
ení úkolem tohoto textu vrhnout
svûtlo na poãátek pfiíchodu Slo-
vanÛ na území evropského konti-

nentu. Ostatnû byly by to ambice velmi
troufalé a po‰etilé. Jednoznaãnou odpo-
vûì totiÏ dosud nepfiineslo ani badatel-
ské úsilí mnoha vûdeck˘ch specialistÛ.
Základní otázky i ãásteãné odpovûdi pfii-
ná‰í ve své knize Svût slovansk˘ch bohÛ
a démonÛ (nakladatelství Panorama, Pra-
ha 1990) Zdenûk VáÀa: „Pfies v‰echno úsi-
lí mnoha badatelÛ, zejména v posledních
desetiletích, zÛstává nejvût‰ím problé-
mem vznik této mohutné vûtve evrop-
ského obyvatelstva. AÈ k nûmu pfiistupu-
jeme z hlediska historick˘ch pramenÛ,
jazykov˘ch vztahÛ ãi rozboru archeolo-
gick˘ch kultur, naráÏíme vût‰inou na stû-
Ïí fie‰itelné záhady, jeÏ vyvolávají rozpor-
né teorie. Byli tu Slované jiÏ od neolitu,
od doby bronzové, od pfielomu letopo-

ãtu, nebo je‰tû pozdûji? Pfii‰li ze Stfiední
Asie, z Podkavkazí, z Ukrajiny, nebo
vznikli na polském území? Odkud se vza-
ly masy lidu, jeÏ zaplavily od 6. stol. n. l.
témûfi polovinu Evropy a o nichÏ antick˘
svût pfiedtím nic nevûdûl?“ 
¤eãtí a latin‰tí autofii znali Slovany od 6.
stol. n. l. pod rÛzn˘mi názvy – napfiíklad
Sklavénoi, Stlavénoi, Sclaveni, Stlaveni,
ãi zkrácenû Sklaboi, Stlaboi, Sclavi,
Stlavi. Samotní Slované sami sebe (podle
svého písemnictví od 9. stol. n. l.) naz˘-
vali Slovûni (coÏ moÏno vysvûtlit jako
„hovofiící, nebo lidé mocní slova“; na roz-
díl od sv˘ch sousedÛ, které naz˘vali
Nûmci, tj. lidmi nûm˘mi, tedy lidmi, kte-
r˘m nebylo rozumût). 
Není vylouãeno, Ïe Slovany znala antika
jako Venedy (o záhadn˘ch Venedech
pí‰e napfiíklad v 1. stol. n. l. Plinius star-
‰í a Tacitus, ve 2. stol. n. l. zemûpisec

Ptolemaios; „Venedské hory“ jsou patr-
nû Karpaty).
Zanechme v‰ak historick˘ch exkurzÛ;
pouze respektujme, Ïe Slované patfií
k indoevropsk˘m národÛm, ktefií ze své
v˘chodní pravlasti v kontextu stûhování
národÛ postupnû expandovali na západ. 
Nepochybnû v‰ak pro nás bude zajímavé,
Ïe napfiíklad germánská pfiezdívka LuticÛ
byla Vilzi ãi Vilti, tj. Vlci. Proã tomu tak
bylo, bohuÏel nevíme; pro stateãnost ãi
lstivost LuticÛ (?)… - mÛÏeme se jen do-
hadovat. Vezmeme-li v‰ak v potaz úctu,
obdiv a respekt star˘ch GermánÛ k vl-
kÛm, ne‰lo patrnû o uráÏlivé oznaãení.
V na‰em textu se nemÛÏeme bohuÏel
zab˘vat ani pohansk˘mi bohy SlovanÛ
v ãele s Perunem, Velesem, Svarogem,
Moko‰em, Svantovítem ãi Radegastem.

Zdobené nákonãí z 9. století zabrazuje modlitbu
k ochranû majitele (nalezeno v Mikulãicích)
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„…dûdky své na pleci nesa…“ Dalimil 

Vlci a Slované
„Víme, jak byl ãlovûk stvofien. BÛh se myl v lázni a zpotil
se, i otfiel se vûchtem a hodil jej z nebe na zem. Vznikl spor
mezi Satanem a Bohem, kdo z nich má z vûchtu stvofiit
ãlovûka. I stvofiil Satan ãlovûka, a BÛh vloÏil do nûj du‰i,
aby, aÏ ãlovûk umfie, tûlo ‰lo do zemû a du‰e k Bohu.“ 
Legenda o Tiberiadském jezeru, apokryf zapsan˘ 
v Soupisu boÏích knih, v rukopisech z 15. a 16. století

