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Prolog 
 
Pravěká existence dnešního druhu člověka představuje nesmírně dlouhé období, kdy se 
postavení ženy ve společnosti měnilo podle toho, jak se měnil svět ženy ve srovnání se 
světem mužů. Oba světy byly opředeny řadou tajemství, ale žádné z nich nebylo příčinou 
tolika prokletí, utrpení a ukrutných smrtí jako to, které podle pradávných mýtů měly ženy 
obdržet jako jeden z darů od božských bytostí z vděčnosti za jejich tělesnou lásku. 

 
 
 
V y d e j m e    s e    n a p ř í č    d l o u h ý m i    v ě k y...  
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1. DVA SVĚTY 
 
Kdo byl přelétavější? 
 
Několik století se vedly spory o tom, zda je člověku přirozenější pohlavní soužití v párové 
rodině, anebo volné soužití s libovolnou výměnou partnerů. Většinou se uvádělo, že tato 
volnost víc vyhovovala ženám, naproti tomu se vyskytly i názory opačné.  
 
Původní soužití v párech spíše odpovídá hlediskům náboženským a obsahu starých mýtů (ty 
však byly zaznamenány až v dobách historických). Nicméně párové soužití předpokládá 
vysoký kulturní stupeň dané společnosti, třebaže bylo argumentováno, že v párech žijí i 
některá zvířata. Většinou se má za to, že ve svých počátcích člověk moderního druhu, z něhož 
zřejmě všichni v Evropě pocházíme, jednal jako jednotná pudová bytost a mezi muži a ženami 
byla zprvu naprostá rovnoprávnost.  
 
 
Rodina? Hlavně hospodářská jednotka. 
 
Postavení žen v pravěké společnosti velmi úzce souviselo se stavem rodiny, klanu a kmene. 
Předpokládá se, že lidé původně žili v hordách, později ve skupinových manželstvích, mohli 
žít i v mnohoženství nebo mnohomužství. Žádná forma rodinného soužití nebyla náhodná. 
Jednalo se o společenský standard, případně byla situace vynucena mimořádnými 
podmínkami. Například mnohoženství na určitou dobu po válkách, kdy přežilo málo mužů.  
 
Uvádí se, že manželství bylo odjakživa institucí spíše hospodářskou, než aby upravovalo 
způsoby pohlavního soužití. Toto hledisko nabývalo na důležitosti, když docházelo 
k přisvojování původně obecného vlastnictví kmenů, klanů atd. Jedni bohatli na úkor druhých 
a chtěli mít zajištěno, aby jejich majetek zůstal ve vlastnictví přímých potomků. Jak uvedli 
autoři knih „Dějiny ženy“ a „Dějiny lásky“, instituce manželství znamená v podstatě spoutání 
ženy a omezení její vlastní volby. 
 
Ani původní soužití v hordách zřejmě neznamenalo nějaké bezuzdné míšení každého 
s každým. Předpokládá se jakási forma pohlavního vlastnictví a rovnoprávné postavení žen a 
mužů při výběru protějšku.  
 
 
Sňatky podle pravidel 
 
Velké změny v soužití mužů a žen nastaly zřejmě až poté, co pastýři pozorovali genetické 
změny u mláďat, pocházejících z opakovaného připouštění příbuzných zvířat. Tehdy byla 
takřka všude na světě zavedena zásada exogamie. Od té doby docházelo ke sňatkům vždy 
mezi členy cizího klanu podle určitých zásad, které se pevně dodržovaly. Tyto zásady popsal 
Morgan („O pravěké společnosti“) na příkladu irokézských kmenů a pak byly úspěšně 
zjišťovány u přírodních národů. A dokonce tyto zvyky se ještě v závěru 2O. století udržovaly 
i ve střední Evropě, zejména v odlehlých horských oblastech.  
 
Příklad toho, jaké problémy mohly nastávat na konci doby kamenné, kdy neolitičtí zemědělci 
žili pravděpodobně ve skupinovém manželství: 
 



www.padychbooks.com 
 

7 
 

„...Čarš chvíli přemýšlel, jestli půjde do domu svých žen, nebo zůstane na noc v mužském 
domě, což také může, vždyť řadu posledních nocí zde prospal a nikdo mu to nemohl vytýkat. A 
není sám, kdo chodí spát do domu mužů. Také Bilš, někdy i Šakhiš. Všichni tři žili v Cheliši u 
svých matek, všichni tři byli přijati mezi muže v ten samý čas a přivedeni do Ahrchuše. Ani 
jeden z nich však nechodí běžně spát do domu svých žen, ačkoliv by měl. Šakhiš chodí 
v poslední době spát hlavně k hrnčířce Dhirhmě, která ale nebyla určena jako jeho žena. 
Jenomže ahrchušská hrnčířka je nesmírně významná. Kdo by se odvážil něco jí odmítnout? A 
ten druhý? Bilš? Ten se před svými ženami spíše ukrývá, jak se zdá. Občas ho shání jedna 
z jeho žen, věčně nemocná a nesmírně pobledlá Nanha. Vždycky jí slíbí, že přijde, ale pak 
zůstane na noc v domě mužů. 

No a Čarš? On to má obzvlášť složité... 
Velmi rád by chodil spát do domu svých žen, jenomže ze tří manželek by si ke svým 

příjemnostem zvolil jenom jednu, tu nejmladší a pohlednou Chmivu. S tou ale spí jeho 
nejstarší bratr Cherbiš. Po Čaršovi se chce, aby se společně s dalším svým starším bratrem 
Bešem podělili o zbývající dvě ženy, avšak on nestojí ani o jednu, ani o druhou. Nejsou ani 
staré ani škaredé, avšak příjemnosti nechce prožívat s žádnou z nich. Když nemůže spát 
s Chmivou, nechce ani její sestry. Ale upřímně, raději by prožíval příjemnosti s úplně jinou. S 
dívkou, která je však pro něho naprosto nedostupná. Správně by na ni ani neměl myslet. Podle 
dávných mravů ho strýc přivedl do rodiny tří sester, aby s nimi žil společně se svými dvěma 
bratry. Žádná jiná žena ani dívka by ho neměla zajímat. Snad o některých velkých svátcích, 
když je leccos dovoleno, avšak jindy ne. Dávní předkové nesmírně lpějí na starých obyčejích. 
Každý ví, že pradávné zvyky se musí dodržovat, jinak by se mohlo stát něco hrozného. I celý 
svět by mohl shořet a zbortit se. Stát by se mohlo ještě hodně jiných hrůz...“ (Jan Padych: Čas 
vlků  
 
 
Kdy na svět přišla láska? 
 
Kdy skutečně přišla na svět láska, nám nikdo nepoví. Nicméně vědecká tvrzení o tom, že 
skutečná láska je záležitostí dlouhého historického vývoje a lze ji prokázat až ve středověku, 
dnes určitě nelze brát doslova. Od napsání knihy „Dějiny lásky“ (počátek minulého století) 
uběhlo moře času a přibyly další poznatky. 
 
Dnes už rozhodně neklademe rovnítko mezi životem současných přírodních národů a 
životními poměry v našem evropském pravěku. Stěžejními argumenty pro popírání lásky 
mezi mužem a ženou v pravěku byla především absence pohlavního studu vlivem běžné 
nahoty. Tu však můžeme vyloučit každopádně pro dobu ledovou. Kromě nutnosti teplého 
oblékání je prokázáno i vkusné odívání a zdobivost. 
 
Je zřejmé, že důvody pro absenci lásky u pravěkého člověka se týkají přírodních kultur na 
úrovni divošství, což by v Evropě mohlo odpovídat ještě době ledové, nikoliv už závěrečné 
fázi doby kamenné. Tehdejší obyvatelé střední Evropy, neolitičtí zemědělci, nežili už 
v kulturním stupni divošském, nýbrž na úrovni o poznání vyšší. (Přes některé výhrady je 
etnografický materiál ze života přírodních národů pro poznávání pravěku nesmírně cenným 
zdrojem.) 

Ještě v první polovině minulého století bývalo zvykem vidět naše pravěké předky jako lidi 
hodně primitivní a mentálně značně zaostalé, špinavé a otrhané. Dnes se připouští, že kdyby 
se (samozřejmě hypoteticky) zaměnily zrovna narozené děti v kolébce, dítě z neolitu za 
dnešní dítě a naopak, nikdo by na nich vůbec nic podivného nepozoroval po celý jejich život. 
Dítě z neolitu by se chovalo naprosto normálně jako dnešní, chodilo by do školy, hrálo 
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počítačové hry, později chodilo do zaměstnání. Dnešní dítě, od kolébky vyrůstající mezi 
neolitiky, by pravděpodobně nijak nevynikalo nad jiné.  

A ještě něco. Známý genetik Gerald Crabtree ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii v tomto 
směru ještě přitvrdil. Přišel s hypotézou, která lidskému druhu příliš nelichotí. Podle něj s 
vynálezem zemědělství lidstvo přišlo o podstatné stimuly k využívání a rozvoji inteligence. 
Výsledkem je, že v posledních několika tisících letech druh Homo sapiens sapiens postupně 
hloupne. Pokud bychom dokázali přepravit v čase průměrného Řeka z roku 1000 př. n. l. do 
naší současnosti, byl by dnes pravděpodobně jedním z nejchytřejších lidí na Zemi, domnívá se 
Crabtree, který svou teorii publikoval v časopise Trends in Genetics. „Přestože náš genom je 
tak křehký, naše společnost je dostatečně robustní díky vymoženosti vzdělání, které dokáže 
všem zprostředkovat potřebné vědomosti,“ uzavírá Crabtree. (zdroj nett) 

S tím nepochybně souvisí i odpověď na otázku, zda pravěký člověk byl schopný skutečné 
lásky mezi ženou a mužem. Dispozice určitě měl. Ale byly tu určité vlivy a překážky... 

 
Svět žen a svět mužů 
 
Pravěké společnosti byly důsledně polarizovány. Svět žen a svět mužů se v několika směrech 
vzájemně odlišovaly. Především z důvodů hospodářských a rozdělením práce na mužskou a 
ženskou. Šlo také o důvody náboženské a magické. Ženy uctívaly především ženská božstva a 
ženské duchy. Ke vzájemné ochraně magických tajemství existovaly tajné společnosti. 
Předpokládá se, že ženské tajné spolky měly zpočátku lepší organizaci, především v neolitu (v 
závěru doby kamenné)..  
 
A co se v tajných spolcích tajilo? Každopádně tam probíhalo zasvěcování mladých dívek do 
dospělosti. Ženy uctívaly svoji Velkou Bohyni a různé ženské duchy. V neposlední řadě 
provozovaly i magii, určitě víc eroticky zaměřenou, než byla magie mužská. 
 
Život jedince v pravěku byl podroben mnohým příkazům a zákazům. Vyprávělo se množství 
mýtů a zkazek o bozích a hrdinech, jejichž jednání bylo vhodné napodobovat. Ženy měly své 
vlastní bohyně i lidské hrdinky, své vzory. Mezi postavami z mýtů a zkazek, vyprávěných 
mezi ženami, se nepochybně vyskytovala převaha mocných kněžek, anebo jiných žen 
vybavených magickou mocí, třeba čarodějnic. Například ve starověkém Egyptě měli v oblibě 
prastarou zkazku o tom, jak se čarodějnice Isis stala bohyní. Na cestě, kterou se ubíral sám 
veliký sluneční bůh Ré, nastražila hada, který boha kousl do nohy. Protože jed speciálně 
začarovala, rána nešla vyléčit a mocnému bohu hrozila smrt, doprovázená strašlivou bolestí. 
Čarodějka Isis se nabídla, že ránu vyléčí, ale potřebovala znát tajné jméno zraněného. Bůh Ré 
dlouho odmítal své tajné jméno prozradit, neboť by tím přišel o svoji suverénní moc. Nakonec 
pod tlakem bolesti a strachu své skutečné jméno prozradil a byl vyléčen, ovšem za cenu ztráty 
své moci. Zato z čarodějky Isis se stala mocná bohyně, ve starém Egyptě velmi oblíbená. 
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2. OD KONCE DOBY LEDOVÉ PO DOBU ŽELEZNOU 
 
Ledový ráj 
  
V závěru doby ledové (konec paleolitu) se předpokládá soužití v hordách a člověk se živil 
převážně lovem velké zvěře. Představa o tehdejším člověku jako o tupém primitivovi, napůl 
zvířeti, který se řídí pouze svými nejnižšími pudy, už dnes neobstojí. Závěrečné období 
paleolitu mohlo být (přes nesmírně drsné podnebí) paradoxně dobou určité pohody, zejména 
v období dostatku potravy, při pravidelném sezónním lovu velké zvěře. Početná stáda 
mamutů, sobů a jiných velkých zvířat migrovala vesměs stejnými trasami a nebylo těžké jim 
stavět do cesty vyhloubené pasti a jiné záludnosti. Zásoby masité potravy se vlivem věčné 
zimy snadno uchovávaly po delší čas a člověk tak měl dost času věnovat se i jiným 
činnostem, než obživě. Tak se měly začít utvářet první mytologie, hodně si vyprávěli, 
vznikalo množství zkazek. Zdokonalily se i náboženské praktiky, které se podle jeskynních 
maleb jeví jako šamanské. Zůstávalo dost času i na zdokonalování dovedností při výrobě 
potřebných nástrojů. Také kožešinové oděvy, které se našly v Rusku v dosud zmrzlé půdě, 
svědčí o značném vkusu a pečlivém vypracování. Z ledové doby se dochovaly i nejstarší 
rtěnky. Ženy se malovaly, aby vypadaly přitažlivěji. V koridoru mezi ledovci, zhruba v dráze 
mezi územím Pyrenejí a severním Ruskem se nacházela řada míst, kde si putující lovecké 
skupiny nasbíraly dostatek barevných hornin i pro kosmetická líčidla. Přestože hlavní obživu 
představoval lov, žena určitě nehrála podřadnou roli, o čemž svědčí i dochované sošky venuší, 
bezpochyby prvních archeologicky prokázaných bohyní. Ženské božstvo nejspíš 
představovalo matku zvířat a hrálo důležitou roli v lovecké prosperitě, zejména v plodnosti a 
reprodukci zvěře. Na jeskynních malbách lze vidět i postavu boha s jeleními parohy, někdy 
možná šlo o šamana, ztělesňujícího božstvo. Dostatek času, kterým tehdejší lidé disponovali, 
bezpochyby věnovali i osobním vztahům, rovněž sexu. Ještě neexistovalo tolik omezení jako 
v dobách pozdějších. Sex zřejmě ještě praktikovali bez ohledu na příbuzenské vztahy uvnitř 
hordy. Docházelo i k výměnám žen mezi hordami, které se setkávaly na svých cestách za 
stády velké zvěře.  
 
Po ústupu velkých ledovců už stáda velké zvěře netáhla původními trasami na jihozápad a 
zpět, nýbrž zůstávala na chladném severu. Za nimi odešla většina lovecké populace z konce 
doby ledové. Pro ty, co zůstali třeba ve střední Evropě, se hodně změnilo. Než se rozšířila 
vegetace a zvířena, lidé se usazovali především na březích jezer a vodních toků, kde se živili 
převážně rybolovem. Až s proměnou krajiny se dostávali do jiných oblastí, kde se šířila i zvěř, 
oproti paleolitu však mnohem menší, takže i úlovky byly o poznání skromnější. Původní 
hordy, čítající nezřídka 100 lidí i více, se značně zmenšily a musely si hájit své lovecké 
revíry, které mohly být značně rozsáhlé. Už nestačilo na zvěř čekat na jeho pravidelných 
trasách, na lov odcházeli někdy hodně daleko. Zásoby masa se vlivem teplého počasí dlouho 
neuchovaly, lovili neustále. Času na povídání a jiné kratochvíle značně ubylo, ale pořád ho 
měli víc, než kdykoliv později. Vztahy mezi muži a ženami se zřejmě nadále vyznačovaly 
volností, třebaže se zřejmě tvořily dvojice, jakýsi druh párové rodiny. Rozmohlo se sběračství 
přírodních plodů, které se začaly šířit s rozmáhající se flórou a faunou. Ženy procházely lesy 
v rojnicích, zahrocenými holemi vyrývaly ze země kořínky, sbíraly houby, lesní plody, 
hlemýždě a vše, co šlo nějak zužitkovat. Nezřídka se potkávaly s lovci i jednotlivě. 
 
Pro mezolitické obyvatelstvo, které zůstalo ve svých krajinách na sever a východ od Alp, 
musely vzpomínky na dobu ledovou splývat s jakýmsi zidealizovaným, dávno zaniklým 
loveckým rájem. Nicméně i mezolit se zvolna stával dobou značného pokroku. 
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Zbytky mezolitických rodů zůstaly ve své domovině i po příchodu neolitických zemědělců, 
kteří je určitě mnohonásobně přečíslili. Ke vzájemným střetnutí mohlo docházet, přestože 
mezolitici nejspíš obývali vyšší polohy s větším množstvím zvěře a neolitici doliny, kde se 
nacházelo více úrodné půdy. 
 
Ukázka z románu naznačuje, jak lovci z původního domácího etnika mohli zapůsobit na 
mladého muže z klanu neolitických zemědělců, který se s nimi setkal poprvé. 
 
„ ...Sledoval všechno, pokud jen viděl. Byli to opravdu Ravhšové, velmi podobní tomu, jehož 
nedlouho předtím střelil prakem do čela. Toho však mezi nimi neviděl. Určitě by ho poznal. 
Žádný z nich se od ostatních nelišil ani bubínkem, ani ozdobnou holí či palcátkem. Všechno 
samí obyčejní lovci a bojovníci. Všichni bez rozdílu strašní, nahánějící děs už jen při pohledu. 
Jenom ten nejvyšší z nich mu připadal, že se na něho ostatní obracejí a čekají od něho 
pokyny, které poslušně plní. 

Když pozoroval jejich tváře, pomalované barvami, připomněl si, co se kdysi povídalo u 
ohňů v Cheliši, kde vyrůstal. Tito lesní muži chtějí schválně tak vypadat, aby se jich bála 
všechna zvířata, dokonce i rozlícení kanci, medvědi a tuři. Musel uznat, že se jim to opravdu 
daří, když jsou tak mohutní, silní a příšerní zároveň...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
 
A jak na téhož mladého neolitika mohl zapůsobit pohled na mezolitickou dívku, třeba při 
setkání plném napětí? 
 
„ ...Shora klesal malý zelený lipový lístek, vítr ho nesl. Čarš pohlédl nahoru, odkud spadl. Je 
to lípa, hrubá, rozložitá. Nahoře se na větvi houpá toulec se šípy, zřejmě zachycený při pádu 
shora. A nad ním... Větví a kmene lípy se drží postavy, jedna větší, chlapsky rozložitější, tvář 
pestře napatlaná a ještě k tomu zakrvácená. Zato ta menší, o něco útlejší, žena celá v 
chlupatém, se zrzavými vlasy. Na hezké pihovaté tváři dvě rudé šmouhy, u pasu malý bubínek, 
dřevěný rám a kůže, nepochybně lidská. To nebude jen tak obyčejná lovkyně, napadlo ho. 

Oba na něho hledí shora. Lovcovy oči chladně, skoro by se dalo říct, že s pohrdáním. Zato 
ta rusovlasá žena s bubínkem, její oči ho zvlášť přitahují. Ta tvář s pihami. Hledí sice 
poněkud vyděšeně, asi jako zajíc polapený do sítě, ale je hezká. Je přímo úžasná! Určitě by se 
mu líbila. 

Teď zaváhal. Co udělat? Co by udělali jiní Ahrchušští? A co udělá on? 
Rusovláska tam nahoře na něho něco ukazuje. Pochopil, že jde o nějakou posuňkovou řeč 

a docela jí rozumí. Něco jako: mám tě ráda, uznávám tě, neubližuj mi... Tak nějak to míní. Ale 
cožpak on se může řídit tím, co po něm chce nepřítel?...“ 
 
 
Když bohyně ještě chodily po zemi 
 
S příchodem neolitických zemědělců (zhruba před 7 tisíci lety) došlo k výrazné změně vztahů 
mezi muži a ženami. Už nebylo dovoleno sexuální soužití kohokoliv s kýmkoliv. Nejspíš 
vlivem exogamie, jak je dnes odborně nazýván společenský zvyk, že nesmí docházet k sexu 
mezi nejbližšími příbuznými, ba ani s členy širší rodiny nebo vlastního klanu.  
Tato změna je vysvětlována praxí chovatelů hospodářských zvířat, kteří snadno vypozorovali 
degenerativní vady, pokud připouštěli neustále kusy z úzkého příbuzenského kruhu. Nebylo 
těžké totéž vypozorovat u lidí. Proto byl určen způsob vyjednávání sňatků s členy jiných 
klanů, kdy dítě hned po narození už zaslíbili do určené rodiny v jiném klanu. U neolitických 
zemědělců tak mladí muži odcházeli do domů svých žen. Manželství této epochy se nazývá 
skupinovým, kdy skupina mužů žila se skupinou žen. Uvnitř tohoto manželství pak mohli žít 
v párech, které se časem třeba vzájemně vyměnily z nejrůznějších důvodů. Nezřídka se tak 
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pod jednou střechou sešla skupina bratrů z jednoho klanu se skupinou sester z klanu druhého. 
Žili v domech se sedlovou střechou, dlouhých až 40 metrů a vysokých až 5 metrů. Každá 
madam tam měla svoji kóji, svůj byteček, a muži u nich buďto žili, anebo jen přicházeli na 
návštěvu z mužských domů. Kromě toho lze předpokládat dostatek příležitostí k setkávání 
mužů a žen i mimo vlastní dům a rodinu. Mnoho svátků slavili za účasti spřízněných klanů. 
Rovněž sběračství, kdy ženy chodívali po lesích a sbíraly, co les dal, poskytovalo možnosti 
setkávání s osamělými pastevci, lovci a dalšími muži.  
 
V neolitické společnosti převládaly ženské kulty nad mužskými, což vyplývá i z výskytu 
ženských sošek v poměru k mužským (až 95%). Náboženství této epochy ovládala ženská 
božstva typu Velké Bohyně, Bohyně Země, Měsíční Bohyně. Klidně je možné si představit, 
že i velké kruhové chrámy s palisádovými hradbami a hlubokými příkopy (neolitické 
rondely), sloužily jejich kultu, neboť se tam dochovalo množství ženských sošek a další 
indicie (zbytky pecí, rituálně rozbíjené nádoby i sošky, kůlové jamky, stopy po obětování 
především zvířat a další nálezy). Dají se předpokládat silné tajné ženské spolky, jejichž 
obřady a zřejmě i mystéria nesměli spatřit žádní muži. Vysoké hradby kol dokola mohly před 
muži ukrývat všelijaké tajnosti. Ženská božstva nepochybně uctívali i muži. Jistě neměli 
přístup k tajným obřadům, ale veřejných slavností se určitě účastnili. Ženy v té době měly 
zřejmě podstatně větší volnost než kdykoliv později. Také tato doba byla později 
idealizována, spíše ale jen ženami.  
 
„...Abchelma, Krásná ovečka, vedla Čarše přes dřevěný most z hrubých klád nahoru mírným 
svahem kolem zahrádek velkých domů, na jejichž štítech se vyjímaly vybělené rohaté býčí 
lebky. Přivedla ho k mohutné bráně z masivních břeven. Pokorně poděkovala mocnosti brány, 
vzala ho za ruku a oba zároveň prošli mezi vysokými hradbami z mohutných kůlů, kterou jim 
pootevřely dvě Achrely, bojovnice v černých halenách a krátkých suknicích.  

Ocitli se na travnatém prostranství před druhou hradbou, která se pyšně vypínala do výše 
nad hlubokými příkopy. Kromě křoví a nevelikých stromků se mezi oběma řadami hradeb také 
jakoby choulily dvě chaty se střechami z rákosu.  

Zrak mu sjel dále k průchodu, kde na něho doslova zíval otevřený prostor. Raději sklopil 
zrak. Tam by se dívat ani neměl.  

Obě bojovnice si jeho kradmého pohledu všimly a postavily se tak, aby už podruhé nic 
nezahlédl, anebo možná aby ho při takové troufalosti snadněji usvědčily.  

Abchelma ho s nimi nechala stát a odběhla k jedné ze dvou chat.  
Nečekal dlouho. Prabába Itšarva, shrbená pod tíhou narozených a zemřelých zim, se 

ukázala v dvířkách chaty. Pomalu odměřovala každý svůj krok. Přicházela ohnutá, poněkud 
pajdala,opírala se o čakan, zakončený pazourkovou sekerkou, na hlavě zkroucený temný šátek 
s uzly. Všiml si jejího náhrdelníku z mnoha mušlí, korálků a jiných ozdob a hned se mu 
ulevilo. Poznal, že to je jiný náhrdelník, než o kterém už tolik slyšel. Její temné roucho se 
honosilo množstvím střapců se všelijakými přívěsky, talismany, amulety a návazy. U pasu se jí 
na řemínku pohupoval bubínek, pestře pomalovaný. 

Abchelma opravdu přivádí Prabábu přímo k němu. Až je z toho celý nesvůj. Stojí jako 
dřevěný čep, zastrčený do vystrouhané díry, trochu se mu roztřesou kolena a skoro se mu 
rozdrkotají zuby, přitom se tak snažží, aby se ovládl. 

Ještě nikdy k němu Prabába Itšarva takto nepřicházela, nikdy si ho takto neprohlížela. A 
vlastně co je ve srovnání s ní on? Ona je přece Ahrmba! Orodovatelka! Svatá žena! 
Jedinečná! Bez ní by v krajině ani nemohlo nic žít. Nic by nerostlo, nic by se nerodilo. Také 
by nic neumíralo. A on? Jen obyčejný mladý muž. 

Už jen z toho, jak se po něm podívala, na něho sedala hrůza. Vždyť už jenom její pouhý 
pohled prý dokáže člověka ochromit. Dokonce zabít, kdyby se jí zachtělo. Ani svatou masku by 
si nemusela nasadit… 
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Abchelma Prabábě šeptem vylíčila, co se stalo. Vůbec té jejich tajné řeči nerozuměl. Jak 
by také mohl obyčejný chlap rozumět tajné řeči žen!...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
 
Spojení s okolním světem probíhalo zejména obchodními cestami. Předpokládá se i dálkový 
obchod, hlavně však etapový na kratší vzdálenosti. Na našem území se nalézají předměty 
z hornin, které pocházejí např. z jihovýchodní Asie, například miniaturky seker ze 
zeleného jadeitu. 
 
 
Slunečním hrdinům čest a sláva!  
 
Následující období před zhruba 5 tisíci lety, kdy se začala ve větší míře objevovat měď, je 
nazýváno eneolitem. V té době muži doslova přejali otěže vlády nad všemi rozhodujícími 
oblastmi společnosti, což se projevilo mimo jiné také větším výskytem symbolů náležejících 
mužským božstvům. Náboženství ovládli bozi slunce, počasí a další mužští bozi. Muži už 
nepředstavovali jen pastevce a v zemědělství spíše jen pomocníky, nýbrž i oráče. Stávali se 
dominantními dokonce i v hrnčířství, což předtím bylo téměř výlučnou záležitostí žen. 
 
S příchodem ryze patriarchálních skupin pastevců od východu se také u místního, mnohem 
početnějšího obyvatelstva, posilovaly tendence po mužské společenské nadvládě. Jednalo se o 
klany lidu bojových sekeromlatů, uctívající slunce jako hlavní božstvo. Ty však nebyly 
natolik početné, aby si podmanily místní obyvatelstvo. Přesto se v té době například na území 
dnešní Moravy stalo něco, co s příchodem „bojovníků slunce“ bezpochyby souvisí. Zaprvé to 
byl příliv měděných nástrojů v dosud nevídané míře a zadruhé pak jejich ryze patriarchální 
společenské uspořádání. V neposlední řadě pak je příchod těchto kočovníků až ze vzdáleného 
Kazachstánu spojován s nástupem osídlování prvních indoevropských etnik ve střední 
Evropě. Původní místní usedlé zemědělské obyvatelstvo pocházelo zejména z Balkánu, kam 
dlouho předtím bezpochyby přišlo z Malé Asie. 
 
Územím Moravy se od jihu na sever téměř obloukovitě táhla linie velkých, skvěle 
opevněných, hradišť, které se dají klidně nazvat pravěkými městy (bádenská kultura). Tato 
hradiště byla od sebe vzdálena cca 8 km a každé z nich se zabývalo jiným rozsahem 
hospodářské činnosti. Například v „pravěkém městě“ v Hlinsku u Přerova skvěle fungovala 
velká „manufaktura“ na výrobu kamenných nástrojů. Zdejší kamenné sekerky, brousky, 
zrnotěrky a další praktické předměty, putovaly na vozech tažených dobytkem do sousedních 
hradišť a odtud pak do okolních osad. Produkovalo se zde také množství tkaných látek a 
vypalovaných hliněných nádob. Podle smělejšího odhadu na tomto hradišti o rozsahu cca 
jednoho a půl hektaru sídlilo najednou až 2 tisíce obyvatel, zatímco poblíž u kamenného lomu 
lze předpokládat tentýž počet (skromnější odhady vycházejí z toho, že blízké sídliště pouze 
sloužilo obyvatelům hradiště při pracích v lomu). Obyvatelé těchto hradišť žili již 
v patriarchálním zřízení, kdy otěže vlády ve společnosti drželi v rukou muži. Avšak některé 
nálezy, zejména hrob staré šamanky na významném místě uvnitř lokality (Hlinsko) svědčí o 
tom, že ačkoliv ženské náboženské kulty oproti předchozím pravěkým etapám značně oslabily 
co do významu a moci, přece jenom si zachovaly svůj prostor a zřejmě stály v opozici proti 
mocnějším mužským kultům. 
 
Tato hradiště (a lid s nimi spjatý), zažívala vrchol rozmachu a tím i doby hojnosti. Náhle však 
nastala krize. Do krajiny se dostalo poměrně dost měděných předmětů a mnohé původní 
kamenné výrobky začínaly ztrácet význam, zejména sekerky, nože a jiné. Krize bezpochyby 
způsobila, že velká hradiště byla z ničeho nic opuštěna a obyvatelé zmizeli bez jakýchkoliv 
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archeologicky postižitelných stop a vrátili se zpět až za nějakých 50 let. Kde byli a jak se 
živili mezitím, je záhada. 
 
Jediné aspoň částečně rozumné vysvětlení by bylo, že se všichni dali na pastevectví, žili 
v kočovných jurtách na vozech a stěhovali se z místa na místo, sotva dobytek spásl předchozí 
pastviny, což při větších stádech netrvalo dlouho. Převzatý vzor od pasteveckých plemen se 
nejspíš netýkal pouze změny obživy a přechodu zemědělců na životní styl kočovných 
pastevců. Co předáci klanů z hradišť, tedy od původního obyvatelstva, obdivovali u pastevců 
především, bylo zejména to, jak si předáci pasteveckého etnika dokázali přivlastnit původně 
společný majetek klanů a jak neomezeně vládli nad životy svých podřízených. Nápodobou 
těchto vzorů se utužovalo patriarchální smýšlení i u zemědělské populace, obyvatel hradišť a 
osad, zatímco původní ženské kulty byly potlačeny místně až do ilegality, neboť ambiciózním 
vůdcům určitě vadilo jakékoliv rovnostářství. Tehdy ve střední Evropě nepochybně nastaly 
nové poměry, založené jak na nerovnosti mužů a žen, tak rovněž na rozlišování osobního 
významu podle vlastněného majetku. Tyto nerovnosti se pak v následujících obdobích buďto 
prohlubovaly, nebo zmírňovaly. 
 
