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1. Kelti 

Pojmom Kelti dnes označujeme skupinu Indoeurópskych národov, ktoré obývali oblasti 
Západnej a Strednej Európy od približne druhého tisícročia p.n.l.. Toto pomenovanie 
pochádza z gréckeho „Keltoi“ a jeho použitie môžeme datovať približne od 6. storočia p.n.l. 
Pôvod národov označovaných týmto pojmom je stále predmetom diskusie, avšak kultúrna a 
lingvistická podoba bola pre antických autorov dostatočná na ich identifikáciu ako jednej 
veľkej skupiny národov. Je ale dôležité uvedomiť si paušálne používanie termínu „Keltoi“ 
pre pomerne veľkú skupinu, ktorú antický svet považoval za „barbarskú“, a rozlišovať 
špecifiká jednotlivých oblastí a kmeňov. Pri pokusoch o (re)konštrukciu náboženstva Keltov 
narážame na dva problémy: prvým je absencia primárnych písomných prameňov a malé 
množstvo neobjektívnych sekundárnych prameňov, druhý problém nastáva pri interpretácii 
archeologických nálezov. Aj keď teda nemôžeme hovoriť o jednotnom a organizovanom 
národe, vďaka písomným prameňom a hlavne archeologickým nálezom môžeme sledovať 
postupnú kultúrnu homogenizáciu označovanú ako Keltská železná doba. Tento časový úsek, 
ktorý trval približne do expanzie Rímskej ríše do oblastí obývanej Keltskými kmeňmi, 
môžeme rozdeliť na 2 obdobia: 

1. Halštatská doba 
2. Laténska doba 

 

Mapa rozšírenia Keltskej kultúry v Železnej dobe 
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1.1 Halštatská doba (800 – 500 p.n.l.) 

Táto doba bola pomenovaná podľa archeologického náleziska v Rakúsku, avšak používa sa 
ako pomenovanie pre širšie historické a kultúrne obdobie. Podľa typu nálezov rozpoznávame 
dve kultúrne špecifické „zóny“: Západnú a Východnú. Halštatskej dobe predchádzala Kultúra 
popolnicových polí (cca 1300-800 p.n.l), pri ktorej je predpoklad používanie proto-Keltského 
jazyka. Spracovanie železa bolo dôležitým elementom, ktoré zadefinovalo vývoj novej éry – 
nielen materiálnej, ale podľa viacerých indícií aj sociálnej a náboženskej. Tieto zmeny 
odzrkadľuje napríklad stavba bohatých pohrebných mohýl, predovšetkým v Strednej Európe, 
ako znak narastajúcej sociálne diferenciácie. Viacero dochovaných nálezísk poukazuje na 
používanie železa pri výrobe konskej výstroje, naznačujúc dôležitosť jazdectva a s ním 
spojenú rýchlejšiu migráciu. Do konca šiesteho storočia takto mohla expandovať do severnej 
oblasti Apeninského polostrova, na Pyrenejský polostrov a Britské ostrovy. Archeologické 
nálezy potvrdzujú obchodné kontakty s Grékmi a Etruskami - predmetom importu boli 
predovšetkým luxusné produkty ako keramika, slonovina a víno. Je ale otázne do akej miery 
v tomto ranom období prebiehala aj kultúrna výmena. „Pôvodné“ objekty majú zvyčajne 
jednoduchú lineárnu alebo geometrickú dekoráciu, pričom prevažuje zoomorfný motív nad 
antropomorfným. Populárnymi zvieratami boli vtáky (hlavne vodné), kone a dobytok – je ale 
otázne do akej miery plnili dekoratívnu a rituálnu funkciu. Výnimkou sú tzv. naratívne scény 
z Východnej oblasti, silne ovplyvnené Etruským a Gréckym umením, ktoré môžeme nájsť na 
väčších bronzových nádobách (situla). Scény väčšinou zobrazujú hostinu alebo procesiu, 
ktorá môže poukazovať na formovanie rituálnej dôležitosti banketov, známej z neskorších 
období. 

 

Bronzový model vozu z Strettwegu, s centrálnou vysokou ženskou postavou, možno bohyňou.  
6. storočie p.n.l. 
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Dva príklady bronzovej nádoby (situly) s figurálnymi scénami. 6.-5. storočie p.n.l. 

1.2 Laténska doba (500 – 50 p.n.l.) 

Podobne ako Halštatská, aj Laténska doba je pomenovaná podľa konkrétneho náleziska. Ako 
priamy nasledovník prehĺbila rozdiely medzi Východnou a Západnou oblasťou. Štýl je 
definovaný vysoko ornamentálnou, abstraktnou a geometrickou dekoráciou. Objavujú sa 
kamenné „sochy“ so zvýraznenými hlavami, ktoré majú kultové prvky. Práve z tohto obdobia 
pochádzajú prvé písomné zmienky antických autorov, spojené s Gréckou kolonizáciou 
Stredozemného mora. V rámci expanzie sa Kelti dostali až do Ríma a Anatólie a taktiež 
môžeme badať rozšírenie laténskeho štýlu na Britské ostrovy. Oproti halštatskej kultúre 
nachádzame viac antropomorfných zobrazení, ktoré v určitých prípadoch môžu zobrazovať 
božstvá. Ďalším významným znakom bola stavba a vývoj miest (oppida) a výraznejšie 
oddelenie spoločenských vrstiev. Bohatstvo v podobe luxusných kovových výrobkov bolo  
výsadou elít, aj keď sa dodnes vedú diskusie o tom, či šlo o náboženský alebo primárne „len“ 
dekoratívny  rozmer. Je ale potrebné pamätať na pretrvávajúcu nejednotnosť a geografickú 
roztrúsenosť Keltov, t.j. v dvoch oblastiach mohol mať na pohľad rovnaký motív rozdielnu 
funkciu. Záznamy Gréckych historikov (Herodotus, Hekataeus z Milétu) sú veľmi stručné 
s minimom informácií.  
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Príklady umenia z oblasti Porýnia 

1.3 Rímsko-Keltská doba   

O dosť lepšie zdokumentované obdobie, v ktorom mala na kultúru značný vplyv Rímska ríša. 
Najzásadnejšou zmenou pri štúdiu náboženstva je prítomnosť kamenných stél a používanie 
rímskeho písma, v dôsledku čoho sa zachovalo okolo 400 rôznych mien keltských božstiev. 
Máme taktiež k dispozícii niekoľko písomných prameňov, avšak všetky sú sekundárne 
a značne ovplyvnené vtedajšou propagandou a zdôrazňovaním protikladu civilizovaný-
barbarský. V dôsledku postupnej expanzie sa Kelti (Galovia) dostali do konfliktu s Rimanmi 
a dokonca v roku 387 p.n.l Rím dobili. Konflikt medzi oboma “národmi“ trval takmer tri 
storočia a keď sa Caesarovi podarilo dobiť Gáliu v rokoch 58-50 p.nl., znamenalo to nástup 
tzv. Rímsko-Keltskej doby. Rímska expanzia nezasiahla Škótsko a Írsko, avšak zanechala vo 
zvyšku „Keltskej“ Európy značné stopy. Pri pozorovaní náboženstva sa Rímski autori 
vyznačovali snahou identifikovať Keltských bohov s im známymi Rímskymi ekvivalentami. 
V tomto smere musíme postupovať opatrne, keďže povaha keltského náboženstva 
a spoločnosti bola značne odlišná. V Rímskej ríši boli spoločnosť a panteón presne 
vymedzené a usporiadané, každé božstvo malo presne určené insígnie a funkcie. U Keltov 
síce nachádzame definované spoločenské vrstvy, ale podľa doterajších poznatkov boli 
božstvá skôr lokálne a zastávali súčasne niekoľko funkcií. Stále ale jestvovala skupina „pan-
Keltských“ božstiev, ktoré môžeme identifikovať v rámci širšieho geografického územia. 
Niektorí bádatelia sa na základe etymológie domnievajú, že vo všeobecnosti bol rozšírený 
systém lokálneho kmeňového boha a „univerzálnej“ bohyne hojnosti/bohyne matky, ktorých 
mená sa líšia v závislosti od konkrétnej oblasti/kmeňa.   
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 Interpretatio Romana 

Ako bolo vyššie spomenuté, vplyv Rímskej expanzie bol dôležitým faktorom pôsobiacim na 
pôvodnú kultúru a náboženstvo. Rimania so sebou „priniesli“ nové spôsoby a prostriedky 
vyjadrovania, ako napríklad preferovanie realistického antropomorfného zobrazovania 
božstiev a uvádzania ich mien. Nezanedbateľný aspekt je aj stále nejasná kombinácia 
Rímskeho a Keltského panteónu. Na jednej strane máme autorov uvádzajúcich Keltské mená, 
na druhej strane máme tých, ktorí uvádzajú Rímske božstvá. Okrem božstiev porovnávali aj 
zvyky a rituály, ktoré mohli tým pádom misinterpretovať.  

Poseidónios z Apameie (135-51 p.n.l.)   

Venoval sa skôr opisu odlišností a zaujímavostí. Vo svojom diele sa okrem iného venoval 
opisu stravovacích návykov a významu hostiny, opisu libácie bohom počas hodovania, 
posvätnosti kotlov a poukázal aj na prítomnosť bardov (básnikov, rozprávačov). Taktiež je 
zaujímavý jeho opis tradície uloženia pokladu do jazier a „lovcov lebiek“ (hlava ako dôležitá 
vojenská trofej), o ktorých máme dôkazy aj z archeologických nálezov.   

Strabón z Amaseie (64 p.n.l-21 n.l.) 

Pochádzal zo vznešenej rodiny a precestoval pomerne veľkú časť Rímskej ríše. Jeho 
najvýznamnejšie dielo je Geografia, v ktorej okrem topografie opisuje aj rôzne zaujímavosti 
z kultúrnej i náboženskej oblasti. Tak ako viacero ostatných autorov, aj on čerpal časť 
informácií od  svojich predchodcov, keďže nikdy nenavštívil Gáliu. V prípade Keltov sa 
venoval, podobne ako Caesar, spoločenskému usporiadaniu a okrem iného hovorí napríklad 
aj učení druidov o nesmrteľnosti duše a veštení. Zameriava sa aj na ľudské obete, ktoré ale 
značne zveličuje a nie je isté, do akej miery sú jeho záznamy autentické.  

Marcus Annaeus Lucanus (39-65 n.l.) 

Historik, známy aj pod menom Lucan, narodený na Pyrenejskom polostrove v Rímskej 
kolónii. Študoval v Aténach a už v mladosti bol sľubným autorom. S cisárom Nerom mal 
komplikovaný vzťah, ktorý najprv začal pozitívne ale kvôli názorovým rozporom sa z nich 
stali nepriatelia. Lucan sa stal nepriateľom cisárstva a podporovateľ republiky, a neskôr bol 
odsúdený na smrť za zradu. V jedinom zachovalom diele Pharsalia (o občianskej vojne medzi 
Caesarom a Pompeiom) opisuje v prvej kapitole štyroch Keltských bohov: Esusa, Teutata, 
Taranisa a „Dianu“. Neskorší komentátori pridali k božstvám aj ľudské obete obesením, 
upálením alebo utopením.  
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Gaius Iulius Caesar (100-44 p.n.l.)  

 V jeho diele Zápisky o vojne Gálii šlo predovšetkým o vojenské záznamy vtedajšieho 
guvernéra Gálie G.I. Caesara, ktorý viedol v oblasti rozsiahle kampane. Z kultúrneho 
a náboženského aspektu ho najviac zaujímali druidi. Uvádza aj ľudské obete, pričom 
zdôrazňuje, že bohovia uprednostňovali previnilcov. Podľa jeho záznamov bol 
najuctievanejší boh Merkúr, po ňom nasledovali Apollo, Mars, Jupiter a Minerva. Ich funkcie 
boli podľa Caesara podobné tým v rímskom panteóne a nespomína pôvodné keltské mená 
božstiev. Samozrejme, to ale neznamená že Kelti uctievali Rímske božstvá – ide tu 
o interpretatio Romana, teda stotožňovanie pôvodných božstiev ich Rímskym ekvivalentom 
(viď vyššie). Je ale nutné pamätať na fakt, že Caesar bol predovšetkým veliteľ a jeho zápisky 
mohli plniť funkciu propagandy jeho vojenského ťaženia. Taktiež sa nemusel so všetkými 
javmi stretnúť osobne a mohol prebral informácie od iných autorov. 

1.3.1 Keltské božstvá zaznamenané v Keltsko-Rímskom období 

Nebeské a solárne božstvá 

Vo všeobecnosti môžeme identifikovať tri hlavné aspekty božstiev nebeskej sféry: 

- Solárny aspekt 
- Premožiteľ chtonického monštra 
- Hromovládca  

Po strete pôvodnej a Rímskej kultúry došlo k čiastočnému „zlúčeniu“ nebeských božstiev 
s Jupiterom, pričom boli ponechané určité pôvodné Keltské ikonografické znaky. 
Najčastejším a najdôležitejším solárnym/nebeským symbolom bolo koleso, prítomné už 
v Laténskej a Halštattskej dobe. Dokazujú to početné nálezy ornamentov a amuletov 
vyskytujúcich sa predovšetkým v hroboch a opevneniach (oppida). Ikonograficky sa tento 
motív objavuje aj na minciach a slávnom Gundestruptskom kotle. Okrem kolesa patrili medzi 
solárne symboly napríklad aj svastika, kruh, dvojitá sekera a symbol v tvare S.  

Rímsky Jupiter bol predovšetkým vládca panteónu a boh nebies, zobrazovaný ako bradatý 
muž v strednom veku s typickými atribútmi (blesk, orol, býk, dub). Oproti tomu máme na 
Keltskej strane dočinenie pravdepodobne s niekoľkými božstvami pôsobiacimi v „nebeskej“ 
sfére. Keltskú verziu Jupitera, resp. domáce božstvo ktoré s nim bolo stotožnené, môžeme 
rozlíšiť hlavne v jeho zobrazení s kolesom. Keltské meno tohto božstva sa uvádza ako 
Taranis, na počesť ktorého sa podľa Lucanovho textu konali ľudské obete. Neskorší 
komentátori rozširujú spôsob obetovania na upálenie ľudí v kmeňoch stromov a vo veľkých 
prútených figurínach, je ale pravdepodobnejšie, že šlo skôr o odozvu Rímskej propagandy. 
Meno Taranis môžeme preložiť ako „hromovládca“ a prvky jeho uctievania sa dajú nájsť 
v širšom Keltskom svete. Oproti Jupiterovi je ale jeho funkcia zúžená na ovládanie blesku, 
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hromu a počasia. Okrem Taranisa nachádzame aj iné božstvá spojené s nebeskou sférou, 
zahŕňajúce okrem solárneho aj aspekt vojny, smrti a plodnosti. Koleso preto nachádzame aj 
na náhrobkoch a oltároch. Špecifickým zobrazením je jazdec ako premožiteľ 
chtonického/primordiálneho monštra, zobrazovaný vo variantoch a kombináciách 
božstvo/kôň/koleso/monštrum. Je možné, že kôň a koleso boli zameniteľné symboly 
prezentujúce solárne božstvo, často zobrazované aj na minciach. V prospech prepojenia tejto 
ikonografie s nebeským božstvom je jeho výskyt na vysokých a bohato zdobených 
Jupiterových stĺpoch, venovaných buď Jupiterovi alebo jeho manželke Juno. Motív 
víťazného nebeského jazdca je pre Rímsku mytológiu cudzí, no bol v Keltskom prostredí 
natoľko dôležitý, že si našiel miesto na monumentoch venovaných najvyššiemu Rímskemu 
bohu. Budovanie vysokých stĺpov bolo prirodzenou snahou priblížiť sa oblohe a vyskytovala 
vo svojskom kontexte aj v Keltskom svete. Jupiter s lokálnymi keltskými epitetami bol často 
uctievaný na vysoko položených miestach. Je ale nutné pamätať na široké pole pôsobnosti 
Keltských božstiev a preto by nemalo byť prekvapujúce nájsť v nebeskom kulte aj prvky 
plodnosti a smrti.          

                                   

Bronzová soška Jupitera-Taranisa                           Kamenný oltár/pomník s kolesom 

 

Keltský Mars a Teutates 

Identifikáciu s Rímskym bohom nesie niekoľko Keltských božstiev, často spojených so 
špecifickým titulom. Aj keď bol Mars v neskoršom období Rímskej ríše spájaný s vojnou 
(ako jeho Grécky ekvivalent Áres), pôvodne šlo o ochrancu polí a hraníc. V Keltskom 
prostredí je pravdepodobnejšie prepojenie na pôvodnú agrikultúrnu funkciu, a tým sa 
s Marsom mohlo identifikovať hneď niekoľko lokálnych a univerzálnych bohov. Príkladom 
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je Teutates,  ktorého Lucan stotožňuje s Marsom. Jeho komentátor ale uvádza Esusa ako 
ekvivalent tohto Rímskeho boha, čo by potvrdzovalo prepojenie Marsa na lokálne ochranné 
božstvá. Môžeme sa preto domnievať, že v Keltskom prostredí nebol univerzálny boh vojny, 
ale táto funkcia bola „prerozdelená“ medzi lokálne kmeňové božstvá. Ikonografia ale bola 
ovplyvnená Rímskou predstavou militantného Marsa a nesmieme zabúdať na pomerne veľké 
množstvo nápisov venovaných práve tomuto božstvu, s pridaným lokálnym epitetom. Jeho 
uctievanie je doložené hlavne v blízkosti Hadrianovho valu (Veľká Británia). Medzi Keltské 
ikonografické špecifiká patria rohy, nahota,  zvýraznená mužnosť a asociácia s husou, 
zvieraťom spojeným s bojom a agresivitou. Menej časté je zobrazenie jazdca v bojovom 
aspekte, preferované v južnom Anglicku, čo ale môže mať súvis so solárnym aspektom.  

Keltský Merkúr 

Bol najpopulárnejším bohom medzi Keltami v Západnej Európe, o čom svedčia 
archeologické aj písomné záznamy. V podstate sa väčšina jeho funkcií zhodovala s Rímskym 
ekvivalentom: bol patrónom remesiel, ochranca na cestách a pomocník pri obchodovaní.  

Keltský Apollo 

V Grécko-rímskej tradícii bol Apollo multifunkčný boh spájaný predovšetkým so Slnkom, 
liečením, veštením a umením. V Keltskom prostredí sa zdôrazňovala jeho liečiteľská funkcia 
a bol nositeľom niekoľkých titulov (Belenus, Grannus), podobne ako mal za partnerky rôzne 
lokálne bohyne (Sirona, Damona). Ďalším dôležitým aspektom vyzdvihovanom v Galsko-
Rímskom prostredí bola s veľkou pravdepodobnosťou aj jeho veštecká funkcia. 

Cernunnos 

Pomenovanie pre božstvo zobrazované s parohami, najčastejšie jeleními. Bol úzko spätý 
s prírodou, zvieratami, hojnosťou, plodnosťou a chtonickým aspektom. Bol rozšírený hlavne 
v Gálii, aj keď ho môžeme nájsť aj v iných susediacich oblastiach a na pláte 
Gundestrupského kotla.  Okrem parohov patria medzi jeho atribúty torc a sed s prekríženými 
nohami. Jeho meno bolo napísané na monumente z prvého storočia, nájdeného v základoch 
katedrály Notre-Dame v Paríži (tzv. Námornícky stĺp). Avšak podobne ako v ďalších 
prípadoch, toto meno mohlo označovať skôr prívlastok, než vlastné meno božstva.  
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Cernunnos z Reims, v spoločnosti Merkúra a Apolla 

Sucellus 

Sucellus bol boh zobrazovaný v Rímskom štýle ako bradatý muž v stredných rokoch 
s viacerými atribútmi, medzi ktorými vynikalo kladivom s dlhou rúčkou. Bol spájaný 
s vinárstvom a poľnohospodárstvom, a jeho meno v preklade znamená „dobrý úderník“. Jeho 
partnerka Nantosuelta je bohyňa s atribútmi hojnosti, a dvojica je zobrazovaná aj so psom.  

 

Sucellus so svojim typickým atribútom: kladivom s dlhou rúčkou 
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Božské páry 

Častým námetom na stélach a oltároch bola božská dvojica, zobrazená ako rovnocenný pár 
božstiev. Bohyňa mala Keltské meno a boh Rímske, poukazujúc na lokálnu povahu bohyne 
a možný cudzí pôvod boha. Na druhej strane by sme nemali zabúdať na časté stotožnenie 
lokálneho božstva s Rímskym ekvivalentom, čo by znamenalo že Rímske meno uvedené  na 
nápise nemusí označovať Rímske božstvo, ale Keltské s podobnou funkciou. Okrem Sucella 
a Nantosuelty (viď vyššie) bola známa aj dvojica Merkúr a Rosmerta. Merkúr je zobrazený 
s jeho klasickými symbolmi ako okrídlená helma, vrece s peniazmi, krátky plášť a žezlo, 
odkazujúcimi na jeho tradičnú funkciu patróna obchodu a plodnosti. Rosmerta má črty 
bohyne hojnosti a bola zobrazovaná s rohom hojnosti a paterou (obetným tanierom), hadom 
a fakľou. Dvojice mali pravdepodobne zabezpečiť materiálny prospech a ochranu.  

     

   Sucellus a Nantosuelta                                           Merkúr a Rosmerta 

Epona 

Jedno z najpopulárnejších Keltských božstiev, ktoré integrovali do svojho panteónu aj 
Rimania a pridelili jej osobitný sviatok. To, že bola dôležitá bohyňa, dokazujú aj početné 
archeologické nálezy. Ikonograficky bola zobrazovaná ako žena sediaca na koni alebo 
obklopená dvoma menšími koňmi. Ako patrónka týchto zvierat bola predovšetkým populárna 
medzi jazdeckými oddielmi v armáde, ale znaky jej uctievania sa našli aj v menších 
domácich svätyniach. Okrem koní bola totiž spájaná aj so symbolikou prosperity, ochrany 
a posmrtným životom. Nemali by sme ju preto vnímať ako „bohyňu koní“, skôr ide o to, že 
kôň bolo zviera vďaka ktorému sa mohla identifikovať konkrétna bohyňa a následne jej 
ďaleko širšia sféra pôsobnosti. Postava Rhiannon (viď nižšie) zo zbierky Mabinogi mohla 
nadväzovať práve na Eponu.     
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Dva základné typy zobrazenia Epony, ako jazdkyne alebo sediacej medzi dvoma koňmi 

Nehalennia 

Bohyňa uctievaná hlavne v druhom a treťom storočí n.l. na pobreží dnešného Holandska, kde  
mala niekoľko chrámov/svätýň. V nich sa našlo pomerne veľké množstvo stél venovaných 
tejto bohyni ako prosba alebo vďaka za úspešnú plavbu a obchod v oblasti Severného mora. 
Jej typickými ikonografickými znakmi boli pes, loď a atribút hojnosti.  

    

Oltáre dedikované bohyni Nehalennii 
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Sequana 

Bohyňa uctievaná v Burgundii, personifikácia prameňa rieky Seina. Jej kult bol etablovaný 
už pred dobitím Gálie Rimanmi, no až po ich príchode bol postavený veľký komplex okolo 
pôvodnej svätyne. Tá bola pútnickým miestom, ako dokazujú nálezy votívnych darov medzi 
ktoré patrili miniatúrne časti tela alebo podoby pútnikov dokazujúcich prítomnosť 
homeopatickej mágie. 

             

     Bronzová socha bohyne Sequany                           Hlava bohyne Sullis-Minervy, z mesta Bath 

Sulis 

Uctievaná v meste Bath (Anglicko) ako patrónka horúcich prameňov, Rimanmi bola 
stotožňovaná s Minervou. Podobne ako u Sequany, v Rímskej dobe bola jej svätyňa rozšírená 
na väčší komplex stavieb. Pútnici pravdepodobne absolvovali určité rituály spojené 
s liečivým prameňom. Zaujímavým nálezom sú kliatby napísané na olovených alebo 
cínových plátoch (tieto „defixiones“ boli známe v Antickom svete), ktoré vzývajú Sulis ako 
pomstiteľku krivdy, najčastejšie krádeže.    

Coventina 

Uctievaná v okolí Hadrianovho múru (Anglicko), avšak dôkazy jej kultu sa našli aj 
v Španielsku a Gálii. Bohyňa niesla tituly ako „Sancta“ (Svätá) a Augusta (Ctená), 
z ikonografického hľadiska zdieľala črty vodných nýmf Grécko-Rímskeho štýlu. Obety 
spočívali prevažne z malých predmetov ako mince a šperky, kamenné oltárov venované 
bohyni boli v niektorých prípadoch rituálne zničené.  
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Sirona 

Božská partnerka Keltského boha, ktorému odpovedal Apollo. Nebola spájaná len s jedným 
prameňom, ale skôr u nej badáme univerzálnejšiu funkciu bohyne spojenej s vodou 
a liečiteľstvom. Bola uctievaná na širokom území obývanom Keltskými kmeňmi a jej 
ikonografickými znakmi boli had (liečiteľstvo) a miska s vajíčkami (plodnosť). Jej votívne 
keramické figúrky ju občas zobrazujú so psom, pšenicou alebo ovocím.   

          

          Oltár venovaný Coventine                       Soška božskej dvojice Sirona a Apollo 

Andraste 

Britská bohyňa, o ktorej sa zmieňuje Dio Cassius v súvislosti s kráľovnou Boudicou 
a kmeňom Icenov (Východné Anglicko). Jej meno by sa dalo preložiť ako „neporaziteľná“ 
a spája sa so zajacom. Rituálne obetovanie ženských zajatcov v posvätnom háji bol opísaný 
ako mimoriadne brutálny: ženám odrezali prsia, zapchali ústa a následne napichli na bodec. 
Je otázne či to bol typ rituálu vyžadovaný bohyňou, alebo chcela Boudica vystrašiť Rimanov 
a „oplatiť“ sa im za znásilnenie jej dcér a skonfiškovanie majetku jej kmeňa.  

Bohyne matky  

Postavenie žien v Keltskej spoločnosti je nejasné. Musíme vziať do úvahy fakt, že prítomnosť 
a dôležitosť silných bohýň sa nemusela nutne odzrkadliť na spoločenskom usporiadaní. Aj 
keď sú dochované bohaté hroby, ktoré  naznačujú dôležité postavenie aristokratických žien 
v skorej Železnej dobe, nemáme písomné záznamy, ktoré by to potvrdili.    
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Bohyne plodnosti sú označované aj ako bohyne matky, uctievané v celej Keltskej oblasti. 
Medzi ich symboly patria rozličné zvieratá (psy, hady), deti, ovocie alebo roh hojnosti. 
Väčšinou sú tieto bohyne označované ako Deae Matres, dodatočne spájané s lokálnymi 
prívlastkami. Dôležitým ikonografickým prvkom je ich časté zobrazenie v trojici, najčastejšie 
v sede, ale ani to nebolo pravidlom a vďaka archeologickým nálezom identifikujeme dve 
ikonograficky rozdielne oblasti: Porýnie a Burgundsko. Bohyne-matky v Porýni boli 
zobrazené ako trojica pozostávajúca z centrálnej mladej bohyne obklopenej dvoma staršími, 
odetých v zvláštnych polkruhových pokrývkach hlavy. V Burgundsku bola ikonografia 
rôznorodejšia, zahŕňajúca samostatne sediace bohyne alebo bohyne kojace dieťa alebo deti 
(dea nutrices). U bohýň matiek na Britských ostrovoch je zase špecifikom prítomnosť 
postavy zahalenej v plášti, tzv. genii cucullati, ktorí pravdepodobne plnili ochrannú funkciu. 
Vo všeobecnosti mali bohyne aj solárny a podsvetný aspekt, a tešili sa obľube ako u mužov, 
tak aj žien.  

 

Bohyne-matky z oblasti Burgundie 



18 

 

Bohyne-matky z oblasti Porýnia 

Bohyne vojny 

Z neskorších antických prameňov (prvé storočie p.n.l a n.l.) sa dozvedáme o existencii 
panovníčok a relatívne prominentnému postaveniu žien oproti výrazne patriarchálnej Rímskej 
spoločnosti (Boudica a Cartimandua). Dôležité je spojenie žien a vojny, a to nie len 
v neskoršej Írskej mytologickej tradícii, ale aj u antických autorov, ktorí poukazujú na 
odvahu a dravosť Keltských žien, ako aj ich účasť v boji.  Medzi ženami a vojnou teda 
jestvoval úzky vzťah a už Strabo poznamenal, že sa u Galských žien sa kombinujú kvality 
materstva a prudkej sily. Participácia žien v bojoch je známa, avšak stále nie je isté do akej 
miery sa ho zúčastňovali – t.j či bojovali aktívne po boku mužov alebo „len“ prihliadali boju 
a podporovali bojovníkov.  Z písomných prameňov je pravdepodobnejšia druhá možnosť, 
keďže máme dochované záznamy o Keltských a Germánskych ženách na vyvýšených 
miestach alebo vozoch, z ktorých kričali kliatby a nadávky na nepriateľa, spolu 
s podporujúcimi slovami pre vlastných mužov. Aktívne ženské bojovníčky sa objavujú až 
v Írskej mytologickej tradícii, či už v podobe bohýň, panovníčok alebo mentoriek. 
Mentorstvo je zaujímavým aspektom, ktorý sa objavuje aj vo Waleskej mytológii. Tieto ženy 
(mentorka Peredura, Scáthach) boli skôr nadprirodzené bytosti a nie je vhodné ich chápať ako 
historické postavy.        
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Na niektorých keltských minciach nachádzame ženskú bojovníčku, ktorá pravdepodobne 
predstavuje nemenovanú bohyňu alebo bohyne spojené s vojnou. V Rímsko-Keltskej dobe sa 
bohyňa spojená s vojnou objavuje v ikonografii s atribútmi Minervy. Na stéle z rímskej vily 
z Cheddworthu je síce zobrazená bohyňa držiaca oštep, avšak nápis „Dea Regina“ (Kráľovná 
Bohyňa) znie skôr ako titul. Inou kategóriou sú zobrazenia tzv. „božského páru“, keď je 
bohyňa so symbolmi hojnosti zobrazená v páre s ozbrojeným bohom. Podrobnejšie 
zaznamenanie spojenia hojnosti/plodnosti a vojny môžeme nájsť v Írskych mýtoch, kde je 
zdôraznená spojitosť deštrukcie a promiskuity, ktoré odkazuje na dvojakú funkciu tzv. bohýň 
suverenity, ktorých náplň bola zabezpečiť ochranu a plodnosť. Významným znakom únie 
medzi bohyňou a smrteľným panovníkom bolo podanie nápoja – bohyňa bola zodpovedná za 
„správny výber“.  

1.3.2 Miesta uctievania 

V pred-Rímskej dobe máme len malé množstvo dokázaných chrámov alebo svätýň. Väčšinou 
sa rituály konali na prírodných miestach ako boli háje, jazerá a liečivé pramene; špecifickým 
miestom boli šachty a jamy. Galský názov pre posvätné miesto bolo nemeton. Podľa 
dochovaných záznamov slúžili posvätné háje skôr náboženským špecialistom a vykonávaniu 
rituálov za ich účasti. Podľa antických prameňov boli háje populárnym, ale zároveň 
obávaným miestom do ktorého sa odvážili len kňazi. Väčšinou popisujú tieto miesta ako 
temné a hrozivé, je ale neisté do akej miery ide o predsudky a propagandu. Niektoré háje 
slúžili aj ako neutrálne územia vhodné na rokovania medzi kmeňmi. Okrem hájov máme 
záznamy o jednotlivých posvätných stromoch; osobitnej úcte sa tešil dub, jaseň a lieska. 
Vodné plochy sa tešili všeobecnej popularite a sú dôležité hlavne z hľadiska archeologických 
nálezov. Vysoká kvalita a stav objektov rituálne uložených do vody poukazuje na ich účelné 
uloženie ako obety. Voda pravdepodobne predstavovala „bránu“ medzi ľudským 
a nadprirodzeným svetom, čo by vysvetľovalo veľké množstvo objektov a pravdepodobne aj 
ľudských obetí. Zaujímavé je pomerne veľké množstvo zbraní a iného bojového náčinia, 
ktoré mohlo byť vojenskou korisťou obetovanou na počesť božstva/božstiev, aj keď to 
nemôže byť s určitosťou potvrdené. Osobitnou kategóriou objektov boli veľké kotly, spájané 
nielen s vodou ale aj podsvetím a hodovaním. Ich použitie spomína vo svojom diele aj 
Strabo, podľa ktorého sa do nich zbierala krv obetovaných bojových zajatcov. Kotol 
oživenia/hojnosti bol dôležitý motív v neskoršej Írskej a Waleskej literatúre, v ktorej mal 
schopnosť oživiť bojovníkov (viď druhá vetva Mabinogi). Z archeologického hľadiska je 
najznámejší bohato dekorovaný strieborný Gundestruptský kotol, datovaný do prvého 
storočia. Dodnes sa vedú polemiky o mieste jeho výroby,  no je zrejmé že obsahuje Keltské 
motívy ako torc, rohaté božstvo, koleso alebo hada s baraními rohami.  Ďalším dôležitým 
aspektom, zdokumentovaným hlavne v Rímsko-Keltskej dobe, je liečivá sila prameňov. 
Väčšina týchto bohýň bola viazaná na konkrétny prameň, rieku alebo iný vodný zdroj.  
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1.3.3 Mágia a mágovia 

Z archeologických nálezov máme len málo nepriamych dôkazov o praktizovaní mágie. 
Nesmieme zabúdať ani na prepojenie magickej praxe kňazov a kňažiek, o ktorých je 
niekoľko záznamov od klasických autorov. Zaujímavých je aj zopár archeologických 
nálezov, napríklad olovený zvitok v ktorom sa priamo spomínajú dve rivalské skupiny 
čarodejníc. Niekoľko hrobov z Keltsko-Rímskej doby obsahovalo dekapitované telá s hlavou 
položenou medzi nohami, v niektorých prípadoch s odstránenou sánkou. Nie je isté, či šlo 
o praktikantky mágie, ktorým mal byť znemožnený návrat medzi živých alebo im mal rituál 
„len“ zjednodušiť prechod do podsvetia. Odstránenie sánky malo pravdepodobne znemožniť 
schopnosť reči, praktika, ktorá môže byť spojená s narážkou na neschopnosť reči oživených 
bojovníkov pomocou magického kotla (viď prvá vetva Mabinogi). Na druhej strane bola 
dekapitácia praktikovaná aj napríklad v detských hroboch. Z neskorších Írskych mýtov je 
najprominentnejšia „čarodejnica“ kráľovná Medb, aj keď mágiou oplývajú viaceré ženské 
postavy. Vo Waleských mýtoch sú to aj ženy, aj muži, najvýraznejšie vystupujúce vo štvrtej 
vetve Mabinogi.  

