlil,…“ 
189

 Téţ s. 204.: „Tato jako rovna mu byla v bludu pohanském, obětujíc modlám, tak v náboženství křesťanském 

jej následovala; ba převýšujíc ctnostmi muže svého pravou služkou Kristovou se stala.“ 
190

 Téţ s. 204.: „Po smrti jeho bratr Vratislav vlády se ujal, pojav manželku jmenem Drahomíra z kraje Slovanů 

pohanských, kteří se nazývají Stodorané.“ 
191

 Téţ s. 215.:„Jelikož ale dosud nebyly vymítěny s kořenem obřady pohanské, když přemnozí ohavné oběti zlým 

duchům přinášet spěchávali a pokrmy i nápoji obětnými se skvrnili, on nikdy drže s nimi se neposkvrnil, nýbrž 

pokaždé za nějakou záminkou se vzdálil.“ 
192

 Třeštík. Mýty. S. 57: „Pověst o praotci Čechovi funguje v současném českém historickém vědomí jako 

romantická pohádka, která si nezasluhuje, aby byla brána vážně.“ 
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a dokonce se společně s dalšími interprety Kosmy a Damiána domnívá, ţe Kristiánova verze 

je původní a Kosmas ji jen rozšířil a základní informace od Kristiána zlehka upravil.
193

 

Naopak Kalandra je přesvědčen, ţe Kristián byl falzátor a měl kompilovat původní Kosmovo 

a Dalimilovo dílo. Kristiánovo dílo bylo prof. Novotným kladeno do 12. století, ale podle 

Kalandry mělo být napsáno aţ dvě stě let po Kosmově kronice a několik desítek let po 

Dalimilově kronice.
194

 

V této kronice se píše, ţe dcera Krokova, Teta, byla ta, která učila Čechy uctívat 

Oready, Dryady a Amadryady.
195

  Váňa vysvětluje, ţe název Oready je  řecké označení pro 

horské nymfy, z čehoţ soudí, ţe bytosti, které byly podobné těmto nymfám, byly uctívány 

ještě v jeho době v Čechách. Oready odpovídají i horským vílám, které byly známy na celém 

Balkáně jako vile planiikinje nebo samovile samogorske a obývaly hory a jeskyně a tady se 

také zjevovaly v podobě hadů.
196

 Coţ znamená, ţe lid učila pohanské víře a uctívala pohanská 

boţstva. Lidé uctívali studánky, oheň, háje a stromy, klanili se kamenům nebo vrchům, také 

uctívali modly, které si sami vytvářeli (nejspíše nějaké talismany, bůţky) a měli ochraňovat je 

i jejich obydlí.
197

  

Talismany i amulety byly křesťanskou vírou také zakazovány, o tom je desátý nápis 

v indiculu superstitionum et paganiarum, který je rozepsán výše.  

Libuše, sestra Tety a Kazi, byla věštkyní a ovládala čarodějnické umění.
198

 Uţ 

poněkolikáté je potvrzen pohanský původ Drahomíry, matky svatého Václava, a také se 

potvrzuje, ţe lutický kmen byl tvrdým kmenem.
199

 Další poznámka je o Mladě, dceře 
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 Třeštík. Mýty. S. 109: „Náš rozbor tak končí konstatováním, že Kristiánova verze je zřejmě původnější než 

Kosmova a že Kosmas upravoval vyprávění, které mělo stejný sled děje, jaký necházíme u Kristiána. K tomu 

dospěl již Alexandet Rrückner a Václav Tille, Brückner z otho ovšem vyvozoval, že vše, co má Kosmas oproti 

Kristiánovi navíc, je jeho výmyslme.“  
194

 Kalandra, Záviš. České pohanství. Praha, 1947. S.297: „ Prof. Novotného tu totož zavedl jen jeho základní 

omyl v datování Kristiánova falsa; kladl je do 12. století, do doby málo pozdější, než psal Kosmas – ve 

skutečnosti byla však „Kristiánova“ legenda napsaná teprve dvě stě let po Kosmově kronice a nějaké desetiletí 

po kronice Dalimilově.“ 
195

 Emler, J. FRB.II. s.8. : „Tato naučila hloupý a nevědomý lid ctíti Oready, Dryady, Amadryady i klaněti se 

jim,...“ 
196

 Váňa, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha, 1990. s.108: „Jestliže Kosmas např. mluví o 