Bohyně typu Velké Matky byly sice i nadále uctívány veřejně, avšak v podstatě v menší míře 
než předtím. Ženy se dostávaly do područí mužů a ve srovnání s předchozím pravěkým 
obdobím se značně omezila jejich volnost. Ženská práce v zemědělství již ztrácela předchozí 
význam. Dřívější názory, že žena mohla počít sama ze sebe bez přispění muže (tzv. 
partenogeneze), v eneolitu ztrácely platnost a mužům již záleželo na otcovství, zejména když 
si mocní náčelníci a klanová šlechta začali přivlastňovat původně společný klanový majetek a 
moc. Tak se nezřídka stávalo, že k rituálnímu setkávání žen mohlo docházet především 
v období jejich menstruace. Ženy v menstruaci začaly být považovány za nebezpečné lidem, 
zvířatům i rostlinám, a proto na dobu nezbytnou musely odcházet na určená místa mimo svůj 
domov. Předtím nebyla menstruace takto démonizována. Nadvláda mužských kultů i tímto 
způsobem zatlačila ženské kulty do pozadí. Ženy se vzájemně setkávaly i při pracovních 
činnostech, které byly stále rozdělené na mužské a ženské. Zaváděné patriarchální tendence se 
podle všeho stávaly součástí zvykového práva. Tím docházelo i ke značnému omezení 
volného setkávání žen s cizími muži. 
 
Eneolit, začátek doby zpracování prvních kovů a jejich rozšíření, se považuje obecně za 
epochu nesmírně dramatickou s etnickými pohyby a změnami. 
 
O tom, jak mohlo zprvu docházet k pokojnému střetávání kočovných pastevců s místními 
zemědělci, si přečtěme. 
 
„ ...Do osady vkročili první Kerdžové s prvními kusy dobytka. Procházejí kolem domů a 
košárů, jako by tu ani nestály. Ani postávajících lidí si nevšímají. Ani zuřivě štěkajících psů, 
pro jistotu uvázaných ke sloupkům u košárů. Úplně jako by byli z jiného světa, jedni živí, druzí 
mrtví a jen se tak míjeli. Erbakaš se opírá o svoji berlu a sleduje hlavně jezdce v orlí masce. 
Určitě je to Batar!  

Jezdec si ho všimne, oči v otvorech masky si ho projely odshora dolů. Muž v masce 
okamžitě poznal, že Erbakaš není jen obyčejným zemědělcem, přitom sklonil napjatou ruku a 
jeho psi se zrovna obořili na místní psy. Zvednutá dlaň je však přiměla stáhnout se a opět jít 
poslušně vedle koně. Ani psi, dorážející z bezpečné vzdálenosti, je nedokázali donutit ke 
rvačce.  

Jezdec v masce se začal ohlížet po lidech, zahleděl se i na chatu zemřelého, vyzdobenou 
květy. Jako tomu, kdo je znalý tajemství jiných světů, muselo dojít, co se tam přihodilo.  

Kerdžové se svým stádem prošli osadou a zůstaly po nich čerstvé kravince. Ostatní 
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přihlížející mohli mít dojem, že cizí pastevci opět prošli mezi nimi jako přízraky z jiného světa. 
Erbakaš ho s nimi rozhodně nesdílel.Vůbec se mu nelíbilo, že jezdec v masce vystihnul, co se v 
osadě přihodilo. Ve zkazkách se přece hovoří o cizích čarodějích, kteří chytají bloudící mrtvé 
do nádob nebo do uzlů a navždy je uvězní. Pokud to někomu provedou, už se nikdy nenarodí 
ve svém rodném klanu a je navždy ztracený. 

Nad střechami obydlí proletěl velký orel, na kraji lesa dosedl na hrubou větev, otočil se a 
zíral na osadu...“ (Jan Padych: z konceptů) 
 
 
Bolest a orgasmus – dvě strany posvátna 
 
Až do začátku doby železné se střídaly epochy, kdy Velkou Bohyni uznávali méně či více. 
Její předchozí suverénní pozice se už nikdy nezopakovala. Zato se posilovaly pozice 
mužských bohů, zejména božstva Slunce, se kterým se spojoval stále rostoucí kult bojovníka, 
héroa-poloboha. Svět se stával krutějším, což se projevilo i krutými rituály. K výrazným 
rysům výlučně mužských rituálů patřilo zřejmě i záměrné působení bolesti, která měla 
promlouvat k božstvům výrazněji, než pouhé modlitby a nekrvavé obřady. S tím někdy 
souvisel i kanibalismus. Stopy po takových brutálních způsobech v době bronzové se ve 
střední Evropě nacházely například ve středočeské kultuře knovízské (podivně kruté masakry 
mladých lidí, zejména mladíků, opakovaným tětím sekerami a sekáči), v moravské posvátné 
věteřovské lokalitě Blučina (podivný masakr většího množství lidí, připomínající velmi krutý 
boj, pravděpodobnější je hromadná oběť), později v době železné mnohokrát rozdílně 
interpretovaný nález v Býčí skále (velmi kruté roztínání těl, dokonce i živých mužů, žen i 
dětí, zřejmě i kanibalismus). Obdobně v halštatském hradišti Molpír u Trnavy najednou 
několik mrtvých bez končetin se stopami kanibalismu. Příkladů lze vyjmenovat víc. 
 
Zato ženská mystika se od samého počátku orientovala na vše, co souviselo s plodností, tedy i 
na sex. Kromě milostné magie, která měla za účel přivolat vášeň i lásku, se ženy bezpochyby 
zabývaly i sexuální magií, která také náležela do rezortu jejích bohyní. Zde patří i užívání 
přírodních drog a vyvolávání požadovaných účinků. Přímo klasickým příkladem jsou 
odpradávna známé čarodějnické masti či mazání vyrobené z extraktu rostlin čeledi 
lilkovitých, obsahující rulíkové alkaloidy. Ty jsou odjakživa spojovány s agresivní ženskou 
sexualitou, mystériem, které je spolu s femme fatale a archetypem čarodějnice nejdůležitější 
charakteristikou starověkých náboženství, uctívajících bohyně (J.DeKorne: Psychotropní 
šamanismus). V halucinacích, způsobených rulíkovými alkaloidy, dominuje erotický moment. 
V oněch dnech, když mladé i staré ženy chtěly zažít tyto pocity, potíraly svá těla 
čarodějnickou mastí, jejíž aktivní složkou byl rulík nebo extrakt jiné rostliny z čeledi 
Solanaceae. Jde o létací mast evropských čarodějnic, kterou používaly k tomu, aby „odletěly“ 
na sabat (snad do jakéhosi světa představ), kde se zúčastňovaly divokých sexuálních orgií 
s ďáblem a jeho stoupenci. Tuto drogovou erotiku prokázaly i pokusy před zraky soudců. 
Bylo vidět, že pokusné osoby v bezvědomí prožívají orgie a sex jako přímé účastnice 
(Šindelář: Hon na čarodějnice). Ženy v tomto stavu nacházeli v lesích a následně soudili jako 
čarodějnice. Dokonce se tvrdilo, že čarodějnice používaly násady košťat k masturbaci nebo 
k aplikaci mastí do pohlaví. Avšak účinek těchto mastí byl prokázán při potírání povrchu těla. 
 
V poslední době se hovoří o úžasném orgasmu, který ženy dokáží prožívat při porodu, zrovna 
když dítě vychází na svět. Existuje o tom dokumentární film na You Tube, v němž ženy 
popisují přípravu na porod obdobně jako přípravu na tělesné milování a při samotném porodu 
prožívají nikoliv bolesti, nýbrž přímo až neuvěřitelné vyvrcholení. Pokud jsou tato tvrzení 
pravdivá, pak by bylo nelogické, že by ženám v dávné minulosti něco takového uniklo. 
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Možná jde o jedno z pradávných tajemství, zapomenutých pod nátlakem nových idejí („V 
bolesti budeš rodit!“).  
 
O úzkém propojení obřadů plodnosti s erotikou v pravěké ženské víře každopádně svědčí i 
umění neolitických hrnčířek. Své nádoby i další keramické výtvory doslova přezdobily 
všelijak stylizovanými trojúhelníky i dalšími symboly, naznačujícími ženské pohlaví. 
Z neolitu se dochovalo mnoho keramických sošek zvířecích samic se zvýrazněným pohlavím, 
což už samo o sobě vylučuje, že jde o hračky. V eneolitu, když se hrnčířstvím začali zabývat 
muži, začaly se ve zvýšené míře objevovat sošky mužských falů, většinou maličké sošky 
různých velikostí, dokonce i s naznačenýma očima. Falické symboly a podoby však 
nedosáhly takového počtu, jako již zmíněné trojúhelníky na nádobách, vytvářených 
neolitickými hrnčířkami. I to o něčem svědčí. S běžným konstatováním, že šlo pouze o 
symbolické vyjádření plodivé a plodící síly v kultu plodnosti, se určitě spokojit nelze. 
 
 
Ve znamení meče a picího rohu 
 
Z celé bronzové epochy jsou nacházeny výraznější znaky mužských kultů, zatímco stopy 
ženských obřadů se téměř vytratily. To ale neznamená, že by ženské spolky vymizely. Nejspíš 
se stáhly a působily hlavně v ústraní. Každopádně pokračovaly dál. I kdybychom si odmysleli 
příčiny kultické, zůstávají ještě záležitosti ryze ženské (menstruace, porodnictví) i pracovní 
(polní práce, přástky, tkaní, sběračství a další), každá tato činnost přímo souvisela s ženskou 
spiritualitou.  
 
Vznikala mužská bojová bratrstva, vyznávající své ideologie. Mýty s bojovou tématikou 
vycházely i z dřívějších tradic totemismu. Například bojovníci napodobovali, anebo spíše 
mysticky prožívali, zuřivost některých nebezpečných zvířat, zejména medvědů, vlků a zubrů. 
Zbraně, především meče a dýky, se stávaly ozdobnější, což ukazovalo na jakousi zálibu, 
možná i mánii, v morbidní krutosti a v zabíjení. Rozmáhal se kult pití opojných nápojů, což se 
projevilo množstvím picích souprav, zejména picích rohů. Opilost v bojovnických kruzích 
měla představovat něco jako přípravu na hrdinskou smrt.  
 
Narůstala válečná střetnutí stále větších skupin, například ze střední doby bronzové je 
prokázána účast stovek, ne-li tisíců bojovníků v bitvě o hradiště Barca u Košic, o něco později 
na kopci Myšia Hôrka ve Spišskom Štvrtku pod Tatrami. V oblasti obou lokalit se odhaduje 
osídlení zřejmě předky Thráků, kteří s sebou přinesli vysokou kulturu, srovnatelnou s jižními 
vrcholnými kulturami (Mykény, Trója), zejména domy bohatých vrstev, oddělené od chudších 
staveb a obehnání osady kamennými hradbami.V Gánovciach u Popradu odkryty pozůstatky 
velkolepé svatyně, bez nadsázky připomínající slavné starořecké Delfy, které v té době ještě 
nestály. Vítězní dobyvatelé obou zmíněných pevností bezpochyby přišli z východu (z území 
Ukrajiny) a používali na svoji dobu pokročilou taktiku a špičkovou výzbroj (těžký bronzový 
pancíř bez výhrad patřil bojovníkovi specialistovi). 
 
Bojovné tendence u pravěkých obyvatel střední Evropy zřejmě vyvrcholily v období 
stěhování národů kolem roku 1.200 př. n. l. nástupem velké expanze lidu popelnicových polí. 
Zdá se, že zbožňovaným ideálem tohoto dlouhého období (od 13. do 7. století př. n. l.) býval 
hrdinný bojovník, dobyvatel, stavěný na úroveň polobožské bytosti, s pózou vozataje v 
lesklém pancíři na bleskově se ženoucím oslnivém voze, kdy paprsky, zrcadlící se v 
bronzovém krytí vozu, připomínaly svým leskem samo božské Slunce. Zástupy bojovníků v 
oslnivé bronzové zbroji (zřejmě synové náčelníků se svými houfy) zamířily ve 12. století př. 
n. l. ze srdce Evropy k bohatému jihovýchodu. Jejich prudké nárazy na jižnější kmeny 
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přispěly ke zmatkům a k rozsáhlým událostem, které pozměnily nejen "politickou mapu“ 
západního pobřeží Malé Asie, ale přinesly i další značné změny, například vpád Dórů do 
Řecka, příchod Izraelců do Palestiny, Etrusků do Itálie atd. Ve Středomoří nastalo dlouhé 
období mimořádného násilí a zmatků, které se zapsalo do světových dějin a přineslo značné 
změny rovněž u historicky známých národů a dokonce velmocí. Pod nápory těchto „mořských 
národů“ padla dosud suverénní chetitská říše. Pět velkých náporů musel odvrátit mocný 
Egypt, na který útočily dokonce i lodě s ptačími symboly, což nejspíš ukazuje na původ 
útočníků zřejmě ze střední nebo severní Evropy (znamení pravěkých slunečních bohů). Podíl 
bojovníků z nitra pravěké Evropy na tomto dlouhodobém válečném řádění musel být výrazný, 
když původně jejich zbrojí (krátký meč, lehký kulatý štít a tělový pancíř) se v následujících 
obdobích začaly vyzbrojovat prakticky všechny armády v celém Středomoří, ale i jinde ve 
světě. Tuto lehkou a účinnou zbroj, na svoji dobu nesmírně flexibilní, považovali za vhodnou 
pro veškeré bojové činnosti.  
 
V závěru doby bronzové se i ve střední Evropě začaly utvářet historicky známé národy 
(Keltové, Thrákové, Illyrové, Veneti a další.). Někdy kolem 10. stol. př. n. l. nastaly značné 
etnické posuny, kdy právě ze střední Evropy se některé skupiny obyvatel pohnuly směrem 
k jihu, mimo jiné i do Itálie (Illyrové, Veneti, možná i Latinové). 
 
Na sklonku doby bronzové (7.-8. stol. př. n. l.) nastal velký příliv kočovníků z východu do 
střední Evropy. Kmeny Kimerijců původně obývaly stepi severně od Černého moře, odkud 
podnikaly pustošivé nájezdy po rozsáhlých územích Malé Asie a na čas zde ovládly ohromné 
území. Jejich výhodou bylo použití jezdectva do té doby mírou nevídanou, což vedlo zprvu 
k jejich úspěchům. Vedli vítězné války s Asyrií, Urartu i s Lýdií. Obrat nastal po drtivé 
porážce v Lýdii a poté, co se ve stále větší míře do jejich černomořských stepí tlačily kmeny 
kočovných Skythů. Část Kimerijců se obrátila na západ a tak se dostali do střední Evropy. Je 
nesporné, že ani zde se nechovali o nic mírněji než v Malé Asii, kde prováděli pustošivé 
nájezdy ve snaze o co největší kořist a snažili se místní obyvatelstvo ujařmit s cílem vymáhat 
co nejvyšší daně. Jak dalece se jim to dařilo na území Slovenska, Moravy a Čech (dál na 
západ se zřejmě nedostali), můžeme soudit spíše podle odkazu, který po sobě zanechali. 
Každopádně nelze tehdejší místní zemědělské obyvatelstvo považovat za mírné beránky, kteří 
si pokorně nechali všechno líbit. Zdejší bronzové kultury vyznávaly hlavní božstvo Slunce. 
S ním byl spojený kult bojovníka, héroa – poloboha. Hrdinské legendy a zkazky se vyprávěly 
den co den, večer co večer. Stopy po Kimerijcích časem zanikly, avšak odkaz „pána jezdce“, 
pána nad životy a jeho nesmírně arogantní a krutá nadřazenost zůstaly a byly se 
značnou ochotou přejímány rodovou a kmenovou šlechtou místního obyvatelstva. K ideologii 
všech dobyvatelských pasteveckých plemen, které se odhodlaly táhnout do cizích krajin za 
mocí a kořistí, bylo odjakživa krédo – zmocnit se protivníkova majetku, jeho domu, jeho koní 
a jeho žen. Ani Kimerijci zřejmě netvořili žádnou světlou výjimku. 
 
Za zmínku jistě stojí i to, že v době bronzové se na území střední Evropy objevovaly i meče 
s poměrně krátkou rukojetí, které spíše odpovídaly velikosti ženské ruky než mužské 
(Lubomír Niederle). Později, v době železné, se ve stepích jižní Ukrajiny nacházely meče ve 
skythských ženských hrobech, což se objasňuje odchodem téměř všech bojeschopných mužů 
na dlouhodobé slavné tažení přes Malou Asii až na hranice Egypta, kdy v domovině zůstaly 
jen ženy, nucené hájit svoji zemi a své postavení s mečem v ruce. Nutno dodat, že ve skythské 
mytologii hrála důležitou roli i bohyně, panenská lovkyně, neustále ozbrojená. Někdy se 
uvádí, že právě ze skythského prostředí čerpají staré řecké mýty inspiraci pro příběhy o 
bájných amazonkách. Nicméně amazonismus se rozhodně neomezil jen pro oblast stepí na 
sever od Černého moře. 
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Po celou dobu bronzovou můžeme obecně předpokládat, že ideje patriarchálního zřízení 
tvořily pevnou součást nejen zvykového práva, ale i náboženství a mýtů. Žena měla povinnost 
svého muže ctít jako svého pána a byla pod neustálou veřejnou kontrolou celého klanu. To se 
nejspíš týkalo hlavně manželek významných mužů.  
 
Pojetí hrdinství v bronzové době se nejspíš projevovalo ve válkách v přímých osobních 
soubojích. 
 
„...Něco zadunělo o poznání silněji, než byl běžný hřmot boje. 
A znovu. A zase... 
Jako by tu někdo vybubnovával nepravidelný rytmus. 
Kousek odtud. 
A už je vidí. Docela dobře. Snad proto, že den se stále více a více hlásí o své právo. 
Jsou to dvě postavy, připomínající dávné legendy o zázračných bojovnících. 
Ten vysoký, v lesklé zbroji je přece otec - stále neúnavný, třímající v pravici svůj velký meč, 
celý rudý od krve svých obětí, a na levici navázaný štít, jehož okraje už upadly pod ranami 
soků. 
A ten druhý? Kalanis ho začíná poznávat i v té kožené haleně s našitými plíšky a kovovými 
destičkami. Není tak vysoký jako Karkanis, ale o nic méně statný a silný. Dokazuje to pádnými 
ranami do Karkanisova štítu. 
To je přece... 
Pakpacolis! 
Navzájem si zachytávají rány do štítů, které se jim začínají zmenšovat, když meče doslova 
ukusují z jejich okrajů, pokud se tomu, kdo se právě brání, nepodaří zachytit ránu puklicí. 
Ty rány! Každá z nich by normálně silného muže dokázala srazit k zemi. 
Kalanis si všiml, že kolem této dvojice se přestává bojovat a leckdo začíná sledovat ten 
zajímavý souboj. 
Kdo zvítězí? 
Kalanis nikomu z těch dvou nepřeje smrt. 
Na jedné straně vlastní otec, na druhé pak jeho nejlepší přítel z dětství... 
Zdá se, že tento jediný souboj teď najednou všechny zajímá víc, než celá válka. Oba to jsou 
bojovníci, na něž je požitek se dívat. Ještě že už je dostatek světla, protože v noci by jeden z 
nich už dávno skončil pod mečem toho druhého, kdyby se mu nepodařilo včas zahlédnout 
směr vedené rány. 
Je obdivuhodné, že údery nijak neslábnou. Na mečích jsou znát dost hluboké záseky, přičemž 
oba mají zbraně z pevného bílého bronzu. 
Pakpacolis se dočkal toho, co si snad nejvíce přál, pokud ho Kalanis dobře zná. Vždycky 
toužil ukázat před očima mnoha bojovníků, že patří k těm nejlepším. Teď se mu to plní. Jestli 
vyhraje, porazí nejlepšího bojovníka této krajiny. Jestli padne, bude mu přináležet všechna 
čest jako tomu nejlepšímu.Vždyť být zabit karhisem 
Karkanisem je pocta a nikoliv ostuda. Karkanis totiž není obyčejný člověk, nýbrž je to bůh a 
potomek rodu obrů. 
Pakpacolis najednou začal mít převahu, přičemž Karkanis sekal jaksi chabě a spíše se 
věnoval zachytávání mladíkova ostří pukličkou svého zohaveného štítu. Situace začala 
vyvolávat radostné výkřiky Pakpacolisových přívrženců. Ty však nevydržely příliš dlouho. 
Zrovna, když jedna z Pakpacolisových ran měla dopadnout na sokův štít, Karkanisova levá 
noha prudce kopla do výše a zasáhla Pakpacolise do rozkroku. Ten jenom stačil napřáhnout 
štít, aby jím zachytil hroznou ránu. Karkanisův meč dopadl tak mocně, že Pakpacolis upustil 
zbraň a padl na zem. 
Karkanis teď zuřivě sekal, jako by štípal dříví, dokud se Pakpacolisův štít nezmenšil na pouhý 
cár tvrzené kůže kolem bronzové puklice, takže jako ochranná zbroj už nemohl být potřebný. 
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Rozhodná rána zatím nedopadla, neboť Karkanis si cosi začal drmolit a bylo zřejmé, že sok, 
připravený ke skolení, se má stát přímou obětí. 
Kalanis se ohlédl kolem sebe. Nikdo z nepřátel se neodvážil zasáhnout. Jako by se báli narušit 
obřad této oběti. 
Pakpacolis, ještě stále se šklebící po bolestném kopnutí, si strhl z levice zbytek ochranného 
štítu a sňal si přilbu, zřejmě aby jeho přemožitel měl snadnější ránu. Padnout takovýmto 
způsobem není hanba. 
Karkanis zvedl meč do výše a nabíral do paže svoji veškerou sílu, aby dokonal započatý 
obřad...“ (Jan Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
 
Věk pravěkých rytí řů a dam. 
 
Začátek doby železné ve střední Evropě plně ovládla kultura halštatská, která se brzy po svém 
zrodu rozšířila na ohromném prostoru od Francie a Německa po Karpaty na východě a Balkán 
na jihu. Vytvořila se zde silná velmožská vrstva, která v mnohém napodobovala své vzory 
z jižní Evropy, zejména z Řecka a Itálie. Společenské poměry té doby snad nejlépe vystihuje 
značně opevněné sídlo v německém Heuneburgu, kde nejvyšší a nejhrozivější hradby stály 
nikoliv proti případnému vnějšímu nepříteli, nýbrž proti nuznějším obydlím v podhradí. Na 
jihozápadním Slovensku to bylo mohutné hradiště Molpír u Trnavy s oddělenými domy 
bohatých a s palácem, odkud bezesporu nesmírně mocný vladař ovládal ohromné území. 
Kromě opevněných hradišť a hradisek bylo po celém území halštatské kultury množství 
opevněných dvorců, náležejících klanové a kmenové šlechtě. Obrazové výjevy z kovových 
nádob (situly) představují vysoce kultivované prostředí, velmi připomínající popisy 
z homérských eposů. Velmoži si užívali značného blahobytu, jejich domy v hradištích i 
dvorcích byly významnými místy, kam přijížděli cizinci z daleka, nejspíš kupci. Zde se 
odbývaly hostiny, soudní pře a další veřejné události. Významné muže pohřbívali podle 
důstojnosti, krále, knížata a místní náčelníky v mohylách, do nichž se zesnulým zasypali i jiné 
mrtvé (přídavné pohřby), zřejmě jejich manželky, nebo jiné oblíbenkyně, které pro ten účel 
usmrtili. Někdy šlo v přídavném pohřbu o muže. Pokud zemřela významná žena, její mohylu 
umístili na klanovém pohřebišti a pohřeb bohatě vypravili, většinou s přídavným pohřbem 
(muži nebo ženy, snad někdo ze služebnictva). Ženy významných mužů sice požívaly velkou 
úctu, nikoliv však stejnou jako jejich muži a vládci. Na výjevech ze situl byly významné ženy 
znázorňovány například při tkaní látek. Při této činnosti jim pomáhaly dívky a ženy z nižších 
vrstev, tyto práce doprovázely i zpěvy a tanci. Je zřejmé, že život velmožské vrstvy se hodně 
výrazně odlišoval od života prostých lidí, kteří museli tvrdě pracovat a žili nuzně. I samotní 
velmoži se lišili podle významu a moci. Jen ti nejvýznamnější jezdívali na vozech (někde na 
nich bývali i pohřbíváni, jinde přidávali do mohyl vozy celé, nebo jen části). Z méně 
významných velmožů se rekrutovali jezdci na koních, tedy jacísi pravěcí rytíři. 
 
Je zřejmé, že život těchto vyvolených byl výrazně opředený všelijakými příkazy a zákazy a 
nejspíš na nich spočívala odpovědnost za prosperitu celé země i za nebezpečí, které hrozilo od 
nepřátel. I to je jedno z vysvětlení významného nálezu v Býčí skále v Moravském krasu, kde 
bylo pobito (přímo krutě zmasakrováno se stopami kanibalismu) téměř 40 žen, dětí a mužů 
různého věku. V té době byla nejen jižní Morava ohrožena vpády kočovných pastevců. 
Ovšem místní zemědělské obyvatelstvo se svojí vládnoucí velmožskou vrstvou jistě 
nevydávalo kořist snadno. Hrdinské ideje z doby bronzové byly ještě vydatně posíleny, 
zejména u velmožů, kteří jezdívali do boje na koních a na válečných vozech (na území Čech a 
Moravy to byly vozy čtyřkolové, jinde většinou dvoukolé).  
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Velké nebezpečí pro halštatská území (hlavně na území Slovenska, Moravy a Čech) 
představoval kmen kočovných nájezdníků, historicky známý národ Skythů. Tito nomádi, 
„páni jezdci“, podobně jako předtím Kimerijci, pustošili Malou Asii a na svém velkém tažení 
dorazili až k hranicím Egypta, který se ubránil jejich nájezdu ohromným výkupným. Podle 
starořeckého letopisce Hérodota jeden skythský kmen sídlil v nitru Evropy. Jeho příslušníci se 
měli nazývat Sikynové. Název sám částečně připomíná starý indoevropský název pro jízdní 
lučištníky (Skend). Ve stepích na území dnešního Maďarska se skutečně nalezly stopy po 
těchto kočovnících, a nejen tam. V období 6.-5. století př. n.l. pravděpodobně tento skythský 
kmen projevil svoji přítomnost až velmi markantně. V té době na sebe narazily dvě velmi 
militantní kultury se značně rozvinutými bojovnickými kulty a tradicemi. Na jedné straně 
Skythové (lid vekerzugské kultury) a na druhé straně lid kultury halštatské (hlavně kultury 
kalenderberská, horákovská a slezskoplatěnická). O krutých skythských rituálech, spojených 
s válkou, psali antičtí letopisci, jako jeden z prvních Hérodotos. Bojechtivost mladých mužů 
mělo posilovat napití se krve z prvního zabitého nepřítele. Každého stého zajatce obětovali 
svému „svatému meči“, na který vylévali krev obětovaných, jimž utínali pravé paže a obřadně 
je vyhazovali do výše a nechali ležet tak, jak spadly na zem. Mezi jejich nejvýznamnější 
božstva patřil meč, jakýsi fetiš, který možná ani neměl jméno (nedochovalo se). Byla to 
obdoba řeckého boha války Area, což samo o sobě vystihuje ráz dobyvatelské a kořistnické 
ideologie skythských nájezdníků, kteří se zde střetli s o nic méně bojovnými kmeny kultury 
halštatské. 
 
Vpády nájezdníků z území Maďarska vedly přes jihozápadní Slovensko a jižní Moravu dále 
na sever a západ. Po úporném boji zřejmě dobyli mohutné hradiště Molpír u Trnavy, které 
mělo na svoji dobu nezvyklé kamenné hradby s bastiony (údajně i speciálně spečené valy) a 
jevilo se předtím jako nedobytné. Vydrancovány byly mnohé dvorce, osady a usedlosti na 
jižní Moravě. Dobyta byla i taková ohromná hradiště jako Kotouč u Štramberka. Po úporných 
bojích nájezdníkům nestálo nic v cestě ve směru na území Polska a Německa, odkud se 
vraceli do svých stepí s nesmírnou kořistí. Jejich vpády rovněž narušily dálkový obchod na 
jantarové stezce mezi jižními zeměmi a pobřežím Baltického moře (široký pás od Krkonoš po 
Tatry). V závěru skythského řádění z území jižní Moravy vymizela klanová a rodová šlechta 
(jak náhle se objevila, tak náhle i vymizela). Někdy z té doby pochází nález z Býčí skály 
v Moravském krasu, kde bylo nalezeno skoro 40 pobitých žen, mužů a dětí. Okolnosti nálezu 
zřejmě opravňují k domněnce, že šlo o oběť za záchranu země před neustálými pustošivými 
nájezdy a že zde byly obětovány osoby vyššího společenského významu jako „oběť z toho 
nejlepšího“ ze společnosti. Následně se zbídačelá země vrátila z této pravěké formy 
„ feudalismu“ k předchozí formě vojenské demokracie. Vznikala početná síť nevelikých 
hradisek zejména na okrajích pahorkatin, jejich situování svědčí o snaze čelit nepříteli od 
východu. Krize se nedotkla pouze oblasti Moravy a Slovenska. Vážná krize zanedlouho 
postihla celou halštatskou kulturu i na tehdy bohatém a velkolepém západě. Na troskách 
halštatské kultury povstala následně kultura laténská, tedy keltská. 
 
Poté, co byly válkami a boji narušeny obchodní spoje na jantarové stezce (široký pás od 
Krkonoš po Tatry), projevil se značný hospodářský úpadek, ve srovnání s předchozí dobou 
velmi výrazný. 
 
Následným příchodem Keltů a jejich okupací území dnešních Čech, Moravy a Slovenska se 
tato území dostávají na světlo dějin, neboť Keltové byli již historickým národem, o němž 
existovaly písemné zprávy antických autorů. Tak byl odedávna posuzován konec pravěku 
v našich zemích. Nejspíš proto, že se nevědělo například o části keltské pravlasti 
v jihozápadní části Čech, nebo o Thrácích na Slovensku, případně o thráckém kmeni Dáků, 
který obýval část jižního Slovenska ještě před příchodem Keltů. 
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Kult Velké Matky v době halštatské opět získal významné postavení, avšak nadále suverénně 
vládly mužské kulty. Vypovídá o tom situace v Býčí skále a jejím bezprostředním okolí 
v Moravském krasu. Lokalita je jako šitá přesně na míru kultu Velké Matky. Tajemná 
jeskyně, z jejíhož skalního okna proniká do velké síně světlo, tvořící velmi mysteriózní 
šerosvit, kromě jiného také voda, zaplavující vchod s proudem směřujícím z podzemního šera 
na denní světlo. Samotná jeskyně symbolizuje lůno Matky Země, takže bychom si mohli 
myslet, že zde mohl být praktikován tento ženský kult v plné moci a suverenitě. Jenomže jsou 
zde další okolnosti. Například kovárna, poukazující spíše na kult ohně a slunce, zřejmě na 
prospektorskou spiritualitu a doprovodné praktiky. Stopy masakru skoro 40 lidí (buďto 
najednou nebo postupně) svědčí o velmi silném vlivu patriarchálního kněžstva. Velká Matka 
zde byla velebena v plném lesku a slávě, avšak zřetelně podléhala suverénní nadvládě 
mužských božstev. Obdobné bylo postavení žen mocných velmožů, které sice jejich okolí 
zahrnovalo poctami a velebením, ale zůstávaly vždy jen ženami svých mužů. A když jejich 
manžel a pán (možná i bůh) zemřel, následovaly ho ve smrti a žádalo se po nich, aby to samy 
považovaly za nesmírnou poctu.  
 