1.3.4 Druidi a kňazi 

Druidi boli kňazská vrstva oplývajúca značnou politickou mocou a sociálnym vplyvom. 
Pomenovanie „druid“ vysvetľuje už Pliny ako derivát gréckeho názvu pre dub, no môže byť 
odvodené aj od slova „múdrosť“ (obe spojenia sa nemusia vzájomne vylučovať). O druidoch 
sa dozvedáme predovšetkým z klasických zdrojov (Caesar, Pliny, Strabo) a neskorších 
Írskych a Waleských cyklov (Ulsterský cyklus, Fionnský cyklus, Kronika Sv. Brigid). 
V archeologických nálezoch absentujú nápisy a ikonografické zobrazenia, ktoré by sme 
mohli s určitosťou priradiť k tejto špecifickej spoločenskej vrstve. Zo záznamov vieme 
s určitosťou o ich pôsobení v Británii a Gálii, čiže nemôžeme potvrdiť ich prítomnosť 
v celkom Keltskom svete. Na druhej strane ale vieme o kňazoch kultov jednotlivých božstiev 
a/alebo svätýň, minimálne podľa nálezov špecifických rituálnych pomôcok, a oddelením 
oboch funkcií napríklad Caesarom. V Gréckych a Rímskych zdrojoch bola táto vrstva 
označovaná, podobne ako zvyšok sveta mimo Antický Rím a Grécko, ako barbarská. Na 
jednej strane sa stretávame s negatívnou propagandou, v ktorej sa vyzdvihovali (a 
pravdepodobne aj zveličovali) ľudské obete, na strane druhej tu máme obraz „noblesného 
divocha“ a fascináciu ich tajnými vedomosťami a mystériami. Najdetailnejší záznam 
pochádza od G.I.Caesara, v ktorom o nich hovorí ako jednej z dvoch dôležitých vrstiev 
Keltskej spoločnosti (spolu s vojenskou nobilitou). Druidi mali na starosti uctievanie bohov, 
verejné a súkromné obety, vynášanie rozsudkov a zachovanie poznatkov. Nezúčastňovali sa 
vojen a svoje učenie odovzdávali len ústnym podaním. Táto funkcia nebola spočiatku 
dedičná, aj keď sa v ranostredovekých textoch hovorí o predaní vedomostí z otca na syna – to 
ale mohlo súvisieť skôr s vymieraním tradície ako takej a snahu o zachovanie učenia. Podľa 
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Caesara sa všetci druidi stretávali raz sa rok na posvätnom území Carnutes.   V prvom storočí 
nášho letopočtu bolo učenie a pôsobenie druidov tŕňom v oku Rímskych cisárov, hlavne kvôli 
ich značnému spoločenskému vplyvu a účasti na vzburách. V druhom storočí o nich nemáme 
záznamy a opäť sa objavujú v treťom storočí, paradoxne úzko spojení s Rímskymi 
panovníkmi. Po kolapse Západorímskej Ríše sa tradícia „znovuobjavuje“ v Írskych 
písomných zdrojoch (Ulsterský cyklus, Mytologický  cyklus, legendy o svätcoch). 

Okrem druidov boli ďalšie dve skupiny učeneckej vrstvy bardovia (básnici a speváci) a filidh 
(proroci). Zaujímavé je, že toto rozdelenie sa zhoduje u antických a Írskych prameňoch.  

O kňazoch, označovaných rímskym pojmom flamen a galským menom gutuater, nemáme 
veľa informácií. Zachovalo sa zopár dedikovaných nápisoch a stél, spolu so stručnými 
zmienkami v dielach Rímskych autorov. Je pravdepodobné, že medzi kňazmi jestvovala 
hierarchia, resp. prerozdelenie funkcií. Špecifickým príkladom boli vergobret, ktorí plnili 
okrem politickej funkcie mestského „predsedu“ aj toho rituálneho. Ďalšou skupinou boli 
kňazi viazaní ku konkrétnej svätyni, ktorí častokrát plnili aj funkciu liečiteľov (hlavne pri 
liečivých prameňoch).   

Z neskororímskych a Írskych záznamov vieme o existencii ženských druidiek, so 
zdôraznením ich funkcie veštkýň. Oproti tomu sú známe kňažné rozličných kultov a svätýň, 
medzi ktorými vyniká záznam Pomponia Mela o ostrove Sena, na ktorom pôsobila skupina 
deviatich panenských kňažiek ovládajúcich mágiu. Ďalší zaujímavý záznam pochádza opäť 
od antického autora, Straba, o ostrove západne of Francúzka, obývanom len ženami slúžiacim 
kultu Dionýza, ktoré raz za rok rituálne menili strechu chrámu postavenom na jeho počesť. 
Táto stavba musela byť dokončená do súmraku a každá žena, ktorej spadol náklad na stavbu, 
bola ostatnými roztrhaná na kusy. Archeologické nálezy pozostávajú primárne 
z epigrafických a ikonografických nálezov, ako sú bronzové sošky, dedikačné stély alebo 
hroby. Zaujímavosťou je prítomnosť Keltských kňažiek slúžiacich v Rímskych (a nimi 
importovaných) kultoch.   

O ceremóniách máme len málo záznamov. Zaujímavý je opis Plínyho Staršieho, ktorý 
popisuje ako druidi odetí v bielom vyliezli na posvätný dub a odťali imelo zlatým kosákom, 
zachyteným do bielej plachty. Následne boli obetované biele býky a imelo použité na liečenie 
neplodnosti a ako protijed. Táto ceremónia, aj keď zo sekundárneho prameňa, môže mať 
reálny základ, vzhľadom na dokázanú spojitosť býkov a plodnosti, spolu s posvätnosťou 
dubu a nájdením imela v žalúdku ľudských obetí nájdených v močiaroch. Z rituálnych 
pomôcok boli nájdené hlavne čelenky a žezlá, no nie je isté ich využitie. Dôležitá bola aj 
hudba, predovšetkým dlhé vojenské trúby (carnyxes).     
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1.3.5 Obety 

 Ľudské obete sú dodnes živo diskutovaná téma. Na jednej strane máme antických autorov 
a ich vnímanie „barbarských“ Keltov, na strane druhej máme dispozícii archeologické nálezy 
poukazujúc na reálnu existenciu tohto fenoménu. Strabo hovorí o podrezaní hrdla a zbieraní 
krvi obetí do kotlov, Diodorus Sicílsky uvádza spôsob veštby z pohybov a krvácania 
obetovaného človeka a zároveň nám podáva záznam o napichnutí väzňov na „počesť bohov“. 
Ľudské obete neskôr spomínajú aj Plíny, Lucan a Tacitus. U Lucana a Tacita sa dozvedáme 
o ich vykonávaní v posvätných hájoch, ktoré boli pravdepodobne prístupné len 
druidom/kňazom, a obaja ich opisujú ako temné, obávané miesta posiate krvou. Medzi 
archeologickými nálezmi by sme našli hroby naznačujúce rituálnu vraždu alebo manipuláciu 
ostatkov. Jedným z najznámejších prípadov je „muž z Lindow“, zachované telo mladého 
muža nájdené v bažine v Anglickom grófstve Cheshire, datované do prvého storočia. Vďaka 
tomu mohlo byť skúmané a s presnosťou určené ako zomrel: najprv utrpel niekoľko rán do 
hlavy, potom mu obviazali povraz okolo hrdla a vzápätí na to mu ho podrezali. Už samotný 
spôsob smrti je neprirodzený a pôsobí rituálnym dojmom. Pri skúmaní sa taktiež zistilo, že 
muž požil pred smrťou imelo, považované za posvätnú rastlinu. Je ale ťažké povedať, či bola 
jeho smrť „len“ obeta bohom alebo či sa dopustil špecifického zločinu, ktorý si vyžadoval 
takýto pomerne zložitý trest. Podobné telá sa našli aj v Dánsku, aj keď tu by sme museli byť 
opatrnejší pri spojitosti s Keltskou kultúrou. Jednoznačne tu ale bol kontakt, súdiac podľa 
nálezu Gundestruptského kotla obsahujúceho jednoznačne Keltské motívy. V našej oblasti je 
z tohto hľadiska najzaujímavejšie kultové miesto Býčí Skála v Českej Republike, v ktorej sa 
našli pozostatky obetovaných ľudí a zvierat, konajúce sa približne v šiestom storočí p.n.l.. 
Ľudské telá mali odrezané končatiny a hlavu a jedna z lebiek bola rituálne uložená v kotle 
(ďalšia bola použitá ako nádoba, viď časť o kulte hláv). Zo zvierat boli najčastejšie obetované 
domáce zvieratá ako psy, kone, dobytok, ovce a ošípané. Špecifický spôsob obety boli tzv. 
„wicker men“, stavby z prútia, ktoré pripomínali ľudské figúry a slúžili na rituálne upálenie 
ľudských a zvieracích obetí. Zmieňujú sa o nich Caesar, Strabo aj Lucan (resp. jeho 
komentátor z deviateho storočia n.l.). Je ale možné, že všetky opisy ľudskej obete pochádzali 
z jedného zdroja (Posidonius) a je otázne do akej miery sa reálne konali. Zaujímavosťou je 
folklórny zvyk pálenia slameného muža, ktorý sa donedávna vykonával vo niektorých 
Európskych krajinách. Nemáme ale dôvod spochybňovať pálenie obety ako takej, čo bol 
spôsob rozšírený v mnohých kultúrach. Podľa Lucanovho komentátora bolo spaľovanie obetí 
vykonávané na počesť boha Taranisa (viď časť Nebeské a solárne božstvá). Ostatné dve 
božstvá, ktoré vyžadovali ľudské obete, boli Taranis (utopením) a Esus (obesením na strom). 
Potvrdenie prepojenia boha Esusa a stromu potvrdzujú aj archeologické nálezy stél, na 
ktorých muž stína vysoký strom. Jeho meno je uvedené na jednej zo stél, nájdenej v Paríži. 
U Teutatisa nemáme priamy ikonografický záznam, ale jeho meno sa spomína v niekoľkých 
nápisoch na širšom území obývanom Keltskými kmeňmi.   
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Novoveká predstava „Wicker man“ 

1.3.6 Veštenie 

V pasáži o ľudských obetiach sme spomínali veštbu z pohybov a krvácania obetovaného 
človeka. Okrem toho máme k dispozícii záznamy o viacerých druhoch predpovedania 
budúcnosti, ktoré boli podľa všetkého dôležitou súčasťou schopností a povinností druidov. 
Medzi rozšírené spôsoby, známe aj v Stredomorskej oblasti, bola veštba z letu vtákov 
a zvieracích vnútorností. Toto prepojenie sa zachovalo aj v neskorších Írskych mýtoch. 
Okrem toho po nástupe kresťanstva v Írsku postupne prebrali funkciu veštcov „filidh“. 
Schopnosť predpovedať budúcnosť a tlmočiť „vôľu bohov“ zodpovedala politickému vplyvu 
druidov v spoločnosti.      

1.3.7 Posmrtné predstavy 

Niekoľko antických autorov hovorí o učení druidov o reinkarnácii, t.j. nesmrteľnej duše, 
ktorá sa prevteľuje do iných tiel. Nemali by sme to ale hneď stotožňovať s Pytagorijským 
alebo budhistickým/hinduistickým učením. Pre Rímskych autorov bolo toto učenie exotické, 
vzhľadom na obecnú predstavu ponurého podsvetia v antickej mytológii. Autori sa v prípade 
druidov nezhodujú na tom, ako presne sa duša reinkarnuje: na jednej strane máme náznaky 
o prevtelení do iného ľudského tela, na strane druhej o nadobudnutie nového tela v podsvetí, 
ktoré predstavovalo akýsi zrkadlový obraz „tohto“ sveta. Druhá možnosť sa zdá byť 
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pravdepodobnejšia, keďže túto predstavu nájdeme aj v neskorších Írskych a Waleských 
mýtoch. Okrem toho hovoria v jej prospech aj hrobové obety a nálezy zo železnej doby. Prvá 
interpretácia mohla súvisieť s familiárnosťou Pytagorskej školy a teda logickou 
interpretáciou autorov ako Casear a Lucan. Špecifickú formu prevteľovania nachádzame 
v Írskej mytológii, v ktorej dokáže duša putovať medzi rôznymi telesnými schránkami, často 
aj zvieracími. Takáto duša mohla „putovať“ medzi Oným a týmto svetom, aj keď to nie je 
pravidlom. Podsvetie je v Írskej mytológii spravidla šťastné miesto, bez chorôb a staroby, 
v ktorom prebiehajú bohaté hody. Iná predstava o pochmúrnejšom svete boha Donna sa 
dostáva do popredia počas sviatku Samhain, keď je podsvetie vnímané ako relatívne 
nebezpečné miesto.      

Bohaté hroby zo Železnej doby potvrdzujú vieru v posmrtný život, ktoré pravdepodobne 
zahŕňali cestu do podsvetia a hodovanie. Meno boha podsvetia zo Železnej a Rímskej doby 
nie sú známe, aj keď Caesar spomína predstavu Galov ako potomkov Dis Pater (Rímsky Pán 
podsvetia). Na niektorých Rímsko-Keltských stélach a objektoch sú božstvá v spoločnosti 
zvierat spájaných s podsvetím (havran, pes). V neskoršej Írskej tradícii to bol vyššie 
spomínaný Donn, aj keď o ňom máme dochované minimum informácií. Osobitnou 
kategóriou sú Morrigan, spájané s bojom a smrťou. 

1.3.8 Kultová dôležitosť hlavy 

Už v Laténskej dobe jestvujú archeologické dôkazy o dôležitosti hlavy v Keltskom svete, 
predovšetkým v Gálii. Niektoré sochy a svätyne demonštrujú dôležitosť hlavy v podobe 
kamenných stĺpov/hláv alebo lebiek mladých mužov, pravdepodobne bojových 
obetí/zajatcov. Lebky boli starostlivo ukladané do výklenkov, pravdepodobne zasvätené 
lokálnemu božstvu/božstvám na počesť víťazstva. V Írskych cykloch sa táto tradícia 
zachovala ako dôležitá súčasť „imidžu“ vojnového hrdinu, vo Waleských mýtoch sa 
zdôrazňuje zase magický potenciál (viď druhá vrstva Mabinogi). Okrem toho vieme 
o minimálne dvoch prípadoch keď sa lebka ozdobila a použila ako rituálna nádoba. Hlava 
predstavovala centrum ľudského tela a preto nie je prekvapujúce, že bola táto časť tela  často 
zdôrazňovaná v keltskom umení.  
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Archeologické nálezy podporujúce kult hláv z Gálie 

1.3.9 Zvieratá 

Havran/vrana: spájané s bohyňami vojny, v Rímskej dobe s Apollom, neskôr s bohyňami 
vojny 

Medveď: spájaný s bohyňou Artio, ktorá je zobrazovaná ako benevolentná bohyňa s atribútmi 
hojnosti 

Diviak: dôležité a často zobrazované zviera, spájaný s bohyňou Arduinnou (zobrazovaná ako 
lovkyňa a zároveň ochrankyňa lesa)  

Had: spájaný s liečiteľstvom a symbol regenerácie, možný chtonický aspekt 

Jeleň: predstaviteľ divokej prírody, jeho parohy sa objavujú ako atribút niekoľkých božstiev 
(hlavne Cermuna) 

Hus: agresívne zviera spájané s vojnou a Marsom 

Žeriav: na stélach spájaný s bohom Esusom, v Írskych mýtoch spájaný s potrestaním 
zlomyseľných žien 

Pes: spájaný s podsvetím, lovom, liečením a strážením, spája sa hlavne s bohyňou 
Nehalenniou 

Kôň: spájaný s Eponou a v neskorších mýtoch s Rhiannon, symbol vysokého statusu 
v spoločnosti 
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1.4 Mýty 

1.4.1 Waleské mýty 

V rámci Walesu je mytologická tradícia písomne zaznamenaná kresťanskými redaktormi až 
na konci stredoveku (13.-14. storočie). V stredovekých Waleských mýtoch sa stretávame 
s väčším vplyvom kresťanstva, čo môžeme pozorovať na „degradovaní“ božstiev na 
hrdinské, historické alebo „len“ nadprirodzené bytosti. Viaceré motívy majú paralely nielen 
v Írskej mytológii, ale aj v archeologických nálezoch zo Železnej a Rímsko-Keltskej doby. 
Najdôležitejším prameňom sú štyri „vetvy“ zo zbierky Mabinogi a niekoľko ďalších 
príbehov, ako Culhwch a Olwen, písomne zaznamenané v neskorom stredoveku. Motívy sú 
ale jednoznačne staršieho dáta, pravdepodobne z obdobia okolo 4.-6. storočia. Manuskripty, 
ktoré obsahujú tieto texty, sú Červená kniha Hergestu, Biela kniha Rhydderchu, Kniha 
Aneirinu a Kniha Taliesinu.  

Prvá vetva Mabinogi 

Pwyll, princ Dyfedu 

Hlavnou hrdinkou tejto vetvy je Rhiannon, ktorá síce nie je označovaná ako bohyňa, no jej 
nadprirodzený status je evidentný. Príbeh začína stretnutím princa Pwylla z Dyfedu a kráľa 
Arawna na poľovačke. Pwyll si totiž privlastní úlovok Arawna, čím ho urazí a ako 
kompenzáciu si vymenia podoby. Pwyll odchádza do Annwfnu, ríše Arawna, kde žije jeden 
rok a keď porazí jeho nepriateľa Hafgana, zabezpečí alianciu medzi oboma ríšami. Rhiannon 
vstupuje do príbehu v momente keď Pwyll vidí nádhernú ženu na bielom koni, ktorú 
nemohol nik z jeho družiny dobehnúť. Napokon na ňu Pwyll zavolal, na čo mu vysvetlila, že 
ho vyhľadala ako svojho budúceho manžela namiesto jej nechceného nápadníka Gwawla. 
Dohodli sa na uzavretí manželstva u jej otca, ktoré sa malo odohrať do roka a do dňa. Na 
oslavu prišiel aj zamaskovaný Gwawl a vďaka úskoku zaujal Pwyllovo miesto po boku 
Rhiannon. Tá ale navedie Pwylla na použitie jej magického vreca, ktoré nemôže byť 
naplnené, na uväznenie Gwawla a jeho definitívnu porážku. Po svadbe Rhiannon porodí 
syna, ktorý ale vzápätí bez stopy zmizne. Jej komorné ju v strachu o svoj život obvinia 
z vraždy a zjedenia dieťaťa. Za tento skutok je netradične potrestaná – musí sedieť pri 
hradnej bráne po dobu siedmych rokov, rozprávať návštevníkom svoj príbeh a ponúknuť im 
odvoz na chrbte. Medzitým sa dozvedáme o osude jej strateného syna. Teyrnon vlastní 
kobylu, ktorá každý rok porodí žriebä, no to následne zmizne. Keď je jednej noci na stráži, 
zbadá monštrum zodpovedné za krádež jeho žriebät a odsekne mu ruku. Následne nájde pri 
stajni dieťa, ktoré si so ženou adoptujú. Keď dieťa vyrastie, jeho adoptívni rodičia vidia jeho 
podobnosť s Pwyllom a privedú ho na kráľovský dvor. Rhiannon mu dáva meno Pryderi 
(Strata), ako pripomienku na jej potupu a trest. 
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Dôležité body: 

- Zvieratá z oného sveta (ríše Arawna) sú biele alebo bielo-červené 
- Prvé stretnutie Pwylla a Rhiannon sa odohralo na magickom mieste, ktoré spájalo dva 

svety 
- Rhiannon a úzke spojenie s koňmi, pravdepodobne odkaz na bohyňu Eponu 
- Motív magického „bezodného“ vreca    

Druhá vetva Mabinogi 

Branwen, Llyrova dcéra 

Príbeh sa začína uzatvorením manželstva medzi Branwen, sestrou Brana (kráľa Británie), 
a Matholwchom, Írskym kráľom. Nevlastný brat nevesty Efnysien sa ale urazí, keďže s ním 
nik nekonzultoval tento zväzok, a zohavil kone Írskeho kráľa a jeho družiny. Na znak 
zmierenia podaroval Bran svojmu švagrovi nové kone a poklad, súčasťou ktorého bol aj 
magický kotol schopný oživiť mŕtvych. Po svadbe odišli novomanželia do Írska a narodil sa 
im syn Gwern. Branwen však prenasledovala potupa jej manžela, ktorú mu neustále 
pripomínali, až sa napokon rozhodol odobrať jej status kráľovnej a poslal ju slúžiť do 
kuchyne. Aby unikla tomuto potupnému stavu, vychovala škorca a poslala správu svojmu 
bratovi. Bran neváhal a vybral sa do Írska viesť proti Matholwchovi vojnu. Bol natoľko 
obrovský, že šiel cez more peši, lebo by sa nezmestil na loď. Aj napriek zlému zachádzaniu 
poradila Branwen Írom aby postavili veľkú sálu na uzmierenie Brana. To ale nepomohlo, 
lebo Efnysien odhalil úskok Írov, ktorí sa skryli v hale, a navyše upálil svojho synovca 
Gwerna. Následne vypukol veľký boj a aj keď mali Íri magický kotol, Efnysien sa postaral 
o jeho zničenie. Spúšť prežilo len päť tehotných Írskych žien a sedem Britských bojovníkov. 
Bran bol smrteľne ranený a požiadal svojich bojovníkov, aby mu odsekli hlavu a pochovali ju 
v Londýne. Hlava bola nažive aj po dekapitovaní, schopná hovoriť a prednášať proroctvá. 
Okrem hlavy robili bojovníkom spoločnosť na spiatočnej ceste aj magické vtáky, ktorých 
spev zmierňoval žiaľ. Branwen zomrela od žiaľu nad utrpením, ktoré spôsobila.  

Dôležité body: 

- Magický kotol, ktorý oživuje mŕtvych (tí sú ale nemí) 
- Bran a jeho nadprirodzené vlastnosti 
- Kult hlavy 
- Magické vtáky 
- Branwen je označovaná za jednu z troch „matiek“ Britských ostrovov 
- Branwenina snaha sprostredkovať mier 
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Tretia vetva Mabinogi 

Manawydan, Llyrov syn 

Dej pokračuje návratom Pryderiho, syna Pwylla a Rhiannon, ako jedného zo siedmych 
preživších vojny proti Írskemu kráľovi. Prichádza v spoločnosti Manawydana, právoplatného 
dediča Britského trónu. Ten je ale pod vládou Caswallona, a tak Pryderi ponúkne 
Manawydanovi panstvo Dyfed a svoju matku za ženu. Pryderi a jeho manželka Cigfa cestujú 
spolu s novomanželmi po Dyfede, až pokiaľ sa nerozhodnú odpočinúť si na mieste, kde sa 
prvý krát stretol Pwyll s Rhiannon. Avšak krátko na to, ako si tam oddýchnu, sa stane 
pohroma a zanechá zdevastovanú krajinu, v ktorej žijú len divoké zvieratá. Po dvoch rokoch 
odídu a živia sa v mestách výrobou sediel, štítov a topánok vysokej kvality. Pryderi je ale 
nespokojný s ich životom medzi nižšími vrstvami a tak sa vracajú do Dyfedu. Následne spolu 
s Manawydanom stopujú bieleho diviaka, ktorý ich dovedie do hradu. Aj napriek varovaniu 
vojde Pryderi dovnútra a ostane v ňom uväznený. Rhiannon sa ho vyberie zachrániť, no ani 
ona nepochodí lepšie. Po ich uväznení sa Manawydan sa rozhodne pestovať pšenicu, ktorej 
časť mu ale niekto ukradne a tak sa rozhodne chytiť zlodeja.  V noci vidí skupinu myší 
a podarí sa mu chytiť jednu tučnú myš, ktorú obesí ako trest za krádež. Následne ho navštívia 
učenec, kňaz a biskup, ktorí chcú myš vykúpiť. Manawydan ale namiesto zlata žiada 
vysvetlenie kliatby, na čo sa dozvedá že ide o pomstvu Gwawla, bývalého snúbenca 
Rhiannon. Učenec, biskup a kňaz sú v skutočnosti Llywd, Gwawlov priateľ, a chytená myš je 
jeho manželka. Napokon Manawydan vyjedná prepustenie Pryderiho, Rhiannon a zrušenie 
kliatby. 

Dôležité body: 

- Sobáš Rhiannon a Manawydana 
- Magické miesto ako katalyzátor deja 
- Výroba sediel, štítov, topánok 
- Biely diviak (farba zvieraťa oného sveta) 

Štvrtá vetva 

Math, Mathonwynov syn 

V panstve Gwynedd vládol kráľ Math, ktorého nohy museli spočívať v čase mieru v lone 
panny. Keď jeho synovec Gilfaethwy zatúži po Goewin, „kráľovskej panne“, dohodne sa so 
svojim bratom Gwydionom na pláne, ktorý spočíva vo výmene koní a psov za vzácne 
Pryderiho prasiatka. Keď ale vyjde najavo, že kone a psy boli len magické ilúzie, Math musí 
ísť do vojny proti urazenému Pryderimu. Tým pádom ostane Goewin nechránená a obaja 
bratia ju znásilnia. Ďalším následkom konfliktu bola Pryderiho smrť. Math si pre svojich 
synovcov pripraví netradičný trest: oboch zmení na zvieratá, ktoré musia v danej podobe žiť 
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jeden rok a splodiť v danej podobe potomkov. Najprv sa premenia na jeleňov, potom 
diviakov a napokon vlkov. Ich synov si Math adoptuje a zároveň sa ožení s Goewin, aby jej 
tým kompenzoval potupu. Stále ale potreboval nájsť novú pannu a Gwydeon odporučí jeho 
sestru, Arianrhod. Math ju podrobí testu: Arianrhod musí prekročiť magickú palicu/prút. 
Touto skúškou ale neprejde a v okamihu porodí syna, ktorého následne odvrhne a odmietne 
mu nárok na meno, zbrane a ľudskú manželku – pokiaľ mu ich sama nepridelí. Gwydeon sa 
ujme svojho synovca a prekabáti svoju sestru pomocou ilúzií, a tak chlapec dostáva meno 
Lleu Llaw Gyffes a neskôr aj zbrane. S manželkou je to komplikovanejšie a tak Math spolu 
s Gwydeonom zostroja krásnu ženu z dubu a kvetov, ktorej dajú meno Blodeuwedd. 
Manželstvo ale nebolo šťastné a Blodeuwedd si našla milenca, s ktorým plánovala Lleuvou 
smrť. Keďže ho nebolo ľahké zabiť, vymámila od neho jediný spôsob, ktorý následne jej 
milenec zrealizoval. Lleu ale nezomrel a premenil sa na orla, ktorého Gwydeon vystopoval 
a opäť premenil na človeka. Blodeuwedd bola za trest premenená na sovu a jej milenec 
odsúdený k smrti Lleuovou rukou.  

Dôležité body: 

- Math ako čarodejník 
- Magická moc panenstva 
-  Premena na zvieratá 
- „panenská matka“ Arianrhod (jej meno znamená Strieborné koleso) 
- Matka ako darca mena, zbraní a manželky 
- Blodeuwedd a jej „slobodný“ výber partnera 
- Špecifické okolnosti Lleuovej smrti 
- Panna a matka, nepoškvrnené počatie a zdanlivá nemožnosť smrti 
- Božská povaha Lleuda, zrejme podoba boha Lugha 
- Arianrhod, Gwydeon a Gilfaethwy boli deťmi Don, zrejme božskej matky 

Ostatné dôležité udalosti a mýty 

Bitka Stromov 

Tento príbeh sa zachoval pomerne útržkovito v niekoľkých neskorostredovekých zdrojoch, 
ale jadro pozostáva z konfliktu „detí (bohyne) Don“ a silách Annwnu (Oného sveta). 
Dôvodom konfliktu je krádež zvierat kráľa Arawna Amaethonom, synom Don. Počas 
jedného z bojov Gwydeon, spolu so svojim bratom a synovcom, začarujú stromy, ktoré 
následne ožijú a bojujú po ich boku. Gwydeonovi sa podarí vyhrať boj uhádnutím mena 
Arawnovho bojovníka. Moderní autori ponúkajú niekoľko vysvetlení tejto udalosti, avšak 
v kontexte príbehu je dôležité odcudzenie zvierat z Oného sveta a magická moc Gwydeona, 
ktorá je prominentná v Štvrtej vetve Mabinogi.   
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Culhwch a Olwen 

Tento príbeh sa radí medzi Artušovské legendy a je pravdepodobne najstarším dochovaným 
príbeh o legendárnom panovníkovi, datovanom do 11. storočia. Kráľ Artuš je ale len 
vedľajšia postava, ktorá pomáha hlavnému hrdinovi Culhwchovi. Jadro príbehu má viac 
mytologických ako hrdinských prvkov, s hlavným hrdinom Culhwchom plniacim takmer 
nemožné úlohy potrebné na získanie ruky Olwen. Viacero postáv vystupujúcich počas deja 
má nadprirodzené vlastnosti a/alebo má napojenie na Welšské rodiny bohov, napríklad 
Amaethn (božský oráč), Gofannon (božský kováč), Mabon ap Modron (Mapon, syn bohyne 
Modron), Ysbaddaden (obor, otec Olwen) a iní. Dej sa začína Culhwchovím odmietnutím 
svojej nevlastnej sestry, ktorú mu núka jeho nevlastná matka za manželku. Macocha na neho 
preto uvalí kliatbu, podľa ktorej sa neožení s nikým iným ako Olwen, dcérou obávaného obra 
Ysbaddadena. Na to aby ju našiel, potrebuje pomoc svojho bratranca Artuša, ku ktorému sa 
vyberie na jeho dvor v Celliwigu. Tam sa Culhwch dočká jeho pomoci a vydáva sa získať 
Olwen sprevádzaný jeho šiestimi bojovníkmi. Olwen je jeho dvoreniu naklonená, avšak 
upozorňuje ho na svojho otca, ktorý musí súhlasiť so sobášom. Ysbaddaden totiž neprežije 
svadbu svojej dcéry a preto zadáva Culhwchovi okolo štyridsať zdanlivo nesplniteľných úloh. 
Hrdina stihne splniť niekoľko úloh predtým ako obor zomrie a Olwen sa za neho môže 
vydať. Medzi úlohy, ktoré musel splniť, patrili napríklad: ulovenie diviaka Twrch Trwytha 
(ktoré obnášalo niekoľko vedľajších úloh potrebných na prípravu lovu), záchrana Mabona ap 
Modrona (syna bohyne Modron) z jeho vodného väzenia, zisk magického a/alebo 
výnimočného  kotla/harfy/rohu/hrebeňa/reťaze apod.  

Dôležité body: 

- Spojenie s Artušovským cyklom 
- Zoznam magických predmetov/zvierat 
- Nadprirodzená povaha Ysbadaddena 
- Trojica mladý nápadník: krásne dievča : starý žiarlivý manžel/otec/nápadník  
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Waleská rodina bohov: 
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1.4.2 Írske mýty 

Problém pri skúmaní Írskych mýtov a hrdinských cyklov je podobný ako vo Walese: texty 
boli zapísané kresťanskými redaktormi až v období stredoveku. Na základe zachovaných 
textov rozlišujeme tri hlavné kolekcie Írskych mýtov: Mytologický cyklus, Ulsterský cyklus 
a Fionský cyklus. V prvom sú zahrnuté diela ako Kniha invázií (Leabhar Gabhala) a Dejiny 
miest (Dinnshenchas), ďalšie dve sa zaoberajú božstvami a hrdinami „zlatého veku“. Božstvá 
zobrazené v Írskych, tak ako aj Waleských, písomných zdrojoch majú vyvinuté osobnosti 
a niekedy aj jasné funkcie. Ďalším zdrojom sú ranostredoveké Životy svätých, hlavne sv. 
Brigid a sv. Patrika, v ktorých vystupujú druidi, mágia, veštenie a „upadajúce“ 
predkresťanské zvyky.  