oreádách, pak užívá řeckého označení horských nymf zřejmě pro podobné bytosti, ctěné ještě v jeho době 

v Čechách. Odpovídají horským vílám, známým na celém Balkáně od Slovinska až po Bulharsko jako vile 

planinkinje nebo samovile samogorske, které obývají jednotlivé hory nebo jeskyně, kde se též zjevují v podobě 

hadů.“ 
197

 Emler, J. FRB.II. s.8. : „Tato naučila hloupý a nevědomý lid ctíti Oready, Dryady, Amadryady i klaněti se 

jim, a celau powěrnau nauku a bezbožné řády zawedla; jakož doposud mnozí vesničané jako pohané jeden 

studánky neb ohně ctí, druhý hájům a stromům neb kamenům se klaní; jiný vrchům neboli chlumům obětuje, jiný 

k modlám hluchým a němým, které sám udělal, se modlí a jich prosí, aby dům jeho a jej samého ostříhaly.“ 
198

 Emler, J. FRB II. s.10.: „Mezitím powolala běsstwi, jejichž jak i swým wlastním čarodějnickým uměním šálila 

lid we wšem; neb Libuša sama byla, jak jsme již prawili, hadačka, jako Kumejská Sibyla, druhá kouzelnice jako 

Kolchická Medea, třetí čarodějka jako Adenská Cirka.“ 
199

 Téţ s. 28.: „Když on cestau všeho smrtelného blaženě sešel, nastoupil v panství otcovské Spytihněw, a po jeho 

smrti obdrřel knížetstwí Wratislaw, jenž pojal manželku jménem Drahomiř, z Tvrdého lidu lutického, kteráž i 

sama byla k wíře tvrdší než skála, z krajiny řečené Stodor.“ 
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zboţného Boleslava II., která dostala povolení vybudovat u kostela sv. Víta biskupství a také 

benediktinský řád svatých panen u kostela sv. Jiří, který měl napravit pohany a přivést je 

k víře Kristově.
200

 

Kosmas píše o biskupovi Dětmarovi, který ihned po svém nástupu začal světit kostely 

a křtít pohany.
201

 Je zde i část o svatém Vojtěchovi, která se shoduje s předešlými legendami, 

které jsem výše rozebrala. Opakuje se pasáţ o tom, ţe Vojtěch musel odejít ze země,  včetně 

vyjmenování všech pohanských nepřístojností, kterých se lidé dopouštěli.
202

 Zajímavé je 

potvrzení mnohoţenství i u Českého panstva. To je potvrzeno kníţetem Oldřichem, který se 

oţenil se svou druhou ţenou Boţenou, ačkoliv ještě nerozvázal předešlé manţelství. 

V tehdejší době mělo být podle Kosmy povaţováno za hanlivé, kdyţ muţ měl jen jednu ţenu 

a naopak bylo záhodné mýt ţeny dvě nebo dokonce i tři.
203

  

 Mnohoţenstvím se měl řešit problém s nástupnictvím a obecně s děděním majetku, 

který se muţ snaţil celý ţivot nashromáţdit a ať uţ měl jakoukoliv hodnotu, tak chtěl vědět, 

ţe po něm přijde další člen jeho rodu, který se bude o tento majetek starat a jelikoţ byl 

středověk krutým obdobím, kdy se spousta dětí nedoţila dospělého věku, bylo záhodno si to 

pojistit na různých místech u rozličných ţen.
204

 

Velmi důleţitá část je o Břetislavových dekretech. Tato statuta byla vyhlášena nad 

hrobem svatého Vojtěcha ve Hnězdně. Pro tehdejší dobu byla významná tím, ţe byla 

povaţována za normativní pramen, podle kterého se museli řídit. V podstatě se jednalo o 
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 Téţ s. 36.: „Dcera naše, se vztahem twá, jménem Mlada, jinak také Maria, mezi jinými, jichž odepřít nelze, 

žádostmi prosbou srdci našemu libau od tebe přednesla, aby se swolením naším we twém panství ke cti a sláwě 

církwe boží smělo zřízeno býti biskupství.., aby při kostele swatého Wíta a Wácslawa bylo sídlo biskupské, při 

kostele sw. Jiří mučenníka aby pod prawidlem swatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší, abatyše 