Po celou halštatskou epochu zřejmě i nadále existovaly ženské tajné spolky jako 
v předchozích dobách, což bylo podmíněno především ryze „ženskými záležitostmi“ i 
ženskými pracemi, které byly opředeny spoustou zvyklostí a pověr. Svůj význam každopádně 
posilovaly mužské tajné společnosti, hlavně bojová bratrstva, teď už nikoliv jen na bázi 
společné pokrevní a klanové příslušnosti. Dají se předpokládat i jakési formy bojovnických 
družin na hradištích a dvorcích mocných velmožů Avšak jen u těch nejmocnějších, snad 
knížat nebo králů, se bojovníci z družin pravděpodobně nemuseli zabývat zemědělskou prací 
a jinou činností, pouze neustálou přípravou na boj a zdokonalováním se v bojových 
dovednostech. Do takových družin už mohli být přijímáni dokonce i cizinci, třeba na základě 
schopností a hrdinských činů. Picí soupravy a rožně se staly velmi exponovanými předměty 
právě v těchto skupinách, laděných militantně. Velmož sám rožnil maso a rozděloval kousky 
svým oblíbencům někdy podle zásluh, jindy podle dlouhodobé proslulosti. Společnými 
hostinami s nemírným pitím, s vyprávěním o hrdinských činech svých i předků, se zpěvy, 
tanci, zápasy a jinými způsoby kratochvíle hodné mužů, byly utužovány vztahy mezi velmoži 
a jeho druhy ve zbrani, i mezi bojovníky navzájem. 
 
Nepochybně už nastávaly proměny velkých bohyní místního významu ve všelijaké ženské 
démony, dokonce ve strašidla, škodící lidem i zvířatům, což se velmi výrazně odráželo 
v pozdější keltské mytologii. Některé proměny se dají vysvětlit mocenským šířením božstev 
úspěšných velmožů a vítězů v dobyvačných válkách, kdy lokální bůžci poražených a 
podmaněných byli sami považováni za poražené a podmaněné a logicky proto ustupovali do 
ústraní. Takové vysvětlení lze brát jen do určité míry. K podobným změnám nedocházelo 
pouze ve střední Evropě starší doby železné. Mnohem dříve se projevily v tehdy již dávno 
historicky známých národech starověkého světa.  
 
Halštatští velmoži se cvičili v boji od útlého mládí a byli na své bojové umění jaksepatří 
pyšní, obzvlášť když šlo o knížata a krále. 
 
 „...Velký Megh se tedy postavil proti dvěma. Kov zvonil a cinkal a ještě jeho zvuk dozníval po 
úderech a secích. Všichni bez rozdílu na to zírali s napětím. Přiběhly i ženy z okolních domů. 
Ukázala se i Megha Gedurcha, odněkud se přihnal i Meghův syn Chodanis se svými druhy. 
Zvědavých přibývalo, až bylo k zamyšlení, odkud se na dvorci našlo z ničeho nic až takové 
množství lidí.  
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Ti dva se snažili útočit naráz, aby jim protivník nestačil, ten však svými dýkami dokázal 
zachytit kde co, také uhýbal a uskakoval, kdy to bylo nutné. Každý, kdo to viděl, moc dobře 
chápal, proč velkého Megha dosud nikdo nikdy v žádném souboji nepřemohl. Jenomže ani ti 
dva nebyli kdovíjak slabí a síly měli oba snad na rozdávání. Zatím se Meghovi podařilo oba 
zasáhnout jen lehce, že sotva bylo vidět krev, zatímco jemu se na pancíři zaznamenaly dva 
seky. Jenomže u Megha se nejevilo, že ty dva chce hned odeslat do toho jejich jiného světa. To 
by tnul jinak. Chvílemi se zdálo, že jeho dýky kolem nich jen ořezávají vzduch, jako by takto 
snad hodlal přetnout jakési pomyslné provázky, které je měly poutat s kdoví čím. A dhurgisové 
na sebe jen významně pomrkávali a byli úplně klidní. Oni ani v nejmenším nepochybovali o 
tom, že jejich pán ví přesně, co dělá.  

A potom se velký Megh několikrát od těch dvou vzdálil na pár kroků a začal se zhluboka 
nadechovat a vychrlil ze sebe až nelidský řev. Tehdy se jeho dhurgisové usmívali a divoce na 
sebe kývali. 

Zdálo se, že velký Megh se proměnil v něco neuvěřitelného. Byl to sice pořád člověk 
s jednou hlavou, dvěma rukama a nohama, ale přesto byl najednou někým jiným. A také 
podstatně mocnějším než předtím. To nejenom ten jeho řev… I tvář se proměnila. Možná jako 
nějaká zvířecí, hlavně strašlivá. A ti dva, co proti němu ještě pořád zvedali své meče, už 
zjevně při pohledu na něho, jeho moc a sílu, už zjevně ani nevěřili, že zůstanou naživu. A 
v tom se opravdu nespletli. Bylo to jako blesk, kdy jejich meče jeden po druhém odletěly 
někam do dálky a po několika sotva postřehnutelných mihnutí zlatých dýk se oba sesuli na 
zem. 

Meghův zvířecí výkřik se vznesl vysoko k nebi. S ním zaznělo sotva srozumitelné: „Tady 
máš hlavy! Přijď k nám!“ 

Nato všichni zvedli hlavy k nebi. Temné mračno přes půl oblohy připomínalo jakousi 
zuřivou tlamu…“ (Jan Padych: z konceptů) 
 
 
Další ukázka nás zavede mezi kočovné dobyvatele a ukáže nám, jak se mohla projevit moc 
panenské bohyně Argimy. 
 
„ ...Přijeli k jakémusi osamělému obydlí, kam vešli jenom velký Konugu s Krogalou, zatímco 
ostatní zůstali způsobně sedět na koních..  

Ne příliš rozlehlý prostor osvětlovaly olejové kahany, zavěšené na trámech. Uvnitř bylo 
všechno připraveno jako v jurtě, žádné tvrdé lavice na spaní jako je mají místní lidé, nýbrž 
lůžka vystlaná hebkými a vycpanými pokrývkami. Na stolku zlaté konvice a džbánky 
s pohárky. Nad ohništěm kus jehněčí kýty nabodnutý na stříbrném rožni, maso bylo už 
nějakou chvíli upečené a vonělo mejenom svojí vůní a spáleným tukem, nýbrž i drahým 
kořením, což bylo znát. 

Vzala si, co jí nabídl. Kus odřezaného masa a pohár s vínem. Velký Konugu pořád něco 
mluvil o tom, jak se chystá dobýt západní krajiny, že přiveze plné vozy jantaru a za všechny 
zajatce dostane vozy zlatých nádob a všelijakých ozdob, které se ženám tolik líbí. Také ji 
zahrne jantarem a zlatem, že pak už po takových věcech ani nebude víc toužit. Zalíbila se mu 
na první pohled, vždyť je dcerou svého národa, a také proto jí nemusí vysvětlovat, kdo je velký 
Konugu Chonši Sikela a kým se může stát ona, když bude mít rozum.  

Vůbec se jí to nelíbilo. Ani Argimě by se nelíbilo, kdyby se ji nějaký muž hodlal takto 
zmocnit. Od začátku věděla přesně, co udělá. A také to udělala. Když viděl, že s ní nebude 
snadné pořízení, vyvrátil ji do měkkých pokrývek. Rychle ji přilehl. 

Jenomže Argima byla při ní. A také při sobě měla ostrý nůž, jehož ostrá čepel naráz studila 
velkého Konugu Chonši Sikelu mezi nohama přímo na kořeni jeho mužství, sotva se náležitě 
uvolnil a chystal se z ní rvát oděv. 

Všechno se naráz změnilo. 
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Sama pocítila, jak celý změkl a ztratil sílu. Snad se zhrozil, že by mu to ufikla, jako se 
koňům znevážených mužů utínají ocasy. 

Slyšela, že jenom zasyčel: „Ty čarodějnice! Ztrať se mi z očí!“ 
Nemusel opakovat. Tentokrát poslechla na slovo...“ (Jan Padych: z konceptů) 
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3. VE STÍNU 
 
Byl matriarchát? 
 
Matriarchátem se rozumí společenská nadvláda žen nad muži. Měla být ovlivněna zejména 
větším přínosem žen v obživě a jejich vlivem v náboženství i v magii.. V matriarchátu mělo 
jít o vlastnictví ryze prvobytně pospolné. I v hodinách dějepisu se učilo o matriarchátu jako o 
společenském zřízení prvních zemědělců, kdy ženy obstarávaly hlavní zemědělské práce, 
zatímco muži jim pomáhali a zabývali se spíše chovem dobytka a příležitostným lovem. 
Neolitické rovnostářství imponovalo zejména v 19. století ideovým vůdcům proletariátu 
Marxovi a Engelsovi, kteří na něm postavili své teze o budoucí spravedlivé komunistické 
společnosti. Nijak proto neudivuje, že po pádu komunistických režimů v Evropě byl pravěký 
matriarchát zavržen jako výmysl komunistické ideologie a začalo se učit o tzv. matrilinearitě, 
tedy o rodové posloupnosti po mateřské linii. Bylo kategoricky řečeno, že ženy mužům nikdy 
nevládly. Tedy i zde máme co do činění s rozhodnutím ideologické povahy. Zdá se, že 
skutečnost lze hledat někde uprostřed. Se suverénní nadvládou žen nad muži to zřejmě nebylo 
tak žhavé. Na druhé straně ale musíme vzít v úvahu, že kněžky, podle všeho představující 
živé lidské bohyně, se jistě nespokojily s podřadnou společenskou rolí. V dávných dobách 
neochvějně platilo, že kdo má převahu náboženskou (i magickou), ten si nárokuje i 
odpovídající význam společenský. Určitě záleželo na místních tradicích. Situace se mohla lišit 
podle kultur i regionů. Příznačné jsou třeba středověké cestopisy Marca Pola (i dalších 
dobrodruhů), které popisují kultury a zvyky asijských národů často vzájemně velmi odlišné, 
jako nesmírně pestré spektrum. M. Eliade ve svých Mýtech, snech a mystériích připomíná 
mýty z oblasti Oceánie a jihovýchodní Asie o blízkosti Nebe a Země v dávné minulosti, 
z jejichž rozborů vyplývá jakýsi stesk po dávno ztraceném ráji, který mělo představovat právě 
matriarchální zřízení. 
 
Malá ukázka toho, jak mohl vypadat matriarchát v pravěké praxi konce doby kamenné: 
 
„ ... Ale pokud si pamatuje, o Prabábě Itšarvě se toho vždycky hodně povídalo u večerních 
ohňů. Kdysi to bývala krásná žena, plná žáru a silná jako kráva. Připomínali to starší muži. 
Pokud byla mladá, každý den si posvěcovala tělo. Část po části, aby nic neztrácelo na své 
nesmírné moci. Ráda tančila o svátcích jara na čerstvě stažených býčích kůžích. O některých 
oslavách muži vůbec nic nehovořili, protože ne o všem je dovoleno mluvit jen tak, hlavně pak 
o tom, co se při nich všechno přihodilo. Takovéto bujaré oslavy ale probíhaly, ještě když byla 
mladá. Později pronesla výrok přes Obě svaté věci, že Velká Athša Athlša si už nepřeje 
podobné obřady a že se při prosbách za úrodu a díkuvzdání mají víc než předtím užívat 
hliněné panenky s vyklíčeným zrnem. Hlavně se od té doby mnohem víc užívá slavnostní mletí 
zvlášť posvěceného pšeničného zrna. To je spojeno s pečením nakynutých bochníků. A že s 
tehdy ještě mladým Arvnišem naložila zcela po svém, to dnes vůbec nikoho nepřekvapí. 
Prabába totiž vždycky tvrdila, a mnohé ženy s ní, že k početí dítěte není třeba žádného chlapa, 
že to jde jako u supic a kudlanek, že jim stačí sluneční svit nebo pouhý větřík. Podobným 
tlachům se vždycky muži u večerních ohňů nasmáli! Kdo by měl vědět lépe než oni, jak se rodí 
nový život? Co se naběhají a nalopotí se zvířaty, kolikrát připouštějí býky ke kravám, berany k 
ovcím, kozly ke kozám a kance k prasnicím. A také některé samce musejí oddělovat od samic, 
což se dělávalo odjakživa a dělat bude, aby se nerodily nedomrlé kusy a zrůdy. Něco takového 
ženy vůbec neznají. Vidí jenom to, co vidět chtějí! Že tráva si vyrůstá jenom tak z hlíny. Ale že 
kvůli tomu jsou schopny hned někoho proklít, dokonce i zabít. A to co nejkrutěji, potvory!...“ 
(Jan Padych: Čas vlků)  
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Odjakživa svůdné, pokud možno rozmařilé 
 
Ženy se odjakživa chtěly mužům líbit, toužily vypadat svůdně a sexi. Z doby ledové se 
nalezly kožešinové oděvy v zamrzlé půdě v Rusku (u řeky Singir nedaleko Moskvy i dále na 
Sibiři). Byly skvěle vypracované a velmi vkusné. V době ledové ženy používaly někdy i 
rtěnky. Tváře si malovaly barvičkami z různých přírodních minerálů. Ještě víc se ví o oděvech 
a ozdobách z doby neolitu, tj. někdy před 7 tisíci lety. Pozůstatky oděvů se nalezly nejenom 
na Balkáně, ale na vkus a rozmanitost odívání se dá usuzovat i podle sošek venuší, kde vedle 
pestrých blůz, sukní a zástěrek jsou naznačeny také účesy, a rozhodně ne jenom nějaké 
jednoduché s rovnými vlasy. Nejčastějšími účesy byly zřejmě jednoduché copy, ale jsou vidět 
i účesy složitější, vypletené do jakýchsi hnízd i jiných tvarů. Svobodná děvčata zřejmě jako 
v pozdějších dobách mívala hlavy nekryté, zatímco ženy podle všeho nosívaly hlavy kryté, 
pokud ne čepcemi, tedy aspoň síťkami, případně kapucemi. Po všechny pravěké časy od 
konce doby ledové existovalo množství ozdob, náhrdelníků, náramků, ale i záušnic, nesmírné 
množství korálků a korálí z různých materiálů, například v neolitu si vybrušovali všelijaké 
tvary z tlustostěnných (spondylových) mořských ulit, které se sem dostávaly dálkovým 
obchodem (kromě mnoha jiných věcí). Také oděvy rozhodně nebyly (zejména ženské) žádné 
otrhané, jak se o tom s oblibou psávalo ve starší literatuře, ani o špindírech se hovořit nedá. 
Naopak! Zejména ženy vždy chtěly působit co nejpřitažlivěji. 
 
Namísto sáhodlouhých výčtů všelijakých šperků, ozdob a součástí oděvů (bylo by jich 
nesmírně mnoho a samotné popisy by neprospěly) si raději předveďme několik příkladů 
zpracovaných v beletrii. Srovnejme si třeba několik ukázek z pravěkých románů, vydaných v 
posledních 15 letech. Napřed ukázku z knihy, jejíž děj se odehrává v období neolitu zhruba 
před 7 tisíci lety: 
 
„ ...Dívka přijde k němu skoro na dosah. On už má pocit, že tu tvář zná. Plnou pih a docela 
hezkou. Určitě ji zná. Ale pořád ještě neví... 

Neznámá se kolem sebe ohlédne. Teprve pak sejme plášť s hlavy a odkryje se, zřejmě aby 
viděl, jak je ustrojená. Vlasy rezavé, bujné a husté, stažené barevnou šňůrou a kostěnými 
hřebínky, u pasu bubínek. Takový zvláštní... Ten samý už přece viděl! A vůbec to není dávno.  

Už ji poznal! 
Ale jak vypadá? 
Úplně jinak, než předtím. Najednou nějaká moc čistá! A načesaná. Korále pestré, jaké 

nosívají ahrchušské dívky. Hruď pokrytá hustým náhrdelníkem z množství mušlí. Šaty 
vyšívané, střevíčky hezky obepínají kotníčky. Oči zelené, skoro jako kočičí. A to, co z ní 
vychází, sladká vůně. Tak nějak přece voní lípa uprostřed parného léta...“ (Jan Padych: Čas 
vlků) 
 
A následují 2 ukázky z konce doby bronzové před 3 tisíci lety.  
 
„ ...Měla na sobě pouze košilku z tenkého plátýnka, jaká se obléká v parném létu při 
slavnostech vody. Všiml si také jejích vyčesaných vlasů, se stuhou, sponou a lesklými 
záušnicemi. Také na kotnících a zápěstí se jí zasvítily náramky, jakož i na krku jakýsi kovový 
řetěz. Takto se děvčata neoblékají ke spánku, ale ke slavnostem milostných her!...“ (Jan 
Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný): 
 
 
„ ...To se otevřely dveře. Dovnitř vešla vysoká a štíhlá mladá žena v dlouhé sukni, s holými 
rameny, rusými vlasy načesanými nahoru a s těžkým náhrdelníkem na hrudi. Když přicházela 
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ke spoutanému Kalanisovi, její náramky na zápěstích i na kotnících o sebe kovově zvonily 
jako na kobylce, když je nastrojena v zimě o svátcích rodícího se slunce a voděna po osadách, 
aby se všem dostalo božího požehnání...“ (Jan Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný): 
 
 
A vraťme se ještě do pozdní doby kamenné se dvěma úryvky. 
 

„ ...Uvnitř chaty si Chičhirgan odložila oděv i bubínek. Celá se umyla ve škopku s vodou a 
u plápolajícího ohně, rozdávajícího malým prostorem svá světla a stíny, se oblékla do šatů, 
jaké nosívají ženy Amhšů v Ahrchuši i jinde. Rmachva jí zavěsila na krk pestré korále z pálené 
hlíny a ještě bohatý náhrdelník ze samých drobných mušlí. Nato jí láskyplně rozčesává bujné 
rusé vlasy, po té dlouhé cestě místy zacuchané, až se kostěné hřebeny z rybích páteří 
zadrhávají. Po této skoro obřadní proceduře stařešina přihodí na oheň otýpky i polínka. 
Vedle ohniště na zem postaví širokou mísu s vodou. 

"A teď se podívej, holčičko," ukáže Rmachva na vodu v nádobě. "Ani dívky od studánek 
nejsou hezčí." 

Chičhirgan se nahne nad hladinku v nádobě. Docela dobře se vidí a líbí se i sama sobě. 
Šaty jí sluší víc než kožešiny, třebaže vkusně šité. 

Dokonce se na svůj obraz usměje a on na ni. 
Nakonec plácne do vody a její podoba se rozčeří.  
Rozesměje se a stařešina Rmachva s ní. Nadmíru vesele...“ (Jan Padych: Čas vlků) 

 
 
 
„ ...Vmžiku se otočil. 

Nedaleko rohu velkého domu, blíže však k dobytčí ohradě, zahlédl Abchelmu, hezky 
pestrou i třpytivou jako vždy. Vyčesaná jako na nějakou slavnost, dokonce i korálky umně 
vpletené do vlasů, což jí určitě dalo hodně úsilí. I tvář se hezky přibarvila, rty červeně jako 
jeřabiny, oči obtažené černě, i dlouhé řasy. A když se pohnula, korálky na ní příjemně zvonily. 
A ten úsměv! Vůbec by nedokázal zapochybovat o tom, co o své vnučce vždy tvrdila Prabába. 
Že je dcerou nebeského ohně. Její matka zřejmě počala ze Slunce a z žádného muže. Stejně 
tak Prabába přijala svoji dceru z půlnočního větru, který se zachytil jejích vlasů. Mnoho 
krásných děvčat se rodí ze Slunce, ale žádná jiná neměla nikdy tak projasněný úsměv jako 
Abchelma. Tím si je jistý. 

"Jsi opravdu krásná, Ovečko!" žasnul, když k němu přicházela. Jen se po očku rozhlížel, 
jestli v křovinách neuvidí číhat Chičhirgan, nebo ještě hůř, toho chlupatého lučištníka se 
zvířecí hubou. Naštěstí se obával zbytečně. 

"Já vím, že jsem hezká," sebevědomí jí rozhodně nechybělo. "Chceš za ostatními před dům, 
anebo do toho křoví?" (Jan Padych: Čas vlků) 
 
 
Jeskyně, chaty, paláce 
 
Předpokládá se, že lidé nejdříve bydleli v jeskyních, kde v určitých vzdálenostech od vstupů 
dochází alespoň k částečnému vyrovnávání teplot v zimě i v létě. I v jeskyních však 
v posledních tisíciletích doby ledové stavěli jednoduché příbytky. Jenomže paleolitičtí lovci 
potřebovali sídlit co nejblíže trasám, kudy se ubírala stáda velké zvěře a ne všude se 
vyskytovaly jeskyně. Proto svá sídliště stavěli na otevřených místech, případně s využitím 
terénu jako přirozené ochrany. Za období zhruba 70 tisíc let na takových místech budovali 
příbytky většinou stanové s dřevěnou konstrukcí, případně i z dlouhých zvířecích kostí, 
ponejvíc kryté hrubými kůžemi. Objekty byly zahloubené do 1 m, obklopené kameny a valem 
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z nahrnuté hlíny. Uvnitř obydlí se nacházela ohniště. Rozlehlejší stavby, např. o půdorysném 
oválu 15 x 9 m (Dolní Věstonice), mívaly více ohnišť. Ohně zakládali i kolem sídlišť jako 
ochranu před dravou zvěří, kterou lákaly táborové pachy a zbytky jídel. Tento typ obydlí se 
zachoval u mezolitického obyvatelstva, které zůstalo ve střední Evropě po ústupu ledovců a 
po velmi zdlouhavém postupném šíření rostlinstva a zvířeny. Ve stanových obydlích žily ještě 
lovecké rody v době, když na naše území přišli první neolitičtí zemědělci z jihovýchodu. 
 
„ ...Temně šedivá vápencová skála se tyčila nad objemnými chlupatými stany, sešitými ze 
zvířecích kůží, a hrubou klecí s mladým medvědem. Poletující vrány vyplašily dvojici strak, 
které se s křikem snesly nad stany, kde zakroužily a vznesly se do objemné koruny dubu a tam 
se ztratily zkoumavému zraku vysokého statného muže, oděného v kožešinách. Byl to sám 
velký čongta Avačlan, první z místního klanu Ravhšů, lesních lidí, jejichž dávní předkové se 
spříznili s vlky. Ještě se ohlédl po vránách, z nichž některé posedaly do puklin ve skále, jiné 
na křoviny, jakoby vyrůstající odněkud z nitra skály, více jich však stále poletovalo sem tam. 
Něco se mu na tom úkazu nelíbilo. Něco mu vadilo. Tím spíš, že jeho dcera odešla daleko na 
poledne. 

Z nejbližšího stanu vyběhly malé děti a s pištěním odběhly do křovin, odkud pak slyšel 
jenom jejich výskot a smích. Několik žen u planoucího ohně sdíralo kůže ostrými pazourky a 
zdrsněnými kameny. Nedaleko nich stojí mladý lovec, který se opírá o harpunu, jaká se mezi 
Ravhši používá od dávných věků...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
 
Neolitičtí zemědělci, kteří přišli na naše území někdy před 7 tisíci lety, si stavěli velké domy, 
dlouhé až 40 m, široké až 7 m a vysoké někdy až 5 m. Chalupy měly v zásadě obdélníkový 
půdorys a jejich konstrukce byla dřevěná. Nosné kůly zaráželi do vykopaných jam nebo 
vyhloubených žlabů. Stěny mezi kůly většinou vyplétali proutím a pak vně i zevnitř 
omazávali hlínou smíšenou s plevami. Střechy stavěli sedlové, často pokryté slámou. Vnitřní 
prostor domů předělovali příčkami na samostatné kóje se vstupy zvenčí. Má se za to, že 
každou kóji obývala jedna madam se svojí nejbližší rodinou, s dětmi i starými rodiči.  
 
„ ...V mírném svahu už vidí dům svých žen. Pod ohromnou střechou z rákosů a trav ještě stěny 
svítí novým nátěrem, zatím ještě běloučkým, bez šmouh a pavučin. Až to v tom šeru oči táhne. 
Rohatá býčí lebka na štítu domu vyhlíží rázně. 

V záři ohně, mezi malinovými a lískovými keři, zahlédl několik dětí, zrovna k nim přichází 
tenoučká Chmiva, jeho nejmladší žena, a rozdává jim pečivo z pletené ošatky. Děti si berou a 
rozbíhají se...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
 
„ ...Do domu svých žen přišel, když už všichni spali. Ještě dohořívala olejová lampa ve tvaru 
kostky, zavěšená u stropu necelé dva kroky za otočnými dvířky. Rozhrnul závěs a vešel do 
jizby, kde obvykle přespával úplně sám. Jeho lavice zela prázdnotou. Sňal z kolíku kožešiny, 
něco na přikrytí a něco pod hlavu. Uvědomil si, že nevečeřel, vlastně ani neměl kdy. Aspoň 
něco z bukvicové či hrachové mouky kdyby bylo. Ale asi se bude muset obejít bez jídla, pro 
tuto noc určitě. Usne hladový. Bratři mají sud březové šťávy, zředěné vodou, avšak drží ho 
ukrytý kdo ví kde. Možná ho zahrabali v křoví. Nápoj by nejraději nechali vykvasit, aby se 
spolu mohli opíjet. Snad by našel i vědro mléka, ale musel by vyrušit kdekoho ze spaní. To 
nechce. Půjde tedy spát navíc ještě žíznivý. 

Najednou se otočí dvířka v obrtlíku. Závěs se napne a rozevře. Čarš se vleže prudce obrátí.  
Před ním se doslova zjeví útlá silueta ve splývavé bělostné blůze, vlasy volně spuštěné. 
Chmiva! Jeho nejmladší žena. Jediná, kterou ze svých žen opravdu chce...“ (Jan Padych: 

Čas vlků)  
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Jako v kterémkoliv jiném období pravěku, i v neolitu se vyskytla řada zvláštností, lišících se 
od obvyklých způsobů bydlení. Jednou z nich je bezpochyby obývání prostor jeskyně 
Domica, největší ve Slovenském krasu (chodby přes 5 km navazují na rozsáhlejší komplex asi 
25 km na území Maďarska). Domicu po delší období obývali zřejmě pastevci koz a ovcí, kteří 
zde žili asi většinou v zimě a praktikovali řemesla na špičkové úrovni (předpokládá se 
opracování obsidiánu, pazourku a hrnčířství). Tehdy dostupné jeskynní prostory působily 
velmi mysteriózně, zejména puklina ve tvaru ohromného ženského pohlaví, schůdky k říčce, 
dnes nazývané Styx, příznačně ve smyslu dávných představ o pouti do říše mrtvých. Jsou zde 
i další důvody, kvůli nimž se Domica považuje (zřejmě právem) za středisko dávného kultu, 
snad jako obdoba pozdější velmi slavné delfské věštírny v dalekém Řecku. Jeskyně byla 
opuštěna náhle, zřejmě po závalu vchodu. Ale dlouhodobý život v podzemní jeskyni mohl 
přispět k pradávným legendám o lidech obývajících podzemí (Troglodyté), nebo o 
podzemních říších (Agarta). 
 
V dalším období pravěku se stavěly už menší domy, než v neolitu, většinou spíše chaty, ale 
technika stavby zůstávala obdobná. Kůly, spletené proutí omazané hlínou s plevami, tzv. 
mazanicí, omítky dokonce i vápenné, atd. Podlahy někdy sypané drobnými kameny, proutěné 
rohože atd. Obydlí někdy zahlubovali více či méně. Podle toho polozemnice nebo i zemnice 
(zemljanky) zcela zahloubené. Stavěli i srubové stavby, ty byly povrchové, stavěné na rám, 
břevna položená na zemi a na nich se budovaly opěrné kůly a sloupy. 
 
Domy náčelníků a jejich rodin se někdy stěží rozeznají od obydlí ostatních příslušníků klanů, 
avšak jejich vybavení se každopádně lišilo velmi znatelně. Jedna z výjimek je stavba 
z halštatského Molpíru na jihozápadním Slovensku (začátek doby železné), kterou lze bez 
nadsázky nazvat skutečným palácem. Jednalo se o kamenný dům s hlavní budovou o 
půdorysu 10 x 5 m, k ní přiléhala dvě rozvírající se křídla o délce 10 m. Tento palác, vévodící 
rozlehlému a skvěle opevněnému hradišti, bezpochyby patřil vládci ohromného území. Palác 
byl důkladně rozmetán, zřejmě po dobytí Molpíru nepřáteli (možná Skythy?). Spekuluje se 
také o sociálním povstání, vedeném s nesmírnou zarputilostí. Z vybavení paláce se nic 
nenašlo. Jako příklad toho, jak to mohlo vypadat uvnitř, si uvedeme ukázku z románu, kde je 
popsaný jiný druh paláce. 
 
„...Prošli několika začmoudlými síněmi, osvětlenými visícími olejovými lampičkami a 
loučemi, vetknutými do krbíků ve stěnách nad širokými miskami s vodou. Potkávali přitom 
samé ženy s přilbami a koženými halenami s plíšky. Nakonec došli do poněkud prostrannější, 
pestřejší a více osvětlené síně, kde na jakýchsi vkusně vyřezávaných lůžkách ležely postavy 
dvou žen a jednoho muže, ve kterém Kalanis hned poznal svého otce karhise Karkanise, 
ačkoliv na sobě měl pestrý červený oděv, prošívaný zlatými nitěmi, a nikoliv kožešiny, ve 
kterých ho předtím vídal. 
"Pojď dál, Kalanisi!" ozval se hlas, který patřil Kancíze ležící na lůžku hned vedle otce. 
"A ulož se tam," ukázal otec k lůžku, na němž si hověla ne příliš oděná Čilpana, která mu 
vedle sebe ochotně udělala místo. 
"Vítáme tě do našeho rodu, Kalanisi!" pronesla Kancíza, když se vedle její dcery pokládal do 
měkkých vlněných houní a přikrývek. "Už brzy budeš mít možnost dokázat, že patříš k nám." 
"To si myslím, že patří!" prohodil otec a objal Kancízina holá ramena, krytá jenom zlatými 
řetězy a řemínky s ozdobnými přívěšky. 
Kancíza pokrčila rameny, jako by se svým mužem příliš nesouhlasila: "Žil přece v Gorinu." 
"Ale také u sevly!" nedal se otec. 
"A teď ho máme u nás," zašilhala po něm Čilpana, přičemž si uvědomil, jaká příjemná vůně z 
ní sálá kolem. To jistě použila některou z voňavek, které sem cizí kupci přivážejí zdaleka a 
chtějí za docela maličkou nádobku celá stáda koní a krav. Kalanis dobře ví, že tahle voňavá 
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ženská může mít takovýchto plných nádobek docela hezkou řadu. Je přece Kancízinou dcerou, 
takže nemusí nosit mezi ňadry obyčejnou voničku s bylinami a pryskyřicemi jako holky z 
Gorinu nebo Dysenu, když chtějí zapůsobit na kluky nebo jenom zakrýt svoji nedbalost, když 
se nestihly jít vyšplouchat do potoka za osadou. 
Do místnosti vstoupila jedna z mladinkých a útlých dívek a z kotlíku s pivem začala 
naběračkou z bronzového plechu nabírat do bronzových rohů zpěněný nápoj. Postupně ho 
podávala ležícím, napřed samozřejmě Kancíze, pak Karkanisovi, Čilpaně a Kalanisovi. 
Ještě před napitím neopomněli odstříknout pár kapek piva na zem, což bylo jakýmsi 
samozřejmým projevem slušnosti a úcty k Matce Vludě, Kancízině velké bohyni...“ (Jan  
Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
A k tomu ještě příklad, jak mohl na troufalého vetřelce působit pohled na ženskou osadu, kam 
muži nesměli. 
 