1.4.2.1 Mytologický cyklus 

Táto zbierka hovorí o dávnych Írskych dejinách a bohoch, predovšetkým o ich skutkoch 
počas piatich invázií (Lebor Gabála Érenn). Dominantnou skupinou božstiev boli Tuatha De 
Danan (ľud bohyne Danu), ale objavujú sa v nej aj iné nadprirodzené bytosti a osobitné 
príbehy, často spájané s motívom cestovania. Tým pádom sa nestretávame s „klasickým“ 
mýtom o stvorení sveta a jeho obyvateľov, ale skôr o dejinách osídlenia Írskeho ostrova 
rôznymi obyvateľmi.  

Prvá vlna: Cesair 

Podľa pokresťančenej verzie bola Cesair vnučkou Noema a postavila si vlastnú archu, 
s plánom obývať opustené ostrovy na Západe. Zobrala so sebou svoju najbližšiu rodinu a 
stopäťdesiat žien oplývajúcich schopnosťami a vedomosťami, posadila ich na tri archy 
a niekoľko rokov sa plavili smerom na Západ. Napokon dorazila do cieľa len jedna loď 
s Cesairinou rodinou a päťdesiatimi ženami, ktoré prerozdelili medzi Caesarinho otca, brata 
a manžela. Napokon ale ostal len jej manžel Fintan, ktorý ušiel a nadobudol schopnosť 
premeny na zviera, čím mohol prežiť tisícročia a vyrozprávať svoj príbeh. Cesair zomrela od 
žiaľu za svojim manželom a takmer všetky ostatné ženy sa utopili, okrem bojovníčky Banby.  

Druhá vlna: Partholon 

Na opäť opustený ostrov dorazil Partholon, obor z Grécka, potom ako bol nútený utekať pred 
kliatbou. Keď dorazil do Írska spolu so svojou rodinou, rozšírili ostrov, ale napadli ich 
morskí piráti Formoriani. Tento stret vyústil do magického boja a víťazstva Partholona, ktorý 
zveľadil ostrov a stal sa jeho kráľom. Počas jeho vlády sa ale stala prvá vražda, keď ho jeho 
manželka podviedla so sluhom a kráľ ho zo žiarlivosti zabil. Avšak kliatba, pred ktorou sa 
snažil Partholon utiecť, ho napokon dostihla a celý ostrov vymrel na následky zničujúceho 
moru. Opäť prežil len Fintan, aby mohol vyrozprávať históriu ďalším obyvateľom.  
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Tretia vlna: Nemed 

Fintan bol svedkom príchodu ďalších obyvateľov, ktorí prišli na tridsiatich lodiach, vedených 
Nemedom. Aj oni sa dostali do konfliktu s Fomorianmi, ktorých si na istý čas podrobil, ale 
keď neskôr zomrel, Fomoriani sa dostali do vedenia a utláčali Nemedianov. To viedlo 
k ďalšiemu konfliktu a úteku časti Nemedianov z Írska do Grécka, ktorí sa ale neskôr vrátili 
späť a rozdelili ostrov na päť provincií. Opätovne porazili Fomorianov a vládli v mieri, aj 
keď len veľmi krátko.  

Štvrtá vlna: Tuatha de Danann a prvá bitka Moy Tura 

Po krátkej vláde Fir Bolgov, Gréckej vetvy Nemedianov, prichádzajú na ostrov potomkovia 
ich príbuzných, ktorí pôvodne odišli na sever. Boli znalí mágie a tajných vedomostí 
a priniesli so sebou štyri magické predmety: kotol hojnosti, večne ostrý meč, kopiju ktorá 
nikdy neminie cieľ a kameň osudu, ktorý zakričí ak sa na neho posadí právoplatný Írsky kráľ. 
Konflikt ale nastal, keď od Fir Bolg požadovali polovicu Írska, s čím pôvodní obyvatelia 
nesúhlasili. To vyústilo do troch bitiek, pričom v druhej sa podarilo Fir Bolgom odrezať 
kráľovi Nuadovi ruku. Podľa zákonov Tuatha de Danann nemohol mať ich kráľ žiaden 
telesný defekt a tak musel odstúpiť z funkcie. Aj napriek tomu  vo finálnej bitke zvíťazili 
a rozhodli sa prenechať jednu provinciu svojim protivníkom.  

Piata vlna: Druhá bitka Moy Tura 

Po porážke Fir Bolgov sa museli Tuatha de Danann vysporiadať s Fomorianmi. Nuadov 
nástupca sa stal Breas, ktorý bol sčasti z oboch znepriatelených skupín a tým Tuatha de 
Danann dúfali v dobré vzťahy. To sa ale nestalo, keďže Breas preferoval Fomorianov a tak 
bol zosadený z trónu. Toto napätie vyústilo do vojny a Fomoriani chceli opätovne dosadiť 
Breasa na trón, a ich vojská viedol veľký bojovník Balor. Mal magické a nebezpečné oko 
uprostred čela, no bol už starý a preto mal piatich pomocníkov, ktorí otvárali oko a namierili 
ho na nepriateľov. Podľa veštby ho mohol poraziť len jeho vnuk Lugh, ktorého sa pokúsil 
v detstve zabiť, ale bol zachránený a otcom (z rodu Tuatha de Danann) poslaný do učenia. 
Keď sa zberalo k bitke, Lugh sa chcel pripojiť k národu svojho otca a tak prišiel na Taru. 
Tam ho ale najprv odmietli pustiť k vojsku, aj keď poznal veľa rôznych umení. Napokon ho 
ale pustili, keďže nik iný neovládal všetky zručnosti súčasne. Na zhromaždenie spraví veľký 
dojem a požiadajú ho, aby viedol ch vojenské oddiely do boja proti Fomorianom. Medzitým 
sa Dagda snaží dostať Morrigan na ich stranu – bohyňa sa postavila ponad rieku, aby 
zabránila Dagdovi v pohlavnom styku. Napokon ale k nemu dôjde, ale Morrigan je spokojná 
a tak sa pridáva na stranu Tuatha de Danann. Aj napriek tomu sa Dagda pokúsil vyjednávať 
s Fomorianmi, ale tí ho len zosmiešnili. Keď došlo k boju, Lugh použil prak a zasiahne 
Balora do magického oka, ktoré sa pretočí a zasiahne vlastných bojovníkov. Aj keď Tuatha 
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de Danann zvíťazili, stále im chýbal kráľ. Miach, syn Dian Cechta, bol veľmi nadaný 
a podarilo sa mu opätovne dorásť Nuadovu ruku, čím mohol opäť zasadnúť na trón.  

Počas tejto bitky Fomoriani ukradli magickú Dagdovu harfu. Tá mala schopnosť rozosmiať, 
rozplakať a spôsobiť bojovníkom zabudnúť na strach z boja. Po tom ako ju odcudzili sa 
skrývali v opustenom hrade a aj keď vedeli, že bitku prehrali, utešovali sa aspoň harfou. Keď 
ale Tuatha de Danann zistili, že im chýba, vybrali sa Ogma a Lugh spolu s Dagdom získať ju 
späť. Keď ju už takmer mali, Fomoriani sa zobudili a aj keď boli v značnej prevahe, Dagda 
začal hrať na harfu: najprv veselú, potom smutnú a napokon uspávajúcu melódiu.  

Najdôležitejší členovia Tuatha de Danann: 

Dagda: syn Danu, vodca, prezentovaný sa ako štedrý boh , vlastník magického kotla hojnosti 
a magickej harfy,  spájaný s vojnou, zbraň: veľká palica, znalec skrytej múdrosti 

Dannu: vodkyňa bohov, má znaky bohyne matky ale aj vojny, je po nej pomenovaných 
niekoľko topografických miest 

Nuadu Striebornoruký: kráľ Tuatha de Danann, vlastník mocného meča 

Dian Cecht: božský liečiteľ a remeselník, zhotoviteľ Nuadovej striebornej ruky  

Manannan: bielovlasý boh mora, odetý v pestrofarebnom plášti, majiteľ magických 
predmetov (loď, kôň, meč), majiteľ prasiatok, ktoré sa magicky regenerujú zakaždým keď sú 
zjedené, jeho manželka bola Fand 

Morrigan: bohyňa vojny, často sa zjavuje v podobe vrany, trojjediná podoba 

Aengus Óg: Dagdov syn, boh lásky, večný mladík počatý a narodený v ten istý deň, pomáhal 
mladým milencom, jeho partnerkou bola Caer (zakliata na labuť) 

Brigid: bohyňa liečenia, umení a poézie, spájaná so sviatkom Imbolc, s príchodom 
kresťanstva bola transformovaná na Sv. Brigid (prvú mníšku v Írsku)  

Cian: Lughov otec, vlastník magickej kravy  

Lugh: napoly z rodu Tuatha de Danann, predurčený k zničeniu svojho starého otca Balora, 
znalec všetých zručností 

Šiesta vlna: Milovi synovia (Milesiáni) 

Po dlhej vláde Tuatha de Dannu nastalo neisté obdobie, keď sa traja bratia nezhodli na tom, 
kto má zasadnúť na Írsky trón. Keď k nim prišiel na návštevu Ith z Pyrenejského polostrova, 
bol zavraždený a jeho družina sa vracia späť. Ithov príbuzný Mil sa rozhodne pomstiť ho 
a vypraví sa na cestu do Írska, avšak nedožije sa príchodu. Jeho synovia pokračujú v ceste 
a prichádzajú na kráľovský dvor na Tare predložiť dôvod svojej cesty. Traja králi si vyžiadali 
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tri dni na rozmyslenie svojich ďalších krokov. Túto dohodu ale nedodržali a zoslali magickú 
búrku na Milesiánske lode, no ich muži tento trik odhalili. Keď sa opätovne vylodili, stretli tri 
kráľovné Tuatha de Danann: Banb, Eriu a Fodlu, ktoré im sľúbili pomoc ak Írsko pomenujú 
podľa nich. Na Tailtskej pláni sa odohral boj medzi Milesiánmi a Tuatha de Danann, ktorý 
vyústil v masaker pôvodnej božskej generácie. Tí, ktorí prežili, sa rozhodli odísť do kopcov, 
lesov, vôd a prenechať Írsko Milesiánom.   

Lirove deti 

Počas vlády Tuatha de Dannan nastal konflikt o kráľovský trón medzi dvoma kandidátmi: 
Lirom a Bobh Deargom. Vyhral ale Bobh Dearg, lebo mal manželku a Lir bol slobodný. 
Nový kráľ sa ale obával Lirovho hnevu, a tak po pozval k sebe na hody a ponúkol mu jednu 
zo svojich dcér za manželku. Vybral si Aobh, s ktorou bol istý čas šťastný a porodila mu 
dcéru a syna. Avšak pri pôrode dvojičiek Aobh zomiera a zlomený Lir sa utešoval ich deťmi. 
Jeho svokor bol z toho nešťastný a oženil ho s ďalšou zo svojich dcér, Aoife. Tento zväzok 
ale nebol šťastný, keďže Lir sa staral len o svoje deti a Aoife na ne postupne zatrpkla. 
Jedného dňa ich vzala na návštevu k ich starému otcovi, Bobh Deargovi, a cestou zastavila 
pri jazere. Keď do neho všetky deti vošli, Aoife ich premenila na labute, ale ponechala im 
ľudský hlas a rozum. Deti prosili svoju macochu o odkliatie, no tá im odkázala, že kliatba 
pominie až o deväťsto rokov. Po tomto čine Aoife oklame svojho otca aj manžela, no tí na to 
prídu a zastavia sa pri jazere, z ktorého počujú detské hlasy. Tam im zakliate labute 
vyrozprávajú čo sa stalo a Bobh Dearg za trest premenil Aoife na vzdušného démona. Lir 
robil všetko pre zmiernenie utrpenia svojich detí a presťahoval svoj hrad k jazeru, ale po 
tristo rokoch museli labute odísť preč. Keď sa po ďalších tristo rokoch utrpenia vrátili späť, 
nenašli svojho otca a zistili, že doba Tuatha de Danann pominula. Na jazero neskôr prišiel 
mních Malachi, ktorý bol prekvapený ich ľudským rozumom a hlasom. Labute mu 
vyrozprávali svoj príbeh a mních im zasa hovoril o novej kresťanskej viere. Po určitej dobe 
k nim prišiel kráľovský posol so správou, že princezná žiada od svojho snúbenca ako dar 
štyri magické labute. V momente keď ich vytiahnu z jazera, premenia sa opäť do ľudskej 
podoby. Všetky roky sa ale odrazili na ich podobe a stali sa z nich starí ľudia. Keď videli, že 
sa ich život blíži ku koncu, najstaršia sestra Fionnoula požiadala mnícha aby ich pokrstil, 
spolu s jej troma bratmi Aodhom, Connom a Fiachrom.    

Branova cesta 

Bran bol Írskym kráľom, ale táto hodnosť mu neprinášala šťastie a tak jedného dňa počas 
slávnosti potajme odišiel zo svojho hradu. Počas cesty začul nádhernú hudbu a nasledoval jej 
zdroj, no nepodarilo sa mu ho nájsť a napokon zaspal. V sne mal víziu o krásnej žene 
z Oného sveta, a keď sa prebudil, držal strieborný konár so zlatými jablkami. Spočiatku tomu 
neprikladal veľký význam, ale keď mal podobný sen nasledujúcu noc, tajomná žena k nemu 
prehovorila a povedala mu, aby ju šiel hľadať na Ostrov žien. Bran nemeškal a postavil loď, 
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na ktorú vzal aj svojich nevlastných bratov a ich mužov, plávajúc na Západ. Počas plavby sa 
stretli s Manananom, bohom mora, a nazreli do jeho podmorskej ríše. Prvý ostrov, na ktorý 
natrafili, bol Ostrov radosti a bol obývaný neustále sa smejúcimi ľuďmi. Po tom už našli 
vytúžený Ostrov žien, na ktorom bola aj žena z Branovej vízie. Boli vrelo privítaní a 
pohostení a celý rok sa venovali len hrám a hodovaniu. Keď nastal čas vrátiť sa späť do Írska, 
kráľovná ostrova mu povedala, že ich doma čaká len žiaľ. Aj napriek tomu Bran trval na 
odchode, tak mu kráľovná poradila aby nepoložil nohu na zem a vzal si so sebou spoločníčku 
z ostrova. Keď sa priblížili k Írsku, zbadali výraznú zmenu už na pobreží. Zmenil sa nielen 
charakter krajiny, ale aj vzhľad ľudí a len jeden starý muž si pamätal legendu o dávnom 
kráľovi Branovi. Vtedy pochopili, že od ich odchodu uplynulo niekoľko storočí a ak by 
vstúpili na ostrov, rozpadli by sa na prach. Bran tak predal informácie o ich ceste ľuďom na 
pobreží a vyplával opäť na more k ostrovom Oného sveta.  

Midir a Etain 

Ďalším z kráľov Tuatha de Danann bol Midir, ktorý vládol spolu so svojou manželkou 
Fuamnach. Jedného dňa sa vybral Midir navštíviť ich adoptovaného syna, Oengusa, a cestou 
stretol krásnu ženu, s ktorou sa do seba zamilovali. Jej meno bolo Etain a spolu strávili rok 
v Aengusovom dome, no nedokázali sa od seba odlúčiť a tak si ju Midir vzal na kráľovský 
dvor. To pochopiteľne nahnevalo Fuamnach a tak premenila Etain na motýľa. Midir ju ale 
spoznal a dával na motýľa pozor, tak Fuamnach privolala búrku a odviala Etain až 
k Oengusovmu domu, kde ju boh lásky spoznal a na istý čas ochránil. Avšak kliatba ju stále 
prenasledovala a ďalšia búrka ju odviala ku kráľovskému dvoru, kde spadla do čaše s vínom. 
Kráľovná vypila nápoj spolu s motýľom a o deväť mesiacov porodila dcéru, z ktorej vyrástla 
chýrna krásavica, no bez spomienok na svoj život medzi Tuatha de Danann. Keď dostatočne 
vyrástla, vydala sa za Írskeho kráľa Eochaida Airema a určitý čas žili v pokoji. Avšak 
zakrátko ju Midir našiel a všetko jej rozpovedal, no Etain ho nespoznávala a odmietla ho 
s tým, že je vydatá žena. Midir sa ale nevzdal a vyzval jej manžela na partiu šachu, 
s podmienkou že víťaz dostane to, o čo si zažiada. Kráľ prehral a Midir žiadal objatie a bozk 
od jeho manželky. To ale nebolo Etainmu manželovi po vôli a povedal, aby Midir prišiel po 
svoju odmenu o mesiac. Postavil okolo Etain stráže, ale Midir sa pomocou mágie dostal 
dovnútra a objal ju, na čo sa jej vrátili spomienky a odišla so svojim milencom späť medzi 
Tuatha de Danann.  Eochaid ju ale hľadal a napokon sa mu podarilo nájsť Midirov príbytok 
a žiadal späť svoju manželku. Midir mu ukázal päťdesiat žien rovnakého zjavu, z ktorých si 
mal vybrať svoju pravú manželku. Keď s ňou odišiel a splodil dieťa, Midir mu k jeho 
zhrozeniu prezradil, že to bola jeho vlastná dcéra.  
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1.4.2.2 Ulsterský cyklus 

Udalosti tohto cyklu sa odohrávajú približne v prvom storočí a rozprávajú o konflikte medzi 
dvoma Írskymi kráľovstvami: Ulsterom a Connachtom. Hlavnými hrdinami Ulsteru sú kráľ 
Conchobar a jeho synovec Cú Chulain, ktorí stoja oproti mocnej kráľovnej Medb. Do cyklu 
je zakomponovaných niekoľko vedľajších príbehov a viacero postáv ma božské atribúty, 
poukazujúc skôr na ich mytologický pôvod. Jednou z najdôležitejších častí je krádež dobytka 
v Cooley (čo bola dôležitá činnosť sama o sebe), ktorá sa začína porovnávaním majetku 
kráľovnej Medb a jej manžela Aililla. Ailill vlastní znamenitého bieleho býka, ktorému sa 
mohol vyrovnať len hnedý býk z Ulsteru. Medb sa preto rozhodne získať ho a tým prevýšiť 
svojho manžela: najprv sa dohodne s jeho majiteľom na jeho „vypožičaní“ výmenou za 
bohatstvo, zem a sexuálne služby. Majiteľ hnedého býka najprv súhlasí, ale keď vyjde najavo 
že ho kráľovná neplánuje vrátiť, vypukne konflikt. Medb to ale nezastaví, napadne Cooley 
a získa hnedého býka, ktorý ale napokon neprežije súboj s Ailillovim bielym býkom 
a podľahne zraneniam.  

Cú Chulain 

Najväčším hrdinom cyklu je Cú Chulain (Culannov pes), úhlavný nepriateľ Connachtu 
a Medb. Bol netradične počatým synom boha Lugha a smrteľníčky, po tom ako vypila nápoj 
spolu s muchou v Onom svete. Jeho rodné meno bolo Setanta, prezývku „Culannov pes“ 
dostal potom, ako ľahko porazil stráže na Ulsterskom kráľovskom dvore a psa kováča 
Culanna. Už v mladosti bol podľa druidskej veštby predurčený na krátky, ale hrdinský život. 
Jeho učiteľkou bola Scathach, vedúca akadémie pre vzdelávanie hrdinov v boji, nachádzajúca 
sa na ostrove Skye v Škótsku. Jej tréning bol známy svojou náročnosťou a veľa mladíkov ho 
neprežilo. Okrem toho Scathach viedla vojnu so svojou bývalou žiačkou, Aoife. Pôvodne bol 
k nej Cu Chulain nepriamo poslaný otcom dievčaťa, o ktorého ruku sa uchádzal, v nádeji že 
tréning neprežije. Cuchulain ale spravil na mentorku dojem tým, že zachránil jej synov od 
istej záhuby a neskôr porazil jej nepriateľku Aoife, ktorá sa stala Cú Chulainovou milenkou 
a matkou jeho syna. Cú Chulain sa vyznamenal v boji proti Medb, hlavne keď boli Ulsterskí 
bojovníci pod kliatbou uvalenou Machou. Odrážal jej bojovníkov po dobu trvania kliatby 
a bol donútený bojovať so svojim dobrým priateľom Ferdiom Mac Damanom. Ten sa 
spočiatku konfrontácie zdráhal, aj keď bojoval na strane Medb a tá mu ponúkala nemalú 
odmenu vrátane ruky jej dcéry. Keď to odmietol, prefíkaná kráľovná ho zmanipulovala 
spochybňovaním jeho sily a odvahy. Obaja ale poznali bojové techniky toho druhého a preto 
bol ich súboj nerozhodný. Cú Chulain mal ale výhodu v oštepe Gae Bolga, ktorým ho mohol 
zabiť jednou ranou. Na štvrtý deň už nemohol ovládať svoj bojový zápal a keď na chvíľu 
precitol, Ferdia to využil a dobodal ho. Avšak ani Cú Chulain mu neostal nič dlžný a zasadil 
mu smrteľnú ranu kópiou. Obaja v moment Ferdiovej porážky ľutovali svoj súboj, do ktorého 
boli dotlačení a ktorý skončil smrťou jedného z nich. Ale ani Cú Chulain nebol nesmrteľný. 
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Počas jeho života ho vyzvali mnohí znamenití bojovníci, ktorých porazil. Jeden ale za sebou 
nechal tehotnú vdovu, ktorá porodila šestorčatá (troch chlapcov a tri dievčatá) a vyučila ich 
v mágii za jediným účelom: pomstiť ich otca. Conchobar sa o tom dozvie, ale keďže si 
uvedomuje dôležitosť Cú Chulaina pre jeho vládu, zatají mu to pre jeho vlastnú ochranu. 
Šesť súrodencov vytvorilo ilúziu zvukov vojny, ale Conchobar ich prefíkane prekryl. To ale 
nepomohlo a jedna zo sestier sa premenila na Cú Chulainovu známu a povolala ho do boja. 
Jeho prípravu sprevádzali viaceré nešťastné znaky (krvavé slzy jeho koňa, víno podávané 
matkou premenené tri krát na krv, zjavenie starej ženy umývajúcej jeho zbroj v rieke). Hneď 
na začiatku cesty stretáva tri ženy opekajúce psa (zviera, ktoré sa zaviazal nejesť) a ich 
neodbytné naliehanie a núkanie. Hrdosť mu nedovolila odmietnuť ich pohostinnosť, ale po 
požití mäsa stŕpla celá ľavá polovica jeho tela. Vedel, že porušil svoju geasa (tabu) a tri ženy 
boli Morrigan, bohyne vojny. Postupne stretáva troch magických bratov, ktorí od neho 
žiadajú kopije. Cú Chulain im vyhovie tým, že zasiahne každého z nich do hlavy. Ich 
spoločník, Lugaid Cu Roi, tieto oštepy postupne vytiahne a zabije Cú Chulainovho vozataja, 
koňa a napokon smrteľne raní samotného hrdinu. Cú Chulain nechcel zomrieť ležiaci na 
zemi, a tak sa z posledných síl priviazal o kameň, zvierajúc svoj meč a so smiechom počkal 
na svoj koniec. Tri dni sa nik neodvážil priblížiť k jeho telu a až keď sa Morrigan premenila 
na havrana a usadila na jeho plece, boli si istý jeho smrťou.       V cykle vystupuje ako 
zosobnenie zúrivej a ničivej sily na bojisku, ktorá v zápale boja nepozná priateľa od 
nepriateľa. Preto sú s ním pochopiteľne spojené bohyne Morrigan ako zosobnenia smrti 
a vojny. Jeho manželka bola Emer, ktorá spĺňala všetky kritériá ktoré mal hrdina na svoju 
partnerku, a musel si ju adekvátne „zaslúžiť“. Z mimomanželských pomerov bol 
najvýraznejší jeho vzťah s Fand, manželkou Mananana Mac Lira.    

Medb 

Hlavná ženská postava cyklu,  ktorá vykazuje skôr črty bohyne než smrteľníčky. Pred 
Ailillom, jej manželom v Ulsterskom cykle, mala niekoľkých kráľovských a hrdinských 
partnerov. Jej prvým manželom bol práve kráľ Conchobar, ale toto spojenie nebolo šťastné 
a tak od neho odišla. Na svojho nastávajúceho partnera mala tri požiadavky: aby sa nebál, 
nežiarlil a nebol nečestný. S Ailillom mala osem detí, ale neskôr ho nechala zavraždiť lebo 
jej bol neverný. Sama ale dopadne podobne, keď je zavraždená svojim synovcom. Povahou 
bola krutá a žiarlivo si strážila svoje teritórium, príkladom čoho je napríklad vražda jej 
tehotnej sestry. Taktiež odmietla kráľom uznať vládu nad Tarou (kráľovský kopec), pokiaľ 
s ňou nemali pohlavný styk, poukazujúc na jej suverenitu. V Ulsterskom cykle je vykreslená 
v negatívnych farbách, je ale možné že to bolo spôsobené jej „zľudštením“ a kresťanským 
svetonázorom. Je pravdepodobnejšie, že šlo pôvodne o bohyňu suverenity, spájanú 
s kráľovským úradom, vojnou a teritóriom.  
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„Bohyne“ vojny, sexuality a suverenity 

Medb zdieľa črty podobné bohyniam vojny a suverenity. Je aktívna vojensky a sexuálne, 
v prvom prípade je priam stelesnením deštrukcie bojov a v druhom bol pohlavný styk 
podmienkou vlády na Tare (kráľovský kopec). Ďalšou bohyňou bola Macha, s troma 
rozličnými ale zároveň prepojenými manifestáciami vojny, vládnutia a plodnosti. Zaujímavá 
epizóda spojená s touto bohyňou je v Ulsterskom cykle. Jej manžel, jeden z Ulsterčanov, sa 
chválil jej rýchlosťou a schopnosťou predbehnúť kráľove kone. Aj keď bola Macha 
v deviatom mesiaci tehotenstva, musela sa pretekov zúčastniť. Vyhrala, ale pri nasledovnom 
pôrode zomrela od vyčerpania a prekliala Ulsterských mužov: keď budú svoju silu najviac 
potrebovať, prepadne ich po dobu piatich dní bezmocnosť, tak ako ženy po pôrode. 
Podobnou bohyňou je Morrigán, spájaná s víťazstvom, veštením, ale aj promiskuitou. Jej 
meno sa dá preložiť ako „kráľovná prízrakov“ a v Írskych mýtoch je opisovaná ako tá, ktorá 
je predzvesťou víťazstva alebo smrti hrdinu. Dôležitý je jej úzky vzťah s hrdinom 
Ulsterského cyklu Cú Chulainnom. Pokiaľ jej bol hrdina naklonený, pomáhala mu 
a zabezpečovala víťazstvo, no ak sa jej vzoprel, „pocítil“ jej prudký temperament. Toto 
spojenectvo je prirodzené, ak vezmeme do úvahy Cú Chulainnovu bojovú dravosť 
a deštrukciu, ktorá ho sprevádzala. Obaja boli zosobnením smrti a deštrukcie, každý bol iná 
strana tej istej mince. Zároveň sú Morrígna opisované ako trio bohýň Badbh, Macha 
a Nemhain – no v niektorých prípadoch sa objavujú aj iné mená ako Anand, Fea alebo 
Morrígan. Zjavujú sa ako predzvesť smrti a aj keď sa fyzicky  boja nezúčastňujú, ich vplyv 
na boj je značný v psychologickej miere. Jednou z ich metód naháňania hrôzy a chaosu na 
bojovom boli je schopnosť meniť podobu. Väčšinou je to podoba vrany alebo havrana, často 
ide aj o premenu mladé dievča-dospelá žena-starena. Farba, s ktorou sa najčastejšie spájali, 
bola červená, jedna z tradičných farieb Oného sveta. Spojenie vojny, sexuality a suverenity 
zosobňovali výlučne bohyne. Tieto tri aspekty sa úzko spájali v spojení s ochranou 
zeme, zabezpečením plodivej sily, agresivitou a fyzickou silou. Kráľ bol prezentovaný ako 
odzrkadlenie blaha krajiny, koncept známy z mnohých sociálnych systémov, a bohyňa 
suverenity zase zodpovedná za jeho výber a prípadnú „demisiu“ (občas aj smrť) keď prestane 
plniť svoju funkciu, urazí bohyňu alebo sa nájde lepší kandidát. Nemali by sme to ale vnímať 
ako „totalitnú“ vládu bohyne, skôr šlo o koncept vzájomnej únie pre blaho krajiny. Je ale 
dôležité podotknúť, že bohyňa zosobňujúca Írsko (napr. Eriu, Banbha a Fodla) nemusela mať 
bojový aspekt. Dôležitým bodom v posvätnej únii medzi kráľom a božskou prezentáciou 
Írska bolo podanie červenej tekutiny z posvätnej čaše, ktorú podala bohyňa novému kráľovi. 
Iným súvisiacim motívom je podoba bohyne ako odpudivej stareny, ktorá sa zmení na krásnu 
mladú ženu ak dôjde k spojeniu medzi bohyňou a pravým kráľom. Koncept posvätného 
sobáša je výlučne mytologický a podľa doterajších dôkazov nemá historické základy. Medzi 
ďalšie bohyne s črtami bohyne-matky a úzkym spojením s kráľmi/Írskom by sme mohli 
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zaradiť aj Anu (zrejme ekvivalent bohyne Danu), Boann (bohyňa plodnosti) a Etain (nižšia 
bohyňa/nadprirodzená bytosť).     

Biely a hnedý býk 

Dobytok mal ako ukazovateľa bohatstva a prestíže dôležité miesto v Írskej spoločnosti. 
V centre konfliktu stáli dva znamenité býky, ktoré si boli kvalitou rovnocenné. Dôvodom bol 
ich nadprirodzený pôvod: obaja sa narodili ako muži a pastieri svíň (Friuch a Rucht), 
disponujúci schopnosťou meniť podobu a ovládať mágiu. Avšak kvôli meraniu svojich síl 
a užití mágie na prasce boli prepustení zo svojich služieb a postupne trávili dva roky 
v rozličných podobách (vtáky, morské obludy, jelene, bojovníci, prízraky, draci, červy, 
býky). Počas svojich premien často bojovali proti sebe a tak sa dostali do opozície aj v ich 
poslednom vtelení, spájajúc ich osobný konflikt s bojom medzi Ulsterom a Conachtom.    