Marie, zřízen byl sbor swatých panen. Však ale ne dle řádu neb sekty lidu bulharského neb ruského aneb jazyka 

slowanského, nýbrž spíše zachowáwaje rády a nařízení apoštolské, wywol k tomu účelu jednoho z lepších 

duchowních se schwálením celé církwe hlawně v latinském písmě wzdělaného, který by dowedl rádlem slowa 

aulehel sdrce pohanů probrati a pšenici dobrých skutků zasíti a snopy aurody wíry waši Kristu odwésti.“ 
201

 Téţ s. 38.: „Potom biskup Dětmar swětil kostely, od wěřících we mnohých místech ke chwále boží wystawené, 

a křtě lid pohanský přemnohý, činil jej wěrný Kristu, a po nemnohých dnech, totiž léta od narození páně 969 

druhého dne měsíce Ledna, wybawen z  paut tělesných hřiwun sobě od Krista swěřenau odwedl 

zestonásobenau.“ 
202

 Téţ s. 42-43: „Nebo biskup Wojtěch, když viděl, že stádo jemu svěřené pořád přicházelo ke zkáze a nemohl se 

obrátiti ku prawé dráze, obávaje se, aby i sám nezahynul s lidem hynoucím, nesměl déle s nimi zůstawati,, aniž 

nemínil wíce darmo s kázáním práci sobě dáwati…. S nímž muž boží, biskup Vojtěch, vyžádal sobě soukromí, a 

měl s ním rozprawu, mnoho naříkaje na newěru a neprawost  lidu, na sňatky hříšné a na nedowolená rozvádění 

nestálého manželstwí, na neposlušnost a nedbalost duchowních, na zpupnost a nesnesitedlnau moc županů.“ 
203

 Téţ s. 53-54 . : „Nazejtří kněz Oldřich wešel do hradu do Prahy, a z náwodu lstiwého týchž domácích 

nepřátel, o kterých jsme wýše prawili, třetího dne bratra swého Jaromíra zbawil zraku. Jemu se z řádného 

manželství nenarodil potomek pro neplodnost choti; ale z jisté ženštiny, jménem Boženy, kteráž byla Křesinowa, 

měl syna překrásného wzrostu, jehož dal nazýwati Břetislav. …Pro tu hned poslaw kníže, wzal ji we swé, ač 

starého nerozwázal, manželstwí. Neb toho času, jak se komu líbilo, dwě neb tři manželky míti wolno bylo, aniž 

muži neprawé zíti manželku druhého, neb zasnaubiti se s mužem jiné ženy. A co se teď přičítá stydliwosti, to 

tehdáž byl k welké necti, aby muž žiw byl spokojen s jednau ženau aneb žena s jedním mužem. Byliť jsau žiwi 

jako hlaupá zwířata, majíce manželstwí obecná.“ 
204

 Charvát, Petr. Boleslav II. Praha, 2004. S.98-99 
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první zemský zákoník, který upravoval lidský ţivot a především zakazoval pohanské přeţitky 

v několika směrech. Jako první upravoval manţelství. Výše zmíněné sňatky muţů s více 

ţenami uţ neměli být moţné, protoţe zakázal mnohoţenství, za které lid odsoudil jako hloupý 

národ, který se choval jako zvířata. Sňatky musely být vykonávány podle církevních přikázání 

a byly nerozlučitelné.
205

 Jestliţe bylo manţelství přes všechny snahy neudrţitelné, tak se 

jedinci, kteří za to byli zodpovědní, museli vyvést do Uher, aby nenakazili ostatní. Stejný 

případ nastal i ve chvíli, kdy byla ţena nevěrná.
206

 Kosmas píše o nevěrných vdovách, 

pannách a cizoloţnicích, ale o nevěrném muţi se tu nic nedočteme. Na druhou stranu se tu 

jisté právo ţenám připouštělo, a to ve chvílích, kdy ji muţ uţ neměl milovat a dokonce ji snad 

i bil a trápil, tak se přistoupilo na boţí soud, ten měl rozhodnout o tom, kdo je vinen a dostal 

za to pokutu.
207

 S boţími soudy se ale pro dotyčné dámy toho moc nevyřešilo, jelikoţ boţí 

soud spočíval v různých znameních od boha. Například se lidé museli projít po rozţhaveném 

uhlí, a pokud se nespálili, tak byli nevinní, nebo se dali do sudu a pustili do vody, a jestliţe se 

neutopili, byli nevinní. Takovéto prohlášení bylo dost často protichůdné, jelikoţ bylo více neţ 

pravděpodobné, ţe dotyčné dámy, které něco takového nahlásí, přijdou spíše k úhoně neţli 

satisfakci.  