Patronem
vlkÛ byl

svat˘ Jifií

N
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Podívejme se v‰ak blíÏe na slovansk˘ kult
stromÛ, rostlin a zvífiat. 
Nejposvátnûj‰ím stromem SlovanÛ byl
dub, kter˘ byl zasvûcen hromovládnému
Perunovi. Dub imponoval silou, mohut-
ností i tvrdostí dfieva. (Mimofiádná úcta
v na‰ich zemích k lípû je doloÏena aÏ ze
17. století.) Z rostlin bylo stfiedem pozor-
nosti a uctívání zejména obilí. 
Z domácích zvífiat se nejvût‰í úctû tû‰ili
vÛl (Bulhafii ho naz˘vali „tatko“, „ba‰ãa“
(= otec), kÛÀ a pes. Poslednû jmenovan˘
chránil dÛm pfied zl˘mi duchy; nejvíce
oblíbení byli psi se „ãtyfima oãima“ – tedy
psi, ktefií mûli nad oãima svûtlé nebo ãer-
né skvrny. Psi se jako stavební zvífiecí
obûtiny objevují v základech opevnûní
a obytn˘ch staveb. Mrtv˘ pes zakopan˘
pod podlahou domu plnil podle názoru
odborníkÛ patrnû magickou funkci
ochrany stavení. Nejvíce dokladÛ je zná-
mo z 11. a 12. století z Novgorodu. V Mu-
tûnicích na Moravû byla objevena oválná
jáma (z 6. nebo 7. století) se dvûma psy
uloÏen˘mi na levém boku hlavami k seve-
rov˘chodu. Pes poloÏen˘ na levém boku
se ‰tûnûtem a vybaven˘ na poslední cestu
potravou byl pohfiben na okraji velkomo-
ravského pohfiebi‰tû (9. století) v Lefan-
tovicích na Slovensku. Z téÏe doby
pochází pohfieb psa uloÏeného ve skrãe-
né poloze na kamenném brusu v jámû na
hradi‰ti v MuÏle – âenkovû. Psí pohfieb
z 10. století byl objeven mezi kostrov˘mi
hroby „Na Krli‰i“ v Tursku v âechách,
tedy v místû bájné Tyrovy mohyly, kter˘
zde pr˘ zahynul v lucké válce. „Jde o sto-
pu zvlá‰tních rituálÛ, vût‰inou souvisejí-
cích s ochranou pohfiebi‰tû ãi sídli‰tû,“
uvádûjí v Encyklopedii slovansk˘ch bohÛ
a m˘tÛ Naìa a Martin Profantovi.
Z divok˘ch zvífiat byli Slovany uctíváni
vla‰tovky a ãápi (jejich hnízda na domech
chránila obydlí pfied poÏárem a bleskem
a pfiiná‰ela ‰tûstí). K posvátn˘m ptákÛm,
které nebylo moÏno zabíjet, patfiili je‰tû
skfiivani, slavíci, labutû, orli, jefiábi, kukaã-
ky, holubi a sokolové. Had, kter˘ se usíd-
lil v domû, byl povaÏován za ochranného
domácího bÛÏka.
Mezi divok˘mi zvífiaty hráli nejdÛleÏitûj‰í
roli v duchovním Ïivotû star˘ch SlovanÛ
medvûd, vlk a jelen.
Medvûda uctívali zejména v˘chodní a jiÏ-
ní Slované. Rusové jej povaÏovali za ãlo-
vûka ve zvífiecí kÛÏi; medvûdi chránili
pfied démony a zl˘mi kouzly. Proto uÏ
v nejstar‰í dobû obcházeli medvûdáfii
s ochoãen˘mi medvûdy domy a hospo-
dáfiská stavení (krotcí medvûdi pomáhali
i léãit pfiekraãováním nemocného leÏící-
ho na zemi). V nejstar‰ích dobách se
z medvûdÛ nesmûly dûlat koÏichy, toto