„ ...Nedaleko za varovnou hranicí mu stačilo poodhrnout příkře spadající větev přestárlého 
dubu a ukázala se mu travnatá mýtina s malou osadou. Chatrče byly napůl zapuštěné v zemi, 
proutěné stěny pokrývala směs bláta, všelijaké řezanky a jiného pojiva, na střechách ležela 
vrstva slámy. Nikde však neviděl žádný plot, žádnou ohradu. Osada byla obkroužena jenom 
jakýmsi pomyslným příkopem, jenom brázdou, vyrytou hákem na orání plužin. Nad osadou 
čněl do značné výšky májový strom, bříza s téměř sloupnutým kmenem a větvemi, 
ponechanými jenom poblíž samotného vršku. Na větvích a větvičkách, které zůstaly 
zachovány, vlály a třepotaly se dlouhé mašle a cáry látek. Všechno bylo opět červené, což 
jenom potvrzovalo, že jde o zvláštní místo. Zároveň to mělo působit jako poslední varování, 
kdyby přece jenom některý muž nedbal předchozích znamení. Jak si Kalanis všiml, posvátný 
strom byl zapuštěn do země těsně vedle dlouhého domu, táhnoucího se téměř středem osady. 
Říká se, že v této osadě se ani nůž nesmí nazývat nožem, nýbrž třeba čepelí, neboť na tomto 
posvátném místě se všechno musí vyslovovat jenom v ženském rodě. Kdyby ho tu některá z 
bab, strážkyň starých pořádků, třeba jenom spatřila, může se domýšlet, co by asi 
následovalo...“ (Jan Padych: Z pravěkých ság) 
 
A takto mohla vypadat osada významného klanu na konci doby bronzové. 
 
„...Gorinská osada je samozřejmě podstatně větší než malá ženská osada, kde si dnes dovolil 
takovou ztřeštěnost. Jsou tu nachlup stejná obydlí. Je jich tu však mnohem víc. Prošel mezi 
chatami s nízkými střechami a ocitl se na nepříliš rozlehlé návsi před dvěma dlouhými sruby 
pod strážní věží a posvátným májovým stromem. Sousedé se zde srotili, někteří pozorně 
naslouchali, co jim shora povídá Pakpacolis, jiní nahlíželi do tmavých dveří, kam pak 
vcházeli a odnášeli si odtamtud meče a oštěpy s bronzovými listy...“ (Jan Padych: 
Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
A abychom nezapomněli ani na obydlí pastevců od východu, kteří tu a tam podnikali své 
nájezdy proti údajně pokojnému zemědělskému obyvatelstvu. Příchod pasteveckého lidu 
s bojovými sekeromlaty v eneolitu byl oproti pozdějším „návštěvám“ ještě poměrně pokojný:  
 
„ ...Zpět do tábora pasteveckého klanu Kerdžů se Mesla připlížila před svítáním, když všichni 
ještě spali. 

Ze psů neměla strach, se všemi jakžtakž vycházela. Dobře věděla jak na ně, dokonce i na 
smečku svého muže, ačkoliv u ní si nikdy nebyla zcela jistá. Žádný ze psů, na které narazila, 
ani neštěknul, většinou ji vítali vrtěním ocasů kromě těch, kteří se ještě třásli po večerní bouři.  

Vplížila se do své proutěné jurty, obložené promaštěnou plstí. Sevlékla dosud mokrý oděv a 
pověsila. Kůže se jistě zdrcne a šaty už nepoužije. Ale co, vůbec nelituje! Jako Chedova žena 
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má oděvů dostatek. 
Hbitě se vrhla do svého lůžka a zavrtala se pod přikrývky, aby předstírala spánek. Po té 

úžasné noci se jí spát opravdu nechtělo. Měla pořád před očima toho skvělého muže. Už 
nějaký ten čas si ho vyhlížela, až konečně se odhodlala...................................................... 
..............Vyhlédla z jurty skrz korálky mezi hrubými závěsy. U temných okrouhlých jurt, 
připomínajících mohyly, se něco děje. Větší shluk lidí! Sbíhají se muži i několik starších žen, 
nejvíc však pobíhají děti a psi. A všichni jsou v dobrém rozmaru, pokřikují a někoho 
vychvalují.  

Hbitě se ošplouchala odstátou vodou ze štoudve a natáhla si na tělo blůzu a zástěry jednu 
po druhé. Zahalila si hlavu šátkem a zauzlila ho nad čelem. Navázala si krpce řemínky kolem 
kotníků a vyběhla ven z jurty. 

Sousedé v dobrém rozmaru pokřikovali po sobě navzájem a hlavně zvedali paže na 
pozdrav mladému muži, oděnému v chlupatých kožešinách, jehož jméno Phorta, Zloděj 
prasat, poukazovalo na to, čím si své čestné jméno zasloužil. Také teď se naparoval nad 
tmavým vepříkem se světlejšími pruhy, kterého táhl za nohu, když ten se vzpouzel, nadmíru 
vyděšený tou spoustou lidí i jejich křikem.  

Což o to, hořce se ušklíbla Mesla. Krást Kerdžové vždycky uměli, vždyť ukradli i ji ještě 
maličkou...(Jan Padych, z konceptů) 
 
A jaké bylo vybavení uvnitř? Zachovalo se toho velice málo, pouze výrobky z kovu a 
keramiky, spíše jen střepy (odhadem 1,5-5% věcí z původní materiální kultury). Mnoho 
předmětů si zhotovili ze dřeva. Třeba lavice na spaní, truhlice a kadluby, ale i všelijaké 
nádobí, kuchyňské náčiní, věšáky, vidlice, lžíce a naběračky (i z keramiky). Co mohli, upletli 
si z proutí nebo z lubů. Hodně vyráběli z keramiky, nádoby i sošky, přesleny, atd. Kdeco si 
zhotovili z textilu, dokázali i plést. Pěstovali nejenom len, používali třeba i kopřivy i další 
vláknité rostliny. Časté byly tkaniny z vlny. Barvení látek nepředstavovalo nic výjimečného 
díky snadno dostupným přírodním barvivům. Předpokládají se i korálkové závěsy, někdy 
z hodně velkých barevných korálí z keramiky nebo i ze dřeva. Už pro nejstarší obydlí se dá 
předpokládat situování základních prvků, známých z tradic lidové architektury (zejména svatý 
kout), pokud to prostor dovoloval. Křesla a stoličky měli spíše k vyjádření společenského 
postavení, než pro běžné sezení. Ohniště umísťovali často před obydlí, ale také uvnitř. 
Používali i hliněné pece. Život trávili většinou venku, podle počasí. Podlahy někdy pokrývali 
proutěnými rohožemi, někdy sypali barevným pískem. Velmi starý je i způsob dvou barevně 
odlišných vrstev omítky, do nichž ještě za mokra hospodyně svými prsty vyrývaly ozdobné 
vzory, možná i dekorace známé z dochovaných nádob (to dnes už nikdo nepozná). Ale jedno 
je víc než jisté. Lidé si odjakživa přizpůsobovali své domovy podle svých představ i přání.  
A samozřejmě hodně záleželo především na vzájemných vztazích.  
 
S postupným navyšováním společenských rozdílů se v obydlích významnějších jedinců a 
jejich rodin nacházelo víc luxusnějších předmětů, než v obydlích níže postavených rodin. To 
je nejpatrnější v závěru pravěku, zejména v době halštatské. 
 
 
Práce a paměť 
 
Ke stmelování ženských společenství přispívalo ritualizování celé řady běžných pracovních 
činností, při nichž se opakovaly stále tytéž úkony. Sloužily k tomu všelijaké zpěvy a říkanky.  
 
Některé činnosti obzvlášť uznávali a věnovali jim mimořádnou pozornost. Někteří specialisté 
svým uměním získávali významnější společenské postavení. Například u budování 
neolitických kruhových chámů (tzv. rondelů) před zhruba 7 tisíci lety se předpokládá účast 
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jakýchsi specialistů, kteří u těchto staveb působili asi jenom jako poradci. Pokročilejšími 
vědomostmi v té době lze například vysvětlit i zakotvení palisádové hradby v dnešních 
Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku, kde použili postup běžný až o nějakých 4500 let 
později při budování hradeb keltských opid. Zvláštní postavení mívali hrnčířky a později 
kováři, kteří pracovali s ohněm, jehož pomocí dávali tvar původnímu přírodnímu materiálu. 
Také stavba obyčejného obydlí nepředstavovala jen tak nějaký profánní úkon, nýbrž měla 
vždy kulticky navodit mýtický stav tvoření světa. Také sbírání bylin k léčení vyžadovalo 
mnoho vědomostí a zaříkadel, někdy i úskoků a lstí, třeba jak se některé rostliny zmocnit 
nenápadně, případně za použití fingované třetí ruky. Není třeba dodávat, že sbíráním bylin (i 
experimentováním s nimi) se zabývaly především ženy, neboť se od nejstarších dob věnovaly 
sběračství a tudíž znaly svoji krajinu v tomto smyslu lépe než většina mužů. Ze znalců 
některých pracovních oborů (a speciálních postupů) se stávaly dokonce posvátné osoby, 
demiurgové, tvůrci. Co pronesl věštec nebo básník veřejně uznávaný, nedalo se změnit a 
všichni to respektovali včetně mocných náčelníků a králů. Ani s vyprávěči příběhů to nebylo 
jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Velký rozdíl byl i v tom, zda příběh přednesl jen 
tak někdo, nebo osvědčený vyprávěč. Ještě v době antického Řecka slovo básníka platilo za 
posvátné, hodné demiurga. Například antické tragédie Aischyla, Sofokla, Euripida a dalších, 
hrané na veřejnosti o velkých svátcích, způsobily změny v božské mytologii. Není 
tajemstvím, že klasické antické náboženství, jak ho dnes běžně známe, je z velké míry 
výsledkem zrovna těchto dodatečných změn.  
 
Ve starších pravěkých dobách bývaly mezi posvátnými tvůrci i ženy, ale později zde muži 
měli drtivou převahu.  
 
Množství speciálních pracovních zpěvů a říkanek si vyžadovalo velmi dobrou paměť. A právě 
paměť mívali lidé v dávnověku přímo skvělou. Je udivující, že zrovna národy jako Keltové a 
Thrákové nepoužívaly písmo, třebaže si je klidně mohly přisvojit třeba od Řeků nebo Etrusků. 
Něco jiného byly vlastnické značky, případně početní znaky. Ještě něco úplně jiného 
představovaly náboženské symboly (labyrint, trikvetr, svastika, kruh aj.). Je známo, že proti 
používání písma přímo brojili keltští druidové, kteří je přímo zavrhovali. Podle jejich mínění 
byla paměť důležitější než písmo. Člověk si měl všechno zapamatovat a ne si zapisovat. Proto 
se u Keltů ústně uzavíraly i velmi důležité smlouvy. Toto hledisko podle všeho nebylo 
v pravěké Evropě ojedinělé, jednalo se o běžný trend. A nejen v Evropě. A že lidé v dávných 
dobách měli paměť jak se patří, o tom svědčí, že například homérské eposy Ilias a Odyseia 
podle jedné verze (velmi pravděpodobné) původně ani neměly být sepsány, nýbrž šířily se 
zprvu jen pamětí. Totéž se traduje o prvních knihách Starého zákona, které údajně měly být 
sepsány až někdy v 6. století př. n. l. a izraelským králem Josiášem záměrně podstrčeny pod 
záminkou zázračného nalezení svatých svitků (podobných podvrhů a podfuků ve vyšším 
zájmu bylo v minulosti mnoho). Zřetelný výraz úcty k velmi dávné pravěké tradici paměti 
dokládají i rétorské školy ve starém Římě jako nejvyšší stupeň vzdělání. Žáci si museli 
doslova zapamatovat velmi rozsáhlé texty a kdykoliv je měli správně přednést. Známý je 
případ otce římského filosofa Senecy, který si ještě na smrtelné posteli přeříkával části 
deklamace tehdy mladého básníka Publia Ovidia Nasa na téma: vášnivá láska má právo 
dopouštět se pošetilostí. 
 
O rozsahu pracovní činnosti lidí na konci doby kamenné mohou (dle ukázky) alespoň z části 
svědčit i předměty, uložené v mužském domě. 
 
„ ...Vešel do krajní jizby dlouhého mužského domu, sebral z police jednu z hořících lamp z 
pálené hlíny, s lněným knotem a dostatkem oleje, a šel si vybrat práci. Až úplně do poslední 
jizby. Tam samozřejmě nikdo nespí. Jsou tam věci, které patří zdejším klanům a rodinám.  
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Takže za Kmetem přišly Hšrama s Mchašou, pomyslel si. Jsou to sice Abchelminy družky, ale 
úplně jiné než ona. Vždyť také jenom ona je Prabábinou vnučkou. Ty dvě už si bez pochyb 
zažily své příjemnosti s muži, mladými i staršími, což se ví. Ovečka však je pořád panna, což 
samozřejmě také všichni vědí. Záleží jí na tom, aby začátkem léta ještě mohla chodit s 
děvčátky na čištění studánek. 

Otočil dvířky poslední jizby. Posvítil si a vešel. Hned zkraje vidí seřazeny koše se zrnem, už 
dávno nejsou plné. Snadno rozeznal proso, ječmen i béry. Další koše v řadě skrývaly čočku, 
hrách a bob. Také z nich už bylo řádně odebráno. Ale stejně si své zásoby Kmet hlídá a 
nevydává jen tak. To už musí být příležitost. 

Od střechy visí pruhy vysušeného masa. Dole zase leží samé nářadí a zbraně. Napřed 
hromada dřevěných srpů se zasazenými čepelkami z pazourků, dále kupy motyk, kopáčů, 
oštěpů, seker, palcátů, kyjů, holí, nevypnutých luků, svazků šípů. Také hole pro ženy zde jsou. 
Aby jim nechyběly, když se tak často rýpou v zemi. Některé hole jsou s opáleným hrotem, z 
druhé strany také s rozšířenou lopatkou a opěrkou k sešlápnutí. Ani vřeten není málo. I nějaké 
lučíky na točení a broušení rovných hůlek i šípů je vidět. A tam dál? Hromádky pazourkových 
kousků, s hranami i ostrými hroty. I nějaké zaoblené, dokonce i celé pecky. Také úštěpky, 
hroty, čepele, jelení paroh, i kosti. Zvlášť leží také hromada vydělaných kožešin, zvířecích 
lebek, upravených na ochranu hlavy v boji. O hromadu je pak opřených několik proutěných 
štítů, kdyby opravdu došlo k boji. Však jsou zde i kupy oblázků i vypálených hliněných koulí a 
kuliček do praků. Všude, kam se podívá, samé užitečné věci. Kmet to tu přece opatruje! Ani 
prachem to tu nikde nesmrdí, ani zatuchlinou.  

Posvítí si lampičkou k hromádce nedobroušených seker. Zrovna pod trsy vysušených 
zkroucených střev. Vezme jeden z nehotových kousků, vybere si i kamenné brousky, palcem si 
napřed okusí jejich drsnost.  

Chce odejít, ale najednou ho něco napadne, když už je tam úplně sám.  
Na měkké kůže položí nedobroušenou sekerku i brousky. Zvedne hořící lampičku. Zkouší si 

posvítit až úplně dozadu.  
Tam až světlo nedosáhne. 
Odtáhne lavici s košíky, co v nich jsou hromádky mušlí, kamínků i korálků, vybroušených a 

vrtaných z bílých kamínků, také ozdoby pro muže, hrstě provrtaných všelijakých zvířecích 
zubů, obarvená peříčka, dřevěné přívěsky a sušené lesní plody.  

Za všelijakými košíky, spletenými z proutí i lubů už jsou ale úplně jiné věci. Žádné 
normální nářadí. Ani zbraně. Na stěnách tam visí masky a škrabošky i všelijaké ústroje k 
maškarám a svatým tancům. Vedle řady nádob s barvami pro pomalování tváří jsou o stěny 
opřeny dřevěné chůdy pro obří tanečníky. Osamoceně stojí bubny, větší i menší. Dřevěné i z 
vypálené hlíny. Dva velké i s vypnutou kůží. To jsou přece ty, které Kmet vždy vytahuje při 
velkých slavnostech. Nikdo neví, pro který se zrovna rozhodne. Jsou pro velké tance, ty 
největší dokonce někdy oba najednou...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
 
Na rozmanitost předmětů z konce doby bronzové poukazuje pro změnu pasáž z tržnice 
v ohromném hradišti. 
 
„...Brána byla dokořán. Na zemi i nahoře na palisádové hradbě zevlovalo několik 
ozbrojených mužů, kteří si okamžitě povšimli průvodu. Nikdo však nezasahoval, ani se na nic 
neptal, neboť kanisův průvod následoval jejich člověka. 
Projeli bránou a před Kalanisem se otevřelo prostranství s tržištěm plném lidí a všelijakých 
věcí. Vládl tu dost velký rámus, neboť se tu někteří i dohadovali a hašteřili. 
Těch věcí! žasl Kalanis. Co tu toho mají! Tady je hromada krásných proutěných košů, tady 
zase řady nádob všelijakých tvarů i barev! Tam zase na prostřené kůži tolik mečů a nožů! 
Sekerky všelijak zastrčené a navázané. Tamten chlap v kožešinové haleně má dřevěnou mísu 
plnou bronzových šipek. Žena v sytě červené sukni zase stojí před stojanem se všelijakými 
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přívěsky, amulety, talismany, ale má tam i něco pro holky parádnice – hlavně ty pěkné 
rýhované náramky, prstýnky ze stočeného bronzového drátku, čelenky i záušnice. To by bylo 
parády, kdyby to všechno měli v Gorinu... Těsně před další bránou tu pár chlapů rozkládá 
svoje truhly sbité z hladkých prken, ale i těžké kadluby s víky. Mezi tím pak bíle prosvítají 
hromady dalších výrobků, všelijaké vidle, opálky, vějačky, výtřasky, znamenáky, a dokonce i 
palice na hroudy. Kalanise by nikdy ani nenapadlo, že by se všechno tohle zemědělské náčiní 
muselo získávat na tržištích, když se to dá normálně vyřezat, vystrouhat a vydlabat ze dřeva. 
Prošli další bránou a ocitli se na ohromném prostranství s řadami polozemnicových chat i 
větších sroubených obydlí...(Jan Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
 
Sibyly, velké prorokyně  

V celém antickém starověku (to je zhruba deset století před Kristem a pět století poté) žádný 
živý člověk nezanechal písemné svědectví o tom, že se osobně setkal s některou ze sibyl 
(nešlo o jméno, nýbrž o název prorokyně vyššího stupně a významu). Hovořilo se a psalo o 
určitých místech antického světa, kde kdysi dávno žily a odkud staří Římané získali věštby do 
svých posvátných sibylských knih. Například jedna slavná sibyla měla dlouho žít v tajemné 
jeskyni poblíž italského města Cumy (čti Kumy). Ve slavné řecké věštírně Delfy ukazovali 
Sibylinu skálu. Známá byla sibyla z maloasijského města Erithrea. Také se připomínala sibyla 
z libyjských krajin v severní Africe. Důležitý svědek, římský král Tarquinius Priscus, který 
měl jednat se stařičkou sibylou o koupi prorockých knih, byl bohužel jen osobou povstalou 
převážně z legend. 

A co se týka královny ze Sáby, kterou dnešní sibylské knihy nazývají Sibylou Michaldou z 
rodu Kumanů? Její osoba je zachycena v bibli, avšak nehovoří se tam o ní jako o sibyle. 
Starověcí letopisci ji znali pod jménem Balkis. Sibylou mohla být nazývána možná proto, že 
patřila mezi vyznavače slunečního náboženství, pokud ovšem byla známou prorokyní. 
V severovýchodní Africe se traduje, že prorokyní skutečně byla. Je pravděpodobné, že 
sibylou ji začaji zvát omylem podle její vlasti (souzvuk Sába - sibyla). Dnešní sibylské knihy 
jsou plné historických, zeměpisných i věcných nesrovnalostí. Pozdější tradice už jí přiznává 
prorocké dary. 

Dnešní sibylské knihy obsahují velké množství chyb. To však nemusí znamenat, že sibyly 
nikdy nežily a že patří jen do říše bájí a pohádek. 

Sibyly s velkou pravděpodobností existovaly. Jako skutečné živé osoby a nikoliv pouhé 
legendy. Jejich existence určitě nepatří dnešní době, ba ani období středověku. Také starověcí 
letopisci o nich psávali v čase minulém. Starořímský básník Ovidius popisuje proměnu jedné 
sibyly z mladé ženy ve stařenu, která se pak stářím docela scvrkla, až úplně zmizela, takže po 
ní zůstal jenom její prorocký hlas. V době, která je ve vyspělých antických zemích zvána 
dobou historickou, už žádné sibyly nežily. Prostě proto, že patřily do pravěku, kdy 
neexistovaly písemné záznamy ani knihy. Nejspíš byly kněžkami slunečních bohů a vymizely, 
když vláda velkých pravěkých sluncebohů byla vystřídána generací antických bohů nebes, 
jakými byli například starořecký Zeus nebo římský Jupiter. Náboženství pravěkých sibyl tedy 
bylo zcela přírodní povahy s uctíváním posvátných hájů, studánek, skal a tajemných jeskyní. 
Lidé si svých prorokyň nesmírně vážili a obraceli se na ně s životně důležitými otázkami: jaká 
bude úroda polí, zda jejich dobytek přežije krutou zimu a jestli smrt jejich rod navštíví nebo 
se mu vyhne. 
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Obliba pravěkých sibyl přetrvala celá tisíciletí. Svět se bez nich neobešel. Zůstala po nich 
věčná vzpomínka. I v dnešních tzv. prorockých knihách, jež se skutečnými sibylami nemají 
pranic společného. 

Slovo sibyla velmi připomíná starochetitský výraz pro „babičku“ a podle badatele Bedřicha 
Hrozného je zde přímo vztah k pradávným věštným stařenám.  

„ ...Sevla Knyraška byla stále neklidnější. Také měla práce víc než kdy jindy, protože za ní 
přicházely celé skupiny lidí, a to nejenom z původních Karkanisových osad na půlnoc a západ 
od jejího posvátného háje, nýbrž i z Turpalisových osad ležících na poledni. Po celou tu dobu 
se Kalanis musel ukrývat v její chatě, kde se pro jistotu zahrabal do vlněných houní v jedné z 
truhlic, neboť sevla si hrozně nepřála, aby ho tu někdo spatřil, když ona bude s někým jiným u 
Vludiny skalky s pramínkem nebo pod Tjusisovým dubem, ověšeným dárky prosebníků i 
vděčných. 

Návštěvy neustávaly a sevla jenom láteřila, ačkoliv jindy by byla ráda, že dárků, leckdy 
dost drahocenných, přibývá a její poklad na tajném místě roste. Připadala si už stará a měla 
pocit, že na veškerou tuto práci nestačí a že ti všichni by teď právě měli sít len a konopí, a ne 
ji otravovat, aby jim prozradila, co se stane a pro koho válka dopadne vítězně...“ (Jan 
Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
 
Opravdu žily amazonky? 
 
Nějaký druh amazonismu v našem pravěku určitě můžeme předpokládat. Zřejmě před 7 tisíci 
lety. Neolitičtí zemědělci v té době stavěli velké kruhové chrámy (dnes zvané rondely), které 
byly docela slušně opevněné – leckdy dvojitá kolová hradba a příkopy hluboké i široké až 3 
m. Vzhledem k tomu, že uvnitř se většinou nacházely předměty, úzce související s ženskými 
kulty (zejména ženské sošky) a podle toho, jak se ženské a mužské kulty navzájem 
distancovaly, přímo polarizovaly, je zřejmé, že vstupy právě do těchto rondelů alespoň za 
vnitřní hradby musel střežit někdo ozbrojený a v žádném případě to nemohli být muži. 
 
Další období, které připadá v úvahu, je konec doby bronzové, ze které se na jižní Moravě 
dochovaly meče s kratší rukojetí. Zhruba před sto lety se badatelé zamýšleli nad tím, že tyto 
rukojeti odpovídaly ženské ruce (Lubomír Niederle). Později už se o této věci nikdo 
nezmiňuje, alespoň jsem na nic podobného už víc nenarazil.  
 
Pravý amazonismus souvisí s ženskými kulty (viz S.K.Neuman: Dějiny ženy). Pokud ženská 
božstva byla uctívána víc než mužská, jak tomu bylo nepochybně před 7 tisíci lety, lze si 
představit, že posvátná místa střežily ozbrojené ženy. Později, s nástupem nadvlády mužských 
bohů, se situace měnila. Uctívání původních Velkých Bohyní se uchylovalo leckdy až do 
ilegality a z dávných Velkých Bohyní, lidských bohyní a kněžek, se postupem času stávaly 
prokleté čarodějnice, ženští démoni zla a strašidla. Nicméně v našem pravěku byla období, 
kdy se tu a tam některé ženské kulty dostávaly na výsluní a pak se kolem nich případně mohly 
tvořit alespoň náznaky dávných poměrů, třeba i s ozbrojenými ženami. 
 
K názvu amazonky – ze starořeckého slova amazonai, tj.bezprsá, od toho, že si bojovnice 
měly uvazovat ňadra k tělu, aby jim nepřekážela v boji mečem a střelbě lukem. 
Název řeky Amazonky – podle toho, že Španělé, hledající bájnou zemi zlata Eldorádo 
postupovali do nitra pralesa proti proudu řeky a narazili tam na vysoké statné blond 
bojovnice, nesmírně udatné a skvělé v boji, které proti vetřelcům hnaly do boje místní 
Indiány a s těmi, co zbaběle utíkali, naložily velmi krutě. 
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Jako vzdálený ohlas z dávno zapomenutých dob lze brát i příběh o dívčí válce ze Starých 
pověstí českých. 
 
U některých čínských, indických a dahomejských vladařů měla být ještě v minulých staletích 
v oblibě tělesná stráž, složená z ozbrojených žen. Tato forma se nazývá nepravým 
amazonismem, protože nemá nic společného s ženskými tajnými spolky. 
 
Amazonky z doby bronzové v boji: 
 
„...Stěna z obranných štítů se blíží. Sem tam se někdo odváží až k ní, avšak vysunuté hroty 
oštěpů a mečů, i vystřelované šípy, každého takového šíleného odvážlivce ihned odsoudí na 
smrt. 
Teď se před nepřátelskou smrtící zeď postavila dokonce samotná Kancíza, která odhodlaně 
zavřeštěla na své družky, jež se naráz zastavily, a dokonce se kolem ní natlačily, jako by ji 
chtěly chránit svými těly. 
Takže proti postupujícímu nepříteli stojí jenom Kancíza a její bojovnice! Samotné ženy, 
zatímco muži ustupují. 
Kancíza najednou lehla na zem, její družky ji zvedly. 
Co to? Je snad mrtvá? Nebo raněná... 
Ani jedno, ani druhé. Hned poznal, oč tu jde. 
Bojovnice totiž uchopily svoji velitelku za ruce a nohy a rozhoupaly ji, aby s ní pak mrštily 
proti stěně štítů. 
Kancízino tělo dopadlo na jeden ze štítů a prolétlo někam skrz tuto umělou zeď, přičemž ta se 
v tomto místě jako zázrakem rozpadla, což vyvolalo radostný vřískot bojovných žen, které se 
do takto vytvořené mezery v obraně útočníků vedraly rychlostí blesku a čepele jejich mečů se 
jenom blýskaly, jak ťaly do těl, hlav a paží náhle obelstěných nepřátel.  
Avšak to už na nastavené štíty útočníků naskakují Karkanisovi bojovníci, kterým Kancízin 
příklad napověděl, jak spolehlivě narušit nebezpečnou obranu vetřelců. Boj houfů se pozvolna 
začal drobit do nesčetných soubojů dvojic nebo i trojic, přičemž místy do sebe bušily i celé 
skupinky...“ (Jan Padych: Z pravěkých ság – Nesmrtelný) 
 
 
Svatá svatba – orgie k užitku všech 
 
Ani ryze patriarchální společnosti se nedokázaly oprostit od některých praktik, které náležely 
původně do rezortu ženských božstev, nehledě k tomu, že mezi vládnoucími bohy byla vždy 
alespoň jedna bohyně. V indoevropské triádě především Matka Země a zároveň manželka 
nebeského boha, případně boha Slunce, podle toho, jaký zrovna vládl pantheon. Bez ženského 
principu nešlo vyznávat kulty plodnosti a hospodářské prosperity. Za velmi významný lze 
považovat institut svaté svatby, kdy muž a žena, někdy snad náčelník a kněžka, jindy kněz a 
vybraná dívka, se při určitých svátcích a obřadech veřejně oddávali sexu. Tyto způsoby měly 
více forem a tradic, což je zřejmé z některých kultů plodnosti, které známe z pozdějšího 
antického prostředí, například ze značně orgiastického průběhu slavností maloasijské Velké 
Matky Kybelé, foinické Aštarot a dalších. Národy sousedící s Izraelem údajně nešetřily sexem 
ani při štěpení ovocných stromů, takže starověcí Izraelité na dobytých územích mimo jiné 
také vykáceli všechny ovocné stromy. Zdá se, že třeba i pohádky o sňatcích draků s dívkami 
mají původ v pradávných obyčejích svaté svatby (např. snoubení ženy s mořem, řekou, nebo 
nějakou přírodní lokalitou nebo živlem). 
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 Z nitra Evropy známe původem thráckého boha Dionýsa (Bakcha), který vyzýval hlavně 
ženy, aby všeho nechaly a odešly s ním do lesů, kde se pak společně oddávaly nemírnému pití 
vína nebo piva a prožívaly divokou exaltaci, při které někdy údajně zaživa trhaly divoká 
zvířata na kusy a pojídaly syrové zakrvavělé maso. Dionýsos, jemuž se přičítaly divy a 
zázraky, z nichž některé se velmi podobají pozdějším zázrakům z Nového zákona, byl velmi 
starý bůh vegetace. Jeho obliba ve starém Řecku i v Římě nepomíjela, nýbrž stále se šířila (i 
přes skandály a někdy i kruté sankce). Určitě nejen proto, že třeba na Krétě ho uctívali jako 
jednu z podstat samotného vládce bohů Dia, zejména v roli umírání a zmrtvýchvstání, což je 
typické pro vegetační božstva. Pokud se někdo podiví, co může mít původně thrácký bůh 
Dionýsos společného s pravěkem střední Evropy, pak je zde důkaz v naprosto prokázaném 
thráckém osídlení přinejmenším části území jižního Slovenska v začátku doby železné, 
přičemž nelze vyloučit, že předci Thráků zde žili i dříve. Každopádně ze střední doby 
bronzové (1500 př. n.l.) se přímo na vých. Slovensku i pod Tatrami (Myšia Hôrka, Gánovce a 
další lokality) nachází silné kulturní analogie, ne-li přímo z archaického Řecka, tedy 
každopádně z tehdy jistě už thráckého Rumunska. Historicky známé národy se ve střední 
Evropě formovaly právě na konci doby bronzové a v začátku doby železné. 
 
Z keltského prostředí pak známe velmi prastarého boha Cernunna s jeleními parohy. Také 
tento bůh je nesmírně starobylý. Jeho předobrazem jsou zřejmě jeskynní malby s vyjádřením 
tančící mužské postavy s parohy, snad boha, snad šamana, ovšem šamani bývali v nejstarších 
dobách někdy ztotožňováni se samotnými bohy, zejména pokud na sobě zrovna měli masky 
nebo jiné odznaky. Cernunnos věrně odpovídá popisu rohatého boha, věrného souputníka 
Velké Bohyně i jejího božského druha pro rituální sex, jak ho popisují (třeba na internetu) 
dnešní spolky pohanů a čarodějek. Za pravlast Keltů se považuje i jihozápadní část území 
dnešních Čech. 
 