Dalším zákazem je zákaz krčem. Břetislav dává těmto podnikům, nejspíše konkrétně 

alkoholu, který se zde naléval, za vinu veškeré zlo; od cizoloţství, přes zlodějství, aţ po 

celkovou muţskou zbabělost. Proto všechny zakazuje a ţádné krčmy se nesmí provozovat.
208   

 V dekretech se zakazuje i konání trhů o neděli. Často se stávalo, ţe lidé i přesto, ţe se nechali 

pokřtít, tak slavili jiné svátky neţ křesťanské, coţ jsem zmínila výše v části s církevními 

zákazy, a zapomínali, ţe neděle je dnem odpočinku, při kterém se nesmí pracovat, natoţ konat 

trhy. Ti co tento zákaz porušili, byli potrestáni zabavením všeho, co si na trh přivezli a kníţeti 
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 Emler, J. FRB.II s.“„Pozdwihněte, bratří, wespolek rukau swých k hospodinu, a pozorujte řeči mých, které 

chci abyste přísahau wíry swé stwrdili . Tedy toto jest mé nejpřednější a prwní přikázání, aby sňatky waše, které 

jste měli dotud jako smilniště , a jako hloupá zwířata obecné, od té chwíle byly dle církewních přikázání 

zákonné, byly saukromé, byly nerozlučitedlné, tak a nejinak, aby muž s jednau chotí a choť s jedním mužem 

spokojeni žili.“    
206

 Téţ s. 73. : „...chceme aby rušitel toho nebyl uweden w porobu dle řádu země naší, nýbrž spíše tuhostí 

nezměnitedlného našeho příkazu, buď osoba jakákoliwěk, aby odweden byl do Uher a nebylo mu lze nikterak aby 

se za cenu wykaupil neb do země této nawrátil, aby jedné owečky nákaza po celém owčinci Kristowu nelezla... 

„Týmž nálezem buďte stíhány panny a wdowy neb cizoložnice, o kterých se zwí, že dobrého jména pozbyly a stud 

porušily i smilstwím počaly.“ 
207

 Téţ s. 73.: „ Potom kníže doložil, řka: Kdyby wšak žena prohlásila, že jí muž rowně nemiluje, nýbrž 

nemilostiwě trápí a bije, wydán buď mezi nimi saud boží, a kdož bude nalezen winným, trp pokuta winníka.“ 
208

 Tamtéţ s. 74.: „ Krčmu, di, která jest kořenem wšeho zlého, odkud pocházejí zlodějstwí, mužobojstwí, 

cizoložství a jiné hříchy, kdyby zřídil i kdoby žřízenau přijal; biskup Šebíř pravil: klet buď! A kníže prawil: který 

by tohoto příkazu rušitel postižen byl krčmář, buď uprostřed tržiště ke kolu přiwázán a do unawení biřice 

zmrskán a seškubán; swrchky wšak jeho nebuďtéž pobrány, ale pití toliko na zem wylito,aby se nikdo proklatým 

nápojem nepoškwrnil.“ 
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museli zaplatit 300 peněz.
209

  Jako pohanské se zakazovali i pohřby mrtvých v polích nebo 

hájích, které byly velmi časté, jelikoţ pohanství uctívalo přírodu více neţli posvěcenou 

půdu.
210

  

Pohřbívání do neposvěcené půdy se zakazuje po celý středověk. Lidé si nedokázali zvyknout 

na to, ţe nemohli pohřbívat své neboţtíky na pohanských místech, lesích a polích, které 

uctívali.
211

 Zákaz je opakován Břetislavem II., který ze země vyhání všechny hadače, čaroděje 

a kouzelníky.
212

 Břetislav II. se opět snaţil zničit pohanské přeţitky, proto nechal spálit 

pohanská místa, háje a stromy, které lidé uctívali.
213  

Znovu zakazoval pohřbívání lidí do 

nesvěcené půdy, hájů a polí, včetně obřadů na hrobech mrtvých, při kterých na sobě pozůstalí 

měli škrabošky a hráli různé hry.
214

 V pasáţích, které zaznamenávají Kosmovu současnost, se 

o pohanství nepíše, z čehoţ se dá usoudit, ţe pohanství uţ nebylo tak běţné, rozhodně ne jako 

veřejně vyznávaná víra, a projevovalo se jen v různých formách zvyklostí, které jsem popsala 

v části s křesťanskými zákazy. 