nafiízení zru‰il aÏ rusk˘ církevní edikt ze
12. století. V nûkter˘ch krajích (napfiíklad
na Bílé Rusi a v Bulharsku) se slavily spe-
ciální medvûdí svátky, pfii nichÏ se pfiipra-
vovaly pro medvûdy rituální pokrmy
z hrachu, su‰ené fiepy a ovesného kysela
(na Bílé Rusi) a z hrachu, bobÛ, kukufiice
a zrní (v Bulharsku).
Jelen byl znám˘m kultick˘m zvífietem
v celé Evropû. „Pro Slovany z pohanského
období chybûjí zatím pfiímé doklady, kro-
mû nûkter˘ch archeologick˘ch nálezÛ,
jako je motiv jelena na plaketû z kníÏecí
mohyly v Îelénkách u Duchova, kter˘ je
ov‰em v˘chodního pÛvodu, nebo na rus-
k˘ch ‰percích,“ pí‰e Zdenûk VáÀa v knize
Svût slovansk˘ch bohÛ a démonÛ.
Kdo by se naivnû domníval, Ïe stafií Slo-
vané, strachujíce se o stáda svého domá-
cího skotu, vlky nenávidûli, je na omylu.
„Na rozdíl od zlovûstn˘ch vlkodlakÛ vlk
sám byl v‰eobecnû ctûn jako apotropaic-
ké zvífie, chránící pfied démony a poÏíra-
jící dokonce zlé víly a ãerty,“ uvádí
Zdenûk VáÀa (ve zmínûné publikaci Svût
slovansk˘ch bohÛ a démonÛ). „Hrál pro-
to velkou roli v magii a nebyly mu zazlí-
vány ani ‰kody, jeÏ tropil v ovãích stá-
dech. V Bulharsku se naopak povaÏovalo
zadávení ovce vlkem za ‰Èastné znamení,
vû‰tící rozmnoÏení stáda a vût‰í mnoÏ-
ství mléka a vlny.“
Dvacátého ãtvrtého dubna má svátek sva-
t˘ Jifií; v‰ichni víme díky fiíkance, Ïe v tu
dobu „vylézají ze zemû hadi a ‰tífii“.
RovnûÏ v‰ichni víme, Ïe svat˘ Jifií je slav-
n˘ „drakobijce“. V obecné povûdomosti
v‰ak urãitû není, Ïe svat˘ Jifií je i patro-
nem dobytka, koní a – vlkÛ! V tento slav-

nostní den byl pr˘ svûtec pravidelnû
vidûn, jak ovazuje ãumáky vlkÛ koÏen˘mi
fiemínky a pfiivazuje ‰elmy na fiemeny, aby
stáda ovcí a skotu mohla b˘t vyhnána na
jarní pastviny bezpeãnû a beze strachu. 
Slovan‰tí pastevci pálili vlãí trus a prohá-
nûli svá stáda d˘mem, aby dobytek získal
jeho pach. Obecnû se vûfiilo, Ïe kdyÏ se
ráno na svatého Jifiího nûco se‰ije, tak
vlci, ktefií se narodí na jafie, ztratí zrak,
jako by se jim ‰itím uzavfiela víãka.
Hospodáfi, jenÏ chtûl vûdût, která ovce
v následujících mûsících padne za kofiist
vlkÛm, poloÏil na zem pfied chlévem
vajíãka. Ta zvífiata, která vejce roz‰lápla,
mûli vlci ulovit dfiíve, neÏ nadejde nov˘
rok. (Aby maso zachránil, mohl hospodáfi
hned na místû ovci porazit.)
V Rusku byl vlk povaÏován za psa svaté-
ho Jifiího. Pokud vlci zabili ovce nebo
skot, Rusové se jejich úlovku nedot˘kali –
pokládali je za zvífiata svatého Jifiího, kte-
ré je tfieba ponechat vlkÛm.
Bulhafii slavili na podzim nebo v zimû
tfiídenní „vlãí svátky“, bûhem nichÏ bylo
zakázáno pfiíst, tkát, ‰ít a prát. Kdo by
nosil odûv zhotoven˘ v tûchto zapovûze-
n˘ch dnech, tomu by hrozilo roztrhání
vlky. Z pfiedcházejících fiádek jasnû
vypl˘vá, Ïe Slované kdysi Ïili s pfiírodou
v souladu, o ãemÏ svûdãí nejen jejich
legendy a m˘ty, ale i jejich uctívání
posvátn˘ch hájÛ, posvátn˘ch hor
a kamenÛ, domácích i divok˘ch zvífiat,
pfiírodních sil a pfiírodních duchÛ. Niãit
svoje Ïivotní prostfiedí zaãali aÏ mno-
hem, mnohem pozdûji…
P. S. Podle nûmeck˘ch zdrojÛ se v Horní
LuÏici (která byla kdysi souãástí ãeského
království) o Vánocích 2006 objevili po
mnoha desítkách let vlci! Popfiejme lidem
rozum a toleranci a vlkÛm – dobr˘ lov!

Jaroslav Monte Kvasnica

V Bulharsku se na poãest vlkÛ 
slavily tfiídenní „vlãí svátky“
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„…dûdky své na pleci nesa…“ Dalimil 

Slovansk˘ dfievûn˘ idol se ãtyfimi
tváfiemi byl nalezen v polském Wolinu

SP 05/07 42-43 Vlci  11.4.2007 7:33  Stránka 43