Deirdre a Naoise 

Jeden z najkomplexnejších vedľajších príbehov Ulsterského cyklu je o nešťastných 
milencoch Deirdre a Naoise. Počas Conchobarovej návštevy u harfistu a jeho tehotnej ženy, 
druid Cathbada vysloví veštbu: harfistovo dieťa bude nádherné dievča, ale zároveň bude 
príčinou nešťastia a rozkolu. Prítomní muži chceli dieťa usmrtiť hneď o narodení, ale 
Conchobar im v tom zabránil a rozhodol sa dieťa vychovať na odľahlom mieste a keď 
dosiahne dostatočný vek, ožení sa s ňou. Nechal ju v opatere svojej starej pestúnky a okrem 
neho ju smel vidieť len starý, nemý muž. Jedného dňa Deirdre zbadala na čerstvom snehu 
krv, ktorú pojedal havran a vyhlásila, že chce spoznať muža s bielou pleťou, čiernymi vlasmi 
a červenými lícami. Jej pestúnka jej prezradila, že takýto muž existuje a volá sa Naoise, 
Uisneachov syn. Deirdre ju uprosila aby zaranžovala ich stretnutie a na prvý pohľad sa do 
neho zamilovala. Naoise jej cit opätoval, ale nechcel zradiť svojho kráľa a utiecť s jeho 
snúbenicou. Ju to nahnevalo a uvalila na neho „geasa“, čím ho donútila k úteku, na ktorom 
ich sprevádzali Naoisovi starší bratia. Boli nútení opustiť Írsko a usadiť sa v Škótsku, kde 
bratia vstúpili do služieb kráľa. Ten sa ale dozvedel o krásnej Deirdre a chcel ju pre seba, čo 
ich prinútilo k ďalšiemu posunu ďalej na sever, odsúdení na život v pustatine. Medzitým sa 
za nich v Írsku prihováral Fergus Mac Roigh až napokon Conchobar povolil ich návrat. 
Fergus sa vybral do Škótska, s vrelým privítaním od bratov ale obavami zo strany Deirdre, 
ktorá tušila zradu. Keď Conchobar zistil, že jeho bývalá snúbenica nestratila nič zo svojej 
krásy, nariadil útok, ktorý ale spôsobil rozkol v družine a kráľa poslúchla len polovica. Nikto 
ale nechcel bratov zabiť, okrem jedného cudzieho bojovníka, ktorý sa chcel pomstiť. Naoise 
ho požiadal, aby im trom zoťal hlavy naraz jeho mečom, a tak sa aj stalo. Bojovníci, ktorí 
odmietli zaútočiť, odišli spolu s Fergusom slúžiť kráľovnej Medb. Conchobar sa márne 
pokúsil dvoriť Deirdre, a keď to nešlo po dobrom, z hnevu ju prisľúbil na rok vrahovi 
Naosieho a jeho bratov. Deirdre ale radšej spáchala samovraždu.  
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1.4.2.3 Fionský cyklus 

Aj keď v centre tohto cyklu stojí hrdina Finn, nemenej dôležitá je jeho družina Fianna. Bolo 
to bojové zoskupenie mladých mužov žijúcich na okraji spoločnosti, ktorí sa počas letných 
mesiacov živili lovom a zimných hodovali v šľachtických sídlach, výmenou za vojenské 
a umelecké služby. Cenou bolo prerušenie rodinných a sociálnych pút, a prijatie hodnôt 
Fianny. Skupina sa voľne pohybovala po celom Írsku, poznala tajomstvá krajiny a vo 
všeobecnosti bola rešpektovaná a vítaná v domácnostiach. V rámci družiny pôsobili dva 
klany, Morna a Baiscne, ktorých vodcovia sa dostali do konfliktu a strávili zimu osobitne. 
Vodca Fianny a Baiscne Cumhaill sa zamiloval do Muirne, dcéry svojho hostiteľa, druida 
Taddhga. Ten ale nesúhlasil so zväzkom a tak ju Cumhaill uniesol, čím nahneval svojho 
hostiteľa a poštval proti sebe kráľa, u ktorého slúžila druhá polovica Fianny. Počas boja 
Cumhaill zomiera, ale zanecháva tehotnú Muirne, ktorá porodí syna a zverí ho do výchovy 
druidke a múdrej žene. Chlapca pomenovali Deimne (Malý jeleň), ktoré súviselo so 
schopnosťou jeho matky bežať rýchlo ako laň, a jeho vychovávateľky ho učili rôznym 
schopnostiam a bojovým umeniam. Nový vodca Fianny a nepriateľ jeho otca Goll Mac 
Morna ho ale chcel zabiť, a tak ho jeho teta obliekla do handier a poslala preč s potulnými 
bardmi. Od nich dostáva prezývku Finn a keď neskôr vykoná pomstu v mene matky a jej 
zosnulého syna, nájde pri ňom magické vrece (Oxter), ktoré kedysi patrili jeho otcovi 
Cumhaillovi a keď do neho jeho majiteľ siahol, vybral to, čo potreboval. Finn to nevedel, ale 
aj tak si ho vzal so sebou a odišiel k druidovi Finnegasovi. Ten sa snažil niekoľko rokov 
vyloviť lososa múdrosti, plávajúceho raz do roka do Oného sveta a tým oplývajúc 
vedomosťami oboch svetov. Keďže Finnegas odmietol odísť od rieky, Finn sa mu ponúkol do 
služby výmenou za jeho učenie. Napokon sa druidovi podarilo uloviť vytúženého lososa a dal 
ho Finnovi opiecť na ohni, no výrazne ho varoval aby rybu neochutnal. Mladý Finn by tento 
príkaz aj dodržal, ale chytil rybu palcom a následne ho vložil do úst, lebo sa popálil. Tým 
ochutnal všetku múdrosť a pre Finnegasa už neostalo nič. Druid mu ale poradil, že 
nadobudnutá múdrosť mu bude k dispozícii kedykoľvek si vloží prst do úst. Finn sa po tejto 
udalosti vydáva hľadať svojho strýka, ktorý žil so zvyškom klanu Baiscne mimo Fianny. Bol 
medzi nimi vrelo privítaný a keďže bol Cumhaillov syn a vlastník magického vreca, rozhodli 
sa ho predviesť na Taru pred kráľa. Zhodou okolností to bolo pred sviatkom Samhain, počas 
ktorého záhadne vojaci zaspia a kráľova sála vyhorí. Finn sa rozhodol vyriešiť túto záhadu 
a uvidí magickú bytosť vychádzajúcu z kopca, spievajúc zvláštnu pieseň. Keď sa priblížila 
k Tare, Finn zaútočil a zabil ju, čím prebudil spiacich bojovníkov. Tento čin spravil dojem na 
kráľa a Fiannu, ktorá si ho zvolila za nového lídra. Aj keď boli pravidlá už dostatočne prísne, 
rozhodol sa ich upraviť a nastaviť vyššiu „latku“ pre prijatie do družiny. Keď sa raz vyberie 
na poľovačku, už ako slávny a rešpektovaný vodca, prenasleduje zvláštnu laň až do jeho 
vlastného paláca. Tam sa premení na krásnu ženu z Oného sveta Savu, ktorá môže ostať 
odkliata len v jeho paláci. Postupne sa do nej zamiluje a zdržiava sa s ňou na hrade, no keď 
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jedného dňa musí odísť do boja, nakáže jej s nikým nehovoriť a neopúšťať hradby. Keď sa 
ale víťazný Finn vracia späť, je Sava preč a od služobníctva zisťuje, že bola oklamaná 
prízrakom, ktorý vyzeral ako jej manžel, premenil ju opäť na laň a obaja zmizli. Finn sa ju 
márne pokúšal nájsť sedem rokov, až raz pri poľovačke našiel nemého zlatovlasého chlapca, 
ktorého si vzal so sebou na hrad. Postupne sa chlapec naučil ľudskej reči a vyrozprával 
Finnovi svoj príbeh o tom, ako ho porodila a vychovala laň. Takto v ňom vodca Fianny 
spoznal svojho syna a pomenoval ho Oisin (viď nižšie).  Z jeho neskorších rokov je 
najvýraznejšia pasáž o Gráinne a Diarmaidovi a o jeho smrti sa nevie veľa, aj keď podľa 
legiend stále vyčkáva na chvíľu, keď ho Írsko a jeho družina budú potrebovať.  

Gráinne a Diarmaid 

Podobne ako v Ulsterskom cykle, aj vo Fionnskom nachádzame príbeh o prenasledovaní 
dvoch mladých milencoch. Diarmaid bol mladý atraktívny bojovník s magickým znamením 
na čele, ktoré spôsobilo, že každý kto ho zbadal, sa do neho zamiloval. Medzitým sa už starší 
Finn rozhodol oženiť s mladou princeznou Gráinne. Tá odmietala každého doterajšieho 
pytača, ale Finn bol stále slávny bojovník a tak sa rozhodla prijať jeho ponuku na sobáš. Keď 
ale princezná uvidela na oslave Diarmuida a kontrast medzi atraktívnym bojovníkom 
a starým Finnom, rozhodla sa porušiť svoj sľub a nápojom uspať Finna a jeho družinu. Bdieť 
nechala len vodcov Fianny a Diarmuida, na ktorého uvalila geas (podobná prísahe, buď niečo 
prikazovala alebo zakazovala). Diarmuid tak nemal na výber a musel chtiac-nechtiac utiecť 
s Gráinne. Boh lásky Aengus Óg sa rozhodol pomôcť páru pri úteku pre Fiannou, ale po 
niekoľkých rokoch sa rozhodnú udobriť sa s Finnom, ktorý ich prijme späť. Napokon ale 
Diarmuid zomiera po osudovom strete s diviakom.     

Oisin v krajine večnej mladosti 

Keď sa raz Fianna vybrala na poľovačku, došli až k jazeru Loch Lene, sídla božského kováča 
Lena. Tam k nim podišla krásna žena, ktorá sa predstavila ako Niav, dcéra kráľa Krajiny 
večnej mladosti. Prišla si po Finnovho syna Oisina, ktorého posadila k sebe na koňa 
a odviedla do jej krajiny, kým družinu znehybnela magickou piesňou. V bájnej krajine sa 
vzali a boli istý čas šťastní, dokonca Oisin porazil obávaného obra Fomora, no neustále sa mu 
cnelo za domovom a družinou. Niav ho napokon pustí na návštevu, ale dôsledne ho varuje 
aby sa nedotkol zeme lebo inak sa už nikdy nebude môcť vrátiť späť. Írsko ale už 
nespoznával a keď mu povedali, že minulo tristo rokov od Finnovej smrti, spočiatku im 
neveril. Napokon sa nahol z koňa keď chcel pomôcť dvom mužom s kameňom, no nechtiac 
sa dotkol zeme a v okamihu sa premenil na starca. Pre smrťou sa stretáva so Sv. Patrikom 
a vyrozpráva mu o skutkoch svojho otca a fianny.   
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1.5 Dôležité sviatky (Írsko) 

Imbolc 

Konal sa prvého februára a bol spájaný s príchodom mláďat na svet. Názov sa prekladá ako 
„očistenie“ a bol spájaný s bohyňou Brigit, ktorá bola neskôr transformovaná do postavy 
kresťanskej svätice. Tento sviatok mal pravdepodobne zabezpečiť ochranu dobytku a hojnosť 
mlieka.  

Beltane 

Konal sa prvého Mája a dodnes sa oslavuje v Škótsku a Írsku, aj keď pochopiteľne s určitými 
modifikáciami. Tento dátum označoval oficiálny začiatok leta a bol (a stále je) spájaný 
z ohňom. Dôležitosť tohto dátumu dokazuje aj fakt, že sa hlavné stretnutie v Írsku na 
posvätnom mieste Tara sa konalo práve v tento sviatok. V Írskych zdrojoch nájdeme 
prepojenie ohňa, Beltane a druidov ako odozvu spoločenskej a rituálne dôležitosti tohto dňa.  

Lughnasadh 

Tento sviatok sa konal prvého augusta, a ako napovedá jeho meno, je pomenovaný podľa 
jedného z najdôležitejších Írskych bohov, Lugha. Sviatok bol spájaný s uzatváraním 
konfliktov (politických aj obchodných), ale aj hrami, hostinami a rituálmi zabezpečujúcimi 
úspešnú žatvu.  

Samhain 

Oslavovaný v noci z tridsiateho prvého októbra do prvého novembra. Podobne ako počas 
sviatku Beltane sa konal (okrem iných miest) snem na Tare. Z poľnohospodárskeho hľadiska 
šlo zrejme o prípravu dobytka na zimné obdobie. Sviatok je známy najmä oslabením hraníc 
medzi ľudským a nadprirodzeným svetom, a z toho vyplývajúcim nebezpečenstvom. Na 
druhej strane práve počas Samhainu dochádzalo k stretnutiu medzi božstvami a veľkými 
hrdinami, resp. medzi samotnými bohmi.           
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2. Germáni 

Podobne ako Kelti, aj Germánske kmene boli Indoeurópskeho pôvodu a netvorili jednotný  
celok. Obývali prevažne Severnú Európu, ale aj časti území dnešného Nemecka, Beneluxu, 
Poľska, Rakúska, Holandska a severného Francúzka.  

2.1 Bronzová doba (1700-500 p.n.l) 

Najvyspelejšia a najvýznamnejšia kultúra z bronzovej doby bola tzv. „Nordic bronze age“ , 
rozšírená na Južnom pobreží Škandinávskeho a Jutského polostrova. Dodnes je otázne 
etnické a jazykové zloženie, no zachovalo sa pomerne veľké množstvo archeologických 
nálezov. Medzi ne patrí napríklad slávny slnečný kotúč ťahaný koňom, ornamentálne britvy, 
skalné rytiny, dlhé trúby (lur), bronzové sekery a rituálne helmy s rohami, pohrebné mohyly 
a iné dekoratívne a úžitkové predmety. Je viac než pravdepodobné splynutie „pôvodnej“ 
kultúry s novými Germánskymi kmeňmi, ktoré vyústilo v symbiotickú kultúru, udávajúcu 
špecifiká Škandinávskej kultúry. O náboženských predstavách toho vieme veľmi málo, 
a väčšinou ide o dohady odvodené zo spomenutých archeologických nálezov. Najvýraznejšie 
vystupuje do popredia kult slnka, duality, rituálnych tancov a hudby. Na skalných rytinách 
môžeme badať postavy, ktoré môžu reprezentovať božstvá (alebo ich predchodcov).  

 

Voz s pozláteným slnečným kotúčom, nájdený v Dánsku 
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Skalné rytiny na Západnom pobreží Švédska (Tanum) 

 

2.2 Železná doba (500-100 p.n.l.) 

Na začiatku piateho storočia p.n.l. začali obyvatelia Škandinávie expandovať smerom na juh 
a dostávali sa do kontaktu s kontinentálnou Keltskou kultúrou. Touto expanziou sa takisto 
definovali jednotlivé Germánske kmene a postupne dochádzalo k stretom s Rímskou ríšou, 
ktoré boli pre viaceré z nich kľúčové. Bronz sa používal len výnimočne a ustúpil železu.  
Najznámejším nálezom je strieborný Gundestrupský kotol, nájdený v Dánskej bažine, 
s priemerom takmer 70 cm. Avšak jeho motívy sú spojené skôr s Keltskými božstvami 
a mytológiou, čo by mohlo dokazovať kontakt s kontinentálnymi kmeňmi a teda kotol mohol 
byť prezentovaný ako dar alebo vojenská trofej. Podobu s Keltami nachádzame aj v nálezoch 
vozov, no v tomto prípade máme aj paralely na skalnom umení zo Škandinávskej bronzovej 
doby. Ku sklonku relatívne pokojnej železnej doby dochádza k stretu medzi Rímskou ríšou 
a migrujúcimi kmeňmi Kimbrov a Teutonov, ktoré je začiatkom pomerne dlhého obdobia 
konfliktov a formovania. Keďže kmene nevytvorili unifikované územné celky, bolo 
komplikované im nanútiť model Rímskej vlády a migrujúce kmene tak ohrozovali centrum 
ríše.  

 

  



46 

2.3 Rímske obdobie (1. storočie p.n.l. - 4. storočie n.l.) 

Na začiatku nášho letopočtu sú už etablované živé obchodné kontakty medzi Škandináviou 
a Rímskou ríšou, čo potvrdzujú hlavne archeologické nálezy. Mimo Škandinávie boli kmene 
podľa antických zdrojov na nižšej úrovni a je otázne, do akej miery boli ovplyvnené, resp. 
zameniteľné, s Keltskými etnikami. Viaceré kmene boli nútené migrovať južnejšie, 
najznámejší boli Góti a Markomani, ktorí predstavovali reálnu hrozbu pre Rím. Postupne sa 
transformovali aj niektoré kmene a okolo tretieho storočia n.l. sa objavuje inštitúcia podobná 
panovníkovi. Neskôr sa cisári snažili umierniť napätie pri hraniciach tým, že ich definovali 
ako foederati a postupne ich integrovali aj do armády. Germáni ale spôsobovali problémy 
v Británii a po tesnej výhre Rimanov sa Britské ostrovy v piatom storočí postupne dostali pod 
nadvládu germánsky kmeňov Anglo-Saxov. Pretrvávajúce konflikty a príchod Hunov 
spôsobili pohyb národov a nástup novej éry, známej ako Migračné obdobie, resp. sťahovanie 
národov.   

Pomenovanie Germáni začali používať antickí autori na označenie kmeňov mimo ich hraníc 
a podľa ich záznamov boli menej civilizovaní ako ich Keltskí susedia. Na rozdiel od Grékov 
sa pojem Germani objavuje až v Rímskej ríši, aj keď v tomto prípade by mohlo ísť 
o používanie paušálneho pojmu pre severné a západné „barbarské“ kmene. Germánov 
odlišoval aj Caesar, ktorý viedol výpravy do Gálie a Germánie, avšak toto pomenovanie 
použil skôr na konkrétny kmeň. Caesar o nich nemal vysokú mienku a hovoril o absencii 
kňazskej vrstvy (druidov) a obiet. Ich „primitívny“ náboženský svet podľa neho zahŕňal 
uctievanie prírodných javov a vesmírnych telies. Ďalej ich opisuje ako zdatných lovcov a 
bojovníkov, ktorí si vysoko cenia pohostinnosť. Okrem Caesara nás o Germánoch informujú 
Pomponius Mela, Pliny Starší a Tacitus. Posledný menovaný je autorom najdôležitejšieho 
zdroja poznatkov: Germania.  

Pri kontakte s Rímskou ríšou dochádzalo k viacerým vojenským konfliktom, súhrne 
nazývanými aj Germánske vojny, ktoré napokon viedli k pádu Rímskej ríše. Najznámejšie 
konflikty zahŕňajú Markomanské vojny, Gótske vojny alebo Vandalskú vojna. Ďalšie 
konflikty prirodzene nastávali aj medzi jednotlivými Germánskymi národmi.  

P.C.Tacitus: Germania 

Publius Corneliu Tacitus (56-120 n.l.) bol významný historik a senátor. O jeho osobnom 
živote je známych len veľmi málo informácií. Narodil sa v jednej z Rímskych provincií, 
pravdepodobne severne od Apeninského polostrova. O jeho pôvode, ako rodinnom tak aj 
etnickom, sa vedú dohady, no určite pochádzal zo strednej alebo vyššej vrstvy. Študoval 
rétoriku v Ríme a oženil sa s dcérou slávneho generála Agricolu. Postupne sa dostával do 
politiky a venoval sa spoločenskému životu, no v neskorších rokoch pracoval na svojich 
historických dielach. Medzi najznámejšie patria Život Agricolu, Germania a História.  
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Vo svojom diele Germania, ktoré môžeme považovať za najdôležitejší zdroj o živote 
Germánov v pred-literárnej dobe, opisuje život a zvyky kontinentálnych Germánskych 
kmeňov. Je ale takmer isté, že Tacitus opisované územia nikdy nenavštívil a informácie 
čerpal od iných cestovateľov/vojakov a/alebo stratených skorších diel. Na rozdiel od väčšiny 
podobných autorov nemal k „barbarom“ vyslovene negatívny postoj a dokonca niektoré 
aspekty ich života vyzdvihoval (napr. monogamiu, odvahu a pohostinnosť). Venuje sa opisu 
území, zákonov, zvykov a náboženstva. Podľa diela svoj pôvod Germáni odvádzajú od boha 
Tuista (zrodeného zo zeme) a jeho syna Mannusa, ktorého traja synovia boli predkovia troch 
kmeňov: Ingaevoni, Herminoni a Istvaeoni. Zároveň ale dodáva, že kmeňov je viac a podľa 
legiend teda mohol byť aj vyšší počet Tuistovych synov. V rámci interpretatio Romana 
uvádza legendy o Herkulovi a Odysseovi, ktorí vraj navštívili Germánske kmene, ktoré 
potom vzývali  Herkula pred bojom. Do boja taktiež nosili sošky zvierat a symboly z 
„posvätných hájov“, pravdepodobne ako ochranné amulety. V rámci spoločenského 
usporiadania hovorí skôr o rešpekte voči náčelníkovi, než o autoritatívnej vláde. Taktiež 
poukazuje na zhromaždenia, na ktorých sa diskutovalo o dôležitých otázkach kmeňa 
a zdôrazňuje úctu Germánom k názoru žien, považovaných za blízke nadprirodzenu. Dôležitá 
je zmienka ich prítomnosti pri bojoch ako pozorovateliek/motivátoriek. No na druhej strane si 
Tacitus zachováva Rímsky mizoginický názor, keď v pasáži o Sithonov hovorí o panovníčke, 
čím podľa neho národ klesol pod úroveň zotročeného kmeňa. Uvádza aj kňazskú vrstvu, 
ktorá mala na starosti vykonávanie trestov a veštenie. Zo spôsobov veštenia uvádza losovanie 
z narezaných paličiek, letu vtákov a sledovanie posvätných koní. Pohreby opisuje ako 
okázalé a nákladné, pri ktorým sa mŕtvoly významných mužov spaľovali. Z bohov podľa 
neho najviac uctievali Merkúra, ktorému prinášali aj ľudské obete. Už spomínaného Herkula 
uctievali spolu s Marsom zvieracími obeťami. Z bohýň spomína kult Isis u Suebov, aj keď sa 
sám zamýšľa nad pôvodom tohto cudzieho, pôvodne Egyptského, kultu. Jej symbolom bola 
podľa neho loď, z čoho usudzoval že ide o „dovezenú vieru“. Pochopiteľne, sa opäť 
stretávame s Rímskou interpretáciou a uctievaná bohyňa mala s najväčšou pravdepodob-
nosťou len atribúty podobné bohyni Isis. Semnonovia, jeden zo Suebských kmeňov, 
praktizoval zvyk, podľa ktorého sa v určitú dobu stretávali kňazskí vyslanci v posvätnom lese 
kvôli vykonaniu obradu, na začiatku ktorého bol obetovaný človek. Na viacerých miestach 
Tacitus spomína neprítomnosť svätýň a uctievanie vo voľnej prírode, hlavne hájoch, 
a dokonca naznačuje mystickú povahu ich náboženstva. Do posvätných hájov musel 
návštevník prísť v okovách, symbole podriadeniu božskej moci. Jeden z najznámejších 
zvykov a rituálov opísaných v Germanii je kapitola o bohyni Nerthus, uctievanú viacerými 
kmeňmi. Tacitus bohyňu označuje ako „Matku Zem“, ktorá osobne navštevuje svojich 
uctievačov. Na bližšie nemenovanom ostrove sa nachádzal posvätný háj, v ktorom bol 
uložený zakrytý voz. Keď kňaz spoznal, že je bohyňa vo vnútri, zapriahol do neho kravy 
a sprevádzal bohyňu na ceste. Počas týchto dní prebiehali oslavy, neviedli sa vojny ani 
ozbrojené konflikty. Keď sa bohyňa „nasýtila“ ľudí, kňazi doviedli voz, pokrývku a božstvo 
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k jazeru, kde ich umyli otroci, ktorí boli následne utopení. Ďalšiu náboženskú „zaujímavosť“ 
spomína u Nahanarvalov, kde v ich posvätnom háje predsedá kňaz oblečený v ženskom rúchu 
kultu božských dvojičiek, ekvivalentu Rímskej dvojice Diových synov Kastora a Polluxa. 
U Nahanarvalov sa božská dvojica volala Alkovia a boli uctievaní ako dvaja mladí muži. 
U Aestiov spomína uctievanie Matky bohov, ktorej symbolom bol diviak.  

U Tacita by sa dali nájsť paralely s neskoršími mýtmi a zdrojmi, zaznamenanými o niekoľko 
storočí neskôr. Väčšina vedcov sa zhoduje v interpretácii trojice Merkúr-Mars-Herkules ako 
Ódin-Týr-Thór, resp. ich predchodcov. Bohyňa „Isis“ je väčším otáznikom a ak by primárne 
nešlo o cudzí kult, mohlo by ísť o bohyňu typu Freyja/Frigg, spájanú s mágiou, plodnosťou 
a osudom. Prítomnosť žien pri boji, podobne ako u Keltov, sa mohla čiastočne odraziť 
v postavách valkýr a bojovných žien, ktoré sú ale stále skôr legendárne než historicky 
doložené. Bohyňa Nerthus je zasa porovnávaná s bohom Njordom (známy z Vikingskej 
doby), buď ako jeho sestra-manželka alebo ako to isté božstvo so zmeneným pohlavím. Je 
otázne do akej miery je prepojenie medzi božskými dvojičkami: Alkovia boli mladí muži, 
zrejme predstavujúci nebeské telesá – oproti tomu bol neskorší pár Frey a Freyja skôr spájaný 
s plodnosťou, aj keď bola Freyja úzko spájaná okrem iného aj so slnkom. Rituálna travestia 
kňaza v tomto kulte vnáša ženský aspekt, no z mála informácií ktoré máme je ťažké vynášať 
úsudok. 

Bohyne-matky a  matróny  

Z archeologických nálezov vystupujú do popredia, podobne ako  u Keltov, stély s bohyňami-
matkami, súborne označovanými ako matróny. Boli nájdené hlavne v oblasti Porýnia 
v Západnom Nemecku. Vo viacerých prípadoch máme napísané ich mená, ktoré nám 
potvrdzujú ich cudzí, Germánsky, pôvod. Avšak blízka podoba s Keltskými bohyňami 
predpokladá buď spoločný základ kultu alebo neskoršie splynutie, hlavne pod vplyvom 
Rímskej ikonografie a zvyku obetovania/dedikovania stél alebo oltárov.   

2.4 Obdobie migrácie (Sťahovanie národov) (4.-6. storočie n.l.) 

Aj keď obdobie migrácie začalo už koncom prvého storočia n.l., u Germánskych kmeňov je 
často posúvané na neskoršiu dobu. Ako bolo uvedené vyššie, migrácia z pôvodne obývaných 
oblastí v okolí Škandinávskeho polostrova nastala už o niekoľko storočí skôr, ale vtedy boli 
zo svojho pôvodného územia vytláčané Keltské etniká smerom na Západ a Juh. Postupne 
Germánske kmene expandovali a dochádzalo ku konštrukcii nových politických 
a spoločenských usporiadaní, čo napokon vyústilo do vzniku centralizovaných ríši a dynastií. 
Najznámejšie boli napríklad Franská ríša alebo Merovejská dynastia.  Tieto migrujúce kmene 
ale prijali kresťanstvo už na konci Rímskeho obdobia a preto sa toho o pôvodnej miere 
zachovalo len veľmi málo. Pozostatky starého náboženského systému sa sčasti udržali na 
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Britských ostrovoch, vďaka čomu sa  napríklad zachovala neskôr zapísaná epická báseň 
Beowulf. V tomto období narástol aj význam zlata a výroba imitatívnych šperkov, známych 
ako brakteáty. Na týchto diskovitých príveskoch môžeme nájsť motívy odkazujúce na 
neskoršiu mytológiu, ako napríklad muž cmúľajúci prst alebo jazdec v spoločnosti zvierat. 
Na niektorých nachádzame aj runové nápisy, ktorých význam bol najskôr magický. Ďalším 
z dôležitých zdrojov sú dva zlaté rohy, nájdené v 18.storočí pri Gallehuse, následne 
odcudzené z múzea a jediné, čo sa zachovalo, sú kresby.  

 

Fibula z Nordendorfu, datovaná do 6-7. storočia n.l. Runový nápis spomína dvoch bohov, Wodana 
(Ódina) a Thonara (Thora). Tretie božstvo, Logathore, môže byť Lodur, Loki alebo prívlastok Ódina 

(v preklade „čarodejník“). Nasleduje osobné meno Awa a fráza „milovaný priateľ“. 

 

Príklady zlatých príveskov (bracteatov) 



50 

2.5 Mladšia železná doba (7.-8. storočie) 

Toto obdobie sa viaže hlavne na oblasť Škandinávskeho a Jutského polostrova, zahŕňajúc aj 
Baltské pobrežie. Bola to skupina germánskych kmeňov usadených v tejto oblasti, 
zachovávajúc pôvodné náboženstvo a kultúru, vedúcu okrem iného k definovaní 
Škandinávskych jazykov. Aj keď už boli etablované obchodné vzťahy s kontinentálnou 
Európou, zlom nastáva v roku 793, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za začiatok Vikingskej 
éry. V tomto roku napadli nájazdníci zo Škandinávie kláštor Lindisfarne v severnom 
Anglicku.  

2.6 Vikingská doba (9.-11. storočie) 

Začiatok tohto obdobia sa vyznačovalo nájazdami Škandinávskych národov, známych ako 
Vikingov. Je potrebné podotknúť, že nešlo o kmeňovú migráciu, ale o pohyb menších 
pirátskych skupín. Kampaň mala počiatky v Anglicku, kde sa aj na pomerne dlhý čas usadili 
a zanechali výrazné stopy v materiálnej a duchovnej kultúre. Taktiež sa etablovali politické 
kontakty a zväzky, a škandinávski osadníci migrovali aj do Írska a usadili sa v oblasti 
dnešného Dublinu. No aj v samotnej Škandinávii nastávali značné zmeny, týkajúce sa hlavne 
mocenského usporiadania. Pôvodné usporiadanie, opísané už Tacitom počas Rímskych čias, 
záviselo od vzájomného rešpektu medzi vodcom a jeho družinou, spolu so zhromaždeniami 
na ktorých sa diskutovalo o dôležitých politických a spoločenských záležitostiach. 
Centralizačné snahy zavŕšil kráľ Harald a tým z veľkej časti dopomohol  migrácii na 
Severovýchodné ostrovy (Orkneje, Shetlandy, Island). Najdôležitejšie osídlenie bolo na 
Islande, z ktorého pochádzajú aj dve mytologické zbierky, z ktorých čerpáme drvivú väčšinu 
informácií o náboženstve a mytológii. Island si taktiež zanechal pôvodný systém „vlády“, 
s lídrami nazývanými godi (pl. godi), a zhromaždením zvaným „thing“ (národné 
zhromaždenie bolo althing). Cesty ďalej na Západ viedli aj ku nie veľmi úspešnej kolónii 
v Grónsku a Severnej Amerike. Ďalšia vlna pohybov, smerom na Východ a Juhovýchod, bola 
skôr obchodného charakteru, aj keď Švédske kmene mali podiel na vzniku Kyjevskej Rusi 
a slúžili na dvore byzantského vládcu. Vnútrozemské rieky boli vhodné pre ľahké 
škandinávske lode a obchodníci sa venovali predaju  kožušín a otrokov, výmenou hlavne za 
striebro.  

Na oboch „frontoch“ sa dostávali do kontaktu k kresťanstvom, ktoré bez väčších problémov 
integrovali do svojho náboženského sveta. Po prvotnom „pirátskom“ kontakte sa etablovali 
ako schopní obchodníci, a preto nie je prekvapujúce ak by prijali kresťanské symboly 
primárne pre obchodný úspech. V samotnej Škandinávii prebiehali snahy o christianizáciu, 
ale väčšinou ho podporovali len králi s centralizačnými záujmami. Zaujímavý prípad bol kráľ 
Hákon Dobrý, Nórsky kráľ, ktorý počas svojho života prijal kresťanstvo, ale po smrti bola na 
jeho počesť skomponovaná báseň o stretnutí s pôvodnými božstvami a uvítaním vo Valhalle. 
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V snahe o konverziu sa kresťanskí panovníci a biskupi pokúšali dokázať, že vojenské 
víťazstvá a rozličné „zázraky“ znamenali väčšiu moc kresťanského boha a poukazovali na 
úpadok ich pôvodných bohov. Napokon bola od začiatku 11. storočia celá Škandinávia 
kresťanská. No predkresťanská viera pretrvávala v ústnej a umeleckej tradícii, určité prvky sa 
dajú nájsť aj v neskorom stredoveku. Špeciálny prípad nastal na Islande, kde hrozil konflikt 
medzi oboma vierami. Napokon bolo na althingu (zhromaždenie) prijaté rozhodnutie 
akceptovať kresťanskú vieru. Spočiatku boli pred-kresťanské rituály dovolené ak sa 
vykonávali v tajnosti, no s postupujúcim tlakom bola táto výnimka zrušená. Čím je ale Island 
výnimočný je zachovanie pomerne veľkého množstva textov obsahujúcich predkresťanské 
motívy a božstvá. 

 

 

Približná mapa ciest Vikingov 
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Bronzové sošky, pravdepodobne predstavujúce boha Freya a Ódina 

 

 

Thorovo kladivo, jeden z najrozšírenejších a najznámejších symbolov predkresťanského náboženstva 
Vikingskej doby 
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2.6.1 Písomná tradícia 

Napriek tomu, že bolo u Germánov známe používanie vlastného runového písma, ktorého 
abecedu nazývame futhark, už od druhého storočia bolo jeho používanie značne obmedzené. 
Starší futhark, používaný v druhom až ôsmom storočí, môžeme nájsť na šperkoch, 
amuletoch, náradí, zbraniach a tzv. runových kameňoch. Mladší futhark je redukovanou 
formou staršieho futharku, používaný hlavne na Škandinávskom polostrove a území 
dnešného Dánska. Napriek tomu, že väčšina takýchto kameňov slúžila ako memoriál 
zosnulým, nedozvedáme sa z ich textov o posmrtnom živote takmer žiadne informácie. Táto 
tradícia bola natoľko silná, že sa zachovala aj po príchode kresťanstva a nachádzame viacero 
kameňov s kresťanskými prvkami nielen v ikonografii, ale aj v texte, naďalej písanom 
runami. Pri bohato zdobených obrazových kameňoch bez runových nápisov je možné, že 
mali informatívny charakter a vzhľadom na ústne tradovania mýtov ich autor/autori 
predpokladali určitú znalosť publika. S príchodom kresťanstva však neprišla len nová viera, 
ale aj kultúra. Je potrebné zamyslieť sa nad prechodom z runového písma na latinku. Táto 
zmena sa netýkala len samotnej formy písma, ale aj zmýšľania, v ktorom daný písomný 
systém fungoval. Ak autor písal latinkou, musel sa ju naučiť prostredníctvom určitých textov, 
ktoré sa v tomto prípade vyvíjali vo viac ako tisícročnej písomnej tradície. Fungoval teda v 
určitom kontexte, ktorý si na základe týchto skúseností a vedomostí vytvoril a cez ktorý 
nazeral na „pohanskú“ vieru a tradíciu. Medzi ďalšie dôležité faktory by sme mali zaradiť 
priamy vplyv pôvodnej skaldskej tradície, neskôr islandskej potreby zaznamenávať 
životopisy a rodinné ságy, a napokon otázku publika, ktorému boli texty adresované.  