Velmi prastaré je další vegetační božstvo, zelený muž. Jeho původ se odhaduje až z doby 
ledové. Má hodně společného s oběma předešlými božskými postavami, pokud ovšem 
nepřipustíme, že je s oběma, nebo alespoň s jedním z nich není přímo identický, anebo jen 
zčásti. Velkou záhadou jsou jeho obrazy na oknech a vitrážích evropských katedrál. Jde o 
hlavu divého muže, rozcuchaného, s vlasy z listí a trav. Je zvláštní, že zrovna křesťanské 
katedrály a kostely zachovávaly jeho pradávnou podobu mezi všelijakými křesťanskými 
symboly a světci. Je považován za pradávného ducha vegetace a lesního ducha. Jeho 
vyjádřením ve folkloru jsou svátky svatého Jiří, zelený Jiří, apod. Je populární hlavně 
v Británii, kde ho jako dobrého lesního ducha spojovali i s legendárním zbojníkem Robinem 
Hoodem. Jeho již zmíněné podobizny v katedrálách i kostelích jsou k vidění i ve střední 
Evropě. 
 

Tak se nám zde rýsují takzvané čarodějnické sabaty jako záměrně ideologicky zdeformované 
obdoby původních pravěkých obřadů prosperity, kdy v kruhu žen, obklopujících planoucí 
ohniště, předsedal vedle kněžky Velké Bohyně i kněz, představující pradávné vegetační 
božstvo, jehož viditelným atributem byly rohy (Dionýsos? Zelený muž? Cernunnos s jeleními 
parohy?). Určitě nelze předpokládat, že zrovna v pravěké střední Evropě bylo obyvatelstvo 
mravnější, než kdekoliv jinde. Podobná setkání zřejmě nebyla příliš po chuti zejména kněžím 
velkých pravěkých bohů, avšak aspoň některé staré zvyky stále tolerovali. A později, v době 
vládnoucího křesťanství, už takováto setkání byla zcela nežádoucí, i kdyby se třeba odbývala 
jenom ve světě pouhých představ. 

Kulty bohyní přírody, vegetace a tím i plodnosti byly u klasických národů starověku značně 
rozšířené. Patřily k těm náboženským kultům, které přetrvaly od pravěku, kdy rodinné vztahy 
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ještě nemívaly pozdější charakter a kdy zejména při uctívání božstev běžně docházelo k 
pohlavnímu míšení. Pozdější rodinné vztahy, závisející v nadvládě muže a postavené na 
hospodářských hlediscích, byly s uctíváním těchto velkých bohyní v příkrém rozporu. Protože 
laskavou, ale zároveň i krutou mezopotámskou bohyni Ištar bylo nutno uspokojit, vytvořil se 
kompromis. Kromě zvláštních tříd kněžek, chrámových prostitutek, se ženy nesměly účastnit 
pohlavních orgií, spojených s uctíváním Ištar. Přesto však kněží bedlivě střežili, aby každá 
žena přinesla bohyni odpovídající oběť a vykoupila se tak pro možnost manželského svazku. 
Proto se ve starověkém Babylóně každá z dívek stala napřed nevěstkou, než se mohla provdat 
podle zákonů země. Děvčata se před svatbou nabízela cizincům za úplatu a údajně už nikdy 
nic takového nezopakovala. Tento pradávný babylónský zvyk zdůvodňovali tím, že si ho 
vynucují staří bohové (rozuměj božstva ještě z předchozího matriarchálního zřízení). 

K obzvlášť mocně uctívaným idolům lásky a plodnosti náležely zejména bohyně asijské, v 
jejichž kultech se prosazovaly přírodní prvky větší mírou, než tomu bylo třeba v Egyptě, nebo 
v Římě. Svátky okořeněné extází a orgiemi s neodmyslitelnou pohlavní promiskuitou, 
legalizovanou místními zákony a povýšené na věc milou bohům, mívaly běžně masovou 
účast. 

Jediný národ starověké Přední Asie měl k těmto kultům postoj zásadně odmítavý, ba přímo 
nepřátelský. Tímto národem byl Izrael, jehož starozákonní spisy nám zanechaly celou řadu 
případů a forem uctívání těchto přírodních božstev. Nezřídka se stávalo, že cizí ženy ovlivnily 
izraelské muže a vykonáváním pohlavního aktu je zatáhly do vlastních náboženských oslav, 
což je popisováno v případě modly Belfegor. Madiánci, strachující se síly Izraelců, velmi 
rafinovaně zneužili chvíle, kdy ti při dlouhém pochodu odpočívali poblíž madiánského 
posvátného místa. Poslali do ležení své líbezné a láskychtivé ženy s náručemi pokrmů a 
opojných nápojů. Aby zabránili hrozícímu rozpadu vojska a poklesu bojovnosti, dali izraelští 
vůdcové pozabíjet všechny své bojovníky, na kterých lpěly doteky cizí modloslužby, tedy 
démonů. 

Zvlášť bouřlivě  bývaly slaveny svátky příchodu jara, což se dávalo do vztahu s probouzením 
se vegetace k novému životu po tlumících účincích zimy. Šlo tady o jakési názory, podle 
nichž mělo docházet ke znovunarození bohů, kteří před obdobím zimy nějakým způsobem 
přišli o život.  

S rozvojem rodinných vztahů docházelo k odlučování vdaných žen od přímé účasti v 
erotických oslavách bohyní plodnosti. Vznikaly oddělené třídy, či dokonce kasty, chrámových 
služebnic, tzv. hierodul, které zde měly úkol zastupovat ženský živel. Z klasických národů 
pohanského starověku prosluli těmito specializovanými třídami posvátných milostnic jak 
Babylóňané svými kněžkami bohyně Ištar, tak především Féničané, kteří se zvlášť přičinili o 
šíření a dokonalé rozvinutí profesionální náboženské prostituce pobřežím celého Středomoří. 
O tom, že jejich počínání mívalo úspěch, svědčí i skutečnost, že tento způsob uctívání bohyní 
plodnosti a lásky vděčně přijímaly do svých obyčejů i jiné národy.  

V pohanském Řecku a v Římě se do některých oslav s erotickým zaměřením ochotně 
zapojovaly i běžné prostitutky, což mělo být ovlivněno určitým rozporem v pohledu na toto 
jedno z nejstarších řemesel. Na straně jedné se na profesionální prostitutky nahlíželo jako na 
odpad společnosti. Na straně druhé pak obdivovali jejich nespoutanou pohlavní volnost, která 
měla být příjemná nejen mnohým lidem z masa a kostí, ale i úctyhodně prastarým bohům 
přírody. Tak v antice nevěstky za některých okolností pojímali jako prokleté a zároveň svaté.  
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Jak je vidět, staré pravěké zvyky si i v nejvyspělejších kulturách starověku udržely svůj 
erotický ráz, třebaže s určitými proměnami.  

Jak mohly probíhat oslavy tohoto druhu v našem neolitickém pravěku? Přečtěme si 
románovou ukázku: 

„...Nová Ahrmba Itšarva si velmi brzy získala veřejnou oblibu, hlavně však u mužů. Některé 
tance při slavnostech jara, které ženy předtím konaly jenom ve svatém prostoru Ozhrvy, se 
nyní odbývaly také veřejně před zraky mužů pod májovým stromem a muži opravdu měli co 
obdivovat. Hlavně se všem líbilo, jak po těchto tancích se muži a mladíci vrhli na ženy a dívky 
a mrskali je vrbovými pruty a býkovci a polévali je vodou, z čehož se pokaždé strhla dosud až 
nevídaně bujná veselost, kdy ženy se naoko všemožně bránily výprasku a muži nepřestali, 
dokud jim nevyšvihali zadky do ruda.  

Při těchto oslavách si Ahrmba Itšarva vybírala muže na jedinou noc. Povídalo se, že při 
tom měla tělo pomalované posvátnými znaky a sama voněla jako medové plástve, přičemž se 
to všechno odbývalo mezi samými lipovými ratolestmi. Ani jediné jitro neopomněla v boudě u 
sochy Matičky požehnat své tělo pěkně část po části, neboť tělo velké Ahrmby nesmí ztratit nic 
na své úžasné moci. Její horlivost ve prospěch úrody polí, plodnosti žen a stád se projevila 
hned v prvním roce, kdy nejenom Ahrchušští byli překvapeni, jak skvěle jim narostlo obilí a 
len. Nestěžovali si ani při sklizních bobů, hrachu, prosa a béru. Také v příštím roce se dařilo, 
neboť svým obřadům se velká Ahrmba věnovala s velkým zaujetím. Ale pak, ve třetím roce, se 
s ní začalo dít něco podivného. Šířily se řeči, že je neplodná, vždyť v ní tolik mužů nedokázalo 
otevřít brány pro nové narození některého z dávných předků...“ (Jan Padych: Čas vlků)  
 
 
Tajné ženské společnosti  
 
Bez tajných ženských spolků si pravěk ani nelze představit. Vždyť ženský svět byl 
ritualizován takřka beze zbytku, od narození až po odchod „k babičkám“. Každá etapa 
v životě ženy měla svá posvátná pravidla, která se musela dodržovat. Základní 3 etapy byly 
znázorněny potrojností Velké Matky v podobách děvčátka, zralé ženy a stařeny. Záležitosti 
kolem porodnictví a péči o děti byly obzvlášť v popředí zájmu, dochovalo se množství pověr, 
z nichž mnohé neobsahují žádný racionální základ, pouze rituální. Důležitá byla rovněž 
hospodářská činnost. Ženské práce se zásadně odlišovaly od práce mužů. Například v neolitu 
bylo hrnčířství především záležitostí žen. Hrnčířka tvořila z hlíny nádoby i sošky, obdobně 
jako božstva tvořila z hlíny prvního člověka. Oheň dotvářel dílo přírody a ti, co dotvářeli 
vyráběné věci ohněm, bývali v obzvláštní úctě.  
 
Až do doby bronzové se ženské spolky zřejmě organizovaly lépe, než mužské. Tato ženská 
soudržnost se nejspíš udržela až do konce pohanství. Je otázkou, jestli v dobách 
čarodějnických procesů takovéto pohanské spolky ještě vůbec nějaké byly. Pravděpodobně 
ne. 
 
Jakkoliv se zmínka o jakýchsi dějinách menstruace může zdát nemístná či dokonce hanlivá, 
opak je pravdou. Jako mají své dějiny všelijaké věci od nádob po rycí tyče, i toto periodicky 
se opakující krvácení mělo v dávné minulosti svůj význam a ne jen tak ledajaký. Především se 
v něm spatřovala podobnost s měsíčními cykly a Měsíc byl v dávné mystice a magii 
důležitější než Slunce, o jiných nebeských tělesech nemluvě. Menstruace bývala spojována 
s poslední měsíční fází, s temnou fází Luny, která byla v ženských kultech považována za 
velmi blahodárnou, podněcující a inspirativní. (Naproti tomu třeba v patriarchální židovské 
kabalistice je temná fáze Luny spojována s démonickou samicí, družkou ďábla, apod.)  
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Pro pravěké ženy bylo období menstruace vždy příležitostí k odpočinku od běžných 
pracovních povinností. Ve starších dobách (např. v neolitu) se menstruace zřejmě považovala 
spíše za jakousi oběť krve, pravidelná stigmata, posilující posvátnou roli ženy. Menstruační 
krev se používala ještě hodně dlouho v lidovém léčitelství například k hojení kožních ekzémů 
a také v milostné magii jako důležitá ingredience do nápojů lásky. O kultickém významu 
menstruační krve svědčí i rituální praxe mužských příslušníků mayských panovnických rodů, 
kteří si pomocí trnů působili poranění genitálií, aby takto napodobili ženské krvácení. Ovšem 
v patriarchálních pravěkých společnostech, počínaje eneolitem, který začal ve střední Evropě 
cca před 5 tisíci lety, nastává výrazný obrat, spíše opačný názor. Žena v menstruaci se 
najednou stávala nebezpečím pro úrodu polí, pro zdraví zvířat, dokonce mohla způsobit 
impotenci muže. Ještě mnoho jiných hrůz se začalo spojovat s touto záležitostí. O něčem 
příznivém zde nemohlo být ani řeči. Když nastala tato chvíle, musela žena všeho nechat a 
okamžitě se odebrat na vyhrazené místo, do osaměle zbudované chaty, případně do výhradně 
ženské osady. Pro tyto účely vznikaly i speciální stezky, velmi pečlivě  označené, aby se třeba 
muži nebo děti nespletli a nešli po ní. A zatímco se obecně tyto názory šířily a získávaly 
převahu stále drtivější, v ženských spolcích pokračovaly dál tendence z předchozích dob, snad 
jako vzpomínky na slávu velkých bohyní, snad jako narůstající revolta vůči nově nastoleným 
mužským kultům, které stále víc nabývaly na společenském významu a potlačovaly pradávné 
zvyky a tendence.  
 
Pravěké tajné ženské společnosti byly podle všeho přísně uzavřené a muži do nich neměli 
přístup. Nebylo zde tedy místo pro žádné sexuální orgie. Zato zde kvetla magie, zasahující do 
všech odvětví života tehdejších lidí. Každopádně se nevyhýbala ani sféře intimního života. 
Ženské spolky byly sice velmi uzavřené, avšak charakter a zejména pozdější osud mnohých 
ženských bohyní dávají tušit směr, jakým se milostná magie ubírala. 
 
Jakýmsi přežitkem z dřívějších dob, připomínajícím dávné tajné spolky, byla obliba Dobré 
Bohyně (Bona Dea) ve starověkém Římě. Tato ženami uctívaná bohyně počestnosti, dbající 
na zdraví žen, měla chrám na Aventinu s kněžkami a lékařkami. Když se ženy sešly k oslavě 
svátku své bohyně v domě úřadujícího konsula nebo prétora, v celém domě musely být 
zastřeny obrazy a sochy mužů. Také ve středověké Evropě přetrvávaly některé relikty 
z dřívějších dob. Například pro muže bylo velkým nebezpečím vejít do příbytku, kde ženy 
zpracovávaly len, mohlo jít nejen o jeho zdraví. Takovou troufalost nemusel přežít. 
 
Takto si autor románu Čas vlků představuje tajná ženská mystéria, vnímaná muži na konci 
doby kamenné: 
 
„...Čarš samozřejmě věděl, co to znamená. Tak jako ženy mají svá tajemství, tak i muži. A 
pták Klovač Chasrvniš je jedním z velkých tajemství. Naposledy vyletěl nedávno, po velkém 
jarním svátku. Čarš také stál s ahrchušskými muži uprostřed noci pod starým májovým 
stromem a zíral směrem k vysokým palisádám. Muži si odbyli medvědí tanec, ještě následoval 
žabí tanec a už jenom čekali, až ženy ukončí svá tajemství a přijdou slavit společně s nimi. 
Nedočkali se, avšak co se dělo uvnitř, neviděli. Uvnitř za vysokými hradbami plály ohně, až se 
jejich záře zvedala někam k nebi. Zněly odtamtud bubny, píšťaly, rohy, chřestítka, ozvučná 
dřeva i struny ze zvířecích šlach, natažené na tyčích. Do toho se rozléhaly výkřiky 
rozvášněných žen, jekot i hřmot praskajících a rozbíjených nádob a sošek. Trvalo to několik 
dní, ale jedna noc se ukázala jako obzvlášť úporná. Ženy se pak vracely domů jako vyměněné. 
V domě Čaršovy rodiny se také projevily, jako ostatně i v jiných rodinách. Ještě den dva po 
slavnosti se jim pletly nohy, mluvily pomalu a jenom se na sebe chichotaly a pištěly jako 
šílené. Nejstarší z bratrů, Cherbiš, chtěl po ženách, aby mu vypraly zástěrku a nohavice, že už 
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nějakou dobu chodí ve špinavých. Tehdy mu jedna z nich odsekla: - Sám jsi zaprasil, sám 
vyper! Co otravuješ, chlape! - Stejně se chovaly k Bešovi i Čaršovi. Podobně i ženy v jiných 
rodinách odmítaly, co jinak běžně dělávaly, a muži museli chodit špinaví a smrděli jako hadí 
pšouky. Vůbec nepomohly ani výprasky, a ne jen tak ledajaké. Ty potvory by se klidně nechaly 
umlátit a ke svým mužům se chovaly pořád stejně. A tehdy se Ahrchušští sousedé vydali za 
Kmetem Chantvišem, že je čas, aby vypustil ptáka Klovače Chasrvniše. Někteří vykřikovali, že 
jejich ženy namísto aby připravily chutná jídla, se raději scházejí a vymýšlejí kde co, ani bití 
nepomáhá. Kmet Chantviš všechny pozorně vyslechl a největší vzteklouny sám okřikl: - Co tu 
vyřváváte! Pták Klovač Chasrvniš určitě vyletí. Ale vy zavřete huby! - Muži se uklidnili, 
protože si uvědomili, že nějakým křikem víc pokazí...“ (Jan Padych: Čas vlků) 
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4. BOŽSKÝ SEX 
 
 
Milenky bohů 
 
Prastará pověra o nočních démonech a jejich sexuálních útocích na spící muže i ženy se může 
jevit jako pouhá obludná fantazie a maximálně jako snaha objasnit některé potíže a chorobné 
stavy. Pokud však na tento fenomén nahlédneme ze širšího spektra, zejména historického, 
sociálního, ale i magického, pak teprve pochopíme, že zde máme do činění s něčím, o čem se 
většinou zásadně mlčí, ale co ve skutečnosti značně ovlivnilo nejenom dějiny pravěku, ale i 
středověku a tím i dobu současnou. Může se zdát, že jednotlivé kapitoly spolu vzájemně 
nesouvisí, avšak počkejme si na závěr, který nám z toho vyplyne. A začněme u dob 
nejstarších, které podle mýtů následovaly po stvoření světa...  
 
Mytologie některých dávných národů se shodují v tom, že až do jisté doby bylo nebe téměř 
spojeno se zemí, že bylo doslova na dosah ruky. Člověk mohl vylézt na strom nebo na horu a 
odtud se snadno dostat do nebe, které si většinou představovali jako celé z kamene díky 
meteoritům, padajícím kamenům. Stejně jako se člověk dostával snadno nahoru, tak rovněž i 
nebeské bytosti se snadno dostávaly na zem a zde se bohové setkávali s lidmi. Podle 
apokryfní starozákonní Henochovy knihy se Synové Boží zahleděli do lidských dcer a oblíbili 
si je. Z těchto apokryfů čerpá následující starožidovská tradice i pozdější evropská mystika 
pro popisy andělských řádů, zejména pro hierarchii a jména padlých andělů. Jsou zde uvedeny 
i výčty jejich vin, kterých se dopustili, když lidem prozradili, co neměli. Mimo jiné i to, jak se 
ženy mají krášlit, aby byly atraktivní. Jedno z největších provinění vzbouřenců proti nejvyšší 
vůli mělo být prozrazení velkého pravěkého tajemství, jehož obsahem se budeme zabývat 
později. Právě tato vina si vyžádala trest, nad jiné tresty krutější. Zalíbení v lidských ženách 
se těmto Synům Božím, nebeským bytostem, patřičně vymstilo. 
 
Také antické mýty popisovaly vztah mužských bohů s lidskými ženami a nijak jimi 
neskrblily. Za jednoho z největších svůdců měl být považován sám nejvyšší bůh Zeus (2. pád 
Dia). Ke svým záletům nezřídka používal všelijaké lsti. Ke krásné Lédě, dceři aitólského 
krále, se přiblížil v podobě labuti. Léda pak porodila dvě vejce, ze kterých se vylíhla slavná 
dvojčata Kastor a Polux a s nimi společně Helena, nejkrásnější žena své doby. Kvůli ní se 
strhla slavná trojská válka, známá z Homérova eposu Ílias. Třeba Kallistó, dcera arkadského 
krále Lykaóna, další z mnoha milenek nejvyššího boha starořeckého pantheonu, byla 
potrestána jeho manželkou, bohyní Hérou. Poté, co z této nevěry porodila syna Arkáda, 
proměnila se do podoby medvěda. Héřinou lstí se medvědice Kallistó pak měla stát obětí 
svého syna Arkáda, který byl vášnivým lovcem a skvělým lukostřelcem. Zeus v pravý čas 
proměnil Arkáda v medvěda a oba, matku se synem, umístil na nebe, aby tam svítili jako 
slavná medvědí souhvězdí. Nejenom nejvyššímu bohu Diovi se líbily pozemské ženy. I 
ostatní bohové se v tomto směru činili. T řeba starořímský bůh války Mars přivedl do jiného 
stavu Rheu Silviu, matku dvojčat Romula a Réma, zakladatelů věčného města Říma. Přesto, 
že byla svým uzurpátorským strýcem Amuliem donucena se stát pečlivě  střeženou pannou 
vestálkou, aby neměla potomstvo. Po narození slavných dvojčat ji strýc Amulius chtěl nechat 
utopit v řece Tibeře, avšak zachránil ji bůh řeky Tiberianus a stala se jeho ženou. Bůh 
lékařství Asklepios byl synem boha Apolóna a Koronidy, dcery thébského krále. Zálety bohů 
nebyly vždy přijímány lidskými ženami oddaně a s vděkem. Daphné, dcera říčního boha 
Peneia, se před Apolónem dala na útěk, a když ji dostihl a chtěl ji obejmout, vlastními 
prosbami a čárami se proměnila ve vavřínový keř. Některé ženy proměnili rozhněvaní bozi, 
když se snažily před nimi utéci, jindy své lidské milenky proměnili proto, aby je takto 
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na poslední chvíli uchránili před ukrutnou pomstou svých žárlivých manželek. Proměnami 
žen v souhvězdí, rostliny, kameny a podobně se antické báje přímo hemží a lze se o nich 
dočíst především ve slavné básnické sbírce Metamorphosy (Proměny) od starořímského 
básníka Publia Ovidia Nasa. 
 
Ještě v historické době lidé věřili, že se mohou setkávat s bohy. V archaickém Řecku bylo 
běžné mínění, že člověk mohl snadno potkat některého boha na cestě. Proto bylo vždy nutné 
si ověřit, zda pocestný je obyčejný člověk a jaké má úmysly (Homér). Ovšem víra v to, že 
některý bůh si nalezl zalíbení v lidském protějšku a žádal fyzický sex, přetrvala mnohem déle.  
 
Přímo názorný příklad nabízí skandál ze starého Říma, který se odehrál v roce 19 našeho 
letopočtu. Bohatý patricij Decius Mundus se zamiloval do římské dámy Pauliny, a když ho 
odmítala, nabídl jí za jednu společnou noc dvěstě tisíc denárů ve stříbře. Paulina ho veřejně 
zesměšnila a on se rozhodl jí pomstít. Dozvěděl se, že Paulina patří k věřícím Isidina kultu. Za 
úplatek se dohodl s egyptskými kněžími, kteří provozovali Isidin chrám na římském pahorku 
Palatinu. Zdá se, že pro tyto Egypťany nešlo o nic, co by se jim příčilo, neboť k podobným 
situacím tu a tam zřejmě docházelo. Za Paulinou přišlo procesí Isidiných věřících se zlatými 
nosítky a dojaté dámě sdělili, že bůh Anubis se šakalí hlavou zatoužil s ní zplodit syna. Noc 
fyzické lásky mocného boha s vyvolenou lidskou ženou se odehrála v temné komoře chrámu, 
kam za dychtivě čekající Paulinou přišel Decius Mundus s šakalí maskou. Všechno by se 
zřejmě obešlo v poklidu, avšak nedlouho potom se patricij v opilosti a veřejně Paulině vysmál, 
že božským milovníkem byl on sám. Skandál se dostal až k císaři Tiberiovi, který dal okamžitě 
viníkovi zabavit majetek a poslal ho do vyhnanství. Egyptské kněze z římského Isidina chrámu 
dal ukřižovat a chrám zrušit. Následovaly další sankce. Čtyři tisíce mladých Egypťanů a Židů 
odeslal na ostrov Sardínii, aby tam zahynuli v nezdravém podnebí a v bojích s tamními piráty. 
Zároveň zakázal na území Říma veškeré projevy egyptských a židovských pověr (Tacitus, 
Suetonius).  
 
Zdá se, že ani tento skandál, ani kruté sankce nijak nenarušily prvky pradávné lidové víry. 
Ještě celá staletí se satiričtí autoři jako Lukianos a další strefovali do řádění všelijakých 
šarlatánů a podvodníků a do přílišné lidské důvěřivosti. Ovšem bezvýsledně. 
 
 
Znamení zavržených  
 
Některé velké bohyně, které byly uctívány v nejstarších dobách jako nositelky dobrodiní 
nejen v tajných ženských kultech, nýbrž i veřejně, se v obecném povědomí postupem času 
začaly proměňovat v bytosti démonické, zlé, roznášející zkázu. Avšak v tajných ženských 
kultech tuto podobu rozhodně neměly.  
 
Vůbec k nejstarším božstvům, zřejmě až z doby ledové, patřila řecká bohyně Nyx, 
reprezentující noc. Byla dcerou prvotního Chaosu a matkou boha věčného světla Aithéra a 
bohyně jasného dne Hémery. Jejími syny byli bůh smrti Thanatos, bůh spánku Hypnos, ale i 
převozník do říše mrtvých Charón. Zdá se, že s nástupem vlády nových bohů ( i jejích dětí), 
zeslábl její vliv a ustoupila do pozadí. Její místo zaujala božstva Uranos (Nebe) a Gaia 
(Země). V klasickém řeckém období už neměla prakticky žádné přívržence, alespoň ne 
veřejné. Ženské kulty se dovolávaly moudrosti Černé matky i nadále. Dcery bohyně Nyx si 
v antické mytologii zachovaly své místo jako obávané dcery Noci. K nejobávanějším patřily 
Erínye (Fúrie), které krutě mstily veškerá provinění proti původním mateřským pořádkům, 
zejména proti vrahům členů vlastní rodiny. Bohyní odplaty byla Nemesis, která se v průběhu 
času proměňovala ve stále monstróznější ztělesnění pomsty a hněvu. Nejvyšší bůh Zeus 



www.padychbooks.com 
 

42 
 

narušil její průchod spravedlnosti i pomsty tím, že ji unesl a sám na sebe tímto převedl zákon 
odplaty do svých rukou. Nemesis takto byla vykázána do ústraní a získala démonickou 
hněvivou podobu pomsty. K dcerám Noci patřily i Hesperidky, představující přechodnou 
večerní dobu. Tyto tři nymfy symbolizovaly Západ jako Bránu smrti. Velký respekt po celý 
starověk vyvolávaly Moiry (Sudičky), poslední tři dcery Noci. Jejich rozhodnutí původně 
nedokázal změnit ani nejvyšší bůh Zeus, avšak ten se v pozdější mytologii (zcela účelově) stal 
jejich otcem, aby na ně získal vliv.  
 
V ženské magii hrál velmi důležitou roli Měsíc a vše, co s ním souviselo. Rozhodně větší, než 
Slunce. I proto, že Měsíc byl odjakživa spojován s ženskými kulty a Slunce s mužskými, má 
se za to, že ženy měly svoji magii v nejstarších dobách více propracovanou než muži. Kromě 
toho po celý starověk (i dodnes) mužští kněží nosívali roucha, připomínající původní ženský 
oděv, sukni.  
 
K nejznámějším lunárním bohyním patřila Hekaté, nazývaná i královnou noci. Její 
geografický původ se shledává v severovýchodní Thrákii. To ji spojuje se vzýváním bohyně 
ve střední Evropě a v Malé Asii skoro před 6 tisíci lety (D.Georgeová: Mystéria Temné 
Luny). Jde o trojjedinou bohyni, spojovanou s černým měsícem. Ovládala magii, rituály, 
prorocké vize, porody, smrt atd. Její široká obliba vedla už záhy k začlenění do klasického 
řeckého božského pantheonu, přestože byla spojována s Titány, vzbouřenci proti nejvyššímu 
bohu Diovi. Nikdy se nepřidala k olympské společnosti bohů, avšak Zeus si jí nesmírně vážil. 
Původně mysteriózní božstvo se časem měnilo do ponurého až děsivého vzezření. Stále více 
se zdůrazňovaly její ničivé schopnosti na úkor původních tvořivých, až ji nakonec vzývali 
pouze jako bohyni podsvětí v tajných rituálech černé magie, zejména na místech, kde se v 
temnu noci setkávaly cesty.  
 
Výmluvný je osud Medúsy s hadími vlasy. Tuto zřejmě africkou (z Libye) trojjedinou bohyni 
zrozenou z moře a vládnoucí v poušti původně ukazovali jako ozbrojenou cudnou pannu 
s hadí korunou. Byla oděna v legendární aigidě, tunice z kozí kůže, rovněž nosila masku 
Gorgony (tvář se zlověstnýma očima, vyceněnými zuby a vyplazeným jazykem) a kolem pasu 
měla kožený vak s posvátnými hady uvnitř, kteří chránili jejich majitelku před pokusy o 
narušení jejího panenství. Ukrutná strašidelná maska měla být výstrahou před proniknutím do 
božských mystérií, jež obsahovaly proroctví, léčení, magii a sexuální hadí mystéria, 
poukazující na smrt a znovuzrození. Medúsu spojovali s menstruačními ceremoniemi. Její 
hrůznou masku mívaly kněžky údajně i při jí zasvěcených sexuálních obřadech, což 
zdůrazňovalo, že nejednaly za sebe, nýbrž za svoji bohyni. Medúsu dávali do souvislostí 
s bohyní Athénou jako jeden z jejích aspektů. Když však Athénu zařadili do olympského 
božského pantheonu jako jedinou ze starých bohyní, bylo nutno ji zbavit této ryze 
matriarchální stránky (povahy cyklické obrody prostřednictvím sexuálních rituálů), což bylo 
vyřešeno opět mýtickým zásahem. Pomocí patriarchálního hrdiny Persea, jenž utnul hlavu 
nebezpečné nestvůře Medúse (a bohyně Athéna pak vyskočila z hlavy nejvyššího boha Dia 
jako „jeho pouhá myšlenka“). 
 
Původně mocnou bohyni Lilith uctívali velmi horlivě po celém starověkém Blízkém východě 
i v Mezopotámii. V ranném Sumeru měla mít podobu mladé panny, pomocnice bohyně 
Inanny. Přiváděla muže z ulic do chrámu v Erechu k posvátným úkonům, které souvisely 
s kulty plodnosti. S ústupem moci ženských bohyní a posilováním patriarchálních božstev se 
její zjev a povaha stále víc démonizovaly. Divoký a nespoutaný aspekt ženské sexuality 
přecházel do podoby lascivního a nenasytného ženského démona, který svádí muže ve spánku 
a vyvolává v nich noční výrony spermatu. Pozdější patriarchální tradice ji vyhnala do pustin a 
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zahrnula ji nejhanlivějšími názvy. Např. ve staré židovské mystice je nazývána ďáblovou 
samicí.  
 
Příznačný byl rovněž osud pravěkých bohyní z nitra Evropy, což naznačují příklady z keltské 
mytologie, tedy již z doby historické, kdy je zřejmé, že původně šlo hlavně o bohyně 
lokálního významu. 
 