 

2.7 Homiliář opatovický 

 

Homiliář opatovický je latinský kodex, který vznikl někdy v polovině 12. století a 

obsahuje několik českých kázání k různým příleţitostem a jako nit těchto kázání je 

opakovaný zákaz pohanských projevů, kterých se pokřtění lidé stále nemohli zbavit, a proto 

církev pokládala za nutné na to upozorňovat. K tomu vyuţila nejlepšího prostředku a to přímo 

na kázáních, na které věřící pravidelně chodili a dozvídali se vše, co bylo mimo jejich 

domovy a blízké okolí. Píši o době, kde lidé neměli moţnosti se dozvědět o čemkoliv 
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 Tamtéţ s. 74: „Trhowé pak we dni nedělní aby dokonce nebýwali, zakazujeme, které lidé w těchto krajinách 

proto nejwíce konají, aby jiné dni byli prosti práce. Pakli by kdo jak w nedělní tak we swáteční dni, o kterých 

weřejně w kostele ohlášeno jest, že se swětí, spatřen byl při nějakém díle robotném, seber arcipryšt i dílo i potah 

ten, který bude při díle dopaden, a do důchodu knížete, ať zaplatí 300 peněz.“ 
210

 Tamtéţ s. 74-75.: „Podobně také, kteří své mrtvé pochowáwají w polích nebo w hájích, kdož takowau wěc 

před se berau, dejte arcijahnowi wola, a 300 peněz do důchodu knížete; mrtvého pak pochowejte znowu na 

hřbitowě wěřících. To jsau wěci, kterých nenáwidí Bůh; z těch swatý Wojtěch se omrzew, nás, swé owčičky, 

opustil a raději k cizím se odebral národům.“ 
211

 Zíbrt, Č. Seznam. S.17: „Uplynula dlouhá řada let a staří Čechové nemohli ještě přivyknouti řádu, 

předepsanému od kněžstva, aby mrtvoly byly pohřbívány na hřbitově společném, posvěceném od církve. Raději 

podle zděděného obyčeje pohřbívali nebožtíky na polích a v lesích.“  
212

 Emler, J. FRB II. s.136: „Tedy nowé kníže Břetislav mladší, ale věkem dospělý,...wšechny čaroděje, 

kouzelníky a hadače vypudil z objemu swého království;..“ 
213

 Tamtéţ s.136: „ ..; rovněž i háje neb stromy, které we mnohých místech ctil prostý lid, wymýtil a spálil 

ohněm.“ 
214

 Tamtéţ s. 136-137: „ Též také obyčeje powěrečné, které wesničané posud polau pohané o letnicích w auterý 

nebo we středu zachowáwali přinášejíce dárky k studánkám, oběti zabíjeli azlým duchům obětowali, též pohřby, 

které se stáwaly w hájích a w polích, a tryzny, které se konaly dle řádu pohanského na rozcestích a trojcestích 

jako pro odpočinutí duší, též také hry bezbožné, které nad mrtwými swými, na prázdné stíny wolajíce a škrabošky 

majíce na obličejích rozpustile powažowali, tyto wšechny ohawnosti a jiné bezbožné wynálezy dobré kníže, aby 

se napotom nedály w lidu božím, wykořenil.  
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vzdálenějším, neţ se dozvěděli doma, na vesnici či na trhu. Kázání pro ně byla prostředkem 

společného setkání s ostatními věřícími, chvilkový oddych od denních stereotypů a zároveň 

moţnost zjistit něco nového, co jim obohatí mysl. Díky těmto kázáním věděli kdo je jejich 

panovníkem, ţe se vedou různé války, o cestách svatých a podobně. Byl to skoro jediný tok 

informací, ke kterým se mohli dostat.  