 
Príklad obrazového kameňa (Ardre VIII), na ktorom môžeme identifikovať niekoľko naratívnych 

scén. 
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Iným typom písomného prameňa sú tzv. Merseburgské zaklínadlá. Ide o dva zaklínadlá 
napísané v starej nemčine, ktoré boli nájdené v teologickou manuskripte z 9./10. storočia v 
nemeckom meste Merseburg. Prvé zaklínadlo obsahuje formulku umožňujúcu uniknúť z 
magických pút ženských bytostí, nazývaných Idisi, ktorými zväzujú v boji. Tieto putá boli 
teda nežiadúce a formulka na konci tohto zaklínadla mala pomôcť vyhnúť sa im. Druhé 
zaklínadlo hovorí o ceste Wodana, Phola a Baldra, ktorého kôň sa potkne a zraní si nohu. 
Sunthunt, Frija a Wodan ho následne vyliečia magickou formulkou. Keďže nepoznáme meno 
autora ani dôvod, prečo zapísal práve tie zaklínadlá, ostáva nám nejasný kontext a účel. Prvé 
zaklínadlo by ale mohlo súvisieť s predstavou valkýr, bytostí ktoré vyberali padlých 
bojovníkov, a pokusom zbaviť sa ich. Druhá formulka môže súvisieť s ikonografiou 
brakteátov, na ktorých je zobrazená mužská postava/hlava a kôň s „vykrútenými“ nohami. Aj 
keď nemáme o tejto udalosti z neskorších eddických piesni záznam, existuje niekoľko paralel 
s takmer identickou „liečivou formulkou“.   

Z kresťanských kronikárov, u ktorých nachádzame zmienky o predkresťanskom náboženstve, 
sú najdôležitejší Saxo Grammaticus a Adam Brémsky. Saxo Grammaticus pôsobil na 
prelome 12. a 13. storočia v Dánsku a jeho najvýznamnejšie dielo je Gesta Danorum, 
opisujúce históriu krajiny. Do svojho diela zahrnul veľa príbeh o legendárnych hrdinoch a aj 
poupravené mýty.  

Za zmienku stojí aj dielo z 11. storočia Adama Brémskeho: Činy biskupov Hamburgskej 
cirkvi, v ktorej uvádza dôležitú pasáž o obetovaní v Uppsalskom chráme: 

„Každému z bohov prideľujú vlastných kňazov, prinášajúcim bohov obete ľudu. Pokiaľ hrozí 
mor a hlad, obetujú Thorovej modle, pokiaľ vojna, Votanovej, a pokiaľ sa majú sláviť 
svadby, potom Frikkovi. Je taktiež zvykom sláviť vždy raz za deväť rokov v Uppsale 
spoločný sviatok všetkých švédskych provincií. Z účasti na tejto slávnosti nie je nikto 
oslobodený. Králi a kmene, spoločne a jednotlivo, zasielajú do Uppsaly svoje dary. Čo je 
však zo všetkých trestov najkrutejšie: tí, ktorí už prijali kresťanstvo, sa musia z týchto 
slávností vykúpiť. Obete vyzerajú takto: od každého tvora mužského pohlavia je obetovaných 
deväť hláv, ktorých krvou sú podľa zvyku uzmierovaní bohovia. (...) Spoločná hostina a 
obetné obrady sa slávia deväť dní. Každý deň obetujú jedného človeka s ďalšími zvieratami, 
takže behom deviatich dní obetujú sedemdesiat dva živých tvorov. Tieto obetné slávnosti sa 
konajú okolo jarnej rovnodennosti.“ 

Beowulf 

Aj keď je epická báseň Beowulf napísaná v starej Angličtine, spísaná anonymným 
anglosaským autorom, jej príbeh sa odohráva v Škandinávii a môžeme nájsť stopy „pan-
germánských“ hrdinských legiend a mytológie. Text bol zapísaný na prelome 10. a 11. 
storočia, aj keď dejovo je zasadený do Migračného obdobia. V stručnosti, dej sa sústreďuje 
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okolo hrdinu Beowulfa, ktorý prichádza na pomoc dánskemu kráľovi Hrothgarovi, aby 
porazil monštrum známe ako Grendel. To sa mu podarí holými rukami a okrem Grendela 
zneškodní aj jeho matku, obývajúcu noru pod jazerom. Keď sa vráti späť do Švédska, stáva 
sa kráľom a na sklonku života porazí draka, no je smrteľne ranený a zomiera. Text a jeho 
hrdinovia bol pravdepodobne inšpirovaný reálnymi osobami a udalosťami, ktoré sa odohrali 
v Škandinávii pred migráciou Anglo-Saxov na Britské ostrovy, resp. keď boli ešte udržiavané 
užšie vzťahy medzi jednotlivými oblasťami obývanými germánskymi kmeňmi. Z paralel je 
zaujímavé zachovanie magického kováča Welanda (Volundra), ktorého legendu nachádzame 
aj na slávnej Frankskej skrinke.       

 

Predná strana Frankskej skrinky s príbehom o Volundrovi a narodení Krista. 

2.6.1.1 Poetická Edda 

Jeden z najdôležitejších prameňov, z ktorých čerpáme znalosti o mýtoch a bohoch, je zbierka 
piesní známa pod názvom Edda. Edícia, s ktorou dnes pracujeme, obsahuje 37 piesní a podľa 
obsahu ich delíme na mytologické a hrdinské. Samotná zbierka teda nie je homogénna a 
najpravdepodobnejšie ani nie je dielom jedného autora. Jej autorstvo síce bolo pripisované 
islandskému učencovi Sæmundovi Učenému, no dnes je táto teória drvivou väčšinou vedcov 
považovaná za vylúčenú. Až do roku 1643, keď bol biskupom Brynjólfurom Sveinssonom 
nájdený manuskript známy ako Codex Regius, sa existencia takejto zbierky len predpokladala 
na základe citovaných pasáží v Edde Snorriho Sturlusona. Predpokladá sa, že text bol spísaný 
v druhej polovici 13. storočia na Islande, takmer tristo rokov po uznaní kresťanstva ako 
oficiálneho náboženstva. Ďalším zdrojom piesní sú dva islandské manuskripty zo 14. 
storočia: Hauksbók a Flateyjarbók. Materiál, ktorým sa piesne zaoberajú, je značne starší a 
predpokladá sa, že viaceré piesne vznikli ešte pred príchodom prvých kolonizátorov na 
Island. Podľa citácií v prozaickej Edde môžeme usudzovať, že niektoré z týchto piesní boli 
Snorrimu Sturlusonovi známe vo veľmi podobnej, takmer identickej, podobe. Dodnes sa 
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vedú polemiky nad „vekom“ niektorých motívov a bádatelia sa snažia oddeliť kresťanské 
prvky a vplyvy, ale vzhľadom na obmedzené pramene pochádzajúce ešte z predkresťanskej 
doby ostane táto diskusia bez nálezu ďalších pramenných textov otvorená špekuláciám. 
Pochopiteľne v zbierke nachádzame prvky, ktoré sú nespochybniteľne predkresťanské, avšak 
modifikované pod vplyvom nového náboženstva. Ako bolo spomenuté vyššie, kresťanská 
kultúra bola viazaná na písmo používané v náboženskom a politickom živote, kým 
škandinávska spoločnosť fungovala niekoľko storočí na ústnej tradícii. Kresťanstvo prišlo na 
Island koncom desiateho storočia, ale aj napriek tejto skutočnosti ostával Island naďalej 
pomerne izolovaným ostrovom, v ktorom prežívali tradície privezené prvými osadníkmi 
koncom deviateho storočia. Práve jednou z tých najdôležitejších bola skaldská poézia, pod 
ktorou rozumieme stredovekú nórsku dvorskú poéziu a neskôr aj poéziu s súvisiacu s jej 
formou písanú v tzv. starej nórčine. Tradične sa pôvodná staronórska poézia delí na eddickú a 
skaldskú, aj keď je rozdiel medzi nimi občas nejasný a niekoľko básni je na rozmedzí oboch 
skupín. Edda nadväzuje na skaldskú tradíciu, aj keď nedodržiava jej striktné pravidlá a vo 
veršoch je badateľný voľnejší štýl a zrozumiteľnejší jazyk. Ďalším rozdielom je ich obsah: 
eddické piesne opisujú mytologické motívy a príbehy o legendárnych hrdinoch; skaldské 
piesne chválili kráľov a dôležitých hrdinov, resp. tvorili individuálne strofy alebo krátke 
piesne pri špeciálnych príležitostiach. Pôvodná skaldská poézia teda nebola epická, ale slúžila 
ako chválospev na živých, a menej často aj zosnulých, vodcov. Jej charakteristickým rysom 
je kladenie veľkého dôrazu na slová, ktoré básnik považoval za najdôležitejšie a tieto slová 
boli prízvukované aliteráciou, t.j. dvoch alebo troch slovách v dvoch po sebe idúcich 
riadkoch (taktiež nazývaných dlhý rad) začínajúcich rovnakým zvukom (samohlásky alebo 
spoluhlásky). Okrem toho bola poézia komponovaná aj v iných veršových mierach, pričom 
najvznešenejší bol dróttkvætt (dvorské metrum). Všetky mali spoločné prísne dodržiavanie 
formálnych pravidiel. Edda priamo nadväzuje na tradíciu používania heiti a kenningov. Heiti 
sú jednoslovné synonymá, kenningy zasa zložitejšie poetické parafrázy pozostávajúce z 
niekoľkých slov. U skaldov, ale aj publika sa predpokladala znalosť mýtov a príbehov, ktoré 
sa k danému kenningu alebo heiti viazali. Kenning mohol podľa kontextu a zámeru autora 
predstavovať buď určitý predmet, resp. pojem, alebo príbeh, ktorý sa s ním spájal. Táto 
poézia nebola, na rozdiel od Eddy, anonymná. Súviselo to s vtedajším chápaním autorstva. 
Prozaické zaznamenávanie vedomostí o minulosti (ságy) a spracovanie ústne dochovaných 
mytologických a hrdinských príbehov sa za autorstvo nepovažovalo. Aj preto sú obe tradície 
odlišované: eddická je síce napísaná voľnejším štýlom, ale o to viac zväzuje po obsahovej 
stránke; u skaldskej je to práve naopak. Preto by sme na tento fakt mali myslieť pri 
interpretácii a nepodliehať presvedčeniu, že sú niektoré motívy vymyslené ich 
zapisovateľom/zapisovateľmi, ale hovoriť skôr o ich interpretácii. 
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Zoznam piesní Poetickej Eddy: 

Mytologické 

Vőluspá (Vedmina Pieseň) 

Jedna z najvýznamnejších piesní celej zbierky, zachovaná minimálne v dvoch manuskriptoch 
s mierne pozmeneným textom. Je komponovaná ako monológ vedmy (vőlvy), ktorú 
vypočúva Ódin. V piesni sa spomína vznik a zánik sveta, stvorenie človeka, útržky mýtov, 
bohov a božských bytostí. Niektoré narážky na mýtické udalosti môžeme nájsť viac 
rozvedené v prozaickej Edde.   

Hávamál (Výroky Vysokého) 

„Vysoký“ bolo jedno z mnohých Ódinovych mien. Pieseň je koncipovaná minimálne z dvoch 
formálne odlišných častí, ale spoločným motívom ostávajú rady Ódina, ktoré v druhej časti 
venuje neznámemu mužovi(?) Loddfafnirovi. Okrem praktických rád obsahuje aj magické 
formulky a známu pasáž o Ódinovom sebaobetovaní na svetovom strome.  

Vafthrudnismal (Výroky Vafthrudnira) 

Väčšina piesne je koncipovaná ako dialóg medzi Ódinom a Vafthrudnirom, múdrym obrom. 
Je súčasťou Ódinovho neustáleho hľadania múdrosti a vedomostí, ktoré niekedy prechádza až 
do posadnutosti. Napokon obra preľstí tým, že sa ho opýta na posledné slová, ktoré pošepol  
svojmu synovi Baldrovi na pohrebnej hranici. Väčšina informácií hovorí o topografii, pôvode 
obrov, zániku sveta a o Ódinovom konci.  

Grimnirsmal (Výroky Grimnira) 

Táto pieseň obsahuje prozaický úvod, vysvetľujúci poetickú časť. Dvaja kráľovskí bratia, 
Geirrod a Agnar, sú favorizovaný iným božstvom. Keď sa Geirrod, Ódinov favorit, dostane 
úskokom na trón, Frigg povie svojmu manželovi o kráľovom porušovaní pohostinnosti. Ten 
tomu ale nechce veriť a tak sa vyberie na jeho dvor. Uväznenie Ódina, ktorý prichádza do 
kráľovstva svojho chránenca ako tulák, je zosnované Frigg a samotné uväznenie medzi 
dvoma plameňmi na osem nocí bez jedla a vody má svoje opodstatnenie. Keď k nemu podíde 
na deviaty deň Geirrodov syn Agnar, Ódin demonštruje svoju božskú podstatu rozsiahlymi 
vedomosťami a prorokuje Geirrodovu smrť. Najzaujímavejšia je rivalita medzi Ódinom 
a Frigg, ktorí pôsobia ako rovnocenní partneri, používajúci úskoky len aby presadili svojich 
chránencov.  
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Skirnismál (Skirniho cesta)  

Aj keď sa zápletka piesne sústreďuje okolo Freyra a jeho túžbe po obryni Gerdr, v centre deja 
stojí jeho posol Skirnir. Na začiatku vystupuje aj jeho nevlastná matka Skadi, ktorá Skirnira 
prosí o pomoc s nešťastným Freyrom. Ten po zasadnutí na Ódinov trón uvidel krásnu obryňu, 
na čo sa Skirnir ponúkol ako jeho posol ak dostane Freyrovho koňa a meč. Po pomerne 
jednoduchej ceste a stretnutí s pastierom sa dostáva ku Gerd, ktorú chce získať drahými 
darmi. Keď ho ale vytrvalo odmieta, prejde k vyhrážkam a kliatbam, na čo Gerd ustúpi 
a súhlasí so zväzkom.   

Hárbardsljód (Pieseň o Harbadovi) 

Táto pieseň je koncipovaná opätovne ako slovná výmena, aj keď s humorným podtónom. 
Ódin sa v tomto prípade vydáva za prievozníka cez rieku, ktorú potrebuje prekročiť putujúci 
Thór. Dochádza k slovnej výmene, z ktorej vyjde víťazne Ódin a Thor musí ísť popri rieke 
hľadať brod. Je viac než pravdepodobné, že toto dielo bolo skomponované pre vyššie vrstvy 
uctievajúce Ódina, alebo mohlo ísť o neskoršiu paródiu.   

Hymiskvida (Pieseň o Hymirovi) 

Zápletka začína žiadosťou Aegira, ktorý chystá hostinu pre bohov, veľký Hymirov kotol na 
varenie piva. Na  výpravu sa vyberá Thor a Týr a stretávajú sa s obrovou matkou, ktorá je 
opísaná ako obryňa s deväťsto hlavami, a Hymirovou manželkou, ktorá ich ukryje pod kotol. 
Keď sa obor vráti domov, vyzve Thóra na rybačku, ktorému sa takmer podarí chytiť 
svetového hada Midgardsorma. Hymir sa ale zľakne a prereže udicu, čím je lov neúspešný. 
Po príchode domov testuje Thorovu silu tým že mu povie aby rozbil jeho čašu. Podarí sa mu 
to a tým získava spomínaný kotol, ktorý môže zdvihnúť iba on. Cestou späť Thor obrov 
zabije a na konci je nejasná poznámka o zmrzačení jeho capov Lokiho vinou (bližšie 
nešpecifikovanou). Príbeh o Thorovej rybačke bol zrejme populárny, keďže ho môžeme nájsť 
na niekoľkých obrazových kameňoch. Týrova prítomnosť v príbehu je otázna a niektorí 
bádatelia navrhujú, že mohlo ísť pôvodne o Lokiho alebo Tjalfiho.  

Lokasenna (Lokiho prieky) 

Ako napovedá názov, máme dočinenia s urážkami Lokiho, mierenými proti väčšine 
dôležitých božstiev. Na začiatku a konci piesne sú prozaické dodatky, vysvetľujúce Lokiho 
konanie a jeho následný trest. O pôvode tejto piesni sa vedú polemiky, keďže na jednej strane 
vidíme božstvá v značne poľudštenej podobe (priam parodickej), na strane druhej mohlo ísť 
o ranú „povolenú“ satiru. Pieseň je komponovaná ako urážka Lokiho adresovaná 
konkrétnemu božstvu, ktoré sa následne bráni, na čo Loki opäť odpovedá urážkou. Ďalšie 
božstvo sa zastane toho predchádzajúceho a tým pritiahne na seba Lokiho hnev a ďalšie 
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urážky. Bohyniam vyčíť ich neveru a žiadostivosť, Ódinovi prezliekanie do ženských šiat, 
niekoľkým bohom zbabelosť a ponižujúce správanie. Jediný, pred kým ma Loki strach, je 
Thor, ktorý ho napokon pod hrozbou smrti zastaví. V tejto piesni sa taktiež Loki priznal 
k spoluúčasti na Baldrovej smrti.  

Thrymskvida (Pieseň o Thrymovi) 

Krátka, ale vtipná pieseň Thrymskvida je často označovaná za kresťanskú paródiu a snahu 
zosmiešniť maskulínne božstvo ako bol Thor. Na druhej strane ale poznáme prípady rituálnej 
travestie, a v prípade Lokiho aj zmenu pohlavia. Dej sa začína stratou kladiva, potrebného pre 
obranu Asgardu (sídla božského rodu Ásov). Loki sa vo vtáčom rúchu vyberá do zeme obrov, 
kde zisťuje, že kladivo odcudzil Thrym. Ten žiada Freyju za ženu, čo ona odmietne a tak sa 
Thor za ňu prezlečie. Spoločnosť mu robí Loki, ktorý svojim pohotovým konaním rozptýli 
Thrymove pochybnosti. Thor sa napokon zmocní svojho kladiva a obrov porazí.  

Vőlundarkvida (Pieseň o Volundrovi) 

V tejto piesni nevystupujú ani tak bohovia, ako magický kováč Vőlundr. Začína sa 
prozaickým úvodom, uvádzajúcim príbeh Vőlundra a jeho dvoch bratov, ktorí pojali za ženy 
tri labutie panny. Po istom čase od nich ale odišli a jediný Vőlundr sa nevybral za svojou 
ženou Hervőr Alvítr. Kráľ Nidudr ho uväznil a zmrzačil, ale kováč sa vďaka svojim 
schopnostiam z väzenia dostal (zhotovil vtáčie rúcho) a kráľovi sa pomstil zavraždením jeho 
dvoch synov a zneužitím dcéry.   

 Alvissmál (Pieseň o Alvisovi) 

Opäť pieseň skomponovaná vo forme dialógu, v tomto prípade medzi Thorom a Alvisom, 
škriatok ktorý sa chce oženiť s jeho dcérou. Thor tu vystupuje ako prefíkaný boh, ktorý zdrží 
Alvisa otázkami až do východu slnka, kedy sa premení na kameň. Avšak informácie, ktoré 
škriatok ponúka, sú z drvivej väčšiny kenningy pre atmosférické javy a topografiu. 
Zaujímavé je použitie rozumu a nie hrubej sily, ktorá bola v iných prípadoch pre Thora 
typická. 

Baldrs draumas (Baldrove sny) 

Podobne ako vo Vőluspé, Ódin sa vyberá do podsvetia konzultovať zlé sny svojho syna s 
vedmou. Od nej sa dozvedá o blížiacej sa Baldrovej smrti. Vedma odpovedá so značnou 
nevôľou o detailoch jeho úmrtia a predpovedá narodenie Ódinovho syna, ktorý vykoná 
pomstu. Krátky dialóg sa kočí tým, že ho vőlva nazve jeho pravým menom, na čo ju Ódin 
označí ako matku troch obrov. C.S. Ellis Davidson zaujímavo interpretuje túto poznámku ako 
prezradenie Lokiho, ktorý bol otcom troch monštier (Fenrir, Midgardsorm, Hel), v podobe 
vedmy. To by potvrdzovala poznámka na záver, podľa ktorej ju nik nenavštívi pokiaľ Loki 



60 

neunikne z pút. Táto poznámka je zvláštna hlavne pre to, lebo Loki mal byť uväznený kvôli 
Baldrovej vražde, ku ktorej ale podľa piesne zatiaľ nedošlo.  

Rigsthula (Pieseň o Rígovi) 

Ako jedna z mála piesní spomína boha Heimdalla, opisovaného ako strážcu brány do 
Asgardu a mosta Bifrost. Pod menom Ríg cestoval po svete ľudí a bol predkom troch 
spoločenských vrstiev tým, že ostane jednu noc ležať medzi jedným párom. Prvý pár boli Ái 
a Edda, ktorí boli chudobní a drsní: ich syn Thrall (otrok) bol predkom najnižšej vrstvy. 
Druhým párom boli Afi a Amma, ktorí mali následne syna Karla (slobodný muž), ktorého by 
sme mohli označiť ako predka farmárov a remeselníkov. Tretím párom boli Fadir a Modir, 
z bohatej domácnosti, ktorí mali následne syna Jarla (šľachtic). Každý syn bol taktiež výrazne 
fyzicky rozlíšený: Thrall a jeho potomkovia boli tmavovlasí s tmavou pokožkou, Karlovi 
potomkovia boli červenovlasí s červenkastou pleťou, Jarlovi potomkovia mali svetlé vlasy 
a pokožku. Pieseň sa nasledovne venuje hlavne Jarlovych potomkom. Je pravdepoboné, že 
Ríg bol pôvodne Odinn (anonymne putujúci boh múdrosti), avšak Heimdall sa spomína ako 
predok na začiatku Vőluspy.  

Hyndluljód 

Táto pieseň je zložená z dvoch pôvodne samostatných častí, pričom jedna z nich je 
označovaná aj ako „Krátka Vőluspá“. Dej sa začína príchodom bohyne Freyji za Hyndlou, 
ktorú prebudí zo spánku aby sa od nej dozvedela o všetkých predkoch jej chránenca Ottara. 
Vymenovanie mien ale v určitej časti prechádza k mytologickým prvkom, vrátane zaujímavej 
pasáži, podľa ktorej zjedol Loki ženské srdce, nájdené v pahrebe, a následne porodil dieťa.  

Hrdinské piesne 

Druhý okruh piesní poetickej Eddy tvoria hrdinské cykly, ktoré na rozdiel od islandských 
rodinných ság, spracovávajú staršiu tematiku dovezenú zo Škandinávie. Dva významné 
okruhy sú cyklus o Helgim a cyklus o Sigurdovi. 

Cyklus o Helgim  

Zahŕňa: Helgakvida Hjörvardssonar, Helgakvída Hundingsbana II, Helgakvída Hundingsba-
na III 

Všetky tri piesne o Helgim, nachádzajúce sa v Codexe Regius, boli a sú predmetom veľkého 
množstva diskusií o ich pôvode, spojení s tradíciou Sigurda alebo ich autorstve. Helgi bol 
pravdepodobne pôvodne populárny dánsky hrdina, syn kráľa Hafdana, o ktorom sa zmieňuje 
aj Saxo Grammaticus. Rozšírením do Nórska síce príbeh prišiel o viaceré pôvodné časti, no 
zároveň bol obohatený o nové motívy, medzi ktorými je aj časť o vzťahu medzi Helgim a 
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Sigrun/Svave. Jeho príbeh sa nachádza aj v Ságe o Volsungoch, aj keď je jeho spojenie s 
touto ságou stále otvorenou otázkou. Henry Adam Belows zastáva názor, že po rozšírení do 
Nórska dostala sa do kontaktu s iným hrdinským cyklom o Volsungoch. Následne bolo 
skomponovaných niekoľko piesní o Helgim, v rozličnej dobe a na rozličných miestach, ktoré 
reflektujú variabilnú formu príbehu. Na Islande z rôznych fragmentov týchto piesní vytvoril 
zapisovateľ, na základe predpokladu spoločného základu, nové piesne tak ako ich dnes 
poznáme. Prvá pieseň z cyklu, Helgakvida Hjörvardssonar – pieseň o Helgim, Hjorvardovom 
synovi, sa od ďalších dvoch piesní líši, aj keď ide o tú istú postavu. Nevystupuje v nej ako 
syn Sigmunda a nemá spojenie s cyklom Volsungov; jeho manželkou je Svava, nie Sigrun. 
Všetky tri piesne pravdepodobne vychádzajú zo spoločného základu, a ich značná 
rozdielnosť je vysvetlená Helgiho „znovuzrodeniami“. Prvá pieseň nie je jednotná a 
pozostáva minimálne z dvoch pôvodne odlišných piesní. Prvých päť strof sú dialógom medzi 
vtákom a Atlim, ktorý má získať Sigrlin za manželku pre Hjőrvatha, svojho pána a budúceho 
otca Helgiho. Strofy 6-11 sú dialógom medzi Helgim a valkýrou, 12-30 sa opäť vracajú k 
Atlimu, ktorý je na stráži na Helgiho lodi a vedie rozhovor s obryňou Hrimgerd; posledná 
pasáž hovorí o Helgiho smrti. Ďalšou piesňou z cyklu je Helgakvída HundingsbanaI, jedna z 
najmladších piesní poetickej Eddy. Výraznejšie sa v nej prejavuje vplyv cyklu o Volsungoch, 
čo môžeme vidieť hneď na začiatku piesne, kde je Helgiho matkou Borghilda, prvá 
Sigmundova žena. Na rozdiel od predchádzajúce piesne, určujú jeho osud Norny už pri 
narodení a meno dostáva spolu s územiami a mečom od svojho otca, Sigmunda. Po bitke 
k nemu prichádzajú valkýry a jedna z nich sa predstavuje ako princezná Sigrún, ktorá si 
Helgiho zvolila za partnera. Ten zvíťazí nad jeho rivalom a získa Sigrún za manželku. 
Poslednou piesňou o Helgim, ktorá sa zachovala v Codexe Regius, je Helgakvida 
Hundingsbana II. Podobne ako ostatné piesne cyklu, aj v tomto prípade sa stretávame so 
spájaním fragmentov niekoľkých piesní. V prozaickom úvode sa autor piesne pokúša 
vytvoriť spojenie medzi Helgim Hjőrvardssonom, po ktorom bol „tento“ Helgi pomenovaný. 
Mladý Helgi sa v preoblečení dostáva na dvor kráľa Hundinga, no potom ako prezradí 
pastierovi svoju totožnosť, sa musí prezliecť za ženu a oklamať prenasledovateľov. Dialóg 
medzi prenasledovateľom a Hagalom, Helgiho ochrancom, je niektorými bádateľmi 
povaţovaný za osobitnú pasáž. Po úteku a následnom usmrtení kráľa Hundinga sa stretáva so 
Sigrun, ktorá je podľa textu znovuzrodená Sváva. Opäť vystupuje ako kráľovská dcéra a 
zároveň valkýra. Opakuje sa neželané zasnúbenie a boj s nápadníkom, v ktorom opäť 
vyhráva. Helgi ale skoro na to zomiera rukou svojho švagra, pod Ódinovou taktovkou.  
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Cyklus o Niflungoch  

Zahŕňa: Grípisspá, Reginsmál, Fáfnismál, Sigrdrifumal, Brot at Sigurdakvidu, Gudrunakvida, 
Sigurdakvida hin skamma, Helreid Brynhildar, Dráp Niflunga, Gudrunarkvida II, 
Gudrunarkvida III, Oddrunagratr, Atlakvida, Atlamál hi groenlenzku 

Najrozsiahlejší a najznámejší cyklus, ktorého verziu môžeme nájsť aj v stredovekých 
Nemeckých romanciach. Za Niflungov, alebo Nibelungov, boli označovaní členovia 
Burgundskej kráľovskej línie z približne piateho storočia, ktorí sa usadili v okolí mesta 
Worms.  Príbeh o hrdinovi Sigurdovi ako drakobijcovi sa vyvinul nezávisle od legendy o 
Burgunďanoch/Niflungoch, s ktorou bol neskôr spojený motívom svadby Sigurda a Gudrun. 
V týchto zdrojoch sa mieša mytológia s historickým základom, bohovia s reálnymi 
historickými postavami. Nás zaujíma hlavne mytologický úvod o nadprirodzenom pôvode ich 
bohatstva a legendu o Sigurdovi, jednom z najvýznamnejších hrdinov, t.j. piesne Reginsmál,   
Fáfnismál a Sigdrifumál. Zaujímavá je aj pieseň o Brynhildinej ceste do podsvetia (Helreid 
Brynhildar).  Druhá polovica piesní sa odohráva po Sigurdovej smrti a sústreďujú sa okolo 
jeho vdovy Gudrún a jej nasledujúcich manželstiev. Reginsmál hovorí o veľkom, ale 
prekliatom  poklade, o ktorého pôvode Sigurda informuje Regin, ktorý býval so svojimi 
dvoma bratmi Otterom a Fáfnirom a otcom Hreidmarom. Bohovia Ódin, Loki a Hoenir sa 
vybrali na cestu a zastavili sa pri Andvariho vodopádoch, kde Loki zabil vydru (Ottera) 
a následne z jej kože vyrobil vak. Keď ale neskôr večer dorazili k Hreidmarovi, ten spoznal 
kožu svojho mŕtveho syna Ottra, ktorý menil podobu na vydru, a zajal bohov. Ako výkupné 
za smrť syna požadoval naplnenie a prekrytie vaku zlatom. Loki sa preto vybral smerom 
k vodopádom, v ktorých chytil trpaslíka Andvariho a požadoval jeho poklad výmenou za 
slobodu. Andvari sa pred ním pokúsil skryť prsteň, ale Loki to zbadá a vezme mu ho. 
Následne trpaslík celý poklad prekľaje a predpovedá smrť dvom bratom, boj medzi ôsmimi 
princami a nešťastie, ktoré zlato prinesie. Prvá časť proroctva sa naplnila už krátko po jeho 
odovzdaní Hreidmarovi, keď odmietol dať podiel z výkupného svojim dvom synom. Fáfnir 
preto svojho otca zabije v spánku a privlastní si celý poklad. Medzitým Regin poučuje 
Sigurda o dračej podobe Fáfnira, ktorý stráži poklad a nosí magickú helmu, t.j chce ho využiť 
na to, aby sa dostal k zlatu. V ďalšej piesni, Fafnirsmal, je krátky prozaický úvod 
o Fafnirovej porážke, ktorý ale má stále dar reči a ľudského rozumu. Časť ich dialógu 
pripomína dialógy z básní mytologického cyklu a Fáfnir prezentuje široký záber vedomostí, 
dokonca hrdinu varuje pred kliatbou pokladu. Regin vyreže drakovi srdce a poverí Sigurda, 
aby ho opekal na ohni. Avšak keď ho chcel skontrolovať, popálil sa a vložil prst do úst, čím 
získal schopnosť rozumieť vtáčej reči. Takto včasne počul varovanie o Reginovom pláne 
zabiť ho a tak mu odsekne hlavu. Následne pozbiera celý poklad a vyberá sa na svojom koni 
Granim ku spiacej valkýre Sigrfride. Podľa Sigrdrifumalu Sigurd, nasledujúc žiaru na vrchole 
hory, nachádza vo veži za stenou zo štítov spiacu postavu v plnej zbroji. Až potom, ako jej 
zloží helmu, zisťuje, že je to žena. Rozbitím brnenia ju prebudí zo spánku a pýta sa jej na 
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meno, na čo mu ona ponúka roh s medovinou. Z prozaického textu sa dozvedáme, že je to 
valkýra Sigrdrifa, ktorú potrestal Ódin za jej neposlušnosť. Výsledok bitky zvrátila podľa 
svojej, a nie Ódinovej, vôle a jej trestom bolo znemožnenie ďalšieho víťazstva a vydaj. 
Sigurdr od nej na oplátku žiada, aby ho naučila magickej múdrosti a runám. Po tejto pasáži 
nasleduje mierne odlišné rozprávanie o tom, ako a odkiaľ Ódin získal runy a následne ich 
zmiešal s posvätnou medovinou. Takto sa dostali nielen k Ásom, ale aj Vanom, álfom a 
ľuďom. Po ďalšom poučení nasleduje zvláštna pasáž, v ktorej ho Sigrdrifa vyzýva k výberu 
medzi mlčaním a pokračovaním, no zároveň ho upozorňuje pred jeho nepriaznivým osudom. 
Sigurd prijíma toto riziko a Sigrdfrída pokračuje v poučovaní po celý zvyšok piesne.   