V Irsku někteří lidé dodnes věří na královnu víl Banschee, údajně se s nimi lze setkat ještě 
dnes. Tyto bytosti obývají kopce a mívají podobu mladých krásných žen s dlouhými zlatými 
vlasy, nebo naopak podobu stařen. Jejich noční kvílení a skřeky jsou odjakživa považovány za 
předzvěst smrti. Oblíbené byly u Keltů povídačky o svedení mužů některou z žen z nitra 
kopců. Svedený muž pak byl nucený žít věčným životem, avšak pouze v zásvětí, kde čas 
plynul mnohem pomaleji, než v reálném světě.  
 
Mnohými pověstmi opředli irskou a skotskou Caillech, tajemnou ženu s kapucí, o níž nikdo 
nevěděl, kým ve skutečnosti je, obzvlášť když se proměňovala v létě na hezkou dívku a 
v zimě na nehezkou stařenu, což naznačuje, že původně šlo o bohyni plodnosti s vlivem na 
vegetační období. Sedmkrát se jako mladá provdala a sedmkrát pochovala své muže jako 
starce. 
 
Za obzvlášť zlověstné považovali havrany, kteří doprovázeli bohyně Morrígny. Některé 
z těchto bohyní létaly v podobě havranů, usedajících na těla umírajících bojovníků, rády se 
živily jejich masem. Tradovalo se, že tyto bohyně si samy vybíraly muže a ti pak umírali, i 
když jejich přízeň sami odmítli. Samotná Morrigan, „velká královna“, měla být velmi zlá, 
usedala na prsa spícím mužům a působila jim tíživé sny, noční můry.  
 
Současně s tím, jak se měnil obraz původních pravěkých bohyní na ženské démony, působící 
nezřídka svojí agresivní magickou sexualitou, měnil se i pohled na jejich kněžky. Kdysi 
velekněžky a lidské bohyně, vyznávané veřejně s veškerou slávou, později prokleté 
čarodějnice, ukrývající se v temných lesích jako někde na konci světa.  
 
Ve starém slovanském bájesloví je poměrně dost místa věnováno Můře, démonické bytosti, 
která souvisí jak s životem člověka, tak i s dobou po jeho smrti. Můra vychází ze spícího 
člověka, který o tom ani neví, a napadá jiné lidi (hlavně ty, na které má spadeno), dokonce i 
domácí zvířata. Saje krev a zvířatům ještě navíc mléko. Víra v tyto převážně noční démony se 
udržuje ještě v dnešní době a mnozí lidé tvrdí, že se stávají cílem jejich útoků. 
 
V dnešním folklóru se setkáváme s bájnými bytostmi, např. s Luckami, paní Perchtou a 
dalšími, na něž se dlouhými věky a lidovou „tvořivostí“ doslova nabalily vlastnosti dnes už 
spíše působící jako nějaké groteskní karikatury.  
 
Zato v pravěku mohly mít „dcery Noci“ podobu zcela odlišnou a velmi vážnou. 
 
„...Naproti němu se v davu protlačila neznámá žena, která na něho tak upřeně hleděla, když 
vjížděl bránou. Opět si bedlivě prohlédl její tvář. Nezná ji, ačkoliv je mu tolik povědomá. 

Naklonil se přes ležící tělo a zašeptal: „Jak to, že tě neznám?“ 
„ Pleteš se, bojovníku!“ usmála se. 
„Jak se tedy jmenuješ?“ 
„Žvana.“ 
Zvláštní jméno! uvědomil si. To je přece jedno ze svatých jmen bohyně Vludy!  
Ale to už k němu přistoupil otec, který ho popadl za paži a vedl ho do své chatrče.  
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„Kdo je ta žena?“ obrátil se na otce. 
„Která?“ 
„Žvana!“ 
„Kde ji vidíš?“ podivil se otec. „U nás žádná Žvana nežije.“ 
Vymanil paži z otcova sevření. Ohlížel se po ženách. Viděl jich tam hodně, ale zrovna tu, se 

kterou mluvil, nikde neviděl. 
Zvláštní... Kdo to vlastně byl? Bohyně Vluda určitě ne...“ (Jan Padych: z konceptů) 

 
--- 
 
„...Něco se pohnulo. Něco uvnitř chaty, za jeho zády. 

Hbitě se otočil a poskočil do sedu.  
Ve svitu dohasínajícího ohniště vidí, že na dosah ruky někdo sedí. Nějaká žena. 
„ Hasato, jsi to ty?“ 
„Zblízka rozezná příjemně usmívající se tvář. Jeho žena to není. Ale je jí podobná. 
„ Žvana,“ zašeptal. 
„Ano, jsem to já,“ natáhla ruku a ucítil na tváři jemné pohlazení. 
Odtáhl se: „Kdo jsi, že takto přicházíš uprostřed noci?“ 
„ Sám to přece víš,“ zašeptala a pohladila ho po holé noze. 
Posedl ho zvláštní pocit. Postupně ho zamrazilo po celých zádech. Žvana je pramáti, je 

život i samotná země. Přijímá k sobě mrtvé... 
„ Přišla jsi mi říct...“ nedokázal říct, co chtěl. 
„ Ne, bojovníku,“ poněkud zvážněla. „Nepřišla jsem si tě odvést.“ 
Už nepadlo ani slovo. Bylo to poprvé, co se někomu podřídil. On, první bojovník. Ale tady 

netasil meč. Tady se podřídil nesmírné moci bohyně největší z největších...“ (Jan Padych: 
z konceptů) 
 
--- 
 
„...Rozhodl se, že se Hasatě zmíní o Žvaně. Když patřila ke Kancíziným družkám, měla by o 
ženských tajemstvích vědět víc, než obyčejné ženy. 

„ Poslyš,“ zašeptal, „říká ti něco jméno Žvana?“ 
Najednou ji pláč přešel a ještě s očima plnými slz se vzepřela lokty o lůžko.  
„ To víš, že o Žvaně něco vím, ale proč se ptáš?“ 
Vylíčil jí, co ho potkalo v bouři, že v Gorinu mluvil s přízrakem ženy, kterou tam nikdo 

neznal ani neviděl, a že Žvana přišla za ním do chaty zrovna před soubojem a zachránila mu 
život.  

Hasata celou dobu naslouchala s vytřeštěnýma očima a pak nehybně a dlouze hleděla do 
stropu, kde se míhaly stíny od praskajícího ohniště.  

„ Pokud to byla opravdu Žvana, pak se mi nediv...“ nedořekla a zase dlouze hleděla nahoru 
bez pohnutí.  

Trpělivě čekal a přemítal, že jí raději neměl nic říkat. Potom se osmělil a začal ji hladit a 
skoro dorážel. Ona si však jeho doteků nevšímala, snad jako by byly z jiného světa. 

„ Žvana není obyčejná žena,“ šeptala pak jako ze snu. „Není to ani morava, ani stuhína. 
Ona nevychází ze spících lidí, ani z čarodějů. Je to opravdová bohyně. Když chce, dokáže 
chodit po zemi jako lidská žena. Objevuje se tam, kde se sama chce objevit a ukáže se, komu 
se sama chce ukázat. Je to pravá žena, zatímco my všechny, které se ženami nazýváme, jsme 
jenom jejím pouhým odleskem, jako se od vodní hladiny odráží světlo slunce nebo měsíce, 
anebo lidská podoba...“ 

Zmlkla a viděl na ní, že se zalekla toho, co všechno prozradila. Ale určitě ji víc mrzelo 
něco jiného...“ (Jan Padych: z konceptů) 
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Plameny pekelné 

V 6. století v římské říši definitivně zvítězilo křesťanství nad pohanstvím. Uctívání 
pohanských bohů bylo oficiálně potlačeno a s ním i čarodějnictví jako jeden z dosud 
charakteristických doprovodných prvků pohanství. Ve městech říše (hlavně v centrech) vládla 
víra v jediného Boha. Ve vesnicích a v odlehlejších koutech impéria však původní bohové 
přežívali bez výrazných změn. 

Až do 13. století (Lecky: Dějiny racionalismu v Evropě) nedocházelo k popravám čarodějů z 
pouhého poukazování na magickou praxi. Stalo se tak až potom, kdy v Evropě začala narůstat 
vlna mimořádně silné atmosféry hrůzy z ďábla a kdy kacířské bouře vážně ohrozily dosud 
pevnou stabilitu církevní i světské moci. Celých 20 let nepřetržitě od roku 1209 trvala válka 
albigenských kacířů s křižáky, při které byla jižní Francie tak vypleněna, že měla připomínat 
poušť. Hrůza z kacířských hnutí přiměla pak církevní představitele té doby ke krutým 
opatřením proti všem projevům kacířství, do něhož bylo zahrnováno i čarodějnictví jako jeho 
zvlášť odporná forma. Synodem v Toulouse v roce 1229 (tj. vzápětí po ukončení války s 
albigenskými kacíři) byla stanovena biskupská inkvizice, mající za úkol vyhledávat kacíře a v 
případě jejich neústupnosti je předávat k potrestání světské spravedlnosti. Inkvizitoři zahájili 
své působení nejdříve ve Francii a v Německu. K nejhorlivějším z nich patřil Konrád z 
Marburka, generální inkvizitor pro Německo. 

Mučení při výsleších nebylo zprvu povoleno, inkvizitoři je však používali. Mučení pak 
legalizovala v roce 1525 bulla papeže Innocence IV. 

Účinný program k potírání čarodějnictví získali inkvizitoři na konci 15. století v neblaze 
proslulém traktátu "Kladivo na čarodějnice", jehož autory byli dva dominikáni Institoris a 
Sprenger. Kromě přehledu do té doby známých teorií a poznatků o čarodějnictví (včetně těch 
nejbizarnějších) je na tomto traktátu patrná i mimořádně chorobná nenávist k ženám. 

Inkvizitoři poukazovali na nesmírně rozsáhlou síť organizace, kterou ďábel rozvinul uprostřed 
křesťanské Evropy. Kolik osob přišlo o život při odkrývání této tajné organizace, nelze určit, 
snad jenom zhruba odhadnout. Podle Bedřicha Šindeláře (Hon na čarodějnice) se tyto odhady 
pohybují od několika desítek tisíc až do 9 miliónů. Z toho v letech 1575-1700 asi na 1 milión 
osob (většina v zemích katolických, značná část však i v zemích protestantských). Kolik z 
takto popravených osob se opravdu zabývalo čarodějnickou praxí, která mohla někomu 
způsobit škodu, zůstane nezodpovězeno. Co však zodpovědět lze je to, že naprostou většinu 
popravených tvořily ženy. Tyto soudy se nevyhýbaly ani jeptiškám, z nichž několik jich bylo 
napřed považovaných za svaté ženy a pak odsouzeny jako čarodějnice. Staly se i opačné 
případy, kdy osoby považované za čarodějnice se staly světicemi (Peter Ditzenbacher: Světice 
nebo čarodějky?). 

Autor "dějin racionalismu" připomíná, že pronásledování čarodějnictví už od samého počátku 
budilo pochybnosti u mnoha vzdělaných mužů, avšak málokdo si v ovzduší hrůzy a 
náboženského teroru mohl dovolit dát najevo svůj postoj. K prvním veřejným odpůrcům 
těchto procesů patřil Heinrich Cornelius Agrippa s Nettesheimu, o němž je známo, že kromě 
medicíny a filosofie ovládal mistrně i tajné okultní vědy. V roce 1519 svedl vítězný spor s 
inkvizitorem Savinim o život jedné vesnické ženy, čímž si způsobil množství vlivných 
nepřátel a řadu potíží. Po jeho smrti se šířily fámy, které měly za cíl očernit jeho odkaz. Podle 
jedné z nich ho životem provázela démonická bytost v podobě velkého černého psa. Osobou 
Agrippy z Nettesheimu zřejmě nastala doba otevřených polemik, přičemž problém 
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čarodějnictví se stal skutečným bitevním polem, neboť tyto útoky humanistů vážně 
zpochybňovaly jeden z dosud pevných základů církevně feudálního řádu. 

Koncem 17. století v Evropě už čarodějnické procesy značně ochabovaly a v 18. století 
zanikly. V Německu byla ještě roku 1756 jedna osoba popravena stětím. Snad nejpozději bylo 
toto pronásledování ukončeno v Mexiku (1874 ve městě San Juan). Ústup od stíhání 
čarodějnictví si postupně vyžádal i promítání do právních norem. 

Ve středověku se k čarodějnictví pojily i představy o sabatech, které měly představovat 
schůzky čarodějů s ďáblem, vládcem všech temných sil a tím i pánem čarodějů a černých 
mágů. K sabatům mělo docházet hlavně v noci mezi 30. dubnem a 1. květnem (Valpuržina 
noc), ale i v jiné noci. 

Ďábelská setkání se měla odbývat na opuštěných místech, kam se čarodějníci měli dostávat 
vzduchem. K letu jim měly sloužit zvláštní čarodějné masti. Jimi si natírali holá těla, upadali 
do narkotického spánku, a zatímco jejich těla ležela bez známek života, jejich dvojník 
(astrální tělo) odlétal na schůzky s ďáblem a ostatními čaroději. 

Sněmu měl předsedat ďábel, podobný většinou napůl člověku, napůl kozlu. Po rituálu, 
představujícím zpravidla hanobení katolického mešního obřadu, nastávalo divoké karnevalové 
veselí, spojené s výstřelky nejrůznějšího obsahu. Po sabatu se čarodějníci vraceli opět letem 
do svých těl a probouzeli se znechuceni z toho, že se museli odloučit od svého pána a své 
společnosti. 

Byly prováděny rozbory těchto čarodějných mastí a pokusy, které prokázaly jejich narkotické 
složení, především obsah výtažků z blínu, mandragory, rulíku a dalších rostlin a plodů. 
Experimentátoři po probuzení z narkotického spánku většinou shodně uváděli pocit prudkého 
letu vzduchem, účast v bouřlivých orgiastických rejích se smyslnými, mnohdy až groteskními 
výstřelky. 

Čarodějnické procesy probíhaly nepravidelně ve vlnách. Příčiny byly spatřovány v projevech, 
které se považovaly za záměrné magické řádění. Z medicínského hlediska se dnes usuzuje, že 
mohlo jít především o hromadné otravy obilné mouky například nevědomým smíšením 
s námelem, nebo kontaminací toxickými plísněmi, což kromě jiných potíží může někdy 
působit i psychotropně (námel působící jako LSD), mohou nastávat dočasné změny v mužské 
potenci, narušení menstruace, například i předčasné pohlavní vyspívání děvčat. Lidé 
středověku a začátku novověku, kteří měli zkušenosti s podívanou na popravy ohněm, 
nedokázali vysledovat pravý okamžik smrti popravených a mohli mít dojem, že pálené tělo je 
dlouho živé, když stále docházelo k pohybům i různým zvukům.  
 
Vydání čarodějnice k upálení mělo být chápáno jako milosrdný akt pro zkažené duše, které 
může z kacířského moru zachránit pouze očistná síla ohně. A zároveň zde byl k vidění živý 
spektákl, přímo symbol posledního soudu s padlými anděly. 
 
Odsouzeným mnohdy nebylo dovoleno, aby usnuli. Žalářníci je často budili. Více se báli spící 
čarodějnice, než bdící. Dle jejich mínění mohla ve spánku opustit tělo a třeba se jim i pomstít. 
Všelijakých historek kolovalo nesmírné množství. Už v antice jich bylo mnoho zapsáno a 
byly nesmírně oblíbené (obzvlášť obávané byly čarodějnice z Thessálie, ze severní hornaté 
oblasti Řecka). Ve středověku těchto historek ještě přibylo, mnohé se šířily i ústně. Strach 
z čarodějnic se odráží i ve folkloru, ale i v dnešní lidové víře. Dosud se věří na můry, na tzv. 
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přiléhání ve spánku i v bdění, tady v jakýsi druh duchovní agresivity, která se přičítala již 
zmiňovaným ženským démonům. 
 
Stačí jen prolistovat první část neblaze proslulého traktátu „Kladivo na čarodějnice“ a 
poznáme, že inkvizitoři se snad nejvíc ze všeho obávali právě agresivní sexuality démonů, 
inkubů a sukub. Obviňovali čarodějnice z šíření tohoto zla, neboť se prý sexuálně stýkaly 
s ďábly v lidské podobě a šířily tak mezi lidmi neřesti: „...Avšak důvodem a příčinou toho, 
proč se ďáblové proměňují na inkuby a sukuby, není rozkoš, protože duch nemá maso a kosti, 
avšak spíše je to ten záměr, že nezřízené neřesti mohou člověku způsobit dvojnásobnou újmu, 
jak na těle, tak i na duši, a že lidé tak budou více vydáni všem neřestem...“ (Sprenger a 
Institoris: Kladivo na čarodějnice, překlad J. Lenková) 
 
Populární kniha dvojice psychiatrů Vladimíra Vondráčka a Františka Holuba podává velmi 
obšírné popisy pradávných mýtů a pověr, které se nějakým způsoběm mohou projevit ve 
snech i vizích pacientů. Nechybí ani samostatná kapitola, věnovaná inkubům a sukubám, z níž 
si část uvedeme: „...Ve středověku se mnoho mluvilo o sukubech a inkubech a naprosto se 
v ně věřilo. Sukubové a inkubové byli démoni, přízraky, které se zhmotňovaly, aby souložili 
s lidmi. Inkubus (od latinského incumbere = ležeti nahoře) souložil s ženami, sukubus (od 
succumbere = ležeti vespod) s muži. Kladivo na čarodějnice prohlašuje, že ďábel – inkubus 
nemá vlastní sperma, a že má-li oplodnit ženu, musí nejdříve jako sukubus přijmout sperma 
nějakého muže. 
Inkubus nemusí přijít v podobě lidské, nýbrž též jako opice, medvěd, pes, kozel, moucha, 
kocour aj. Pocity při souloži s inkubem nebo sukubem byly zcela hmotné, ale tito démoni 
viditelní zpravidla nebyli. Kladivo čarodějnic tvrdí, že často byly v přírodě dopadeny 
čarodějnice provádějící kohabilitační pohyby, aniž bylo vidět jejich partnery. Některé vdané 
čarodějnice vypověděly, že je inkubus každé noci navštěvoval, aniž vedle ležící manžel cokoliv 
spatřil. Šlo asi většinou o onanii. 
Soulož s démonem byla velmi bolestná. Jedna čarodějnice vypověděla, že bolí jako normální 
porod. Rozkoš se prý vůbec nepociťuje. Inkubův penis je dlouhý jako paže a porostlý rybími 
šupinami. Jiná čarodějnice vypověděla, že je napůl ze svaloviny, napůl ze železa. Všechny 
čarodějnice svorně tvrdily, že jeho sperma je studené. Inkubus prý čarodějnicím za soulož 
platí. Někdy štědře, jindy málo. Obyčejně se však peníze od něho změní ve smetí  
nebo střepy. 
Názory o tom, může-li inkubus ženu oplodnit, se různily. Z těch, kteří to připouštěli, jedni 
tvrdili, že plod této ďábelské lásky může vypadat jako člověk, ale vyznačuje se například 
chlupatostí nebo šeredností („Bůh šelmu poznamenal“). Jiní říkali, že je to monstrum, 
například dítě s vlčí hlavou nebo hadím ocasem. A konečně jiní, že čarodějnice od inkubů rodí 
zvířecí netvory, jako hady, ropuchy, žáby, ještěrky, červy apod. Zvláštním druhem spojení 
čarodějnice s démonem byli podle německé báje tvorové housenkovití, různobarevní, 
nejčastěji však bílí s černou hlavou. K porodu prý docházelo již za několik týdnů po oplození 
čarodějnice...“ (Vladimír Vondráček a František Holub: Fantastické a magické z hlediska 
psychiatrie) 
 
 
Sex a magie 
 
V zásadě se magie člení na dvě části. Na magii ceremoniální a magii myšlenkovou. Oba 
způsoby se odjakživa všelijak kombinovaly a prolínaly. 
 
Ceremoniální forma spočívá v naprosto přesném opakování postupů, které jsou předepsány 
nebo se tradují ústně. Někdy se dokonce vyžaduje použití původního jazyka, který má být 
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příslušným entitám blízký a lépe srozumitelný. Každá odchylka je považována za nežádoucí, 
případně i nebezpečnou. Entity prý bývají různé a jako někteří lidé, také ony se mohou 
zachovat různě, obzvlášť když se cítí být uražené. Používají se obřady z minulosti i některé 
nově utvořené. Entity bývají převzaty ze starých magických tradic, třeba z antické mytologie, 
staré židovské mystiky nebo také z Bible. Někteří mágové si entity tvoří sami. 
 
Formu myšlenkovou, jak uvádějí staří okultní autoři (např. K. Weinfurter), praktikovali 
šamani už v době ledové, když připravovali lovce na příchod stád mamutů a jiné velké zvěře. 
Tato myšlenková magie má mnoho způsobů a je považována za velmi účinnou. Začátkem 20. 
století přišel původně humoristický autor P. Mulford s hnutím „Nová myšlenka“ (myšlenky 
jsou věci), z něhož pak čerpali autoři pro psychologické rady jak zbohatnout, jak získávat 
štěstí v lásce apod. Tyto postupy se velmi rozšířily a běžně se používají dodnes. Dle „Nové 
myšlenky“ je nutno začít se stanovením konkrétního cíle a neustále na něj myslet. Míra 
myšlenkové energie pak ovlivňuje výsledek. Po určité době se stav začne měnit k lepšímu. To 
je základní idea tohoto hnutí kromě dalších rad a doporučení, přidávaných později, třeba jak 
se chovat v určité situaci, jak volit slova apod. 
 
Za velmi účinný způsob ovlivňování je považována sexuální magie, neboť údajně disponuje 
nesmírně silnou energií. Někteří autoři zdůrazňují, že není větší magické síly. Při vyvrcholení 
se má uvolnit obrovská energie a dle jejich mínění je hřích jí plýtvat pro pouhé osobní 
uspokojení. V rukou mága je sexualita velmi mocným nástrojem. S touto energií se pracuje 
podle toho, jaký účinek je vyžadován. Velmi účinná je askeze, úplné nebo časově omezené 
odřeknutí se sexu. Na druhé straně pak byl odjakživa používán i sex až perverzní. Uvádí se, že 
někteří mágové používají střídavě obojí formy a sledují tím určité cíle. 
 
Lze předpokládat, že sílu sexuální magie znali už lidé v pravěku a úspěšně ji používali i ve 
vyspělých starověkých civilizacích (Pierre de Lasenic: Magie sexuelní). Zdá se, že ji někdy 
hojně využívaly některé gnostické sekty v dobách počátků křesťanství, avšak jediné zmínky 
se dochovaly ze spisů církevních autorů, kteří pro tyto praktiky nacházeli jen výrazy 
nejhlubšího opovržení a spojovali je s nejtemnějšími silami (luciferiáni atd.). Více než 
tisícileté období důsledné křesťanské cenzury způsobilo, že schopnosti sexuální magie 
doslova objevil až mág 20. století Aleister Crowley díky svým čilým stykům s mystickými 
skupinami po celém světě.  
 
Tantrický sex, reprezentovaný knihou autorky M.Anand „Umění sexuální magie“ shledává 
správný okamžik výtrysku ohromné energie při společném vyvrcholení obou partnerů, pokud 
tento okamžik byl předtím co nejvíc oddalován. Situace se přirovnává k výstřelu, nesmí se 
však přitom zapomenout na vytýčený cíl, kterého je třeba dosáhnout. Důležité zde má být 
správné načasování. Magické ovlivňování je podle této knihy možné rovněž při masturbaci 
v naprosté samotě. 
 
Uvádí se, že sexuální magie má široké využití. Například k věštění a evokacím entit z jiného 
světa. S entitami lze také obchodovat, dávat jim svoji sílu výměnou za jejich služby nebo 
dary. Obdobně lze sytit další entity, takto lze vzdávat hold božstvům a posilovat jejich sílu 
(jejich egregory). Uvádějí se také invokační a další techniky.  
 
Někteří autoři připomínají takzvaný astrální sex. Muži jej mívají s tzv. sukubou, která má 
podobu obzvlášť vášnivé milenky. Ženy s inkubem, neobyčejně skvělým milencem. Tyto 
situace bývají spojovány s astrálním cestováním, kdy se má astrální tělo člověka odpoutat od 
tělesného těla, které zůstane jako bez života, a cestovat podle přání dotyčného. Údajně se 
takto dá zažít i sex, který navštívenému (nebo navštívené) má připadat dokonce jako velmi 
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reálný a navíc ještě neobvykle dokonalý. Jsou i tvrzení, že takovýto host může mít podobu 
někoho, koho navštívený (nebo navštívená) velmi dobře zná. Může jít i o osoby zcela 
neznámé. Zejména anonymní autoři publikující na internetu popisují, jak je snadné něco 
takového vyvolat.  
 
Jim DeKorne popsal takovýto prožitek ve změněném stavu vnímání při jednom ze svých 
experimentů: „ ...(Později jsem si uvědomil, že to muselo být doleji na poloostrově, patrně 
Menlo Park). Nebyla to žádná halucinace – pořád jsem schopen si vybavit nábytek a styl, 
kterým byl pokoj zařízen. Nebylo tam rozsvíceno, ale mohl jsem rozlišit vše, jako za denního 
světla. Pokoj byl ponořen do zlatě ambrového světla, které nevrhalo žádné stíny. Vpravo 
v popředí stála další mladá žena. Byla zhruba stejně stará jako ta první – kolem dvaceti – 
malá hezká, s krátkými světlými vlasy. Na sobě měla krátkou noční košilku. Byla si mé 
přítomnosti ve svém bytě vědoma a byla zmatena, ale spíše takovým vzdáleným, nejasným a 
náměsíčným způsobem. Přestože jsem zažíval změněný stav vědomí, byl jsem v určitém smyslu 
zcela bdělý – kdežto ona se naopak chovala jako někdo, kdo sní. Během celého zážitku tento 
rozdíl našeho vnímání přetrvával. Otočila se a mířila do haly po mé pravici. 
„ Vůlí“ jsem ji sledoval – nevím, jak jinak to mám popsat. Není to stejné, jako když se člověk 
rozhodne vykročit. „Vznášel“ jsem se přes pokoj a pak halou za ní – naprosto zvláštní pocit. 
Prostě na to „pomyslíte“ a už se pohybujete. Cestou jsem spatřil napůl otevřené dveře 
skutečné (ne snové) koupelny, ručníky visící na dveřích od sprchy, výlevka, toaletní stolek, na 
podlaze zmuchlané části oblečení. Na konci haly byly další dveře – nějak jsem věděl, že to je 
její ložnice. Zastavila se, otočila a spatřila mě se vznášet za ní. Na tváři se jí objevila panika! 
Proklouzla kolem mě a utíkala halou. V žádném případě jsem jí nechtěl nijak ublížit. Byl jsem 
velmi povznesen zkušeností, kterou jsem zažíval, cítil jsem velikou zvědavost a touhu 
komunikovat či navázat nějaký kontakt. Udělal jsem jakousi otočku ve vzduchu a zamířil 
zpátky do obývacího pokoje. Zastavila se u stolku vedle gauče a nervózně hrábla pro něco do 
popelníku. Myslím, že to byl nedopalek cigarety (astrální špaček!?). V panice se mi snažila 
ten předmět nacpat do ruky. Z mého pohledu šlo o jakousi její snovou logiku, jako kdyby se 
snažila mně vnutit nedopalek cigarety, a tím mě donutit, abych zase zmizel. 
(Toto nutkání nebylo možno ovládat – známka toho, že jsem nebyl plně pánem svého jednání, 
ačkoliv jsem byl plně při smyslech.) Jemně jsem uchopil její rameno a čekal, že všechno zmizí, 
jak tvrdil Fox ve své knize. Ale k mému překvapení byla tato druhá žena, na rozdíl od první, 
zcela hmotná. Bylo to přesně stejné, jako kdybych se dotknul „skutečné“ osoby. Jasně jsem 
cítil látku noční košile a teplo jejího těla pod ní. 
Až do té doby jsem si nebyl ze své strany vědom žádných úmyslů (tedy jiných, než nutkavé 
zvědavosti). Ale v momentě dotyku se celá věc okamžitě změnila v sexuální záležitost., něco 
jako kdybych zapnul vypínač, který sepnul jakési magnetické pole. Během zlomku vteřiny mě 
odstrčila, pak přešla do druhého extrému a prudce mě k sobě strhla do zoufalého objetí. 
Políbil jsem jí krk a byl jsem si jasně vědom toho, jak se moje vousy dotýkají její pokožky. (Byl 
to velmi, velmi skutečný pocit.) Zaklesla za mě nohy a vášnivě mě líbala na ústa. nedošlo 
k žádnému „proniknutí“ v normálním slova smyslu, pouze nás na krátký okamžik spojilo 
oslnivé modrobílé světlo, podobné, jaké vytváří svařovací oblouk...B-Z-Z-Z-T! 
BUM! Byl jsem ve své posteli a byl jsem zcela bdělý. Vedle mě spala moje žena. Srdce mi 
bušilo tak, že jsem se bál, že mám infarkt. 
Stěží jsem popadal dech – měl jsem pocit, že jsem rychlostí světla narazil do svého fyzického 
těla. Vstal jsem, bloumal bytem ve světle ranního svítání a snažil se uklidnit. Z nějakého 
důvodu jsem byl poděšen...“ (Jim DeKorne: Psychotropní šamanismus – psychotropní 
rostliny v čarodějnictví, vydala KNIHOVNA MOMO A VITARIAN) 
 
Jak tento příklad posoudit podle magických modelů?  
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Model démonologický. Většinou vyvolá akci, ve které se projeví nějaká entita, již existující 
nebo vytvořená. Ta je pověřená většinou nějakým jedním speciálním úkonem. Jedná se o 
nejstarší model.  
 
Model energetický. Vyvolá energii (nebo víc energií). Jde hlavně o nabíjení předmětů 
magnetismem, o magnetické léčení. Nebo také o vysílání energie. 
 
Model psychologický je nejmladší. Magii staví do nitra lidské psychiky. Mág zde komunikuje 
s duchy, démony a anděly, v nichž spatřuje projekce jednotlivých archetypů. Model se opírá 
především o Freudovu psychoanalýzu. 
 
(Podrobněji o těchto filosofických konceptech v knize Josefa Veselého: Magie) 
 

Uvedenou experimentální ukázku lze zařadit do modelu démonologického, pokud připustíme, 
že šlo o opuštění fyzického těla. Ovšem zřejmě bude přijatelnější hledisko psychologické, že 
vše se odehrálo ve světě představ.  
 
 
Tajemný dar  
 
Do souboru dávných mýtů, které vyprávějí o soubojích bohů a vzpourách obrů a nestvůr proti 
bohům, patří i starozákonní kniha Genesis, která líčí, jak Synové Boží nalezli zalíbení 
v dcerách lidských a zplodili s nimi pokolení obrů. Tuto mýtickou epochu blíže popisuje 
kniha Henochova, která byla původně zřejmě sepsána v aramejštině a její vznik se klade do 
období 2.-1. stol. př. n. l. Její autorství je připisováno předpotopnímu patriarchovi Henochovi, 
sedmému praotci po Adamovi, velkému znalci Božích tajemství (ve starověku byla takováto 
fiktivní autorství běžná). Podle starozákonní tradice Henoch díky své moudrosti ani nezemřel 
jako obyčejný člověk, nýbrž byl Bohem vzat na nebesa. Henochova kniha nebyla zahrnuta do 
kánonu biblických knih. Každopádně měla ohromný význam pro pozdější starožidovskou 
tradici, stala se rovněž podkladem pro vznik kabaly a inspirací pro další esoterní teorie a 
systémy. Čerpají z ní i dnešní kulty UFO, které v ní spatřují mýtický podklad pro svá tvrzení 
o přistání mimozemšťanů na Zemi a vyšlechtění dnešní lidské rasy. 
 