V kázání o narození Jeţíše Krista kazatel vypráví o Adamovi, který jako první zhřešil 

a za to byl potrestán, čímţ se snaţí lidi přesvědčit o tom, aby neopakovali jeho chybu, protoţe 

uţ ví, ţe je za to Bůh potrestá a připomíná pohanské zvyky, které jsou nekřesťanské a 

zakázané, jako je uctívání pohanských model, slunce, měsíce, hvězd, ohně, řek, hor a 

pohanských boţstev. 
215

  

Následuje kázání na svátek svatého Vojtěcha. Kazatel lidu domlouvá, aby nelhali, 

zakázali si nenávist a jiné věci, včetně toho, aby nevěřili věštbám, ale ať věří v Boha, kterému 

mají prokazovat úctu.
216

  

Třetí kázání, které má za úkol upozornit na pohanské zákazy, bylo na svátek svatého 

Václava. V tomto kázání se opakuje zákaz víry ve věštby a kouzla, ale tento zákaz se 

křesťanství nikdy příliš nepovedl dovést do konce, protoţe věštby byly velmi populární, i pro 

pokřtěné.
217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215

 Doskočil, Karel.  Šest kázání z  Homiliáře opatovického. Praha, 1939. S.10-11 „ Když prvý člověk, Adam, 

překročil pro ďáblovu nenávist ustanovení Boží a více souhlasil s ďábelskou radou než s Božím přikázáním, 

vyhnán byl z rajských radostí a stal se bludným poutníkem v tomto světě temnot a Pán jej zbavil roucha 

nesmrtelnosti, které mu byl daroval. Po něm hned celé pokolení lidské poskvrnilo se nesčetnými nepravostmi, 

nejvíce pak ctěním model, neboť zapomínajíce Pána, svého Stvořitele, uctívali někteří slunce, jiní měsíc a 

hvězdy, jiní řeky a ohně, jiní hory a stromy, jakož až podnes činí pohané a jako četní také v této naší zemi vzývají 

démony a majíce toliko jméno křesťanské, horší jsou než pohané.“ 
216

 Tamtéţ s. 20-21.: „čiňte opravdové vyznání svých vin kněžím Božím, cudnost milujte, opilství se uhněte, 

závisti a nenávist jako jedu se střezte, podvodů se nedopouštějte, křivých svědectví, křivopřísežnictví a lží 

nepronášejte, sluhům Božím a svým rodičům úctu prokazujte, svému králi a knížatům nebo pánům věrně služte,  

hadačstvím nevěřte, nýbrž všechnu naději na Pána vložte.“ 
217

 Tamtéţ s 30.: „Všechny křesťany stejně vyzývejme, aby drželi pravou víru Pána našeho Ježíše Krista a 

přicházeli častěji do kostela,...,věštby a kouzla aby za nic považovali, nýbrž všechnu svou naději na Pána 

vložili.“ 
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3 Souhrn z legend 

 

Myslím si, ţe by bylo praktické si předešlé písemné prameny nejen vysvětlit, ale také 

z nich vyuţít všechny poznámky o pohanství, které vytvoří osnovu opakovaných pohanských 

projevů. 

Po prostudování předešlých středověkých českých pramenů jsme získali několik 

opakovaných poznámek o pohanství. Z nich vyplývá, ţe od 10.století aţ do 12.století Čechy 

ještě nebyly ryze křesťanským státem a pořád věřili ve více bohů neţ jen jediného boha 

křesťanské církve. Pohanství, ať uţ ve formě zaříkadel, rituálů nebo talismanů bylo ještě 

velmi aktuální. Na druhou stranu se uţ ale nepíše o pohanských bozích z čehoţ lze soudit, ţe 

lidé jiţ věřili v jednoho boha, jen se nesmířili s celou křesťanskou vírou a nezavrhli své 

předky. 

 Níţe jsem vypsala ty pohanské projevy, které se v písemných středověkých českých 

pramenech opakují, z čehoţ soudím, ţe by mohly být pravdivé a pomůţou nám pochopit 

problematiku dané doby. 

 

Popisované pohanské zvyky, které církev zakazovala: 

 Pohané uctívali různé součásti přírody, jako je kámen, dřevo, stromy, pole, lesy, studánky 

a další, které ovlivňovali jejich ţivot. Lesy jim dávaly důleţitý zdroj dřeva, ale zároveň i 

místo, kde pohřbívali své bliţní. Voda jim nosila špatné i dobré zprávy, darovali ji různé 

oběti, aby jim zachovala přízeň, poskytovala vláhu na jejich hospodářství. 

 Zboţně uctívali ručně vyráběné bůţky a talismany, kterým přikládali čarodějnou moc. 