 

Vyrezávane dvere z kresťanského chrámu, zobrazujúce Sigurdov príbeh. 
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2.6.1.2 Prozaická Edda 

Druhým z najdôležitejších a najobsiahlejších prameňov pre štúdium staronórskeho 
náboženstva je tzv. Mladšia, alebo Prozaická Edda. Jej autor, Snorri Sturluson, bol nielen 
dôležitou literárnou, ale aj politickou osobnosťou. Žil na prelome 12. a 13. storočia na Islande 
a pochádzal z jednej z najvplyvnejších rodín vtedajšej doby. Informácie o jeho živote máme 
vďaka Ságe o Islanďanoch od jeho synovca Sturlu Tódarsona. Keď mal Sturluson tri roky, 
bol poslaný na výchovu na južný Island do Oddi k Jónovi Loftssonovi, v tej dobe 
najvplyvnejšiemu islandskému veľmožovi. Oddi bolo dôležitým kultúrnym centrom 
stredovekého Islandu, v ktorom sa nachádzala jedna z dvoch svetských škôl v zemi, založená 
Sæmundom Učeným.  Sturluson študoval základy latinčiny, rétoriky, teológie a geografie, 
nórskeho a islandského dejepisectva, islandských genealógií a zrejme sa počas týchto štúdii 
dostal do kontaktu so staršími islandskými ságami a ústne tradovanými skaldskými veršami. 
Na jeho tvorbu mala vplyv aj prvá dvojročná návšteva Nórska, po ktorej sa začal na Islande 
naplno venovať písaniu, ale aj upevňovaniu svojej moci. Práve táto snaha o rozširovanie 
majetku a vplyvu sa mu stala osudnou, keď bol zabitý synovcami svojho bývalého zaťa a 
zároveň úhlavného nepriateľa, v spore o majetok svojej zosnulej družky, s ktorou mal 
popísanú zmluvu o spoločnom vlastníctve. Pripisuje sa mu autorstvo troch diel: Eddy, 
Heimskringly a s menšou pravdepodobnosťou aj Ságy o Egilovi. Mladšia Edda, alebo 
Prozaická Edda, je zbierka troch diel, ktorým predchádza Prológ. Tie tri diela sú 
Gylfaginning, Skáldskaparmál a Háttatal. Kompletná zbierka sa zachovala v troch viac- 
menej kompletných odpisoch zo 14. storočia. Všetky tri pravdepodobne vychádzajú z opisu 
staršieho, avšak nie originálneho textu, a obsahujú odchýlky a interpolácie pripisované 
odpisovačom. Na texte sa pochopiteľne podpísal vplyv kresťanstva, ale aj snaha o 
systematizovanie. Prijatie kresťanstva ako oficiálneho náboženstva Islandu bolo ustanovené 
dohodou na altingu v roku 1000 a práve vďaka tomuto nenásilnému spôsobu došlo ku 
kompromisu a vedľa iných nekresťanských zvykov  nezakazovala ani súkromné uctievanie 
bohov. Tradícia sa preto mohla k Sturlusonovi dostať v pomerne zachovalom stave len s 
miernymi zmenami. Ďalšou otázkou je jeho vlastný nadhľad na materiál, s ktorým pracoval. 
Potreba zaznamenať mýty pramenila z jeho snahy zachovať tradíciu skaldskej poézie a 
zostaviť príručku na jej tvorbu. Pre jej komponovanie bolo nevyhnutné poznať nielen 
formálny systém výstavky verša, ale aj významy konkrétnych heiti a kenningov, ktoré sa 
spájali s danými príbehmi a mýtmi. V tomto bode môžeme naraziť na prvú „prekážku“. Ak 
priznáme fakt, že jeho primárnym záujmom bolo zachovať mýtus v takej forme, aby slúžil 
ako inšpirácia a príručka nádejným skaldom, tak je pochopiteľné, že veľa mýtov má 
rozprávačský charakter kvôli snahe o čo najlepšie vysvetlenie. Druhý extrém jeho prístupu je 
vymenovanie čo najväčšieho množstva synonymických pomenovaní bez bližšieho 
vysvetlenia, čo badáme na niektorých pasážach diela Skáldskaparmál. Neskôr prejavil snahu 
o systematizáciu týchto mýtov v diele Gylfaginning, teda ide primárne o literárne 
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spracovanie, ktoré nepodliehalo predkresťanským náboženským autoritám. Naopak, táto 
systematizácia vychádzala z kresťanskej vzdelanosti, ktorá sa mu dostala. To ale neznamená, 
že sa obmedzil na stručné vymenovanie mýtov – práve naopak, ako rozprávač sa v 
Gylfaginningu a niektorých častiach Skáldskaparmálu nechal uniesť a práve tieto literárne 
kvality najviac uberajú tomuto dielu na dôveryhodnosti prameňa k štúdiu mytológie. 
Nespornou výhodou je aj absencia kresťanského typu morálky, pravdepodobne vďaka 
vtedajším pomerom na Islande, ktorý fungoval podľa vlastných zákonoch. Jeho kresťanské 
zázemie ale malo aj výhody, keď prefíkane využil tradíciu okúzlenia človeka diabolským 
mámením zmyslov alebo pripodobil tri podoby Ódina k trojjedinosti kresťanského Boha, a 
tak sa vyhol podozreniu zo šírenia starej viery, keďže aj napriek spomínanej náboženskej 
voľnosti to nebolo v súlade s oficiálnou ideológiou. To chcel zrejme potvrdiť v Prológu, v 
ktorom sa opiera o euhemerizmus a staršiu európsku tradíciu o pôvode z Tróje. 

Vybrané mýty z Prozaickej Eddy 

Cesta k Útgardskému Lokimu 

Keď sa raz Thor a Loki vybrali na cestu do Midgardu, rozhodli sa nocovať u sedliaka. Na 
večeru podrezal Thor svojich dvoch magických kozlov a pohostil sedliaka spolu s jeho ženou 
a dvoma deťmi, Tálfiho a Rőskvu. Avšak Tjálfi jednu kosť poškodil, aby sa dostal ku špiku, 
čo sa na druhý deň odrazilo na krívajúcom capovi, ktorého Thor oživil. Na uzmierenie mu 
sedliaci ponúkli svoje deti ako služobníkov na ceste. Keď prišli do Jőtunheimu, potrebovali 
v noci niekde prespať a našli veľké obydlie, z ktorého sa ale vykľula rukavica patriaca 
obrovi. Ďalej putovali spolu s ním a nasledujúcu noc, keď Thor nemohol otvoriť vrece do 
ktorého obor zviazal ich spoločné zásoby, ho trikrát udrel Mjollnirom po hlave. Ten ale 
zdanlivo prežije bez ujmy a pošle ich do Útgardskeho hradu, v ktorom vládol Útgardský 
Loki. Ten ich vyzve na rozličné skúšky: Loki pretekal s Logim v jedení jedla, Tjálfi preteká 
s Hugim; Thor sa pokúšal vypiť naplnený roh, dvíhal mačku a zápasil so starenou Elli. 
V žiadnej z týchto disciplín Asgarďnia nevyhrali, ale ako neskôr vysvitlo, Útgardský Loki 
vyhral podvodom: Lokiho porazil v jedení plameň, Tjálfiho v pretekoch myšlienka, roh na 
pitie mal druhý koniec v mori, mačka bola v skutočnosti Midgardsorm a Elli staroba.  

Stavba valu 

K Ásom prichádza staviteľ z Jőtunheimu, ktorý výmenou za stavbu ochranného valu žiada 
Freyju, slnko a mesiac. Loki im poradil, aby prijali jeho ponuku s tým, že musí val postaviť 
za jednu zimu. Bohovia ale nevedeli, že staviteľ vlastnil silného koňa Svadilfariho. Keď 
hrozilo, že sa stavba dokončí včas, bohovia obvinili z tejto situácie Lokiho a pod hrozbou 
smrti ho donútili dokončeniu zabrániť. Preto sa premenil na kobylu a žrebca odlákal, čo obra 
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nahnevalo a zároveň prezradilo jeho identitu. Bohovia preto porušili dohody a povolali 
Thora, ktorý obra zabil.   

Thorova rybačka 

Jedného dňa sa Thór vyberie na rybačku s obrom menom Hymir. Ten Thora najprv odmieta 
s tým, že nemá poriadnu návnadu. Tak nahnevaný Thor zabije jedného z Hymirových býkov 
a vezme jeho hlavu ako návnadu. Schválne vesluje na šíre more, čo Hymira značne 
znepokojí. Thor si ale z toho nerobí ťažkú hlavu a vhodil návnadu do mora, na ktorú sa chytil 
cieľ jeho rybačky: Midgardsorm. Obor sa ale preľakol a spanikáril, prerezal Thorovu udicu 
a tým pustil hada späť do mora.  

Baldrova smrť 

Obľúbený boh Baldr mal zlé sny, ktoré boli predzvesťou jeho blížiacej sa smrti. Jeho matka 
Frigg preto prinútila všetky veci zložiť prísahu, že neublížia jej synovi. Ásovia si preto krátili 
chvíľu hádzaním rôznych predmetov na Baldra, ktoré sa od neho odrážali a on ostal 
nezranený. Lokimu to ale nebolo po vôli, premenil sa na starú ženu a dozvedel sa od Frigg, že 
zabudla zaprisahať vetvičku imela, ktorú pokladala za bezvýznamnú. Po tomto zistení Loki 
odtrhol imelo a prehovoril Baldrovho slepého brata Hőda aby ju na neho vystrelil. Rana bola 
pre Baldra smrteľná a Ódin videl, že je to predzvesť konca všetkých bohov. Frigg vyzvala 
všetkých zúčastnených na cestu do Helheimu a vykúpenie jej syna od bohyne Hel. Na túto 
úlohu sa prihlásil Hermod, ktorý sa od Hel dozvedel, že prepustí Baldra ak ho bude každý 
oplakávať. Obryňa Tokk nad ním ale odmietla plakať a podľa Snorriho to bol Loki. Inú 
verziu udalostí ponúka Saxo Grammaticus: o princeznú Nannu súperili dvaja pytači, Balderus 
a Hotherus. Keď sa Balder stal Dánskym kráľom, Hother ho pomocou mágie bodne 
s jediným mečom, ktorý ho môže smrteľne zraniť. Je ale následne pomstený Bousom, synom 
Ódina a Rindy.  

Krádež jabĺk mladosti 

Keď sa Odin, Loki A Hoenir vybrali do hôr, rozhodli sa na večeru upiecť vola. Avšak aj po 
niekoľkých hodinách bolo mäso surové a bohovia to nevedeli pochopiť, kým sa k nim 
neprihovoril obrovský orol. Ten im oznámil, že mäso upečú až keď ho z neho nechajú odjesť. 
Bohovia s tým súhlasia, ale keď orol prehltne celého vola, Loki sa nazlostí a zaútočí na neho 
palicou. Na ňu sa „prilepí“ a oslobodí sa až keď orlovi sľúbi jablká mladosti bohyne Idunn. 
Loki vyláka Idunn z Agardu tvrdením, že v lese rastú na inom strome jablká podobné tým 
božským. Tam ju unesie Thjazi, ale bohom netrvá dlho kým prídu na to, čo Loki spravil. Pod 
hrozbou smrti sa vyberie k Thjazimu odetý vo Freyjinom vtáčom rúchu, premení Idunn na 
orech a uletí späť do Asgardu. Thjazi nemeškal a vo svojej orlej podobe sa ich vybral 
prenasledovať, ale Ásovia pre neho pripravili pascu so zapálenou hranicou a zabili ho. Jeho 
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dcéra Skadi sa vybrala pomstiť svojho otca, ale bohovia si ju napokon udobrili sobášom 
s Njordom a premenou oči jej otca na hviezdy.  

Vojna s Vanmi a božská medovina 

V literatúre sa uvádzajú dva božské rody: Ásovia a Vanovia, medzi ktorými došlo ku 
konfliktu. O dôvode a priebehu nemáme veľa informácií, ale súboj sa skončil prímerím 
potvrdeným výmenou zajatcov. Od Vanov prišli do Asgardu Njord a jeho deti Freyr a Freyja, 
z Ásov to boli Hoenir a Mímir. Avšak Hoenir, ktorého Vanovia menovali za náčelníka, bol 
bez Mímira skúpy na slovo a Vanovia to považovali za zradu. Preto odsekli Mímirovi hlavu 
a poslali ju Ódinovi, ktorý ju následne zabalzamoval a v prípade potreby sa s ňou radil. 
Ďalším aktom zmierenia bolo napľutie do jedného kotla, z ktorého vzišiel múdry muž Kvasir. 
Keď ho k sebe pozvali dvaja trpaslíci Fjalar a Galarr, zabili ho a jeho krv odliali do troch 
nádob, pridali k nej med, z čoho vznikla medovina inšpirácie pre básnikov a učencov. 
Škriatkovia pozvali obra Gillingra so ženou na návštevu, ktorých ale následne zabili a 
nahnevali jeho syna, Suttungra. Keď sa im šiel pomstiť, škriatkovia ponúkli ako výmenu 
vzácnu medovinu, s čím Suttungr súhlasil a poveril svoju dcéru Gunnlőd ako strážkyňu. Ódin 
sa rozhodol získať nápoj a vybral sa na cestu do zeme obrov. Keď uvidel na poli deväť 
otrokov, prefíkane im spôsobil smrť a prihlásil sa u ich pána Baugiho, Suttungrovho brata, do 
služby. Ako odmenu žiadal dúšok božskej medoviny, s čím mu mal Baugi pomôcť. Do 
kamennej steny vyvŕtali otvor, cez ktorý Ódin prešiel v podobe hada a výmenou za tri noci ho 
nechala Gunnlőd vypiť tri dúšky medoviny. Pri úteku v podobe orla ho Suttungr 
prenasledoval a Ódin bol nútený časť medoviny „vypustiť“ medzi ľudí, aby mu mohol 
uniknúť.  

Epizóda o prvej vojne, spomínaná vo Vőluspe, môže ale nemusí súvisieť s konfliktom medzi 
dvoma božkými rodmi. Podľa piesne sa konflikt začal, keď k bohom prišli obryne a doniesli 
bohom zlato. Ódin medzi ne hodil svoju kopiju a zabil Gullveig, tajomnú ženu ktorú sa 
pokúsili tri krát spáliť, ale ona to zakaždým prežila a zrodila sa ako Heidr. V tejto podobe 
putovala medzi ľuďmi a učila ženy mágii.  

Thor vs. Hrungnir 

Keď Odin navštívil zem obrov na svojom koni Sleipnirovi, stretol tam obra menom Hrungnir, 
ktorý vyhlásil, že jeho kôň je lepší než ten Ódinov. Takéto posmievanie obra urazí a vyberie 
sa do Asgardu, kde ho bohovia pohostia. Hrungnir sa ale opije a začne sa chváliť svojou silou 
a túžbou zničiť bohov, na čo prichádza nahnevaný Thor s úmyslom zbaviť sa ho. To ale 
nemôže, keďže je obor neozbrojeným Ódinovim hosťom, a tak sa dohodnú na súboji. Pre 
obrov to predstavovalo veľké riziko a tak zhotovili obrovského muža z hliny s kobylím 
srdcom. Samotný Hrungnir mal srdce a hlavu z kameňa, ale Thor ho s pomocou svojho 
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kladiva porazil. Jeho pomocník Thjálfi sa zase postaral o hlineného obra, ale Thora privalila 
veľké Hringnirovo telo, ktoré dokázal zdvihnúť len jeho syn Magni, splodený s Járnsaxou.   

Thorova cesta ku Geirrődovi 

Príbeh začína cestou Lokiho na Geirrődov dvor, kde je zajatý a mučený pokiaľ obrovi 
nesľúbi, že k nemu privedie neozbrojeného Thora. Cestou sa Thor zastaví u obryne Grídr, 
ktorá mu prezradí Geirrődov plán a požičia mu tri magické predmety: železné rukavice, 
palicu a opasok sily. Počas cesty príde k rieke Vimur, cez ktorú sa prebrodí s Lokim 
pridržiavajúcim sa jeho opasku. Geirrődova dcéra sa ale postavií obkročmo nad rieku 
a zvyšuje jej hladinu, no Thor po nej hodí balvan a úspešne sa prebrodí na druhú stranu. Keď 
dorazí do obrovho príbytku, usadí ho na stoličku, ktorá s ním vzlietne k stropu, ale Thor 
nemešká a zarazí do nej palicu, čím zlomí chrbty Geirrődovým dcéram, ukrývajúcim sa pod 
ním. Ďalšou skúškou je hra, pri ktorej obor hodí po Thorovi rozžeravenú palicu zo železa, no 
ten ju zachytí pomocou rukavíc od Grídr a hodí späť, čím obra porazí. Podľa Thórsdrápy, 
ktorú cituje Prozaicka Edda, sa tohto dobrodružstva zúčastnil aj Thjálfi.  

Božské dary 

Keď Loki z neznámeho dôvodu ostrihá Sif vlasy, privolá na seba Thorov hnev a sľúbi, že jej 
ako náhradu prinesie vlasy zo zlata. Navštívi trpaslíkov, Ívaldovych synov, ktorí pre neho 
zhotovia zlaté vlasy, loď Skídbladnir a oštep Gungnir. Po tom ako získa tieto dary, ide 
k trpaslíkom Brokkrovi a Sindrimu, s ktorými sa staví o svoju hlavu, že nedokážu zhotoviť tri 
ešte skvostnejšie predmety. Trpaslíci jeho stávku prijímajú a Brokkr nariadil Sindrimu, aby 
neustále fúkal do mechu a udržiaval vysokú teplotu vyhne. Najprv vyrobia kanca so zlatými 
štetinami, potom magický zlatý prsteň Draupnir a napokon kladivo Mjollnir. Loki sa 
v podobe muchy pokúša výrobu sabotovať, ale dosiahne iba skrátenú dĺžku rúčky kladiva. 
Keď sú všetky dary hotové, Loki ich vezme k ostatným bohom na posúdenie, ktoré z nich sú 
lepšie a užitočnejšie. Ásovia sa jednohlasne zhodli na tom, že najlepším predmetom je 
kladivo a Loki tým pádom prehráva stávku. Po neúspešnom pokuse o útek musí čeliť prehre, 
ale podotkne, že mu trpaslíci nemôžu odseknúť hlavu, keďže krk nebol súčasťou stávky. 
Nahnevaný Brokkr teda vzal ihlu a zašil mu ústa remeňom Vartarim, ktorý si Loki následne 
vytrhol.   

2.6.2 Vznik sveta, zrod bohov a človeka 

Čas hral veľmi významnú úlohu nielen v živote ľudí, ale aj bohov. Motív poznania počiatku 
a konca bol nosným motívom konania božstiev, hlavne Ódina. Počiatok sveta a stvorenie 
človeka je podrobnejšie opísané v piesni Vőluspá a doplnené v Prozaickej Edde. Svet 
spočiatku tvorili bezodná priepasť Ginnungagap, ohnivý Múspelheim a mrazivý Niflheim. Na 
hranici medzi mrazivým a ohnivým svetom sa z kvapiek zrodila prapôvodná bytosť Ymir, 
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predok obrov (hrímtursov). Z potu v jeho podpazušia sa zrodili muž a žena, ich brata zrodili 
zase jeho nohy. Živili sa mliekom kravy Audhumly, ktorá olizovala slané kamene. Práve 
z nich povstal Búri, otec Bora a starý otec troch synov: Ódina, Viliho a Vého. Ódin a jeho 
bratia zabili Ymira a z jeho tela v Ginnugagape vytvorili svet: z krvi vznikli moria a jazerá, 
z mäsa zem, z kostí skaly, z lebky nebo apod. Svet dotvorili aj umiestnením iskier z Múspellu 
na oblohu (t.j. stvorenie hviezd). Zem bola opisovaná ako plochý disk obkolesený svetovým 
oceánom, v ktorého strede žijú ľudia a okraje prenechávajú obrom, nachádzajúcim sa za 
vysokým valom. Deň jazdí na voze ťahanom koňom Skinfaxi, Noc na podobnom voze 
ťahanom Hrímfaxim.  Podobná predstava je aj o ceste Slnka a Mesiaca, ktorých prenasledujú 
vlci Skol a Hati. V strede sveta (svetov) bol svetový strom, jaseň Yggdrasil s vetvou/koreňom 
v jednom zo svetov. Pri jeho koreňoch sa nachádzajú dve významne studne: jedna je zdrojom 
múdrosti a jej ochranca je Mímir, ktorý dovolil Ódinovi čerpať jeho múdrosť výmenou za 
oko. Druhá významná studňa sa nazýva Urdine žriedlo a prebývajú v ňom tri norny: Urd, 
Verdandi a Skuld. Yggdrasil obývajú rôzne zvieratá: korene mu nahlodáva had/drak 
Nidhogg, po kmeni behá veverica Ratatosk, na korune sedí orol a listy objedávajú jelene.  

Verzia stvorenia ľudí je v poetickej a prozaickej Edde do veľkej miery podobné, avšak 
stretávame sa s rozdielnou trojicou: u Snoriho ide o Borovych synov (Odin, Vili, Vé) a vo 
Vőluspé sú tvorcami Odin, Hoenir a Lodur. Telá prvých ľudí boli vytvorené z vyplaveného 
dreva, ktoré našli bohovia na pobreží. Muž sa volal Ask (jaseň) a žena Embla a boli to prví 
obyvatelia zeme ľudí (Midgard). Svet ľudí spája s Asgardom (sídlo Ásov) dúhový most 
Bifrőst. V Asgarde si bohovia vystavali hneď niekoľko sál, z ktorých najvýznamnejšie boli 
Gladsheim, Vingólf, Bilskirni, Valhalla a Valaskjálf.    

Svety:  

Asgard: svet obývaný bohmi, v ktorom sa nachádza hneď niekoľko skvostných sál 

Midgard: svet obývaný ľuďmi 

Jotunheim: svet obývaný obrami 

Alfheim: svet obývaný svetlými álfmi 

Muspelheim: ohnivý svet strážený obrom Surtrom 

Helheim: ríša bohyne Hel, do ktorej prichádza väčšina mŕtvych 

Vanaheim: svet obývaný Vanmi 

Svartalfheim/Nidavellir: ríša tmavých álfov 

Niflheim: ríša hmly, zrejme súčasť/synonymum Helheimu 
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Novodobá predstava popisu kozmológie podľa Eddy. 

2.6.3 Koniec sveta a osud bohov 

Výraznou témou v mýtoch je osud bohov, ktorého zvrátenie je jedným z hlavných motívov 
Ódinovho konania. Prvou predzvesťou ragnaroku („osud bohov“) bola tragická Baldrova 
smrť. Samotný ragnarok sprevádza veľká a krutá zima, ktorá medzi ľuďmi spôsobí hladomor 
a krvavé konflikty. Vlkom sa konečne podarí prehltnúť slnko a mesiac, z oblohy zmiznú 
hviezdy a nastanú zemetrasenia. Fenrir a Midgardsorm sa oslobodia a spolu so svojim otcom 
Lokim, ktorý sa postaví na stranu chaosu, bojujú proti bohom. Spolu s Hrymorm prichádza 
na lodi Naglfar, zhotovenej z nechtov. Heimdall zatrúbi na Gjallhorn, oznamujúc príchod 
nepriateľských armád a Yggdrasil sa otrasie v základoch. Na strane Ásov bojujú aj 
einherjovia, zosnulí bojovníci vybraní Ódinom aby bojovali po jeho boku. Ódin bojuje proti 
Fenrirovi,  no boj prehráva a je pomstený svojim synom Vidarom. Thor opäť bojuje proti 
Midgardsormovi, ktorého síce porazí, ale následne zomiera na následky hadieho jedu. Frey 
bojuje proti Surtovi (ohnivý obor), ale bez svojho meča, ktorý dal Skirnimu, prehráva. Týr 
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bojuje so psom podsvetia Garmom, Loki  zasa s Heimdallom. Obe dvojice si navzájom 
spôsobia smrť. Po boji Surtr zapáli celý svet a z ruín vzíde nový svet, obývaný novou 
generáciou bohov: Vídarom, Válim, Módim, Magnim, Baldrom a Hődom. (t.j. Ódinovi 
a Thorovi synovia) Prežijú aj dvaja ľudia, Líf a Leiftrasi, ktorí opätovne zaľudnia zem. 
Termín ragnarok sa niekde uvádza ako „súmrak bohov“ kvôli prepisom v Prozaickej Edde 
a Lokasenne.  

2.6.4 Posmrtné predstavy 

Vo Vikingskej dobe môžeme nájsť narážky na hneď niekoľko možností posmrtnej existencie. 
Najznámejšou je Valhalla, Ódinova sála do ktorej sú prijímaní muži, ktorí zomreli hrdinskou 
smrťou na bojisku (einherjar) alebo boli obetovaní Ódinovi. Podľa jednej zmienky pripadla 
polovica týchto bojovníkov bohyni Freyji, ktorej sa tým pripisoval vojnový a chtonický 
aspekt. Väčšina zosnulých putovala do Helheimu, ríše bohyne Hel, kde jestvovali v podobe 
hladných tieňov.   

Populárne bolo kontinuálne používanie pohrebných mohýl a stavba pamätných kameňov 
s runovými nadpismi. S mohylami sa spájajú aj draugr (oživené mŕtvoly), ktorí obývali tieto 
miesta a boli populárnym literárnym motívom. Spravidla škodili živým a bolo ich možné 
zabiť odseknutím hlavy a následným spálením.   

Jedným z typov pohrebov bolo uloženie tela do lode s obetami a jeho následne spálenie alebo 
pochovanie do zeme. Tento spôsob sa používal už v Mladšej železnej dobe a pretrval do 
konca Vikingskej doby. Najslávnejšie nálezy sú z Osebrgu (Nórsko) a Sutton Hoo 
(Anglicko). Z literárnych zdrojov stojí za zmienku záznam arabského cestovateľa Ibn 
Fadlána od východných Vikingov, ktorý opisuje priebeh jedného z takýchto pohrebov 
a uvádza okrem iného (zbrane, jedlo, zvieratá) aj ľudskú obeť (otrokyňu), sprevádzajúceho 
mŕtveho na jeho ceste do záhrobia. Podobný pohreb sa uvádza aj v mytologickej tradícii po 
smrti Baldra, ktorý je spálený spolu so svojou manželkou a drahými darmi.  

Ďalším podsvetím bola ríša na dne oceána, do ktorej putovali utopenci. O tejto ríši vieme len 
toľko, že jej vládla bohyňa Rán.  

2.6.5 Mágia 

V mytológii a ságach môžeme identifikovať niekoľko typov mágie. Najznámejší typ je seidr, 
ktorý je ešte stále záhadou. Zahŕňal ovládanie mysle, duchovné cesty, magické uzdravovanie, 
veštenie, transformáciu, záškodnú mágiu a „seansy“. Zdá sa, že myseľ bola v centre záujmu 
a vykonávaním seidru sa dala ovládnuť šialenstvom, ilúziou alebo zabudnutím. V niektorých 
prípadoch sa spája aj s ovládaním počasia – hlavne búrok, vetrov a snehu. Majstermi mágie 
boli Odinn a Freyja, no všeobecne bola mágia ženskou doménou a praktizujúci muž bol 
označovaný ako zženštilý (ako to napríklad dokazuje obvinenie Odinna z obliekania sa do 
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ženských šiat). Je pravdepodobné, že do tejto kategórie spadala aj ľubostná mágia, vnímaná 
dosť negatívne. Druhým typom mágie bolo veštenie a predpovedanie budúcnosti, 
praktizované špecialistkami zvanými vőlva. Medzi ich rituálne pomôcky patrili palička/palica 
(volr), odev zo zvieracých kôž, a vyvýšený stolec (seidhjallr), na ktorom sedeli počas 
vynášania veštieb. Známy je najmä opis zo Ságy Erika Červeného o návšteve vőlvy jednej 
z fariem v Grónsku, v ktorom bola posadená na vyvýšene miesto, okolo nej sa posadili ženy 
a po tom ako jedna z nich zaspievala pieseň (jej funkcia bola „privolať“ duchov), mohla 
vőlva predniesť proroctvá. Okrem toho boli populárne rozličné amulety, ktoré okrem 
dekoratívnej plnili aj ochrannú funkciu. Runové písmo bolo používané na krátke ochranné 
a víťazné nápisy na zbroji.  

2.6.6 Chrámy a obety 

Kňazi sa označovali pojmom „godi“, no zároveň mohlo označovať aj náčelníka. Vo 
Vikingskej dobe máme veľmi málo informácií o chrámoch, resp. uctievaní odohrávajúcim sa  
v domácnostiach a posvätných miestach. Obety (blót) sa sústreďovali okolo hőrgr (oltár, 
pohrebná mohyla), iným typom „oltárov“ boli drevené rámy (stalli). Je ale  
najpravdepodobnejšie, že sa obety sústreďovali (podobne ako v minulosti) na otvorené 
priestranstvo a domácnosť (farma, alebo buda v rámci farmy, ktorá slúžila aj rituálnym 
a náboženským účelom). Nie je známa špeciálna architektúra chrámov a neskorých 
prameňoch ide o stavby podobné tradičným „dlhým“ domom, resp. viacerí autori poukazujú 
na vysokú architektonickú úroveň drevených kostolov, v ktorej vidia nasledovníkov 
predkresťanských chrámov. Obeta bola väčšinou prírodného charakteru (rastliny, zvieratá), aj 
keď o samotnom priebehu obety máme buď fragmentárne alebo nespoľahlivé informácie, 
ovplyvnené kresťanskou liturgikou. Ľudské obete sú uvádzané len v rámci festivalu 
v Uppsale a u Tacita, aj keď sa dá argumentovať o rituálnom treste smrti za účelom 
umiernenia nahnevaných bohov. Jediný z bohov, ktorý je v záznamov spájaný s ľudskou 
obetou, je Odinn (ak ho u Tacita stožníme s Merkurom). Obete boli obesené na strom 
a bodnuté kópiou, dokonca aj samotný Odinn prešiel týmto procesom. 

2.6.7 Obyvatelia svetov 

Ásovia  

Najdôležitejší rod bohov, ktorý „vládol“ svetu bohov a ľudí. Občas je podľa genealógií 
jednotlivých božstiev tažké určiť ich pôvod, keďže sú často miešané s (primordiálnymi) 
obrami. Ásovia zastrešovali široké spektrum funkcií a ich konflikty/stretnutia s obrami boli 
častým poetickým námetom.  
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Odinn 

Najvyšší boh, známy pod mnohými menami a prezývkami. Často je označovaný ako Všeotec. 
Jeho kult je možné sledovať už od Rímskych čias (Tacitus a totožnosť s „Merkúrom“ 
v aspekte psychopompa a ikongrafických atribútov, nádpisy venované Wodanovi apod), 
Migračnému obdobiu (zobrazenie na brakteátoch) a možno aj na skalných rytinách (boh 
s kopijou). Ako jedinému z bohov mu boli podľa prameňov prinášané ľudské obety, 
popravené obesením a prepichnutím boku kopijou. Menej doložená je aj obeta vo forme tzv. 
„krvavého orla“, ktorá prebiehala vylámaním rebier a vytiahnutím pľúc cez chrbát, ešte stále 
živej obete. Jeho zbraňou a symbolom bola kopija, okrem nej vlastnil aj magický prsteň 
draupnir. Jeho manželkou bola bohyňa Frigg, ale mal niekoľko mileniek z rodu obrov (Rind, 
Gunnlőd, Jőrd). Okrem osemnohého koňa Sleipnira vlastnil aj dvoch vlkov Geriho a Frekiho. 
Ďalšími dôležitými zvieratami boli havrany, Hugin (myšlienka) a Munina (pamäť), ktoré 
vypustí každé ráno do sveta a večer mu prinášajú novinky. Spojenie Odinna a havranov má 
dlhú tradíciu, keďže tieto zvieratá boli okrem inteligencie aj úzko spájané so smrťou. Aspekt 
boha smrti bol jedným z najdôležitejších funkcií, spojených hlavne s padlými mužmi na 
bojisku a obetovaním. Jedna z jeho sál, Valhalla, bola obrovských rozmerov a hostil v nej 
einherjov (padlých bojovníkov) mäsom z diviaka. Odinn často favorizoval ľudských 
bojovníkov a dopomáhal im k víťazstvu, avak jeho priazeň bola vŕtkavá. V postave 
putujúceho boha bol opisovaný ako jednooký starší muž s klobúkom a plásťom. Väčšina 
zmienok a mýtov o Odinnovi zdôrazňujú jeho posadnutosť múdrosťou (obetovanie oka, 
obesenie na svetovom strome) a ako víťaza pri súbojoch vedomostí.  Je patrónom mágie, 
ovláda tajný význam rún, získal básnicku medovinu a dokáže meniť svoju podobu. Je taktiež 
spájaný so stavom bojovej  extázy a určité praktiky pripomínajú šamanizmus.  

 Thor 

Syn Ódina a Zeme (Jord), boh hromu a počasia, ochranca bohov a ľudí pred obrami. Spolu s  
Odinnom a Freyrom patrí medzi najstaršie známe božstvá Germánskeho panteónu. Má veľkú 
silu a apetít, ale aj výbušnú povahu a jednoduchšiu myseľ, a je opisovaný ako veľký 
červenovlasý muž. Obýva sídlo Bilskorni, jeho manželka je Sif a milenka/manželka Jarnsaxa, 
deti Magni, Módi a Thrúdr. Na cestách mu najčastejšie robí spoločnosť Loki, ktorý je jeho 
protikladom, alebo verný služobník/spoločník Thjazi. Jeho voz je ťahaný dvoma capmi 
a vlastní najvzácnejší majetok bohov, kladivo Mjollnir. Na jeho používanie využíva aj opasok 
sily a železné rukavice, ktoré znásobujú jeho silu. Amulet v podobe kladiva sa stal na sklonku 
predkresťanskej doby dôležitý symbol vyjadrenia viery, ako reakcia na kresťanský zvyk nosiť 
kríž. Thor bola ale jednoznačne populárnym bohom, ako to dokazujú nie len osobné 
a topografické mená, ale aj runové nápisy a záznamy o chrámoch s jeho sochou. Jeho meno 
zrejme evokovalo a/alebo zabezpečovalo ochranu pred škodlivými silami. Jeho nepriateľom 
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je svetový had Midgardsorm a minimálne príbeh (ne)úspešnej rybačky je známy okrem 
literárnych aj z archeologických nálezov.   

Týr 

V eddickej tradícii je dôležitosť Týra ako boha vojny utlačená Ódinom a Freyjou. Avšak je 
popisovaný ako rozvážny a odvážny muž – mohli by sme to porovnať s rozdelením bohov 
vojny v antickom Grécku, keď bola bohyňou rozvážnej vojny Athéna a tej „impulzívnej“ 
Áres. Niektorí bádatelia dokonca hovoria o Týrovi ako pôvodne najvyššiemu kmeňovému 
božstvu. Najznámejšia je epizóda o obrovskom vlkovi Fenrirovi, ktorého potrebovali bohovia 
spútať. Fenrir ale tušil zradu a tak žiadal ako záruku ruku jedného z Ásov. Jediným 
odvážlivcom bol  práve Týr, ktorý vložil ruku do jeho papule kým ho bohovia spútavali 
gleipnirom (magickou reťazou). Keďže spútanie bolo úspešné, Týr prišiel o ruku.     