Podle 2. Henochovy knihy pak Synové Boží prozradili lidstvu (nejspíš dcerám lidským) řadu 
tajemství, mezi nimi astrologii, magii a znalost bylinkářství, nemluvě o krášlení žen, atd. 
Z obrů, kteří se narodili z tohoto zalíbení, vznikli pak zlí duchové. Jeden z hlavních vůdců 
Synů Božích se dopustil největší zrady. Ačkoliv sám nenalezl zalíbení v lidské ženě, učinil 
něco mnohem horšího. Vyzradil dávné „tajemství z pravěku“. 
 
Co bylo ve starověku považováno za tajné umění z pravěku, dozvídáme se ze spisu 
novoplatónských filosofů ze začátku 4. století n. l. Iamblicha a Porphyria „O mystériích 
egyptských“. Zejména „božský Iamblichos“ byl povolanou osobou, jistě povolanější, než jeho 
učitel Porphyrios. Napsali o něm, že když konal své obřady a modlitby, zvedala se kolem 
něho záře, byly mu přičítány divy a zázraky. Tím velkým tajemství z dávného pravěku, 
pradávným i pro bytosti z počátku věků před potopou, měl být druh magie, zvaný theurgie. 
Tedy druh magického umění, jímž bylo možno evokovat entity, anebo je přímo tvořit 
zvláštními obřady, kdy se první obrysy vyvolávaných entit měly ukazovat v dýmu a páře. 
Theurgie byla v antice považována za formu styku s vyššími druhy duchovních entit, 
s démony, anděly i bohy. Naproti tomu göethie (pro styk s nižšími bytostmi i s duchy 
zemřelých) byla považována za nízké čarodějnictví (dnes snad tzv. psychurgie). Je tedy 
zřejmé, že název „tajemství (či umění) z pravěku“, obsažený v obou zmíněných esoterních 
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spisech (třebaže s odstupem staletí), lze považovat za jakýsi „technický termín“, shodný pro 
tutéž nauku.  
 
Oba ezoterní spisy mají ještě něco společného. Podávají popisy a třídění nadpřirozených 
bytostí. Spis novoplatoniků ze 4. století n.l. zřejmě čerpá z tradic lidové víry a z pověr velmi 
starých, jejich působení lze bezpochyby hledat v nitru pravěké Evropy. Třeba to, že 
z významného člověka se po smrti stane héros polobůh, a pokud je i po smrti náležitě uctíván, 
dokonce i bůh. Tato idea mohla být rozšířená a bezpochyby se stala vizí mnohých pravěkých 
velmožů. Jejich nákladné pohřby, spojené s lidskými oběťmi (například usmrcení oblíbených 
žen atd.), by tomu mohly nasvědčovat.  
 
Právě theurgie, tento ceremoniální druh magie k vyvolávání i tvorbě nových entit, měla být 
nejspíš tajemným darem Synů Božích dcerám lidským. 
 
Příklad theurgické praxe v době bronzové: 
 
„ ...Dobře ví, co vhodit na oheň, když vědma rozjímá o věcech bohyně Vludy, anebo co má 
zamíchat do tekutin, aby byly barevné a v kotlíku se mísením tvořily různé tvary, z nichž 
vědma čte své věštby. Ona by nikdy nesáhla ke způsobu, kterým se kanis Labkanis vydal za 
předky. Sevla Knyraška by na oheň dala jiné pryskyřice, právě ty, co má ve vedlejší truhle na 
samém dně. Ona by nešla za duchy předků, to oni by přišli za ní, vystupovali by z ohně jako z 
podzemí a formovali by se z dýmu, někdy celí, jindy pouze jejich části, podle blízkosti 
některého ze svátků, jež vždycky náležely mrtvým. Kalanis dobře ví, v čem záleží vědminy 
způsoby. Ona vyjednává především s duchy, a když naslouchá Vludinu pramínku a šelestu 
Tjusisova dubu, většinou to nebývají tito bohové, nýbrž duchové a někdy dokonce i velmi 
mocní démoni, kteří tyto bohy zastupují, anebo se za ně třebas i vydávají. Podobně by se 
někdy starý Drhdoudis hrozně rád vydával za kanise rodu, kdyby jenom trochu mohl. 
Nejednou jí Kalanis také vypomáhal při výrobě všelijakých amuletů k ochraně před zlem a 
talismanů k dosažení určitých cílů. Vyráběl i nejrůznější návazy a závěsné váčky proti 
nemocem, přičemž si musel drmolit všelijaké formulky, při kterých nesměl změnit pořadí slov, 
ani jejich znění, ačkoliv některá slova zněla nesrozumitelně a vůbec neznal jejich význam. I 
tyto formulky si pamatuje, takže on by jí rozhodně uměl pomoci...(Jan Padych: Z pravěkých 
ság – Nesmrtelný) 
 
A co naše tajemství pravěkých žen? Co tajemství démonických bytostí, vládkyň temných 
nocí? Je mýtus o darech Synů Božích dcerám lidským tou pravou odpovědí na naše otázky? A 
bylo právě theurgické umění tvořit entity zrovna nezbytné k oživování sukub a inkubů? 
Zkusme se porozhlédnout po dalších možnostech... 
 
 
Duše světa 
 
Představy o Duši světa jsou velmi staré a zabývali se jimi i významní antičtí filosofové. 
Pythagoras ze Samu v 6. století př. n. l. měl prohlásit, že veliká Duše světa vládne všude jako 
plastická podstata, utvářená dechem tvůrčího Ducha, že je prostřednicí mezi viditelnem a 
neviditelnem, mezi duchem a hmotou, mezi nitrem a vnějškem v makro i mikrokosmu. Podle 
Herakleita z téhož století duše opouštějící tělo se navrací k duši veškerenstva, se kterou je 
stejnorodá. Nejslavnější antický filosof Platón (4. stol. př. n. l.) ve svém dialogu Timaios 
napsal, že tělo světa je províváno a zahaleno Duší světa, která umožňuje jeho poznávání, 
avšak nevytváří ho. Novoplatonik Plotinos ve 3. stol. n.l. prohlásil, že celá Duše světa je 
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přítomná v každé individuální duši, takže každá duše v sobě nese celé veškerenstvo. Dost tím 
připomíná indickou nauku, vztah bráhma-átman. 
 
O Duši světa se s oblibou zmiňoval okultní spisovatel K. Weinfurter ve svých knihách, nejvíc 
pak v souvislostí s hnutím Nová myšlenka, založeném na myšlenkové magii. Každá 
myšlenka, každý čin, vše je uloženo, nic nezanikne. Myšlenky se propojují, proto je nanejvýš 
užitečné myslet pozitivně, neboť dobré myšlenky přivolávají dobro a zlé myšlenky zlo. Duší 
světa jsou propojeni lidé celého světa, kteří mají spolu něco společného. Třeba lidé 
provozující nějakou profesi uvažují v mnohém stejně, i když jeden žije v Evropě a druhý 
v Austrálii nebo na Aljašce. Duše světa hraje rovněž důležitou roli ve styku se světem 
nadpřirozena. Pradávné představy o Duši světa se bezpochyby staly podkladem pro formování 
představ o astrálním světě. 
 
 
Astrální svět  
 
Snahy o působení na astrální svět patřily odjakživa do okruhu tajných věd (hermetismus podle 
Herma Trismegista). Dnes už jsou tato tajemství veřejně přístupná. 
 
Jim DeKorne v knize „Psychotropní šamanismus“, kde popisuje své poznatky mimo jiné i 
z vlastních experimentů, nazývá tento astrální svět světem představ (cituji doslova): 
„ ...Výsledky zkoumání stavů blízkých smrti soustavně potvrzují šamanské popisy světa 
představ. Nelze se vyhnout přesvědčení, že naše bytí obsahuje mnoho skutečností, které naše 
věda (tak jak je dnes definována) není schopna vysvětlit. Lidská představivost je hnací silou 
kreativity a konceptualizace je tvoření představ v prostoromysli. Víra (i jakýkoliv komplex 
zřejmě propojených představ) je obzvláště silnou formou konceptualizace, protože jednou 
stvořena trvá sama o sobě. Intenzita kterékoliv víry určuje sílu její představy (její bytí 
v prostoromysli) a tím i účinky, které může mít ve fyzickém světě. Silná víra má svůj vlastní 
život – může se šířit od mysli k mysli jako živý virus a je schopna se sama ubránit (pomocí 
svých hostitelů), je-li její přežití ohroženo. Protože svět představ je dosažitelný jenom přes 
subjektivní vědomí, každý pozorovatel ho spatří nejprve pokřivený svými nejhlubšími 
představami. Subjektivní pozornost spatří svět představ nejprve jako celek a vnímá ho jako 
prostor, který je zaplněn krajinami a je obývajícími entitami. Mnoho bytostí a artefaktů, které 
tam potkává, jsou jeho vlastní osobní komplexy, ale jak šamanská tradice, tak i poznatky 
moderní hlubinné psychologie naznačují, že i ve světě představ s námi komunikují „jiné“ 
(definované jako mimoprostorové) entity. To odpovídá prastaré představě o skrytém 
království, obývaném bohy a démony...“ 
 
Stoupenci astrálního světa většinou uvádí, že každá myšlenka zanechává v astrálu svůj obtisk. 
Myšlenky zde mají svoji váhu a nezřídka ožívají. Některé z takovýchto živých útvarů se 
nazývají astrálními larvami. Většinou povstávají z náruživosti a závislostí (alkoholismus, sex 
atd), podle jejich intenzity a trvání pak tyto larvy narůstají a sílí, nebo naopak se zmenšují a 
slábnou, případně zanikají. Uvádí se i takové druhy larev, které svého hostitele přežijí (nebo 
ho dokonce samy zlikvidují) a osamostatní se a mohou žít samostatně. Z těch se údajně 
mohou stávat démoni, žijící někde v astrálu. Osoby zkušené v magii prý dokáží své astrální 
larvy účelně využívat ke svému prospěchu. 
 
V posledních letech se zejména vlivem internetu rozmohly informace a rady, jak docílit 
oddělení od těla a jak cestovat astrálním světem. Existují rady, jak si tyto způsoby navodit 
pouhými cviky s pomocí imaginace. Někteří uvádějí, jak je to snadné a bezpečné, jiní varují 
před úskalími a zejména před bytostmi, se kterými se tam mohou setkat. Údajně ne každá 
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entita je přívětivá a vstřícná. Cestující astrálním světem tak může být velmi překvapený, 
nemluvě o následcích. Dokonce se hovoří i o jakémsi astrálním sexu a prastaré pověry o 
sukubách a inkubech tak znovu ožívají a spolehlivě se šíří. Někdy se toto cestování astrálním 
světem zaměňuje za tzv. lucidní snění, při kterém si snící jedinec dokáže určovat další průběh 
snu, což, jak se zdá, je metoda stále oblíbenější. 
 
Mágové působí na astrální roviny s cílem ovlivnit dění v reálném světě. 
 
Tedy skrze astrální svět dochází k ovlivňování světa reálného. Nepůsobí zde pouze magické 
úkony a náboženské modlitby. Svoji váhu zde mají i samotné myšlenky, zejména pokud jsou 
značně zesílené emocemi. Právě z této souvislosti pocházejí názory na příznivý vliv myšlení 
pozitivního a nepříznivý vliv myšlení negativního. Člověk tak například může ovlivňovat svůj 
vlastní osud v dobrém či zlém. Dopady tohoto myšlení se pak mají projevovat nejenom 
v reálném světě, nýbrž hlavně ve světě astrálním, mimo jiné také při formování astrálních 
útvarů a entit. Astrální svět pak působí na svět reálný. Jedná se tedy o nekonečný koloběh 
vzájemného působení těchto světů. Snad by se proto vedle archaického rčení: „Jako v nebi, 
tak i na zemi.“ mohla používat i poněkud upřesňující formulka: „Jako ve světě astrálním, tak i 
ve světě reálném.“ Způsob myšlení ovlivňuje nejen život vlastní, nýbrž i životy druhých lidí. 
Pokud člověk setrvává v prostředí doslova nasyceném pesimismem, nemůže očekávat, že se 
jeho životní plány budou naplňovat příznivě. Proto se doporučuje dokonce i radikální rozchod 
s osobami, které svým negativismem člověka „stahují dolů“. Příznivější je setkávat se s lidmi 
úspěšnými, kteří v životě něco dokázali, nebo alespoň s těmi, kteří jsou doslova nabiti 
pozitivní energií. Je zřejmé, že v astrálním světě působí i takové emoce jako láska nebo 
nenávist. Čím intenzivnější a vytrvalejší emoce, tím výraznější naděje na jejich realizaci. 
 
Síla zlořečení 
 
O antických tragédiích, napsaných Sofoklem, Aischylem, Euripidem a dalšími básníky, 
hraných o velkých svátcích před mnoha diváky, je zřejmé, že je staří Řekové nepovažovali za 
pouhá divadelní představení. Šlo o mnohem víc. Samotní herci prožívali své role podle svých 
masek a nejen prožívali, oni se v ně přímo převtělovali. Herci sami představovali bohy a 
hrdiny, které hráli. Veškeré shody či odchylky od legend a mýtů, které diváci moc dobře 
znali, prožívali velmi intenzívně, zejména odchylky. A právě tyto změny měly svůj účel. 
Takto docházelo ke změnám v myšlení lidí. Měnila se mytologie a s ní se měnilo i 
náboženství. Je zákonité, že obyvatelé větších měst přijímali změny rychleji a snadněji, 
zatímco odlehlé vesnice, zejména v horských a hůře dostupných oblastech a lokalitách, 
přijímaly změny pomaleji a podstatně déle udržovaly svoji víru zděděnou po předcích (třeba i 
tajně).  
 
Problémy s šířením víry měla zprvu i středověká církev, například v 8. století. Zatímco 
s vrchností a obyvateli měst potíže většinou nebyly, tak zejména vesničané v odlehlých 
koutech země a v horách setrvávali ve starých pohanských obyčejích a nezřídka je 
provozovali vedle nově přijatého křesťanství. Tyto projevy původního pohanství pak vedly ke 
všelijakým spekulacím o velkém spiknutí ďábla a jeho věrných, což bylo postupně 
rozpracováno do všelijakých teologických traktátů, které tvořily podklady pro systematické 
působení a fanatická kázání. V 11. století pak tato účelově vytvořená hysterie strachu z ďábla 
vyrostla do obludných rozměrů. Teologové obraz rozsáhlého spiknutí neustále dotvářeli. Tato 
kampaň, trvající celá staletí, pak vyvrcholila v masové hony na čarodějnice, rovněž trvající 
několik století. 
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Je zřejmé, že i pravěké bohyně, které známe z legend doby historické, stihl podobný osud 
zlořečených. Zejména z bohyní místního významu, které nebyly zařazeny do nové mladší 
generace bohů, se stávali démoni, působící už jen zlo. 
 

 
Pradávné dědictví 
 
Přestože je celé toto pojednání věnováno ženám v dávné minulosti, nevyhneme se ani době 
současné, třebaže opravdu jen a jen v míře nezbytné. A to jen proto, že teprve poznatky 
posledních desetiletí odhalují zcela veřejně, co předtím zůstávalo tajemstvím. 
 
Ještě před zhruba 50 lety bylo na pováženou přiznat třeba jen sny, ve kterých se projevilo 
něco z dávných mýtů nebo pohádek. Podle knihy psychiatrů V. Vondráčka a F. Holuba bylo 
takovýchto snů a představ velmi mnoho a skoro na každý se dala stanovit diagnóza. Diagnózy 
byly takto stanoveny i postavám z dějin. například apoštol Pavel měl mít potíže s epilepsií, 
nebyli ušetřeni ani svatá Tereza, ani reformátor Martin Luther a mnoho dalších. 
Redukcionistická věda, která posuzovala takřka veškeré mystické a náboženské jevy na 
základě biologických potřeb a základních lidských pudů, měla v těchto věcech naprosto jasno 
a sama se nezřídka stavěla na pozici světonázoru, pochopitelně toho jediného správného. (S 
odstupem času se přínos redukcionistické vědy spatřuje především v tom, že pojmenovává 
příznaky skutečných chorobných stavů v religiozitě.)  
 
Jenomže předlouhé věky, kdy lidé věřili ve svá náboženství, v mystiku, čarodějnictví a své 
pověry, se nedaly jen tak popřít ani poukazováním na vnitřní lidské pudy, ani na chorobné 
stavy. Jedním z mocných úderů tomuto ryze akademickému hledisku byla thanatologie, neboli 
věda o smrti, která vznikla jako přirozená reakce na stav vědomí současného člověka o 
fenoménu umírání a smrti. Thanatologie poukazuje na fakt, že až do 18. století bylo naprosto 
přirozené setkávat se s umíráním a smrtí, protože člověk byl na ni zvyklý a spoluprožíval ji. 
Avšak od 19. století s nástupem materialistických filosofií začalo přibývat strachu, úzkosti a 
děsu ze smrti. Thanatologie je vědou interdisciplinární. Zabývají se jí nejen filosofové, lékaři 
a psychiatři, ale i biologové, sociologové a v neposlední řadě i teologové. Jedním z autorů, 
kteří v této oblasti způsobili rozruch, je Raymond Moody ("Život po životě" a "Život po 
smrti"). Moody ve svých pracech prokazoval možnost samostatného přežití principu života 
(já, duše, vědomí) po ukončení činnosti srdce, dechu a smyslového systému těla. Na základě 
výpovědí osob, které přežily svoji smrt (zpětné oživení po lékařském konstatování smrti) 
vytvořil R. A. Moody jakýsi model umírání, sdružující body, společné pro všechna svědectví, 
nebo alespoň pro jejich většinu, např. sluchové vjemy (umírající slyší, jak ho lékař prohlašuje 
za mrtvého), rychlý let dlouhým tunelem, existence mimo své tělo (vzdálené pozorování 
svého těla a jeho okolí), přítomnost duchovních bytostí, které ho spěchají pozdravit a 
nabídnout mu svoji pomoc, vidění duchovních bytostí zemřelých příbuzných a přátel, vidění 
světelné bytosti vyzařující lásku a teplo, rychlostí blesku viděné panoráma nejdůležitějších 
okamžiků vlastního života, jistota návratu zpět do svého těla (čemuž se dotyčný brání). Přes 
svůj odpor se ale spojuje se svým fyzickým tělem a procitne zpět k životu. Byly tu i potíže se 
slovním vyjádřením nadpřirozeného stavu a obavy z posměchu. Obvykle následovala změna 
vztahu k životu a smrti. 

Moodyho model umírání v řadě bodů souhlasil s některými názory starověku i středověku, 
dále s výzkumy okultních badatelů Camille Flamariona a Břetislava Kafky. Moodyho práce 
byly posuzovány rozdílně. Materialisté je považovali za neskrývanou propagaci náboženství. 
Katolíci v nich spatřovali potvrzení svých názorů. Někteří protestanti je odsuzovali jako 
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ovlivněné duchem spiritismu. Moodyho výzkumy vyvolaly řadu polemik a úvah o hranici 
skutečné smrti. Protože dnešní věda toho o smrti zatím ještě příliš mnoho neví, pohybují se 
definice smrti v podstatě mezi dvěma krajními body (podle Kay Blumenthala-Barbyho a kol.: 
"Kapitoly z thanatologie"). A to mezi smrtí psychickou a biologickou. Akademická věda se 
proti Moodyho "útoku" bránila mj. tím, že jím popisované jevy řadila před fázi ukončení 
činnosti mozku s odkazem na obranný snový mechanismus, který usnadňuje umírání a zánik 
mozku. (Lewis Thomas: "Buňka, medúza a já").  

Zvýšený zájem o duchovní život přírodních národů, zejména díky hnutí New Age, se zákonitě 
projevil soustředěním pozornosti na přírodních drogy a jejich využívání v domorodých 
kulturách současnosti i ve vyspělých civilizacích starověku. S tím souvisely i projevy tzv. 
rozšířeného vědomí. Našlo se dost experimentátorů, ale průzkumy se začaly provádět i 
v laboratořích v rámci oboru hlubinné psychologie. Jako psychedelické katalyzátory se 
používaly například LSD, ayhuasca, mezkalin, muchomůrka červená, durman, DMT a další. 
Tyto experimenty otevřely ohromný tajemný svět. Nacházely se shody s prastarými mýty a 
legendami, s šamanskými popisy sfér, ke kterým patřily nejenom ohromné prostory a 
vzdálenosti s mnoha světy, ale i entity, které se nezřídka podobaly bytostem z pradávných 
mýtů a legend (elfové, víly, démoni, bohové a mnohé další), nezřídka se uváděly i stavy 
naprosto identické popisům setkání s mimozemskými bytostmi, přesná líčení únosů lidí 
mimozemskými bytostmi, pokusy na lidech v laboratorním prostředí, atd. Experimentujícím 
osobám se dokonce ukázaly entity konkrétních druhů rostlin (v podobách lidí), které s nimi 
hovořily z pozice dobrého učitele a prozradily jim i něco o nich samých. Nechyběly ani 
zážitky létání, třeba do neznámých světů, ale i do světa současného, někdy létající procházel 
hmotou jako duch, jindy byly doteky velmi hmotné, přímo hmatatelné, jsou uváděny dokonce 
i velmi konkrétní tělesné erotické zážitky (Jim DeKorne). V posledních letech je dost 
populární psychedelický výzkum Ricka Strassmana (DMT: Molekula duše) pomocí drogy 
DMT, která je velmi účinným spouštěčem stavů rozšířeného vědomí. Většina dobrovolníků 
popisovala své zkušenosti jako reálnější než reálné. Jako vizuálně intenzivnější, emocionálně 
působivější a hlubší, pokud jde o poznání a spiritualitu, než cokoli jiného, co zažili předtím. 
Tvrdili, že by si nikdy nedokázali představit, vymyslet, nebo nějak jinak vynalézt či v 
halucinacích vidět takovéto věci. Je zřejmé, že v těchto prožitcích se projevuje náboženská, 
etická a morální výchova jednotlivce. Drogy zde umožňují přístup k silám, které se projevují 
prismatem vlastní osobnosti. Dobré bytosti mohou být viděny jako andělé, zlé síly jako 
démoni. Všechny tyto entity, andělé, démoni, skřítci, elfové, trpaslíci etc a další se objevují 
v určitém převleku, který je kulturně nebo osobně zabarven či předurčen.  

Vybráno z rozhovoru spisovatele Grahama Hancocka s profesorem psychologie Rickem 
Strassmanem (r. 2005), vedoucím zmíněného výzkumu: „...Ve skutečnosti nejsem pro to, aby 
se zkušenosti mých dobrovolníků vysvětlovaly jako „halucinace”. Probírám řadu možných, 
relativně přijatelných modelů, jak objasnit jejich prožitky. Nicméně narazil jsem na problém 
toho druhu, že jejich zkušenosti byly vykládány jako něco jiného, než čím zřejmě byly. Za 
prvé, většina dobrovolníků popisovala své zkušenosti jako reálnější než reálné. Jako vizuálně 
intenzívnější, emocionálně působivější, a hlubší, pokud jde o poznání a spiritualitu, než cokoli 
jiného, co zažili předtím. Navíc téměř jednohlasně prohlašovali, že by si nikdy nedokázali 
představit, vymyslet, nebo nějak jinak vynalézt či v halucinacích vidět takovéto věci. Opravdu 
jsem nejdříve začal s modelem „halucinací”, tedy že „to je váš mozek pod vlivem DMT”. 
Nicméně dobrovolníci odmítli tuto teorii jako nerealistickou – ,Jak by mohla existovat 
mozková centra pro tak složitě konstruované dějové linie, vidiny a poselství?" Pak jsem 
zkoušel freudovský model nevědomí: že to, co prožívali, mělo povahu symbolických představ, 
nevyjádřených hnutí, impulzů, pocitů a podobně. I tomu se dobrovolníci vysmáli. Nabídl jsem 
jungovský model pracující s myšlenkou, že jejich vidiny představují archetypální konstrukty. 
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Opět jsem se nikam nedostal. V některých případech se zdálo, že vidiny splňují mnoho kritérií 
snů, a v těchto případech se dobrovolníci dali snadno přemluvit k tomu, abychom se vydali 
touto cestou – abychom zkoumali, co by tyto „sny” mohly reprezentovat v jejich životech – ale 
tyto typy zkušeností byly dosti řídké. Nakonec jsem se rozhodl, brát tyto zkušenosti »jako 
takové". To jest, jestliže dobrovolníci viděli bytosti ze zdánlivě jiných dimenzí reality a 
vstoupili s nimi v kontakt, akceptoval jsem to tak. Jinými slovy, přestal jsem dělat z jejich 
zkušeností něco jiného než to, čím se zdály být. Když jsem se začal chovat takto, dobrovolníci 
se začali svěřovat více a více s vyslovenou podivností jejich zkušeností pod vlivem DMT. Mohl 
jsem se také snáze uklidnit a více pracovat se zkušenostmi dobrovolníků, protože se zdálo, že 
je mezi nimi tolik podobností. Jestliže byly tím, čím se zdály být, kde potom mohly sídlit reality 
tohoto typu? Tehdy jsem sám sobě začal dovolovat úvahu, že DMT je branou do 
alternativních dimenzí reality – snad paralelních vesmírů nebo temné hmoty, o které ve své 
knize dosti svobodně spekuluji...“ - „....Vždy se nabízí analogie s televizí a v této formě za ni 
dlužím vděk svému příteli a mentorovi Rupertu Sheldrakeovi. Můžeme rozebrat televizní 
přístroj do poslední součástky a zkoumat, jak pracuje každý tranzistor a spínač. Nicméně 
nemůžeme vysvětlit programy, které běží v televizi, tím, že pochopíme mechanismy funkce 
každé její součástky...“ (Graham Hancock: Hledání nadpřirozena, nakl. BB Art) 

Nutno dodat, že tyto výzkumy mají kromě nadšených přívrženců i zaryté odpůrce. Podle nich 
shoda se starými šamanskými popisy jiných světů a entit nemusí znamenat potvrzení skutečné 
existence nadpřirozena a jiných dimenzí, ale jenom to, že dávní šamani používali stejné drogy 
(nebo obdobné), anebo techniky, které tyto stavy dokázaly navodit i bez psychedelik. Droga 
DMT se stala velmi populární a jsou obavy, aby se nespustila ničivá atmosféra z 60. let, kdy 
LSD pohltilo půlku světa a jeho zneužívání vedlo ke katastrofám, jež měly za následek 
spousty vražd, sebevražd a novorozence s vadami, či nevratně poškozenými chromozomy.  

Experimenty, ať už pomocí chemických katalyzátorů nebo bez nich pomocí speciálních 
technik, poukázaly na nesmírné prostory, které se otevírají v neznámých rovinách jakéhosi 
skrytého vědomí, z nichž některé jsou zabydlené bytostmi, které působí velmi živě a 
realisticky. Některé roviny, zdá se, kopírují reálný svět a vytváří situace, které se jeví jako 
skutečné. Příklad feťákovy krize je z novely Lámání křížů o příběhu party feťáků satanistů 
z konce 80. let: 
 
„...Kousek za hřbitovní bránou roztrhl partu. Vůbec mu nevadilo, že po něm Indián se Zubem 
řvali ještě z dálky, ať už se konečně vzpamatuje. 

„ Je mi příšerně, blbové!“ zavolal ještě, ale mávl rukou a dál se motal, jako by vypil odvar 
z tabáku, nebo aspoň vykouřil cigáro máčené v mléce a pak vysušené. 

Ať se  jdou bodnout, já už nehraju... 
Ve svém pokoji se vryl do peřin a čekal, co na něho přijde. Kromě pískání v uších a 

několika cuknutí skalpem se zatím nedělo vůbec nic. Zvolil si tichý poleh, ani hudbu si 
tentokrát nepustil. Málem jsem sletěl za Manuelem! opakoval si. Už jsem tam mohl cepenět 
s ním... Způsobila to Vlasta. Proč jí na mně záleží? Ze mně křižáka neudělají. Nejsem žádný 
vypínač, aby si se mnou někdo hrál: Cvak – tma! Cvak – světlo! Knihy a chytrosti od nich 
beru, ale stačí mi jeden šéf. Tím je zatím Indián! 

Někdy v noci se tiše otevřely dveře, do pokoje vklouzla úplně neznámá holka, ještě k tomu 
jen v plavkách. 

„M ůžu?“ zašeptala bázlivě. 
„ Jasně!“ vmžiku se posadil a chtěl rozsvítit lampu. 
„ Nechej tmu,“ žadonila, i když ani bez toho světla v pokoji úplná tma rozhodně nevládla. 
Nečekaná návštěva a nečekaně hezká holka. Vlasy jí splývaly někam na ramena, nohy měla 

krásně štíhlé a dlouhé, ňadra velice slibná a na bříšku hrozně hezkou dírku. 
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„Jsem rád, žes přišla,“ vstal, „sedni si ke mně, ukázal na postel se zmuchlanou peřinou. 
Bylo znát, že se odmítavě usmívá. Asi by jí to hned vadilo, usoudil. 

Zrovna neměl v pokoji žádnou židli: „Skočím pro něco k sednutí!“ 
Celý byt zastírala tma, ne však úplná, protože z ulice dovnitř přece jenom nějaké světlo 

pronikalo. Brzda sebral z kuchyně židli a mazal s ní do pokoje. Hned ve dveřích si všiml, že 
místo holky tam stojí nějaký chlap. Kdo je zase tohle! Brzdovy ruce zklamaly, jako 
v uplynulém dni. Židle udeřila o tenký koberec a zarachotila. 

„ Nedělej rámus,“ promluvil chlap tiše. „A zbytečně nesviť!“ to už poručil. 
Neznámý vyhlížel docela obyčejně, jako kterýkoliv chlap z ulice, ani slupkou se nelišil od 

běžného třicátníka. Že tu byl místo holky v plavkách, měl Brzda za šílené zklamání. 
„ Kdo jste!“ postavil Brzda židli. „A kde je ta holka?“  
„Abys věděl,“ promluvil neznámý docela hlasitě, „ta holka jsem byl já.“ 
„ Vy?“ zamrazilo Brzdu v zádech. „Kdo jste?“ 
„Diktoval jsem velmistrovi antiknihu.“ 
Velmistr... to byl přece velký mág Crowley. Antikniha, to je Antibible. Knihu diktoval 

démon Aivas. 
„Správně, jmenuji se Aivas,“ promluvil přízrak a Brzdu teď už vůbec nepřekvapilo, že mu 

přečetl myšlenky, „a přišel jsem tě někam pozvat. 
S tou holkou by to bylo o moc lepší. Ale s tímhle? Ne! 
„Je mi špatně,“ vymlouval se, „potřebuji ležet.“ 
„ Nařizuji ti!“ zač ínal se chlap měnit, dokonce i svým vzhledem. Podivně zestárl. Najednou. 
„ Otevři okno!“ zazněl další rozkaz. 
Okno... Vždyť bydlíme v šestém patře! ovládl Brzdu zvláštní děs. To ne! 
„ Otevři!“ zařval přízrak, který zrovna přijal podobu chlupatého lidoopa. 
„ Šesté patro!“ měl Brzda snahu se hájit. To po něm nikdo nemůže chtít. 
Lidoop natáhl ruku, ta se mu proměnila ve výstražně syčící zmiji. Brzda uhýbal, jak jen 

mohl. Nesmí mě dostat! Nesmí... 
Lidoop s hadí hnátou se změnil v černého vlka. Jen bílé zuby mu svítily.  
Není kam vylézt! uvědomil si Brzda. Na skříň nemůže, ta je až po strop. Postel je nízká. 