Měli je uctívat více neţ samotného Boha. 

 Pohřbívání mrtvých do neposvěcené půdy, ale do pohanských rituálních míst, jako byly 

háje a lesy. Z toho je patrné, ţe lidé ještě více věřili ve své pohanské rituální místa a 

nechtěli se smířit s novými příkazy. Zákazy pohřbívání neboţtíků v nesvěcení půdě se 

opakují i po ranný novověk, Josefem II. K tomu patří i obřady, které se vykonávaly na 

hrobech zemřelých. Pozůstalí hojně pili a jedli, tím oslavovali předešlí ţivot. 

 Věštba, čarodějové a kouzelnice, kterým se věřilo více, neţ církvi. Věštby se vyuţívali 

velmi hojně po celý středověk. 

 S tím spojené rituály, které se odehrávaly při různých příleţitostech. Pohřební, oslavující 

přírodu, uctívání mytologických postav, při čemţ se také obětovaly různé oběti.  

 Svěcení pohanských svátků i ve dny postní a naopak o nedělích a církevních svátcích 

konání zakázaných činností, jako byly trhy. 

 Mnohoţenství, kterého se dopouštěli i kníţata a mělo být prestiţnější mít více ţen, neţ 

jednu. Kněţské manţelství a incesty, kterých se dopouštěli jedinci stejných rodin. 
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 A velmi důleţitý prodej otroků, díky kterým Český stát bohatl, a křesťanství se nemohlo 

prosadit, jelikoţ s tím nesouhlasilo.  

 

Tento seznam opakovaných pohanských projevů je osnovou k pochopení pohanství, které se 

vyznávalo ve středověkých Čechách a já je vysvětlila na konkrétních případech přímo 

v legendách, Kosmově kronice i Homiliáři opatovickém. 
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Závěr 

 

Studium středověkých písemných pramenů není nijak zvlášť jednoduché, jelikoţ se 

nejedná o prameny, které by byly opravdovými záznamy historických událostí, ale většinou 

jde o prameny církevní, kde se dá o pravosti informací velmi pochybovat. Hlavním účelem 

těchto pramenů nebylo podat informace o historických událostech, ale o svatých a ti v nich 

byly oslavovány.  Naštěstí raně přemyslovský stát začal být pro kronikáře ostatních zemí také 

zajímavý a to nám umoţnilo vidět události i v jiném úhlu pohledu za pomoci Adama 

Brémského a Dětmara z Merserburku.  

Nedá se říct, kdy začalo pohanství. Samo pohanství znamená jen to, ţe lidé věřili ve více 

bohů a neuznávali křesťanskou církev, která označovala jejich víru, jako „ďábelskou“. 

Pohanství se vyvíjelo po tisíce let, aţ se vytvořil určitý řád podle, kterého se lidé řídili. Na 

různých místech věřili na různé bohy, ale obecně se shodovali. Pravidelně vykonávali 

činnosti, které jim měli zabezpečit úrodu a zdraví. Tyto činnosti vykonávali celé generace 

jejich  rodů a to je ubezpečovalo, ţe dělají vše správně a vytvářeli si tím pocit vnitřního 

bezpečí. Původní kmenové společenství bylo zaloţeno na uctívání přírody a boţstev, která 

ochraňovala ţivoty lidí i zvířat, kteří v této přírodě ţili, modlili se k pohanským bohům, aby 

se jim zdařil hospodářský rok.  

Lidé ve středověku byly ohroţovány přírodními katastrofami, nemocemi, ale hlavně 

neúrodou, k tomu měli vytvořený systém pohanských zvyklostí, který jim měl zajišťovat 

správný vývoj. Věřili, ţe kdyţ splní vše, co od nich boţstvo očekává a ţádá, tak jim bude 

vyhověno a potom se mohli cítit bezpečněji. 