Loki 

Aj keď je pôvodom obor, v literatúre sa uvádza ako plnohodnotný člen Ásov a pokrvný 
Ódinov brat. Jeho matka bola Laufey a otec Farbauti. Je opisovaný ako atraktívny a výrečný, 
ale zároveň aj nespoľahlivý a zlomyseľný. Veľakrát dostal Ásov do problémov, ale zároveň 
im aj pomáhal. Jeho manželka sa volala Sigyn a ich syn Narfi, niekde sa uvádzajú dvaja 
synovia Narfi a Vali. Okrem Sigyn bola jeho družkou obryňa Angrboda, s ktorou mal troch 
monštruóznych potomkov: obrovského hada Midgardsorma (Jőrmungand), vlka Fenrira 
a napoly čiernu-napoly bielu dcéru Hel. Ďalším jeho zvieracím potomkom bol osemnohý 
žrebec Sleipnir, ktorého splodil v podobe kobyly. Keď sa na neho napokon bohovia 
nahnevali, ukrýval sa v podobe lososa. Ásovia ho ale chytili do siete a v ľudskej podobe 
a uviazali črevami jeho mŕtveho syna na troch kameňoch v jaskyni. Nad hlavu mu Skadi 
umiestnila hada, ktorého jed zachytáva do misy jeho manželka. Pri ragnaroku sa postaví na 
stranu obrov a bude viesť armádu k bráne Asgardu, kde padne v boji s Heimdallom. Bol 
častým spoločníkom bohov na cestách a prefíkaný zlodej, schopný premeny na rôzne 
zvieratá. Jeho postava bola zrejme len literárna, aj keď sa mnohí badatelia snažili jeho 
postavu kategorizovať (napr. ako boha ohňa, verziu Lucifera, pavúka, trickstera apod).  

Frigg 

Najdôležitejšia z Asýnií, Ódinova manželka a kráľovná Asgardu. Oplýva znalosťami mágie 
a pozná osudy ľudí, a často stojí proti svojmu manželovi ako rovnocenný protivník/partner.  
Podľa Ságy o Yngligoch bola počas Ódinovej neprítomnosti manželkou jeho dvoch bratov, 
Viliho a Vé.  
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Heimdall 

Nazývaný aj Biely Ás, zrodený z deviatich matiek. Je opisovaný ako zlatozubý muž s ostrým 
zrakom a sluchom. Stráži Asgard pred obrami a vlastní mocný roh Gjallarhorn, na ktorom 
zatrúbi keď bude ohlasovať koniec sveta. Podľa jednej stručnej zmienky bojoval s Lokim 
v podobe tuleňov o Freyjin náhrdelník.  

Balder 

Syn Ódina a Frigg, ktorý vynikal svojou krásou a dobrotou, no nie je schopný vynášať 
rozsudky. Jeho manželka je Nanna a ich syn Forsetti. Bol pravdepodobne bohom svetla 
a najznámejší je príbeh o jeho smrti, predpovedajucej koniec bohov.  

Hőd 

Slepý syn Ódina  a Frigg, ktorý disponuje veľkou fyzickou silou.  

Sif 

Bohyňa nejasného pôvodu, ale radí sa k Ásom vydajom za Thóra. Má zlaté vlasy 
a pravdepodobne bola patrónka plodnosti. Jej syn je Ull a dcéra Thrud.  

Ull 

Syn Sif a neznámeho otca, zdatný lukostrelec a lyžiar.  

Vídar 

Syn Ódina a Frigg, pomstiteľ Baldra a svojho otca. Disponuje veľkou silou a ťažkou 
topánkou, ktorou zabije Fenrira. 

Bragi 

Patrón básnikov a umelcov. Je možné, že ide o jeden z aspektov Ódina alebo zbožštenú 
postavu legendárneho barda Bragiho z deviateho storočia. 

Idunn 

Bragiho manželka a opatrovateľka jabĺk mladosti.  

Aegir 

Boh mora, jeho manželka je Rán.  
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Hoenir 

Mlčanlivý Ás, ktorý bol predmetom výmeny po ukončení vojny medzi Ásmi a Vanmi.  

Lodurr 

Božstvo, ktoré sa spolupodieľa na stvorení človeka. Viacero badateľov sa domnieva, že ide 
o Lokiho.  

Ostatné bohyne: Saga, Eir (patrónka liečiteľstva), Gefjun (panna a slúžili jej ženy, ktoré 
zomreli ako panny), Fulla (Friggina panenská „komorná“), Sjőfn (patrónka lásky), Lofn 
(dobrotivá bohyňa, tlmočníka ľudských prosieb), Vár (ochrankyňa zmlúv a prísah), Vőr, Syn 
(strážkyňa brán), Hlín (ochraňuje Frigginých chránencov), Snotra, Gná (posolkyňa Frigg), 
Sól (slnko), Bil (chvíľa), Rind (Váliho matka), Jőrd (Zem, Thorova matka). 

Vanovia 

Druhý božský rod, ktorý bol istý čas vo vojne s Ásmi. S obrami mali obojaké vzťahy: Njord 
bol ženatý s obryňou Skadi a Freyr s obryňou Gerdr, Freyja bola síce u obrov žiadaná, ale 
samotná bohyňa vyjadrila svoj nesúhlas s vydajom za jedného z nich. Ďalším zo zvykov, 
o ktorom máme zmienku, je tradícia sobášu brata a sestry. Funkcie týchto božstiev súvisia 
jednoznačne s plodnosťou, prírodnými silami a materiálnym bohatstvom. 

Njord 

Bohatý boh mora, ktorý obýval Noatún. U Ásov sa ocitol ako súčasť výmeny rukojemníkov 
po vojne medzi božskými rodmi. Bol ženatý s obryňou Skadi, ale pre ich rozdielne sféry 
pôsobnosti (more vs. hory) tento zväzok nevydržal. Svoje deti z predchádzajúceho 
manželstva splodil so svojou sestrou.  

Freyr 

Jeden z najvýznamnejších bohov spájaný s plodnosťou, špeciálne populárny v oblasti 
dnešného Švédska, kde bol považovaný za predka kráľovskej dynastie (Yngvi-Freyr). Bol 
vlastníkom skvostného meča, ktorého sa ale vzdal v prospech svojho služobníka Skirniho. 
Ďalšími z jeho magických predmetov boli loď Skídbladni a zlatý diviak  Gullinbursti. Jeho 
idol so zvýraznenými genitáliami sa nachádzal aj v chráme v Uppsale.  

Freyja 

Freyrova dvojička Freyja bola jedna z najdôležitejších bohýň, ktorej pole pôsobnosti zahŕňalo 
plodnosť, krásu, sexualitu, smrť. Jej príbytok sa nazýva Fólkvang a putuje do neho polovica 
padlých, ktorú si bohyňa podľa dohody s Ódinom smie vybrať. Voz je ťahaný dvoma 
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mačkami a vlastní skvostný náhrdelník Brísingamen. Jej manželom bol Ód, ktorý ale od nej 
odišiel a bohyňa za ním prelievala zlaté slz. Podľa Lokiho mala veľa milencov všetkých rás 
a sexuálny vzťah so svojim bratom. Bola taktiež majsterkou mágie seidr, ktorú podľa 
prozaickej Eddy naučila Odinna a Ásov.  

Obri 

Obri môžu mať pozitívnu aj negatívnu rolu, obývajúci nehostinný a chladný svet mimo ľudí 
a bohov. Boli prapôvodná rasa z počiatku sveta (ich predkom bola prvá bytosť Ymir) 
a jestvovalo niekoľko „druhov“, napr. mraziví, skalní alebo ohniví obri. Ásovia a Vanovia 
udržiavajú milenecké vzťahy s obryňami a často je nejasná aj ich genealógia. Viacero mýtov 
má v jadre konflikt medzi bohmi a obrami, napríklad o stavbe valu, krádeži kladiva alebo 
Thorových cetách. V nich sa spomínajú mocní obri, obývajúci skvostné sídla a dostatočne 
inteligentní na to, aby (aspon spočiatku) prekabátili bohov (napr. Thrym, Thjazi, Geirrod, 
Utgardský Loki). Je zrejmé, že tieto bytosti boli pod vplyvom kresťanstva démonizované 
a stali sa súčasťou folklóru, opisované ako špinavé a hlúpe tvory.  

Hel 

Vládkyňa podsvetia s rovnakým menom, dcéra Lokiho a Angrbody. Bola popisovaná ako 
napoly biela a napoly čierna a viacero badateľov o nej hovorí ako o neskoršom konštrukte 
a personifikácie ríše mŕtvych.  

Tjazi 

Obor, ktorý sa pokúsil získať jablká mladosti. Bol znalý mágie a vedel sa premeniť na zviera 
(orol), jeho dcéra bola Skadi.  

Hymir 

Majiteľ obrovského kotla a spoločník Thora pri rybačke na svetového hada Midgardsorma.  

Skadi 

Významná obryňa, ktorá sa vydajom za Njorda stala jednou z Vanov. Po tom ako Ásovia 
zabijú jej otca Tryma, prichádza ozbrojená do Asgardu vykonať pomstu. Bohovia si ju ale 
uzmieria tým, že jej ponúknu jedného zo svojich za manžela. Jedinou podmienkou je, že si 
manžela musí vybrať len podľa nôh. Skadi si vyberie najkrajšie nohy v nádeji, že patria 
Baldrovi, ale ich majiteľom bol Njord. Lokimu sa obryňu podarí rozosmiať perverzným 
žartom, keď si priviaže penis k capovej briadke a začne sa s ňou naťahovať. Na dôvažok 
bohovia premenia oči jej zosnulého otca na hviezdy.  Skadi je opisovaná ako zdatná lovkyňa, 
lyžiarka a bojovníčka.  
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Gerdr 

Krásna obryňa, do ktorej sa zamiluje Frey. Najprv sa bráni jeho žiadosti, ale pod tlakom 
Freyovho posla Skirniho so zväzkom súhlasí. Podľa niektorých teórií Gerdr bola bohyňa 
zeme a jej svadba s Freyrom symbolizovala hieros gamos.  

Trpaslíci 

Jedna zo skupín, ktoré nemali vznešený božský pôvod, ale významné miesto vo folklóre. 
Väčšinou sú nápomocní a opisovaní ako zdatní remeselníci, hlavne kováči. Tým pádom 
disponujú materiálnym, ale aj vedomostným bohatstvom. Podľa prozaickej Eddy držia štyria 
trpaslíci oblohu (Austri, Vestri, Nordri, Sudri), ale väčšinou obývajú skaly a hory. 
Najznámejší trpaslíci boli Andvari (z cyklu o Sigurdovi) a Alvis (z piesne Alvismál). 
V prozaickej Edde sú stotožňovaní s tmavými álfmi.  

Álfovia 

Nejednotná skupina bytostí, ktorá zahŕňala pomerne veľké množstvo prírodných duchov. 
V eddickej tradícii sa delia na tmavých a svetlých álfov, o ktorých ale nemáme viac 
informácií. V anglosaskej tradícii je základ slova „aelf“ často súčasťou osobného mena vo 
význame fyzickej krásy, avšak v negatívnom kontexte predstavovali spojenie s chorobami.   

Ostatné bytosti 

Norny 

Nadprirodzené vládkyne/znalkyne osudu, najznámejšie boli Urd, Verdandi a Skuld žijúce pri 
studni pod koreňmi Yggdrasilu. Uvádza sa, že norny boli rôznych rodov a určovali 
benevolentný alebo malevolentný osud pri narodení dieťaťa.   

Valkýry 

Doslova „tie, ktoré vyberali padlých“. Slúžili Odinnovi a boli popisované ako krásne ženy 
odeté v brnení, ktoré sa ale nikdy boja aktívne nezúčastňovali. Boli úzko prepojené s mágiou, 
bojom, počasím a hrdinskou poetikou.  

Hamingja 

Personofikácia šťasteny konkrétneho individua v zvieracej alebo ľudskej podobe, ktorá po 
smrti môže slúžiť inému človeku.  
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Fylgja 

Prezentácia individuálnej duše v podobe ženy alebo zvieraťa, ktorá zastáva funkciu 
„dvojníka“ a je viditeľná len v sne alebo znalcom mágie. Jej koncept je teda odlišný od 
kresťanskej predstavy duše.   

Berserkovia 

Neslávne známi bojovníci spájaní s kultom  Ódina. Do bitky chodili odetí v medvedej, resp. 
vlčej koži (ulfhednar) v bojovej extáze, ktorá ich robila takmer nepremožiteľných. Väčšinou 
žili na periférii spoločnosti v menších skupinách a je pravdepodobné, že sa vyvinuli 
z pôvodného kultu rituálne maskovaných bojovníkov dedikovaných Ódinovi.  

Mýtické zvieratá 

Vlci 

V mytológii sa spomína hneď niekoľko nadprirodzených vlkov. Dvaja „kozmickí“ (Skoll 
a Hati) prebývali na oblohe a pokúšali sa prehltnúť slnko a mesiac. Ódin vlastnil dvoch 
vlkov, Geriho a Frekiho, ktorí sedávali pri jeho tróne. Najznámejším vlkom je ale Fenrir, 
obor so schopnosťou ľudskej reči a jeden z Lokiho synov. Bol spútaný v podsvetí, ale na 
konci sveta sa vytrhne z pút a prehltne Ódina, no následne je porazený Vídarrom.  

Draci 

Väčšinou boli opisovaní v podobe plaza alebo hada. V hrdinskej poézii bol najznámejší 
Fáfnir, ktorý bol pôvodne človekom a ovládal okrem ľudskej reči aj mágiu. Jeho srdce a krv 
mali magické schopnosti a bol vlastníkom „helmy hrôzy“. Z mýtických tvorov bol 
najznámejší drak/had Nidhoggr, ktorý ohlodáva korene Yggdrasilu a figuruje aj na konci 
ragnaroku. Draci sú taktiež populárnym námetom v hrdinskej poézii.   

Jormungandr/Midgardsorm 

Obrovský had, ktorý obkolesuje zem a žije vo svetovom oceáne. Je synom Lokiho 
a Angrbody, bratom Fenrira a Hel. Jeho nepriateľom je Thor, ktorý ho napokon premôže, ale 
sám zomiera na následky jedu.  

Sleipnir 

Osemnohý sivý kôň, syn Lokiho a žrebca Svadilfariho. Patril Odinnovivi a bol považovaný 
za najlepšieho zo všetkých koní, schopný jazdiť nielen po vode a vzduchu, ale aj do iných ríš 
(Jotunheim, Helheim). Je často zobrazovaný aj na obrazových kameňoch zo Škandinávie.  
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3. Slovania 

Aj keď sú slovanské národy v dnešnej dobe početné a zaberajú značnú časť Európskeho 
kontinentu, vedú sa o ich pôvode a príchode vedecké polemiky. Jazykovo sú, tak ako Kelti 
a Germáni, súčasťou Indoeurópskym národom. Historicky a archeologicky o nich môžeme 
v Európskom kotexte hovoriť od 5. a 6. storočia n.l.. V gréckych a latinských zdrojoch boli 
známi ako Sclaveni, Sklaboi, Sklavénoi, Stlavi apod., avšak najstaršie varianty tohto názvu 
pochádzajú zo 6. storočia. Podľa geografických názvov sa Slovania najprv sústreďovali 
v okolí riek Dneper, Visla a Odra, a až do geografickej expanzie a diferenciácie zrejme 
používali jednotný jazyk. Po definovaní jazykových skupín rozlišujeme tri vetvy: 
západoslovanskú, východoslovanskú a juhoslovanskú. Toto delenie je zaužívané aj pri štúdiu 
panteónov božstiev a náboženských/folklórnych ideí. Prvé slovanské štátne útvary začali 
vznikať od 9. storočia (Veľkomoravská ríša, Bulharská ríša, Kyjevská Rus, dynastie 
Přemyslovcov a Piastovcov). Tieto prvé štátne útvary prijali pomerne skoro kresťanstvo ako 
štátne náboženstvo, potláčajúc pôvodné predstavy do sféry folklóru a ľudovej slovesnosti.  

Z dobových stredovekých prameňov sú to hlavne kroniky, legendy, listiny a traktáty spísané 
kresťanskými autormi. Jeden z prvých záznamov (Prokopios z Caesareie) sa zmieňuje o úcte 
k hromovládcovi, zvieracích obetiach, uctievanie riek a nymf či viere v ovplyvniteľnosť 
osudu. Slovanské praktiky sú stručne spomínané aj v životopisoch svätcov. Okrem 
kresťanských autorov sú tu aj arabskí cestovatelia, avšak väčšinou šlo o oblasti a praktiky 
ktoré vykazovali „mix“ kultúrnych vplyvov. Z 11. a 12. storočia pochádzajú dôležité 
pramene o severozápadných a východných Slovanoch, spísané prevažne biskupmi 
a kronikármi (Thietmar z Merseburgu, Adam Brémsky, Saxo Grammaticus, životopisy Otta 
Bamberského). Jedným z najznámejších diel je Slovanská kronika od kňaza Helmoda, ktorý 
sa venoval pobalským Slovanom. Z ďalších kroník je ešte dôležitá Kosmova kronika (Česko) 
a u východných Slovanov sú to diela Povesť vremennych let a Slovo o pluku Igorovom. 
Okrem toho sa zachovali ďalšie traktáty, životopisy svätých a iné kresťanské texty 
zdôrazňujúce boj proti „pohanstvu“. Štúdium pôvodného náboženstva počas renesancie, keď 
sa cirkevné prenasledovanie pretransformovalo do záujmu o predkresťanskú vieru, bolo 
značne ovplyvnené aj fantáziou a naháňaním sa za senzáciami. Okrem archeologických 
nálezov sú dôležité aj etnografické zvyky a tradície, ktorých starobylosť siaha v niektorých 
prípadoch až do stredoveku. Taktiež nie je zanedbateľná značná podoba s indoeurópskymi 
paralelami (Iránci a Indovia), podobne ako aj neskoršie kontakty s Germánmi a Keltami. 
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Predpokladané centrum Slovanov v období Sťahovania národov. 

3.1 Stvorenie sveta 

Keďže nemáme k dispozícii primárne pramene, a aj sekundárne sú značne diskutabilné,  
nemôžeme priamo hovoriť o mytológii. Môžeme ale nájsť určité špecifické predstavy 
a motívy  zachované vo folklóre a stredovekých kresťanských prameňoch. Dôležitou nosnou 
ideou je dualita, ktorá sa odráža aj na predstavách o vzniku sveta. Okrem Boha mal dôležité 
postavenie pri tvorení aj satan, ktorého úlohou bolo vyzdvihnutie zeme zo dna svetového 
oceánu. V niektorých verziách ich nahrádzajú dvaja vtáci, ale princíp ostáva ten istý: jedna zo 
síl tvorí užitočné a dobré veci, druhá tvorí prekážky a negatívne veci. Menej rozšírené verzie 
hovoria o stvorení sveta z vajca alebo ohňa. Dualita sa odráža aj na predstavách o stvorení 
človeka, ako je to v prípade Povesti vremenných liet, podľa ktorej dal (značne 
antropomorfizovaný) Boh človeku dušu a diabol telo. Aj vo folklórnych predstavách sa 
zdôrazňuje dualita a utrpenie človeka pochádzajúce z diablovej účasti na stvorení. 
Z prekresťanských božstiev mal na stvorení podiel Rod, úzko spájaný s plodnosťou, keď 
hádzal na zem hrudy hliny, z ktorých vznikajú deti. O usporiadaní sveta máme len hmlisté 
predstavy a je nejasné, ktoré sú pôvodné a ktoré prevzaté. Takmer určite bola ale pôvodná 
predstava zeme ako živej bohyne-matky, podobne ako nebeských telies. Populárnym telesom 
bol mesiac, úzko spájaný s mágiou, a Venuša (Zora).  

3.2 Posmrtné predstavy 

Pramene o predstavách posmrtného života uvádzajú rozporuplné informácie, aj keď 
archeologické nálezy potvrdzujú vieru v pokračovanie existencie. Pôvodne boli telá 
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spaľované (súčasťou rituálu bolo aj upaľovanie vdov) a až okolo 8.-9. storočia dochádzalo 
k pohrebom nespálených tiel. V tomto období sa mohla vyvinúť predstava o „živých 
mŕtvych“ a upíroch. V oboch typoch pohrebov nachádzame dary a obety, väčšinou drobné 
užitkové a dekoratívne predmety, v bohatších hroboch z neskoršieho obdobia môžeme nájsť 
aj zbroj a nádoby s jedlom. Počas života sídlila duša v hrudi a po smrti opustila obydlie 
oknom alebo otvorom v stene/strope. Duša zostávala po určitú dobu blízko tela alebo 
v prírode, potom odchádza do podsvetia „nav“ alebo raja (sídlo blažených). Pri ceste do 
podsvetia dávali zosnulí mincu prevozníkovi alebo museli prejsť cez lavičku alebo most. 
Smrť mala podobu ženy odetej v bielom, ktorá chodila s kosou/srpom/hrabľami/halúzkou 
a vo svojom podzemnom príbytku uchovávala sviece, ktorých plamienky označovali dĺžku 
ľudského života.  

3.3 Bohovia 

Na označenie božstva používali termín „bog“, ktoré ma korene v indoerópskych základoch, 
a neskôr ho prevzalo aj kresťanstvo. Prvé zmienky o Slovanských panteónoch sa objavujú až 
od 10. storočia, teda období, v ktorom sa začína výrazne presadzovať kresťanstvo. Ďalším 
aspektom je diferenciácia slovanských národov a s tým spojené odchylky v jednotlivých 
panteónoch. Na základe podobností je možné zrekonštruovať „všeslovanskú“ skupinu 
božstiev, ktorá bola uctievaná ešte pred expanziou.  

3.3.1 Všeslovanský panteón 

Svarog 

Boh nebies a nebeského ohňa, ktorý zrejme plnil aj sociálnu funkciu. Základ jeho mena tvorí 
„svar“ vo význame žiary a svetla. V jednej z redakcií Povesti vremennych let je stotožňovaný 
s gréckym bohom Hefaistom, čo by mohlo naznačovať aj jeho funkciu božského kováča. 
Vzhľadom na prominentnejšiu pozíciu jeho syna je zremé, že šlo o predstaviteľa staršej 
generácie bohov, postupne zatačenej do pozadia a pasívnej roly. 

Svarožič 

Boh slnka a pozemského ohňa, Svarogov syn a sprostredkovateľ medzi nebeskou 
a pozemskou sférou. Jeden z jeho prívlastkov bol Dažbog (vo význame „darca“) a tak ako bol 
jeho otec porovnaný s Hefaistom, Svarožič bol stotožňovaný s Heliom. Je zmieňovaný vo 
viacerých neskorších prameňoch ako dôležité božstvo, ktoré začlenil knieža Vladimír do 
Kyjevského panteónu. U polabských Slovanov bol známy pod menom Radegast, ktoré 
pôvodne zrejme označovalo miesto, kde stála Svarožičova svätyňa. U Ratarov, ktorí ho pod 
týmto menom uctievali, nabral aj militantnú podobu.  
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Perun 

Boh hromu a búrky, ktorého meno sa dá preložiť ako „ten, ktorý silno udiera“. Nemenovaný 
boh hromu sa spomína už v prameni zo 6. storočia a v jednom zo stredovekých bulharských 
dokumentov je stotožnený s Diom. Prominentnú pozíciu zastával hlavne u Východných 
Slovanov ako božský ručiteľ a jeho drevené idoly stáli v Kyjeve (so striebornou hlavou 
a zlatými fúzmi) a Novgorode. Jeho atribútom bola sekera, ktorá symbolizovala blesk, a vo 
Východnej Európe boli populárne prívesky v podobe miniatúrnej sekery ako ochranného 
symbolu. Posvätným stromom bol dub, pozemský symbol boha, ktorému boli prinášané 
obety. Perun bol taktiež jedným z bohov, ktorému sa prinášali ľudské obete. V kresťanskom 
období sa časť jeho funkcií presunula na proroka Eliáša, ktorý okrem hromu ovládal aj iné 
atmosferické javy ako dážď alebo krupobitie.      

 

Príklady bronzových príveskov, nazývaných „Perúnove sekery“. 

Veles 

Boh dobytka a úrody, patrón blahobytu a materiálneho bohatstva. Jeho symbolom bol roh 
hojnosti a falická symbolika. Je možné, že bol aj bohom podsvetia a vládca mŕtvych. Zrejme 
aj kvôli týmto spojeniam bol v kresťanskom období démonizovaný a stotožnený s čertom, 
a jeho pozitívnu stránku patróna dobytka prevzal Sv. Blažej.  
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3.3.2 Východoslovanský panteón 

Hlavným zdrojom informácií o božstvách Východných Slovanov je záznam o panteóne 
kniežaťa Vladimíra, ktorý vztýčil drevené idoly v Kyjeve v roku 980 v snahe o nastolení 
centralizovaného kultu. Niekoľko rokov na to ale Vladimír prijal kresťanstvo ako štátne 
náboženstvo, čo viedlo k následnému zničeniu a vhodení idolov do rieky v roku 988.    

Stribog 

Jeho meno sa objavuje len v troch záznamoch a aj etymológia jeho mena je nejasná. V Slove 
o pluku Igorovom sú nepriaznivé vetry vanúce od mora nazývané „vnuci Striboga“, čo 
viacerých badateľov nabáda k jeho prepojeniu s týmto elementom. Alternatívny výklad jeho 
mena ho spája s negatívnym aspektom ako božstvo, ktoré „odoberá“ dobro ako protiklad k  
benevolentnému Dažbogovi.   

Chors 

Varianty mena tohto božstva sa objavujú vo viacerých stredovekých zdrojoch, avšak 
nepribližujú jeho funkciu.  Najzaujímavejšia zmienka pochádza zo Slova o pluku Igorovom, 
v ktorej sa knieža Všeslav v noci premenil na vlka a počas nočnej cesty skrížil Chorsovi 
cestu. Keďže sa tento dej odohral v noci, býva stotožňovaný s mesiacom.  

Simargl 

Jedno z najrozporuplnejších božstiev, ktoré bolo súčasťou Kyjevského panteónu. O jeho 
pôvode a etymológii mena sa dodnes vedú polemiky, aj keď blízkou paralelou je simurg 
(posvätný okrídlený pes z Iránskej mytológie) alebo zloženie slovanských slov 
rodina/semeno a žito, poukazujúc na agrikulturálnu funkciu. Ďalšou z možností je, že šlo 
o dve božstvá (Sem a Rgl).    

Mokoš 

Jediná známa bohyňa Východoslovanského panteónu. Jej meno je odvodené od kmeňa 
„mok“ a poukazuje na vlhkosť a úrodnosť zeme. Podľa folklórnych predstáv mala veľkú 
hlavu a dlhé ruky, chodila po dome a priadla.   

Trojan 

Sporná postava panteónu, ktorá je často považovaná za zbožšteného Rímskeho cisára 
Trajana. Táto hypotéza je ale postavená na nespoľahlivom prameni a padá na časovom 
rozdiele medzi obdobím jeho vlády (prelom 1. a 2. storočia n.l.) a usídlením Slovanov vo 
Východnej Európe (6.storočie n.l.). Ďalšie pramene (Slovo o pluku Igorovom) uvádzajú jeho 
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postavu skôr ako mýtického vládcu, podobne ako je to v neskoršom folklóre. Je preto možné, 
že nešlo ani tak o božstvo ako o zbožštenú postavu mýtického alebo démonického vladára.  

3.3.3 Polabský a pobaltský panteón 

O tomto okruhu máme najviac informácií hlavne vďaka vojenskému odporu pobaltských 
a polabských kmeňov voči kresťanstvu. Početné misijné cesty a snahy preto zaznamenali 
pôvodný panteón, ktorý sa reakciou na nové náboženstvo rozvinul na organizovaný systém so 
svätyňami a kňažskou vrstvou. Spolu s týmto posunom dochádza k špecifikácii božstiev a ich 
posunu z univerzálnych na kmeňové a lokálne. Pravdepodobne z tohto dôvodu sa stretávame 
s väčším množstvom mien a prívlastkov. Napríklad v Rujane a okolí bolo uctievaných 
niekoľko božstiev, ktoré ale mohli byť lokálnymi variantmi hlavného boha Svantovita.  

Svarožič-Radogost 

Boh s doloženým kultom v Ratare a Radegoste, ktorého chrám bol podrobnejšie popísaný 
kronikárom Thietmarom. Na hrade Radegost stála drevená, bohato zdobená stavba 
s vyrezávanými reliéfmi, v ktorej boli uložené drevené sochy odeté v zbroji. Na čele svätyne 
bol práve Svarožič, ktorému kňazi prinášali obete a veštili pomocou jemu zasvätenému 
koňovi a diviakovi. Ďalšiu správu uvádza Adam Brémsky, pridávajúc jazero obklopujúce 
chrám, a ako hlavné božstvo uvádza Redigasta zobrazeného v podobe zlatého idolu. Meno 
Radegast je osobného a lokálneho charakteru, čomu nasvedčovala aj jeho militantná 
a politická funkcia. Jeho svätyňa bola dobitá v roku 1068 a tým došlo aj k zániku kultu.  

Svantovit 

Doložený kult hlavne na ostrove Rujana, izolovanom od pevniny s vysoko vyvinutou 
spoločnosťou a náboženským životom. Kult Svantovita ku koncu 12. storočia presahoval 
lokálny význam a boli mu prinášané obety od viacerých pevninských kmeňov. Jeho meno sa 
pokúšali stredovekí kresťanskí autori odvodiť od Sv. Víta, tento výklad je ale mylný – ide 
o zloženie slov „svet“ (mocný) a „vit“ (vládca). Z rohu naplneného vínom a veľkého 
medového koláču kňazi veštili úrodu pre nasledujúci rok. Medzi jeho vojenské atribúty patrili 
meč, sedlo a posvätný biely kôň, na ktorom podnikal boh nočné výpravy. Podľa popisu bol 
Svantovitov idol drevená socha v nadľudskej veľkosti so štyrmi hlavami s picím rohom 
v pravej ruke. Jeho svätyňa bola bohatá vďaka darom a vojenskej korysti, čo zabezpečovalo 
kňazom značnú politickú moc, ale napokon bola zničená v roku 1168.     

Triglav 

Boh uctievaný hlavne v mestách Štetín a Wolin, ktorého kult zanikol začiatkom 12. storočia. 
Okrem týchto dvoch miest máme záznamy o jeho uctievaní v Branibore. Meno Triglav bolo 
zrejme pôvodne prívlastkom označovaným jeho trojhlavé zobrazenie. Vo Woline mal chrám 
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so zlatou/pozlátenou sochou, ktorú miestni kňazi schovali do dutiny stromu a zachránili ju 
pred kresťanskými misionármi. Štetínsky idol ale nemal toľko šťastia a jeho tri odseknuté 
strieborné hlavy boli poslané pápežovi. Oba idoly boli pravdepodobne z dreva s pozláteným 
a postriebreným povrchom. Táto socha mala podľa popisov zakryté oči a ústa zlatým pásom 
a podľa kresťanskej interpretácii jeho tri hlavy symoblizovali tri sféry vlády (nebo, zem, 
peklo). Špekulácie o tom, že ide o deformáciu kresťanskej svätej trojice sú ale vysoko 
nepravdepodobné. Jeho svätyni bol zasvätený kôň používaný na veštenie prekračovaním cez 
kopije.     

Prove 

Uctievaný vo Vagrii, kde mu bol zasvätený háj posvätných dubov, v ktorom sa konali súdy. 
Tento fakt, spolu s prekladom jeho mena (prav:spravodlivý), poukazovalo na funkciu 
ochrancu práva a zákonov. Nemáme záznam o jeho antropomorfnom zobrazovaní.  

Podaga 

Záhadný boh uctievaný vo Vagrii, ktorý mal chrám a idol pri Plőnskom jazere. Jeho meno 
zrejme odkazuje na funkciu boha počasia.  

Živa 

Bohyňa plodnosti a rastu uctievaná u Polabských Slovanov, zrejme ekvivalent bohyne 
Mokoš.  

Černobog 

Podľa Helmodovej kroniky mali Slovania vo zvyku pripíjať dobrému aj zlému bohu, pričom 
vieme len meno „zlého“ boha Černoboha. Predpokladaná existencia „dobrého“ Belboga je ale  
diskutabilná a ide skôr o špekuláciu.  

Pripegala 

Podľa opisov arcibiskupa Adelgotta mu boli prinášané ľudské obete a bol porovnaný 
s božstvami plodnosti.  

Rugievit 

Rujanské božstvo zobrazované so siedmymi tvárami a ôsmymi mečmi, z ktorých jeden držal 
v ruke. Jeho vysoký drevený idol bol zničený v roku 1168.  
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Porevit 

Rujanské božsto zobrazené s piatimi hlavami a bez zbraní, etymológia jeho mena je stále 
otázna. 