Stůl? I na něj vlk vyskočí, když ne jinak, z postele určitě. Jedině okno! 
„ Rostou ti křídla!“ ozval se Aivasův hlas. „Neboj se a vyleť oknem!“ 
Vlk se rozplynul, na koberci rozevíral mordu strupatý krokodýl. Každý z jeho řezáků se 

podobal blyštivému noži. 
Nesmí mě dostat! bylo jediné, co Brzda věděl určitě. Přeskočím ho! 
Rozběhl se na tři kroky a odrazil se. Doskočil a otevřely se dveře. V nich otec v pyžamu, 

rozespalý a vzteklý: „Co blbneš! Co hulákáš!“ 
Otec. Je to vůbec on? Není v tom další šme? 
„ Pojď dál,“ ukázal Brzda na židli a zvolna sahal po vypínači. Otci vůbec nevadilo, že se 

v pokoji rozsvítilo. Naštěstí. 
„ Co zase máš!“ zasyčel otec vztekle. „Proč skáčeš jako pitomec?“ 
Trochu tím připomněl démona Aivase. 
„ Zůstaň tady,“ měkl Brzda jako už dlouho ne.  
„ Na židli? Na zemi?“ vykulil otec své už beztak vypoulené oči. „Jsi blbeček!“ 
Brzdovi moc záleželo na tom, aby otec zůstal 
Ten však s ním byl hned hotový jako vždy: „Jestli se ti něco pitomého zdálo, můžeš si za to 

jen ty sám.“ Neměl na syna vůbec náladu. Zavřel za sebou dveře a odšoural se do ložnice. 
Brzda nechal pro jistotu svítit. Zalehl a zavřel oči. Hrozně moc si přál usnout normálním 

spánkem. Ucítil, že na zádech přesně v místech lopatek ho nějak podivně zasvědilo. 
Celou noc nespal. Kromě cukání v hlavě ho chytal děs, že ho zase jeho vlastní krysa bude 

nutit k létání. K ránu vylomil kliku z okna a zasunul ji pod koberec. Oknem mě nevytáhne, řekl 
si. Jedině, že bych rozbil skla. Kravál rozbitého okna by určitě přitáhl otce i matku. 
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Musím něco udělat, aby mě nezabila moje vlastní krysa!...“ (Jan Padych: Lámání křížů) 
 
Takové krize by určitě nechtěl zažít ani ten nejotrlejší. Podobné stavy málokdy dopadnou 
dobře.  
 
O bytostech, které přicházejí na návštěvy, jsem obdržel svědectví jedné vdovy z Havířova. 
„ ...Stalo se to v roce 1985. Její manžel (věk 63 let) byl těžce nemocný, měl rakovinu a 
nedlouho před smrtí trpěl velkými bolestmi. Lékařka mu předepisovala morfium, ale obyčejné 
dávky mu nestačily a stále se dožadoval většího množství morfia. Nemocný nedlouho před 
smrtí tvrdil, že za ním chodí nějací lidé na návštěvy. Zavíral se v ložnici a jeho manželka 
slyšela jeho hlas, ale nikdy nikoho neviděla přes pootevřené dveře. Stávalo se, že si přišel pro 
židle, které si poodnášel do ložnice, aby si jeho hosté mohli sednout. Údajně za ním chodívali 
dva muži a jedna žena...“ 
 
Už jsme si řekli, že v prožitcích pokusných osob se projevuje náboženská, etická i morální 
výchova jednotlivců a změněné stavy vědomí tak umožňují přístup k silám, které se projektují 
prismatem vlastní osobnosti. 
 
„.... Ostatní kluci z party nečtou nic. Zato Darňa čte hodně. Také má bohaté sny. Je lepší 
hodně číst a mít dobré sny, než slyšet a vidět jenom samé transformátory a pole motorů...(Jan 
Padych: Lámání křížů) 
 
Tedy i dynamika vlastních myšlenek a jejich směrování mohou mít na prožitky značný vliv. 
Zejména úporné touhy, týkající se lásky a sexu. 
 
V posledních třech ukázkách sehrála svoji roli narkotika. Ve dvou případech se jednalo o 
velmi kritické stavy. K vizuálním projevům entit však může docházet dokonce i bez 
jakýchkoliv chemických či rostlinných katalyzátorů. A s tím souvisí i to naše velké tajemství 
pravěkých žen... 
 
 
Pod závojem Noci 
 
Je příznačné, že sexuální útoky chlípných démonů byly popisovány jako něco nesmírně 
děsivého a bolestivého. Tento sex, jak ho měly údajně líčit na mučidlech ženy obviněné 
z obcování s Ďáblem a jeho démony, posuzovali inkvizitoři jako nejhorší ohavnosti a 
perverzity. Přitom se našly i ženy, které prohlašovaly, že ďábel je nejlepší milenec na světě a 
dokonce pro něho ochotně umíraly.  
 
V některých oblastech střední Evropy se stále ještě udržují dávné pověry o můrách. Zrovna 
tam, kde dosud přetrvává velmi silná stará lidová víra, sestávající z množství pověr. Některé 
osoby prý mají schopnost ve spánku navštěvovat jiné a přiléhat je (naprosto nevědomě). Oběť 
útoku tak trápí noční můry, těžké sny, tíha na prsou a další potíže. Můry sají krev. Tradují se 
historky o tom, že pokud se napadený náhle probudí, můra se rychle změní hlavně ve stéblo 
slámy, nebo v malé zvíře. Cokoliv by probuzený učinil stéblu slámy nebo zvířeti, projevilo by 
se to na těle agresora (například přibití myši na vrata by vedlo ke krvavým ranám na těle 
dotyčného).  
 
Při napadení se dostavuje strnutí celého těla. Své strnulosti se napadený chce zbavit a k tomu 
prý pomáhá pohnout aspoň malíčkem ruky, nebo hodně sprostě zanadávat (velmi starý úkon 
k odvrácení zla).  
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Ti, jejichž historky jsem měl možnost slyšet, nezmiňovali se o žádném nadpřirozeném sexu, 
ani o sání krve. Spíše situaci popisovali jako nějakou zvláštní formu násilí (strnulost), která 
jim nesmírně vadila. Domnívali se, že šlo o útok osoby, která si s nimi takto nevědomky 
vyřizovala účty v průběhu svého spánku. 
 
Kromě těchto příběhů, všech naprosto stejných (rozdíly jen v detailech), se mi podařilo získat 
tři svědectví, která odpovídají pradávným představám o sukubách a inkubech.  
 
V následujících řádcích popíši 3 případy ze současnosti (identitu svědků zde záměrně 
neuvádím).  
 
Příklad 1- sukuba 
Muž ve věku 55 let. Byla velmi jasná úplňková noc. Zrovna po půlnoci šel po silnici. Všiml si, 
že vlivem svitu měsíce a pouličního osvětlení jeho tělo vrhá dva stíny. Menší od měsíce, větší 
od el. sloupu. Náhle se mu zdálo, že velký stín se pohybuje jinak, než menší, a hlavně jinak než 
by sám čekal. Posedl ho tísnivý pocit. Jako by někdo ohromný a nesmírně silný ho chtěl 
popadnout shora zezadu. Raději si z toho místa hodně rychle pospíšil. Potom na ten pocit 
zapomněl. Zato za měsíc až dva, když kolem půlnoci procitl ze spánku, se mu ten samý pocit 
vrátil Zrovna ani nespal, ani nebyl plně probuzený. Nějaká síla způsobila, že celý strnul, a 
když se chtěl pohnout, začalo ho v tom místě brnět. Cítil, jako by se ho dotýkaly nějaké ruce 
na velmi intimních místech, ale i na břiše i jinde. Pocítil v sobě vztek a nastalo uvolnění. Už 
dokázal otevřít oči, nic však neviděl. Řekl si, že se mu to jenom zdálo a chystal se usnout. 
Avšak chtěl vědět, co to mělo být. Snažil se navodit zpět své předchozí pocity. Dostavily se 
velmi pohotově. Opět strnulost a brnění, když se chtěl pohnout. Nedokázal ani otevřít oči. 
Začal pociťovat doteky něčích rukou. Hladily ho stále troufaleji. To už byla jasná předehra ke 
koitu. Také k němu došlo, což cítil jako by na něm seděla neviditelná vášnivá žena. A právě to, 
že nic nevidí, ho znovu rozzuřilo. Oči nedokázal otevřít, ale jakýmsi vnitřním zrakem náhle 
nad sebou uviděl černý dým, za kterým mírně prosvítaly oči, matně svítící mírně nažloutlou 
barvou měsíce. Myšlenky se v něm bouřily. Tělo, ruce a nohy brněly, ale pomalu se začal 
hýbat. Všechno zmizelo. Jen pocit nedokončeného koitu mu zůstal... 
 
Příklad 2 – inkubus 
Žena a muž (oba ve věku 40 let) měli na svém pracovišti mimomanželský poměr, který se 
snažili přede všemi tajit a neměli příliš možností se setkávat o samotě. Jednou v pondělí mu 
řekla, že u ní byl v noci z pátku na sobotu. Považoval to za žert, protože oba v té době byli 
přece u svých rodin. Avšak ona to přece jenom mínila vážně. Byl jsi u mně! stála na svém. 
Manžel odjel s dětmi k rodičům a ona zůstala doma sama, poslouchala muziku, popíjela vínko 
a prý moc a moc myslela na svoji lásku. Pak si šla lehnout a z ničeho nic se probudila. Náhle 
zjistila, že její milý je s ní v posteli úplně nahý. Jak tvrdila, v žádném případě nešlo o žádný 
sen, ale byla to naprosto reálná skutečnost. Moc se tomu divila, ale radost převládla. Byl to 
prý ten nejlepší sex, jaký vůbec může být. Pak ještě spolu mluvili o všem možném a společně 
usnuli pod jednou dekou, ona v jeho náruči. Když se ráno probudila, byl pryč. Zabylo jí 
hrozně moc líto, plakala hodně dlouho. Řekla mu potom, že něco takového by ještě chtěla 
prožít aspoň jednou, ale ona stejně ví, že nikdy nedokáže být až natolik dokonalý. Muž tvrdil, 
že v té době doma spal a ničeho si není vědom... 
 
Příklad 3 – inkubus 
Muž a žena ve věku kolem 50 let. Měli spolu mimomanželský poměr, setkávali se někdy dost 
často v pronajatém bytě, avšak v té době byli nuceni si udělat 2-3 týdny přestávku. Když se 
konečně setkali, ptala se ho, jestli ví, že byl u ní doma v její ložnici, že ho sice neviděla, ale je 
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přesvědčena, že to byl opravdu on. Jenomže on v té době byl doma u své rodiny a v noci spal. 
Ta žena byla sama doma, manžel pracoval na noční směně. Popíjela víno, střídavě sledovala 
televizi a internet. Nejvíc ale myslela na svého milého. Když pak usínala, dostavil se pocit 
strnulosti, a když se chtěla pohnout, brnělo ji v těch místech. Ani nedokázala otevřít oči. 
Najednou měla pocit, že její milý je s ní. Nic neviděla, nemohla otevřít oči. Jako obvykle s ním 
to měl být nesmírně dokonalý sex s několika vyvrcholeními za sebou a následoval opojný stav 
jako pod vlivem narkotik. Po celou tu dobu ji strnulost neopouštěla, ale jí vůbec nevadila. 
Užívala si ten stav. Ani nevěděla, jak dlouho všechno trvalo, ale když ji náhle strnulost přešla, 
poznala, že od ní odchází. Posadila se a viděla vznášet se nějaký mlžný obláček a po zemi 
chrastěly dvě koule, jedna zlatá a druhá červená, překulily se přes práh a zmizely jí z očí. 
Neodvážila se vstát z postele, trochu měla strach, ale nesmírně příjemný opojný stav převážil. 
Její milý v té době spal doma a absolutně ničeho si nebyl vědomý. 
Po nějaké době mu volala a ptala se, kde zrovna je a co dělá a co dělal před hodinou. Řekl, že 
je v práci a že tam byl celý den. Když se sešli, vysvětlila mu, že v zaměstnání se jí opět zmocnil 
ten samý stav strnulosti jako předtím a brněly jí ruce i nohy, takže asi půl hodiny musela 
odpočívat. Přitom pociťovala i sex. Každopádně si to oba vysvětlovali tím, že na sebe neustále 
myslí a jejich myšlenky si udržují svoji sílu... 
 
V době honů na čarodějnice by účastníci těchto příkladů měli hodně velké potíže a šlo by jim 
nejen o dobrou pověst. Avšak žena z posledního příběhu by se třeba ve starověkém Egyptě 
mohla dostat mezi světice. Zlatá a červená barva patřily k atributům slunečního boha Ré.  
 
Jedná se o 3 skutečné případy, které se přihodily v Ostravě v uplynulých 25 letech. Tito lidé 
se nikdy neléčili na žádnou psychickou poruchu, nikdy nepatřili k žádné skupině lidí, 
vyvolávajících entity, ani nikdy nezneužívali žádné drogy. Jde o lidi, kteří jakékoliv podobné 
situace neradi přiznávají, aby neutrpěla jejich dobrá pověst. Tato svědectví nepochází 
z databází psychiatrů, ani psychoterapeutů, nýbrž přímo z úst naprosto bezproblémových lidí, 
kterým se prostě něco přihodilo. Něco, co se nestalo nikdy předtím ani potom.  
 
Zdá se, že prvotní původ tajemné záhady je rozluštěný. Naše „pravěká pověra“ má podle 
všeho zcela racionální základ. Napřed to byla lidská touha, naplněná či nenaplněná (to spíše), 
která se za určitých okolností mohla projevit takovýmto „astrálním sexuálním zážitkem“. 
Možná se časem přijde na to, že vůbec nejde o nic nadpřirozeného a vůbec už ne 
démonického či přímo ďábelského. Že se o těchto projevech nebude psát a hovořit 
v souvislostí s primitivními pověrami, ale že se budou vykládat čistě psychologicky. Jako 
něco, co se za určitých okolností může přihodit, možná komukoliv, možná jenom lidem, kteří 
k tomu mají patřičné psychické dispozice. Každopádně jde o situace (v astrálu? ve snech? 
nebo v představách?), které se projevují zřejmě podle toho, jak dotyčná osoba uvažuje, hlavně 
v co věří, jaké názory v ní převládají, zda ateismus, křesťanská víra nebo magické myšlení.  
Je zajímavé, že obě ženy, které o astrálních (či démonických) silách nic nevěděly, ani o nich 
předtím vůbec nepřemýšlely, měly své astrální zážitky za velmi reálné a uváděly mimořádně 
zdařilý sex. Zatímco lidé smýšlející nábožensky prožívali potíže s nočními můrami. Avšak 
pro malý počet příkladů ke srovnání nelze přijmout nějaké radikální závěry.  
 
Bezpochyby můžeme vyloučit mýtický dar Synů Božích ženám lidským. Také theurgické 
nebo jiné rituály. Účastníci příběhů z této kapitoly žádné magické praktiky neuvedli. Vědomě 
se nesnažili nic vyvolat. Vše proběhlo naprosto spontánně za velmi vypjatých emocí. 
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5. ÚDĚL VESKRZE LIDSKÝ 
 
V náznaku pravěkých dějin Čech, Moravy a Slovenska jsme si uvedli některé nejvýznamnější 
dějinné události a tendence od konce doby ledové do začátku doby železné. Ukázali jsme si, 
jak se podle dochovaného archeologického materiálu odrážejí základní společenské vztahy 
mezi světem žen a světem mužů. 
 
Oba světy si vytvářely vlastní zvyklosti, pracovní postupy, pověry i mýty. Podle toho, jak 
narůstal nebo klesal význam žen nebo mužů ve sféře obživy, také úměrně narůstal nebo klesal 
podíl jejich světa na společenském významu. 
 
Pravěký člověk dnešního druhu byl inteligentní a zručný. Vytvářel si prostředí podle svých 
potřeb. Už v době ledové zhotovoval oděvy velmi vkusné a později v neolitu už stavěl domy, 
které svojí velikostí udivují dodnes. Rovněž vybavení těchto obytných staveb určitě 
vyhovovalo potřebám tehdejších lidí. 
 
Na sklonku doby kamenné (v neolitu) v některých kulturách či regionech (nebo v jejich 
částech) mohly převládat matriarchální tendence, případně zde ženy mohly po nějaký čas 
udržovat společenskou nadvládu. Neolit byl každopádně obdobím, ve kterém se prosadily 
ženské kulty i ženská magie. Náboženství neolitu bylo nepochybně magické. Na božstva, 
tajné síly přírody i člověka, lidé působili aktivně, někdy i tlakem i vyhrůžkami. 
Následující období až do začátku doby železné pak je ve znamení narůstající převahy 
mužského světa nad světem ženským. Dokonce i některé předtím typicky ženské činnosti se 
staly doménou mužů, např. zemědělství a hrnčířství. Nastaly rušné doby velkých etnických 
přesunů a válečných konfliktů. Muž se stával hrdinným válečníkem, dobyvatelem a 
uchvatitelem. Žena stála v jeho stínu jako roditelka jeho dědiců i případná válečná kořist. 
Nepřítel nehrozil jen zvenčí, nýbrž i ve vlastních klanech i v pokrevním příbuzenstvu. Tím 
spíš, že docházelo k přisvojování původně společného majetku občin do osobního držení a 
později do dědičného vlastnictví rodin, které si k tomu nárokovaly i významnější pozice a 
výkonnou moc. 
 
Společenské změny se zákonitě dotkly ženských božstev. S upevňováním vedoucích pozic 
náčelníků a jiných hodnostářů logicky narůstal zájem o náboženství prosebná, kdy se lidé 
obraceli na bohy spíše v podřízenosti a s pokorou, modlitbami a dary, zatímco původní ženské 
magické náboženství si božská dobrodiní někdy vynucovalo i nátlakem (např. hrozbami nebo 
rozbíjením sošek). Samozvaní noví vládcové tudíž viděli v původních Velkých Bohyních 
lokálního významu značná rizika, neboť náboženství odráželo skutečné vztahy v reálném 
světě. Proto přišly na řadu odvěké osvědčené prostředky, jak se vypořádat s nepohodlnými 
lidmi i božstvy. Bohyně, které se nepodařilo vřadit do nových mytologií v podřízených rolích, 
se stávaly nadbytečnými a byl vytvářen jejich obraz jako zlý. Noví vládcové je podezřívali ze 
sžíravé touhy po pomstě za ponížení. Začaly se jim přičítat nejhorší pohnutky. Podobný osud 
čekal kněžky těchto původních Velkých Bohyní. Dá se předpokládat, že dál působily 
v tajných ženských společnostech. 
 
Noví bohové představovali jakýsi „zrcadlový odraz“, skutečné charaktery nových náčelníků, 
uzurpátorů majetku a moci, vládců nad životy a osudy lidí. Odraz těch, které už nelze nijak 
donucovat k příznivým skutkům. Je žádoucí je už jenom velebit a přinášet jim dary, které 
vyžadují, případně i lidské oběti. Jenomže magie je od nejstarších věků postavena právě na 
ovlivňování duchovních entit, tedy i bohů v dobrém i ve zlém, v zájmu člověka. Proto takové 
obavy a až nepřekonatelná hrůza z osob, které se obecně považovaly za zcela nezávislé na 
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vládnoucí světské moci (dokonce i na všemocných bozích) a od kterých se lze dočkat toho 
nejhoršího. Podstatně větší hrůza se beztak šířila ze strachu a pověr, než ze skutečných 
dopadů magických skutků. Osud ponížených bohyní a rovněž to, z čeho byly podezírány, 
naznačují, čeho se noví vládci báli především. Pomsty ženských démonických bytostí, jejich 
temné agresivity a vynucování si sexu na bezbranných spících osobách obojího pohlaví. 
V neposlední řadě se strachovali, že po útocích sukub muži zůstanou impotentní. Měli hrůzu i 
z toho, že démonické bytosti jim zamění potomky a jejich právoplatnými dědici se stanou 
„podstrčení“ potomci nehodných rodičů, nebo nějakých nestvůr (viz divoženky z pozdějších 
pověstí a pohádek, zaměňující zrovna narozené děti za své). 
 
Přestože od konce pravěku uplynula dlouhá řada staletí, tyto pověry (a s nimi i mnohé další) 
se udržovaly stále, nejenom v antickém prostředí, nýbrž i v éře, kdy nad pohanstvím zvítězilo 
křesťanství a udržovalo si svoji moc všemi dosažitelnými prostředky. Zapomenuty nezůstaly 
ani staré povídky, pověsti a historky o nebezpečných čarodějnicích a nočních démonech. 
Dokonce se zdá, že těchto strašidelných historek všeho druhu přibývalo. Pradávné představy o 
inkubech a sukubách ještě získávaly na intenzitě, což je patrné i z toho, kolik jim bylo 
věnováno místa v neblaze proslulém traktátu „Kladivo na čarodějnice“. Několik století 
trvající hony na čarodějnictví vedou k vážnému zamyšlení, co se dá očekávat od kolektivního 
vědomí lidstva, pokud se dostane do vleku fanatismu a totalitního myšlení.  
 
A jak posuzovat fenomény inkubus a sukuba? Byl to skutečný dar bohů? Stávaly se lidské 
ženy opravdu milenkami nebeských bohů? A kdy se něco takového mohlo přihodit?  
Ať posuzujeme mýty jakkoliv, nejspíš se nedopracujeme ke konkrétním historickým 
událostem. Mýtická pravda navěky zůstane pevně zasutá v hlubinách kolektivního nevědomí, 
což je charakteristickou vlastností všech dávných mýtů. Takže je nejspíš marné pátrat, kdy a 
jak k předání božských darů ženám lidským vůbec došlo. Podstatnější pro naše pojednání 
zůstává, co se pravděpodobně mohlo stát jádrem těchto prastarých mýtů. 
 
Řekli jsme si, jaké byly v pravěku příčiny odděleného světa žen od světa mužů a o tajných 
ženských spolcích. Tak jako se vzájemně lišily tyto oba světy, tak se bezpochyby lišila také 
spiritualita mužů a žen. Mužské pojetí náboženství se jevilo v oddané poslušnosti svým 
bohům, neváhali použít i nejbrutálnější způsoby, aby svým svatým idolům prokázali úctu, 
třeba i vykoupenou nesmírným utrpením obětovaných. Vládnoucí bohové sídlili hlavně na 
nebi, a proto by se patriarchální mystické smýšlení dalo symbolicky vyjádřit ohňovým 
dýmem, stoupajícím k nebi. Naproti tomu ženská spiritualita se vyznačovala hmotnější 
povahou, bolest zde byla chápana jenom jako nutné zlo, jemuž se pokaždé nedá vyhnout. 
Úžasný vztah k životu a plodnosti, zejména k novému zrození, zřejmě posiloval prožívání 
orgasmu jako posvátného aktu. A také naopak, tento prožitek mohl ve vědomí žen posilovat 
vztah k posvátnosti života a plodnosti, ale i další naděje. 
 
Také si dokážeme představit, že pravěké ženy rodily a vychovávaly děti určitě s láskou. 
Můžeme se domnívat, že lásky se jim nedostávalo, jak by si určitě přály. Žily ve světě příkazů 
a zákazů, ve světě příkladů hodných následování nebo naopak zavržení. Ve světě, kde vládla 
povinnost neustále se identifikovat s vlastním klanem a odkazem vlastních předků a rázně se 
vyhraňovat vůči všemu cizímu. Ačkoliv pravěké ženy byly schopny pravé lásky (jak ji známe 
dnes) naprostá většina ji prožít ani nemohla, spíše nesměla. Nevěra se na jedné straně mohla 
trestat kamenováním, nabodnutím na zahrocený kůl, nebo jinými tresty. Na straně druhé se 
někdy dají předpokládat i takové zvyky, kdy se vlastní manželky a dcery půjčovaly 
významným hostům na noc jako výraz úcty.  
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Pravěké ženy, které se velmi dobře vyznaly v účincích léčivých bylin, stejně tak dobře 
dokázaly využívat i dostupná přírodní narkotika, zejména taková, jejichž pomocí se daly 
navodit nejen stavy rozšířeného vědomí, ale navíc ještě nadprůměrné a nadmíru pestré  
(i groteskní) sexuální zážitky. A že ty se projevovaly v jiném světě a nikoliv v tom našem? 
Zdá se, že ani takovéto úniky se ne vždy tolerovaly. Tyto „výlety za sexem“ se už v pravěku 
spojovaly se zavrženými bohyněmi. S vládkyněmi nocí a temnot. Z přiřknutých vlastností se 
neustálým opakováním, trvajícím celá tisíciletí, přímo stabilizovaly zlé postavy temných mýtů 
a spolehlivě se fixovaly do podvědomé paměti lidstva. Celé dlouhé věky lidé věřili v temnou 
podstatu těchto ženských démonů, které svojí pověrčivostí vyživovali v bezedných hlubinách 
společného nevědomí. Odtud pak tyto skryté energie stále vystupují v nejrozmanitějších 
podobách a scénách. Buďto jako děsivé přízraky, anebo třeba zcela opačně jako vyjádření 
nejhlubší intimní touhy. 
 
Jak tedy máme hodnotit to velké pravěké tajemství? Nejlépe z pohledu samotné magie, neboť 
tyto projevy byly od samého počátku považovány za magické a dosud se na tomto mínění nic 
nezměnilo. Vše, co jsme si nejen o magii uvedli, nám bezpochyby pomohlo sestavit si jakýsi 
přehled magických nástrojů, které pro naše hodnocení připadají v úvahu. Jako první si 
připomeňme magii myšlenkovou a magii sexuální, které spolu mají vytvářet mocnou a 
účinnou energii. Za velmi důležité lze považovat, co jsme se dozvěděli o astrální světě (astrál, 
svět představ, duše světa, atd.). Experimenty a výzkumy, prováděné prostředky hlubinné 
psychologie, odhalily dosud obecně netušené nesmírné prostory, které se s oblibou nazývají i 
takovými termíny jako paralelní světy, vesmíry, dimenze atd. Jedná se také o místa a krajiny, 
ve kterých žijí astrální bytosti, entity, a to dokonce svým vlastním životem. Jinými slovy: 
duchové, démoni, bohové a další bytosti. Tyto entity se za určitých okolností doslova vynořují 
z nesmírných hlubin kolektivního nevědomí a projevují se nezřídka až velmi živě (údajně 
působí reálněji, než jak si lze představit samotnou realitu). Nelze se proto divit, že strach 
z pomstychtivých nočních démonů se spolehlivě šířil a rostl. V astrálním světě se i samotné 
myšlenky ztvárňují a ožívají, zejména když se proměnily ve velmi frekventované pověry a 
vyznačovaly se vyhraněnými črtami a charaktery. Neustálým opakováním myšlenek a s nimi 
spojovaných negativních emocí se naprosto spolehlivě formoval jakýkoliv živý astrální útvar, 
nejen tolik sugerovaný obraz ženských démonů, chlípných, zlých a nebezpečných. 
 
Těch několik příkladů, uvedených před závěrečnou kapitolou, dává tušit, jak mohlo původně 
docházet k projevům takového rázu. Všechny tři příklady spontánních projevů „z jiného 
světa“ můžeme nejspíš považovat za prvotní předlohu těchto tajemných archetypů.  
Ženy, které si pomocí své milostné touhy a imaginace vyvolaly obraz svého miláčka (nebo 
jenom jeho symbolickou přítomnost) a prožily s ním svých několik okamžiků údajné tělesné 
lásky, určitě nelze vinit, že by zrovna tímto hodlaly někomu škodit. Původní zde byla 
nepochybně touha po milovaném protějšku, po trošce toho docela obyčejného lidského 
štěstíčka.  
 
Záměrem celého pojednání bylo čtenářům přiblížit životní úděl pravěkých žen a pokusit se o 
objasnění jedné úctyhodně prastaré pověry. Nechť se takto podaří vnést aspoň trochu světla 
do šera dávných věků i do temnot nejtemnějších... 
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O autorovi 

• autor Jan Padych, nar. 8. 3. 1954, bytem v Ostravě 
• v r. 1988 vítěz celostátní soutěže GENERACE 88 v oboru próza 
• začátkem 90. let publikoval velkoplošné novinové články v Ostravském Večerníku: z 

dějin náboženství a mystiky (Současný démonismus, Padlý anděl Satan, O Sibylách, O 
tajemstvích věštíren, atd.) - pod pseudonymem Samuel Dan, dále série článků k 
popularizaci pravěké archeologie (témata - bronzové poklady, Býčí skála, o pravěkých 
nádobách, atd.) 

• od r. 2001 členem Obce spisovatelů 

Knižní publikace 

• Sibylla a démonismus (1991) - o sibyllské tradici od starověku po dnešek 
• Fotbalový generál (1995) - knižní hra pro jednoho hráče 
• Krysa v hlavě (1996) - beletrie, příběhy mladých lidí, šikana, fašismus, feťáctví , 

metalový satanismus, atd. 
• Z pravěkých ság - Nesmrtelný (2000) - vydalo nakl. ALPRESS z F.-Místku; příběh z 

konce doby bronzové, odehrávající se na území pravěké Moravy v okolí dnešního 
Brna a Moravského krasu (důležitý je motiv Býčí skály, jejíž tajemství dosud není 
uspokojivě objasněno) 

• Bouře ve sklenici piva - pojišťovácký román" (2004) - vydalo nakladatelství Daniel 
Padych - příběh ze současné Ostravy, osudy pojišťováků a malých podnikatelů; V 
ROCE 2005 BYL ČESKOU TELEVIZÍ NATOČEN TELEVIZNÍ FILM PODLE 
TÉTO KNIHY S NÁZVEM: "Každý den karneval"  (v hlavních rolích Pavel 
Zedníček, Jitka Asterová...) 

• Čas vlků (2007) - vydalo nakladatelství Beta books; příběh z konce doby kamenné, 
odehrává se ve světoznámých pravěkých lokalitách na Znojemsku (Těšetice-Kyjovice, 
Hluboké Mašůvky, atd.). 

  

Zájem o nejstarší dějiny a reálie nejstarších kultur, tj. o pravěk střední Evropy (především 
Moravy) - odtud zájem také o pradávné dějiny náboženství, včetně dějin magie, i pověr.  
 
Životní motto: napsat co nejvíc románů z pravěku... (zatím vyšly 2) 
 
Duchovní cesta - ateismus v útlém mládí, přísný evangelický dogmatismus ve zralejším věku, 
nyní přes 20 let značně univerzalistický (značně gnostický) nadhled... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.padychbooks.com 
 

70 
 

Připravujeme 
 
Stránky www.padychbooks.com jsou plně věnovány literární tvorbě Jana 
Padycha, především jeho románům z pravěku, ale i ze současnosti.  
 
Autor zrovna pracuje na trilogii z doby halštatské, zároveň si připravuje materiál 
pro romány z dalších pravěkých období (eneolit a závěr střední doby bronzové). 
Pojednání o pravěkých ženách a jejich tajemstvích naznačuje, o jaká témata 
v těchto pravěkých románech půjde. 
 
Ze současnosti je k vydání v tomto roce připravený román „Bankéři“ ze začátku 
90. let o takzvaných podnikatelích, podaný úsměvně i vážně. Ve výhledu jsou 
další 2 romány. Jeden je z prostředí podnikových kontrolorů z poloviny 80. let. 
Druhý z vojenského prostředí 70. let. Romány „Bouře ve sklenici piva“ a 
zejména „Bankéři“ dávají tušit, jakým způsobem bude látka zpracována. 
 
Předpokládáme, že ročně tak budou vydány 2 – 4 tituly (pouze elektronicky) 
k zakoupení na našich stránkách.  
 
Plánované zahájení prodeje – v průběhu roku 2013. 
 
Vše se dozvíte, když budete průběžně sledovat naše stránky 
www.padychbooks.com 
 
 
 