Z pramenů vyplývá, ţe první pokusy o pokřtění byly víc méně neúspěšné. Nejprve se jednalo 

o to, ţe pohanství bylo velmi zakořeněné, rituály a zvyky připadali všem jako naprosto běţná, 

normální záleţitost, vţdyť ani jinou víru, předtím neţ přišli církevní misie, nepoznali. Dalším 

problémem bylo také to, ţe přijetím křtu se vzdali celého svého ţivota, který tomu předcházel 

i rodiny, která se pokřtít nenechala.
218

  Přijetí křtu muselo přijít shora, od kníţete. Postupným 

prostupováním křesťanství do ţivota Čechů se začalo upouštět od různých rituálů a zvyků, ale 

nikde tomu tak nebylo úplně. Ještě Josef II. musí na konci 18.století zakazovat zvonění na 

mraky.
219

 A dodnes vám spousta lidí řekne při kýchnutí na zdraví.  Dalo by se říct, ţe ani 

věštění a hádání úplně nevymizelo, sice se uţ nevěští z vnitřností zvířat, ale i dnes chtějí lidé 

                                                 
218

 Třeštík, D. Počátky. S.300 
219

 Pelcl, M.F. Paměti. 
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znát svůj osud a svěřují se do rukou dnešních čarodějek. Podobně jsou na tom i rituály 

spojené s talismany a amulety, které církev nedokázala nikdy úplně zakázat.  

Pohanství nepřetrvávalo jako víra v polytheistické náboţenství, ale ve folkloru. Především 

v podobě slavností, jako je masopust nebo různých pověr.  

 

Výsledkem mé práce je popis všech pohanských obřadů, rituálů a zvyků, které se odehrávaly 

ve středověkých Čechách a můţeme se o nich dozvědět z písemných pramenů. Vznikl tím 

dlouhý seznam, ale není to vysvětlení pohanství, jako takového. 
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Resumé 

 

Nowadays the Czech state is predominantly atheist, yet for many centuries Czechs had 

been Christians and their life had been centered around Christian festivities and regular 

church attending, which had served as a social event. People worshipped the saints and 

obeyed Bible and church laws. This also wasn’t the initial state of things – before the people 

were baptized they had given up other gods. 

 

The faith was determined by the conditions of everyday life. For an early medieval person 

health and stable conditions for agricultural production were crucial, thus it was desirable that 

the natural phenomena were acting favorably. Therefore various godly entities emerged in 

order to help the people and determine their life situations. The blueprint for these was 

probably the idea of Ancient gods and their individual functionality. 

 

My thesis is to investigate what manifestations of paganism are traceable among the Czechs. I 

utilized mostly church medieval sources I analyzed for mentions of paganism. Despite 

accepting baptism, the Czechs still engaged in pagan anachronisms that the church pointed to 

in its written materials and issued various explicit measures banning certain pagan 

demonstrations. Indiculus superstitionum et paganiarium, a collection of Christian bans 

written in the eight century under Charlemagne was a major source of mine.  

 

Thanks to these sources I could have constructed an image of pagan Czechs from 9
th

 to 12
th

 

centuries. Given they were closely related to Elbe-region Slavs I utilized their sources as well 

in order to complete the fragmentary information on Czech paganism.  

As for concrete cases, I should mention polygamy. Men used to marry multiple women even 

though they didn’t leave their first marriage. It used to be said that having a single wife is 

shameful rather than virtuous. This was common practice even in princely families. People 

still worshipped various gods and tried to guarantee their goodwill by offering them gifts and 

sacrifices, even human ones. These sacrifices were made at special pagan places of worship or 

other significant places. Among these were forests, groves, rocks, rivers, wells and fields. 

People made charms and fetishes they considered as having protective functions. Predictions 

and spells were also crucial for preventing diseases and other misfortunes. The role of selling 

Christian slaves was significant, but it prevented being baptized under these conditions.  
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Paganism didn’t only represent faith in certain idols, but set a frame of daily existence and the 

circle of life. Its tangible from cradle to grave, when rituals were organized to farewell the 

dead. The faith in nature affected the agricultural cycle – when to plough and why and what 

rituals to perform to alter the weather. The purpose was to understand phenomena not 

comprehensible to medieval men, such as eclipse of the Moon, which was explained with a 

story of a wolf eating up the celestial body. Sneezing wasn’t considered common, but 

transcendental. For pagans, it was not easy to give up their beliefs. By abandoning paganism 

they also abandoned all truths that had been in place for generations and simultaneously 

separated themselves from their non-baptized ancestors, because those were worshipping the 

devil and, according to Christian dogma, were condemned to Hell.  

Given all this information it is clear that the act of baptism had to happen from “above” – by 

the will of the lord. This was occurring from the 10
th

 century on, but the 12
th

 century marks 

the real end of paganism. Some aspects of paganism survived until the late Middle Ages and 

we can still think of certain pagan folklores such as shroving.  
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