Porenutius 

 Ďalšie z Rujanských božstiev, zobrazované so štyrmi hlavami na krku a piatou tvárou na 
hrudi, ľavá ruka sa dotýkala čela a pravá brady. Jedna z interpretácií je, že ido o Perunovho 
syna, odvodeného zo slovanského Perunic. Narážky v prameňoch hovoria o spojitosti jeho 
kultu so sobášmi a plodnosťou. 

Gerovit 

Uctievaný vo Wolgaste a vnútrozemí, jeho pôvodné meno bolo pravdepodobne Jarovit. Jeho 
atribútom bol zlatý štít vyvesený v jeho svätyni, ktorý sa vyniesol len počas vojny. Okrem 
toho je zaznamenaná jarná slávnosť na jeho počesť, o môže poukazovať na jeho plodnostný 
aspekt ako víťaza nad zimou a neplodnosťou.   

3.3.4 Západní a Južní Slovania 

O panteóne Západných a južných Slovanov máme najmenej informácií a aj to, čo sa 
zachovalo, je značne diskutabilné. Veľa autorov v neskorom stredoveku a ranom novoveku si 
bohov a chrámy domýšľalo, medzi viac-menej spoľahlivé pramene patria napríklad Kosmova 
kronika a rané životopisy svätcov. Ďalším spoľahlivým zdrojom sú archeologické názely 
idolov, masiek a obetných miest. Iní kronikári sa od 15. storočia naopak snažili 
„zrekonštruovať“ predkresťanskú vieru, ale často tak robili na základe útržkov a folklóru. 
Božstvá ako Lada, Vesna alebo Devana boli neskoré výmysly, založené na folklórnych 
predstavách (pravdepodobne o bytostiach nižšieho radu). Hlavne v Balkánskej oblasti 
prevzali kresťanskí svätci viacero funkcií Slovanských božstiev.    

3.4 Nižšie nadprirodzené bytosti 

Veľa „démonických“ bytostí sa zachovalo vo folklórnych predstavách, ktoré boli zapisované 
už od 18. storočia. Môžeme všeobecne hovoriť o bytostiach spojených s prírodou 
a domácnosťou, ktoré mohli byť užitočné alebo škodlivé. Ďalším typom sú vegetační 
duchovia, často spájaní s časom a osudom.  

Kopce a hory boli populárnymi kultovými miestami, na ktorých boli okrem bohov uctievaní 
aj horskí duchovia/víly. Väčšinou obývali vnútro hôr a vládli nad nerastným bohatstvom 
zeme. Ďalšou kategóriou boli vodné bytosti vychádzajúce z úcty k prameňom a vodným 
plochám,  ktorým boli prinášané obety ešte v neskorom stredoveku. 
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Vodní duchovia 

Väšinou boli ženského rodu (víly, rusalky), opisované ako krásne mladé ženy s dlhými 
vlasmi, ktoré vedeli okúzľujúco spievať a tancovať. Medzi ich ďalšie schopnosti patrili 
premena na zviera a liečiteľstvo. Vo vzťahu k ľuďom sú obojstranné: na jednej strane 
uzatvárajú zväzky s mladými mužmi, ktorým pomáhajú a majú s nimi deti. Na druhej strane 
ale môžu škodiť a mstiť sa hlavne zoslaním šialenstva alebo zlákaním z cesty, v prípade 
rusaliek mohlo ísť aj o smrť utopením/utancovaním. Vílam  a rusalkám sa prinášali obete 
v podobe potravín, kvetov a farebných stužiek/látok. Špeciálne u rusaliek bolo silné spojenie 
s dušami nepokrstených detí, utopených dievčat, samovrahov či neviest zosnulých pred 
svadbou. Z mužských predstaviteľov bol najznámejší vodník/vodný muž, často škodiaci 
mlynárom a rybárom. Aj keď sa jeho opisy v jednotlivých regiónoch líšia, majú určité 
spoločné znaky ako premenu na zviera a nočné vycházky. Aj keď je väšinou opísaný 
v negatívnom kontexte, mohol aj pomáhať naháňaním rýb do sietí a ochranou zvierat.  

Vzdušní duchovia 

Vzdušné bytostí boli prevažne divoké, aj keď neboli primárne škodlivé. So vzduchom 
súviseli prívesky rolničiek, ktoré mali ochranný charakter. Bystosti spájané so vzduchom boli 
aj mráz, meluzína, oblačné víly (Balkán), Baba Jaga a jej drači synovia.    

Ohniví duchovia 

Okrem božstiev spájaných s posvätným ohňom (Svarog, Svarožič) sa stretávame s nižšími 
bytosťami a rituálnou úlohou. Domáci oheň bol u väčšiny Slovanských kmeňov posvätný 
a zastával dôležitú úlohu v očistných, magických a rodinných obradoch. Zo škodlivých 
bytostí spájaných s týmto elementom sú to hlavne bytosti podobné hadom alebo salamandrám 
(zmok, smok), menej často v podobe kuraťa alebo ohnivej metly. Väčšinou sprvu pomáhal 
pánovi domu, ale časom bol na obtiaž a bolo ťažké sa ho zbaviť. Medzi ďalšie bytosti patrili 
rarach (často v podobe vtáka), plivník (podobý zmoku), ohnivý muž (škodlivá duša 
hriešnika), bludičky (duše mŕtvych zvádzajúce pútnikov z cesty), drak a vták Ohnivák. 

Vegetační duchovia 

Z ochrancov úrody boli rozšírené predstavy o polevojoch (a ich variantoch: belun, žitná 
baba/dedo, serpolnica), nápomocných bytostiach, ktoré ale mohli pôsobiť odstrašujúco. Po 
žatve im boli obetované posledné klasy. Predstavy o lesných duchoch úzko súviseli so 
záznamami o uctievaní stromov a kameňov, v ktorých takéto bytosti prebývali V korunách 
stromov prebývali aj vily a preto im Východní Slovania vešali ako obetinu kúsky látky. Za 
vládcu lesa bol považovaný lešij, divokého lesného muža, ochrancu lesa a jeho obyvateľov. 
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Aj keď nie je vyslovené škodlivý, môže zavádzať a trestať narušiteľov poriadku. Jeho 
démonickejšou a viac „divou“ variantou sú Div, divý muž a divožienka.  

Bytosti času a osudu 

Dôležitú úlohu mali bytosti spojené s určitou časťou dňa, resp. so širším časovým záberom. 
Poludnie a polnoc boli hodinou „duchov“, s ktorými sa spájali škodlivé (resp negatívne) 
bytosti poludnica a polnočnica. O pôvodnej predstave Slovanov o osude máme nejasné 
zmienky: na jednej strane pramene hovoria o tom, že na osud neverili, na strane druhej ale 
obety bohom a predstavy o bytostiach určujúcim osud človeka poukazujú na opak. Je možné, 
že sa predstava osudu postupne menila, vyvýjala a definovala pod cudzímými vplyvmi. 
S osudom loveka boli spájaní Rod a roždenice (sudičky, rojenice), bytosti určujúce osud 
človeka. Väčšinou boli tri a mali podobu starien alebo krásnych žien, ktoré nad kolískou 
pradú nitku osudu za prítomnosti horiacej sviece. Škodlivé bytosti ako gore, licho alebo bieda 
mohli človeka prenasledovať a prinášať mu nešťastie, no existovali praktiky ako ich preľstiť. 
Smrť bola opisovaná ako mladá žena odetá v bielom, zjavujúca sa hlavne na križovatkách 
ciest alebo pri posteliach chorých.  

Domáci duchovia 

Rozšírená predstava ochranných bytostí obývajúcich domácnosť, u ktorých splýva uctievanie 
predkov a nižších nadprirodzených bytostí ako napríklad škriatkov. Sú znami pod viacerými 
menami, ako deduško domovoj, did/dido, dziad, šotek/šetek a podobne. Obvykle sú opisovaní 
buď ako mladí chlapci alebo starci, starajúci sa o blaho domácnosti, no ak je mu uškodené, je 
mstivý a škodlivý. Môže meniť podobu, zdržiava sa pri peci alebo v stodole, a už pri stavbe 
domu mu bola venovaná zvieracia obeť (v prípadé väčších stavieb aj ľudská). Jeho 
protikladom je škodlivá kikimora. Z ďalších bytostí spájaých s domácnosťou boli: stopan 
(Južní Slovania), ludkovia (miniatúrni ľudia, ktorí sa mohli spriateliť s konkrétnou rodinou), 
had (jeho život je prepojený s hopodárovym). 

Ľudskí „démoni“ 

Predstavy spájané so záhrobím boli úzko späté s existenciou škodlivých bytostí, ktoré 
„vznikli“ z duší predčasne zosnulých, zavraždených, sebevrahov, nepokrstených detí 
a čarodejníc/čarodejníkov. Ich duše sú úzko pripútané k fyzickému svetu a zjavovali sa 
v podobe tieňov a strašidiel, vydávali pazvuky a presúvali veci v domácnosti (podobne ako 
poltergeist). V spánku útočili na človeka mory, ktoré okrem zlých snov ľuďom sali krv 
a mlieko. Jedno z najznámejších postáv je upír, duša zosnulého obývajúca mŕtveho 
udržiavajúca svoje fyzické telo vďaka vysávaniu krvi ľuďom a zvieratám. Väčšinou šlo 
o samovrahov, čarodejníkov alebo „vlkodlakov“, resp. o ľudí ktorých niekto tesne po srmti 
prekročil a tým do nich „preniesol“ život. Z hrobu vychádzal o polnoci buď v ľudskej alebo 
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zvieracej podobe, menej často aj neživej veci. Po zakikiríkaní kohúta sa musel do svojho 
hrobu vrátiť. Zneškodniť sa mohol zatĺčením srdca, úst, slabín, obrátením na tvár, 
odseknutím hlavy a jej položením medzi nohy, zviazanie rúk, odseknutie nôh a spálením. 
Iným typom bytostí bol vlkodlak, živý človek disponujúci schopnosťou premeny na vlka, 
často nesvojvoľne v konkrétnu dobu. Človek sa mohol stať vlkolakom narodením, zakliatím 
alebo tým, že sa napil z vlčej studničky. Medzi ďalšie bytosti patrili chmurnici (ovládali 
búrkové oblaky) a navi (duše nepokrstených zosnulých, často v podobe čierneho vtáka 
s červenými očami).  

3.5 Posvätné stromy a zvieratá 

Kult rastlín, hlavne stromov, bola úzko prepojená s nadprirodzenými bytosťami, ktoré ich 
obývali. Zo stromov spájaných s konkrétnymi božstvami bol najdôležitejší dub (Perún), ďalej 
máme zmieny o úcte k orechu (Triglav) a v neskoršej dobe k lipe (Sv. Mária). Zo zvierat bol 
dôležitý kôň (Svantovit, Radegast), diviak (Radegast) a kohút (Svarog, Chors). Okrem 
spájania koní s veštením nachádzame ich hlavy pochované pod hradbami, pravdepodobne na 
ich posilnenie. V ľudových zvykoch nachádzame úctu k hadom a psom (ochránca 
domácnosti), naopak za negatívne zvieratá boli považované mačka a koza. Z lesných zvierat 
sa tešili úcte medvede, vlci a jelene.  

3.6 Chrámy a posvätné miesta 

Spočiatku uctievali Slovania božstvá a nadprirodzené bytosti v otvorenom priestore, resp. na 
vyhradených prírodných miestach ako pramene alebo háje. Chrámy boli známe až v neskorej 
fáze prekresťanského náboženstva u polabských a pobaltských Slovanov. Boli postavené 
z dreva a podľa písomných záznamom mali bohato zdobené vonkajšie steny, vo vnútri sa 
nachádzali idoly božstiev a zavesené zástavy/opony. Vstup do chrámu bol zvyčajne povolený 
len kňazovi, ktorý v ňom vykonával obety, starali sa o podiely z vojenských koristí a božské 
insígnie. Najslávnejšie a najbohatšie chrámy boli podľa písomných prameňov 
v Riedegoste/Retre, Arkone, Korenici, Gockove, Wolgaste, Woline a Štetíne. Idoly 
reprezentujúce božstvá mohli byť vztýčené aj na voľnom priestranstve mimo obydlí, čím 
vymedzovali posvätný priestor (väčšinou kruhovitého tvaru) v ktorom horeli obetné ohne. 
Skoršie typy obetných miest mohli mať aj štvorhranný tvar alebo boli vystavané okolo 
špecifických prírodných plôch (pramene, hory, vodné plochy). Vo zvláštnej úcte boli posväté 
háje, zoskúpenie voľne rastúcich stromov obklopených plotom. Vstup bol povolený len 
kňazom, obetníkom a žiadateľom o azyl. V háji sa nemohlo nič trhať, lámať a loviť, bol 
považovaný za priestor chránený božstvom/božstvami. Zaujímavým miestom na obetovanie 
boli kamene s umelo vytvorenými prehlbinami pochádzajúcimi ešte z bronzové doby.  
V ranom období boli kultové sochy antropomorfného vzhľadu, no božstvo mohol 
predstavovať aj jednoduchý opracovaný stĺp. O realistickejších zobrazenia z dreva sa 
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dozvedáme až od 10. storočia z popisov pobaltských sôch a Vladimirovho panteónu,  
z archeologických nálezov je dôležitý nezvyčajný kamenný Zbručský idol. Podobizne 
božstiev mohli byť vyrobené aj z kovu, ako napríklad zlatý Triglav z Braniboru. 
V domácnostiach sa uchovávali miniatúrne podoby (zrejme nižších) božstiev zhotovené 
z rozličných materiálov. Božstvá, resp. ich symboly, bývali zobrazované aj na práporoch, 
chované vo veľkej úcte.     Hierarchizovaná kňažská vrsta sa 
vyvinula, podobne ako chrámy, v polabskej a pobaltskej oblasti. Funkciu náboženských 
špecialistov preto vo väčšine Slovanských kmeňov zastávali mágovia/vedmy 
a rodoví/kmeňoví vodci. Prví menovaní pôsobili skôr v súkromných obradoch, kým u vodcov 
šlo o verejné obrady.  

 

Moderná rekonštrukcia Slovanského predkresťanského chrámu (Pobaltskí Slovania) 

 

Kresby prírodných svätýň podľa Z. Váňu 
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Zbručský idol 

3.7 Sviatky 

Zimný slnovrat 

Pozostával z niekoľkých ososbitných, ale zároveň prepojených rituálov, známych hlavne 
z etnografických záznamov a pozorovaní. Boli to: sviatok najkratšieho dňa v roku (kračun), 
sypanie zrna (symbol hojnosti a dobrej úrody), koleda (obchádzanie domov s figúrkou 
symbolizujúcu nové slnko, sprevádzané piesňami) a maškarné sprievody. Toto obdobie bolo 
zároveň obľúbeným pre veštenie a magické praktiky.  

Oslavy jari 

Najdôležitejším jarným rituálom bolo víťazstvo života a porazenie smrti /neplodnosti, 
predstavované vynášanim moreny (smrti). Jej figúrky boli tvorené z drevených dosiek alebo 
slamy, oblečené do ženských šiat a zdobené stužkami. Následne ju sprevádzali so spevom 
k rieke, kde ju odstrojili a vhodili do vody, v niektorých prípadoch aj zapálili. Po porazení 
„smrti“ nasledovala oslava zrodenia jari a chodenie s májom, bohato zdobeným mladým 
stromom. Ďalším sviatkom spájaným s jarou boli rusálie, sviatky na počesť zosnulých 
spájaný s vegetačným cyklom a agrárnou mágiou.  

Letný slnovrat 

Počas týchto sviatkov hrali dôležitú úlohu rituály kúpania, pálenia ohňov a ich následné 
preskakovania, sprevádzané neviazanou zábavou a neviazanou sexualitou. Pri týchto 
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slávnostiach sa často spievali piesne zabezpečujúce plodnosť a vitalitu. Ďalším z letných 
sviatkov boli dožinky, usporiadávané pri žatve a zbere.      

3.8 Mágia a veštenie 

O tejto sfére máme najviac záznamov z oblasti etnografie a etnológie. Dôležitú úlohu hral 
priamy a nepriamy kontakt, amulety a zaklínadlá. Jednou z dôležitých oblastí bola 
hospodárska mágia, zabezpečujúca úrodnosť a ochranu. Bola úzko spájaná s časom 
a konkrétne obrady sa konali v určené obdobie (slnovrat, fašiangy, letnice). S tým súviseli aj 
magické rituály sprevádzajúce zahájanie a ukončenie určitej činnosti (orba, sejba apod.), 
ochrana polí pred škodlivými bytosťami a privolávanie pozitívnych prírodných síl (dážď). 
U zvierat sa stretávame hlavne s plodnostnou mágiou a ich malé figúrky mohli predstavovať 
práve pomôcky používané pri rituáloch. Veľká časť praktík mala zabezpečovať ich ochranu 
pred chorobami, divokými zvieratami a čarodejníkmi.  Z rodinnej mágie najdôležitejšie 
rituály pri narodení, svadbe a smrti, sprevádzané magickými praktikami. Amulety 
a talizmany boli populárnym prostriedkom pre magickú ochranu a zabezpečenie blahobytu. 
Medzi amuletmi boli populárne bronzovvé „Perúnove“ sekery, prívesok z nitiek s kúzelnými 
objektami (návaz, návuz), magické znaky a časti zvieracieho tela. Magické, hlavne ochranné, 
vlastnosti sa pripisovali aj rastlinám (cesnak kopriva, bodliak), soli a ohňu. Významná 
a rozšírená bola aj sexuálna mágia, v ktorej bol dôležitý kontakt s danou osobou. Často sa 
používali časti tela (vlasy, nechty), telesné tekutiny a „médiá“ (objekty, ktorých sa dotkli 
dané osoby). Podobným spôsobom fungovala aj záškodná mágia. Veštenie bolo doložené 
v oficiálnych kultoch polabských a pobaltských chrámov pomocou koní, palíc a losovania. 
V etnografických zdrojoch sa stretávame s viacerými typmi veštenia, najčastejšie spájané 
s konkrétnym človekom alebo hospodárskym životom. Veštby sa mohli privolávať (sen, 
extáza), vykonávať v konkrétnu dobu (slnovrat, svätojánsky večer, Vianoce) a z vonkajších 
znakov (pohyby nebeských telies a vtákov, oheň).  Osobitným typom bolo veštenie z jedál: 
napríklad veľký okrúhly koláč, za ktorý sa skrýval kňaz (neskôr hospodár) a z vína naliatom 
v picom rohu.           

 

 

 

 

 

 

 



94 

Odporúčaná a použitá literatúra 

Brémsky, A.: Činy biskupů hamburského kostela, trans. L.Hrabová, Argo, Praha, 2009.  

Caesar, G.I.: Zápisky o vojne v Gálii, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
Bratislava, 2008.  

Davidson, H.R. Ellis: Gods anf myth of Northern Europe, Penguin, London, 2004. 

Davidson, H.R.Ellis: Myths and symbols in pagan Europe, Syracuse University Press, 1989. 

Davidson, H.R.Ellis: The Road to Hel: A study of the conception of the dead in Old Norse 
Literature, Greenwood Press, New York, 1968. 

Dronke, U.: The poetic Edda: Volumes I-III, Oxford University Press, 1969-2011.  

Edda, trans. L.Heger, Argo, Praha, 2004.  

Enright, M.J.: Lady with a mead cup: Ritual, prophecy and lordship in the European 
warband from La Tene to the Viking Age, Four Courts Press Ltd, Dublin, 1996.  

Green, M.J. : Celtic goddesses, British Museum Press, London, 1997.  

Green, M.J. : Exploring the world of druids, Thames and Hudson, London, 1997.  

Green, M.J. : The gods of the Celts, Sutton Publishing, Glouceter, 1986. 

Helmold z Bosau: Kronika Slovanů, transl. Jan Zdichynec, Argo, Praha, 2012.  

Kadečková, H.: Dějiny Islandu, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha, 2001. 

Mabinogi: Keltské pověsti, transl. Jan Vilikovský, Zvláštní vydání, Brno, 1995.  

MacLeod, M. & Mess, B.: Runic amulets and magic objects, Boydell Press, Woodbridge, 
2006.  

O'Faolainová, E.: Írske ságy, Mladé letá, Bratislava, 1968.  

Profantová, N. & Profant, M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Libri, Praha, 2004.  

Sturluson, S.: Edda a Sága o Ynglinzích, trans. H.Kadečková, Argo, Praha, 2003.  

Simek, R.: Dictionary of Northern mythology, Brewer, Cambridge, 2006.  

Tacitus, P.C.: Germania in Z dějin císařského Říma: dějiny, život Iulia Agricoly, Germánie, 
transl. A.Hartmann, A.Minařik & V.Bahník, Svoboda, Praha, 1976.  

Terry, P.: Poems of the Elder Edda, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1990.  



95 

Tooley, C.: Shamanism in Norse myth and magic, Volume I-II, Finnish Academy of Sciences 
and Letters, Helsinki, 2009. 

Váňa, Z. Svět slovanských bohů a démonů, Panorama, Praha, 1990.  

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis Ruský, transl. Michal Téra, Pavel Mervart, 
Červený Kostelec, 2014.  

  

Zdroje obrázkov (aktuálne k 02.11.2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Celts#/media/File:Hallstatt_LaTene.png 

https://img-fotki.yandex.ru/get/55633/162977611.247/0_152706_ccbfc5d_orig 

http://www.drustvo-geoss.si/file/1580/cache/c4ad5a9bb25ca55909f2275c924ba3df.jpg 

https://i.pinimg.com/236x/82/bb/9f/82bb9fae752a5e3827c34b7db11e364c--celtic-culture-ancient-
greece.jpg 

https://www.celticcultureblog.tk/art/images/989_26_17-celtic-janus-figures-jacobsthal.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/90/da/e1/90dae131eb5e5d84e3176c4c9dcd8d0e.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/ec/fc/d9/ecfcd96cbfa9bc62cbb4c042fecbaef4--romani-dio.jpg  

https://i.pinimg.com/736x/1e/35/db/1e35db980932050bf300dd8177ce1c13--class-notes-roman-
sculpture.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/d2/19/8e/d2198e9267d81956482a7f351c8889ca--stein-relief.jpg 

http://diekrabb.de/wp-content/uploads/2015/04/Artikel_38-16.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_35
13.jpg/220px-Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/26/77/07/26770744db13c162f64dc58ba5032034.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/e1/db/bf/e1dbbfeef6c8529768a105854902e4ff.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/1b/89/2c/1b892c3ea0dd131dcc11c66f3c1bdd95.jpg 

http://www.machuproject.eu/machu_cms/media/Wreck_id_249/nr31_ag.jpeg 

https://journeyingtothegoddess.files.wordpress.com/2012/04/2978571.jpg?w=278&h=421 

https://www.romanbaths.co.uk/sites/roman_baths/files/heritage/HOMEPAGE4%20slider_0.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/13/01/6d/13016db3c4be3441942024701e5a3f4f--roman-britain-hadrians-
wall.jpg 

http://www.timelessmyths.com/celtic/gallery/sirona.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Celts#/media/File:Hallstatt_LaTene.png
https://img-fotki.yandex.ru/get/55633/162977611.247/0_152706_ccbfc5d_orig
http://www.drustvo-geoss.si/file/1580/cache/c4ad5a9bb25ca55909f2275c924ba3df.jpg
https://i.pinimg.com/236x/82/bb/9f/82bb9fae752a5e3827c34b7db11e364c--celtic-culture-ancient-greece.jpg
https://i.pinimg.com/236x/82/bb/9f/82bb9fae752a5e3827c34b7db11e364c--celtic-culture-ancient-greece.jpg
https://www.celticcultureblog.tk/art/images/989_26_17-celtic-janus-figures-jacobsthal.jpg
https://i.pinimg.com/originals/90/da/e1/90dae131eb5e5d84e3176c4c9dcd8d0e.jpg
https://i.pinimg.com/736x/ec/fc/d9/ecfcd96cbfa9bc62cbb4c042fecbaef4--romani-dio.jpg
https://i.pinimg.com/736x/1e/35/db/1e35db980932050bf300dd8177ce1c13--class-notes-roman-sculpture.jpg
https://i.pinimg.com/736x/1e/35/db/1e35db980932050bf300dd8177ce1c13--class-notes-roman-sculpture.jpg
https://i.pinimg.com/736x/d2/19/8e/d2198e9267d81956482a7f351c8889ca--stein-relief.jpg
http://diekrabb.de/wp-content/uploads/2015/04/Artikel_38-16.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg/220px-Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg/220px-Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg
https://i.pinimg.com/736x/26/77/07/26770744db13c162f64dc58ba5032034.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e1/db/bf/e1dbbfeef6c8529768a105854902e4ff.jpg
https://i.pinimg.com/564x/1b/89/2c/1b892c3ea0dd131dcc11c66f3c1bdd95.jpg
http://www.machuproject.eu/machu_cms/media/Wreck_id_249/nr31_ag.jpeg
https://journeyingtothegoddess.files.wordpress.com/2012/04/2978571.jpg?w=278&h=421
https://www.romanbaths.co.uk/sites/roman_baths/files/heritage/HOMEPAGE4%20slider_0.jpg
https://i.pinimg.com/736x/13/01/6d/13016db3c4be3441942024701e5a3f4f--roman-britain-hadrians-wall.jpg
https://i.pinimg.com/736x/13/01/6d/13016db3c4be3441942024701e5a3f4f--roman-britain-hadrians-wall.jpg
http://www.timelessmyths.com/celtic/gallery/sirona.jpg


96 

https://i.pinimg.com/originals/ef/d1/f4/efd1f4ac72a1cc4940b6b8f96bcf62db.jpg 

https://i.pinimg.com/236x/f7/b4/3d/f7b43de061bbc9210afadce6dff3b4c9.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg/1
200px-The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entr
emont.jpg/1200px-T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entremont.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/86/34/39/8634398a866d07b575b7cb870347d845--the-celts-celtic-
culture.jpg 

http://en.natmus.dk/typo3temp/GB/dc7a806eb6.jpg 

http://www.bradshawfoundation.com/scandinavia/sweden/photographs/11b.jpg 

http://www.causa-nostra.com/vril/cn1405/RRR_07_cn1405_html_7089a1ab.png 

https://i.pinimg.com/736x/df/f0/53/dff053533f9863cdf40f346b40c4d91b--viking-art-the-vikings.jpg 

http://www.destinationviking.com/sites/default/files/bilder/viking_routs.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/8f/f2/56/8ff256a4616d0d80cba82c257380b92c--graven-images-th-
century.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/69/61/a9/6961a9736541020ea1e97d90cb179f52.jpg 

http://catview.historiska.se/catview/media/highres/350390 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Runsten1.jpg/300px-Runsten1.jpg 

http://www.babelstone.co.uk/Runic/Images/FranksCasketFront.jpg 

https://farm7.static.flickr.com/6028/6005842278_2d2dacd5c7_b.jpg 

http://www.germanicmythology.com/original/images/cosmology.jpg 

https://3.bp.blogspot.com/-
zUCfxEeupgk/WFFWJJ2EqWI/AAAAAAAAIkk/SERkZ5vgD2Ip7J_wAR510ku1PbD94kz3ACLcB/
s1600/Po%2Bvp%25C3%25A1de.jpg 

https://www.slavorum.org/wp-content/uploads/2016/03/il_570xN.784039867_b493.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/20/88/f8/2088f8e9a5168336b1013d28c0fa4c23.jpg 

http://nd01.jxs.cz/328/120/c6ef80f1f0_50046370_o2.jpg 

https://68.media.tumblr.com/cd816154e904436e9153b90a5ec754fa/tumblr_mxrpc459Ta1smgf8io1_5
00.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/ef/d1/f4/efd1f4ac72a1cc4940b6b8f96bcf62db.jpg
https://i.pinimg.com/236x/f7/b4/3d/f7b43de061bbc9210afadce6dff3b4c9.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg/1200px-The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg/1200px-The_Wicker_Man_of_the_Druids.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entremont.jpg/1200px-T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entremont.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entremont.jpg/1200px-T%C3%AAtes_coup%C3%A9es_Entremont.jpg
https://i.pinimg.com/736x/86/34/39/8634398a866d07b575b7cb870347d845--the-celts-celtic-culture.jpg
https://i.pinimg.com/736x/86/34/39/8634398a866d07b575b7cb870347d845--the-celts-celtic-culture.jpg
http://en.natmus.dk/typo3temp/GB/dc7a806eb6.jpg
http://www.bradshawfoundation.com/scandinavia/sweden/photographs/11b.jpg
http://www.causa-nostra.com/vril/cn1405/RRR_07_cn1405_html_7089a1ab.png
https://i.pinimg.com/736x/df/f0/53/dff053533f9863cdf40f346b40c4d91b--viking-art-the-vikings.jpg
http://www.destinationviking.com/sites/default/files/bilder/viking_routs.jpg
https://i.pinimg.com/736x/8f/f2/56/8ff256a4616d0d80cba82c257380b92c--graven-images-th-century.jpg
https://i.pinimg.com/736x/8f/f2/56/8ff256a4616d0d80cba82c257380b92c--graven-images-th-century.jpg
https://i.pinimg.com/564x/69/61/a9/6961a9736541020ea1e97d90cb179f52.jpg
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/350390
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Runsten1.jpg/300px-Runsten1.jpg
http://www.babelstone.co.uk/Runic/Images/FranksCasketFront.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6028/6005842278_2d2dacd5c7_b.jpg
http://www.germanicmythology.com/original/images/cosmology.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zUCfxEeupgk/WFFWJJ2EqWI/AAAAAAAAIkk/SERkZ5vgD2Ip7J_wAR510ku1PbD94kz3ACLcB/s1600/Po%2Bvp%25C3%25A1de.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zUCfxEeupgk/WFFWJJ2EqWI/AAAAAAAAIkk/SERkZ5vgD2Ip7J_wAR510ku1PbD94kz3ACLcB/s1600/Po%2Bvp%25C3%25A1de.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zUCfxEeupgk/WFFWJJ2EqWI/AAAAAAAAIkk/SERkZ5vgD2Ip7J_wAR510ku1PbD94kz3ACLcB/s1600/Po%2Bvp%25C3%25A1de.jpg
https://www.slavorum.org/wp-content/uploads/2016/03/il_570xN.784039867_b493.jpg
https://i.pinimg.com/originals/20/88/f8/2088f8e9a5168336b1013d28c0fa4c23.jpg
http://nd01.jxs.cz/328/120/c6ef80f1f0_50046370_o2.jpg
https://68.media.tumblr.com/cd816154e904436e9153b90a5ec754fa/tumblr_mxrpc459Ta1smgf8io1_500.jpg
https://68.media.tumblr.com/cd816154e904436e9153b90a5ec754fa/tumblr_mxrpc459Ta1smgf8io1_500.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: EURÓPSKE MYTOLÓGIE : Kelti, Germáni, Slovania 

 

Autorka: Michaela Šimonová  
[Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,  
Katedra porovnávacej religionistiky] 

 

Vydavateľ: STIMUL 
  Bratislava 2017 
 

 

Rozsah: 96 strán; 5,6 AH  

 

 

 

ISBN 978-80-8127-194-6 
EAN 9788081271946 


	EURÓPSKE MYTOLÓGIE: Kelti, Germáni, Slovania / Michaela Šimonová
	OBSAH
	1. Kelti
	1.1 Halštatská doba (800 – 500 p.n.l.)
	1.2 Laténska doba (500 – 50 p.n.l.)
	1.3 Rímsko-Keltská doba
	1.3.1 Keltské božstvá zaznamenané v Keltsko-Rímskom období
	1.3.2 Miesta uctievania
	1.3.3 Mágia a mágovia
	1.3.4 Druidi a kňazi
	1.3.5 Obety
	1.3.6 Veštenie
	1.3.7 Posmrtné predstavy
	1.3.8 Kultová dôležitosť hlavy
	1.3.9 Zvieratá

	1.4 Mýty
	1.4.1 Waleské mýty
	1.4.2 Írske mýty
	1.4.2.1 Mytologický cyklus
	1.4.2.2 Ulsterský cyklus
	1.4.2.3 Fionský cyklus


	1.5 Dôležité sviatky (Írsko)

	2. Germáni
	2.1 Bronzová doba (1700-500 p.n.l)
	2.2 Železná doba (500-100 p.n.l.)
	2.3 Rímske obdobie (1. storočie p.n.l. - 4. storočie n.l.)
	2.4 Obdobie migrácie (Sťahovanie národov) (4.-6. storočie n.l.)
	2.5 Mladšia železná doba (7.-8. storočie)
	2.6 Vikingská doba (9.-11. storočie)
	2.6.1 Písomná tradícia
	2.6.2 Vznik sveta, zrod bohov a človeka
	2.6.3 Koniec sveta a osud bohov
	2.6.4 Posmrtné predstavy
	2.6.5 Mágia
	2.6.6 Chrámy a obety
	2.6.7 Obyvatelia svetov


	3. Slovania
	3.1 Stvorenie sveta
	3.2 Posmrtné predstavy
	3.3 Bohovia
	3.3.1 Všeslovanský panteón
	3.3.2 Východoslovanský panteón
	3.3.3 Polabský a pobaltský panteón
	3.3.4 Západní a Južní Slovania

	3.4 Nižšie nadprirodzené bytosti
	3.5 Posvätné stromy a zvieratá
	3.6 Chrámy a posvätné miesta
	3.7 Sviatky
	3.8 Mágia a veštenie

	Odporúčaná a použitá literatúra



