
Pohanský věk a počátky křesťanství v pověstech Přeloučska – pozvánka na přednášku 

 

 Při školní výuce dějepisu většinou zaznívají následující informace – roku 863 přišli na Velkou 

Moravu věrozvěsti Konstantin a Metoděj a úspěšně rozšířili křesťanství. Křesťanskými se záhy staly i 

západněji ležící Čechy, jejichž kníže Bořivoj se nechal pokřtít Metodějem, což se muselo stát před 

rokem 885, kdy Metoděj zemřel. Zdá se tedy, že přechod českých zemí z věku pohanského do věku 

křesťanského byl rychlý a hladký. 

Opak je však pravdou. České země se jednak s křesťanstvím seznamoval již dříve, na druhou 

stranu pohanské zvyklosti měly tuhý kořínek a lze předpokládat, že se v určitých oblastech udržely po 

celý raný středověk, tedy nejméně do 12. století. 

Stačí nahlédnout do Kosmovy kroniky a dokladů tohoto tvrzení v ní najdeme hned několik. 

Když roku 1039 táhla vojska knížete Břetislava do Polska, chtěla se v dobytém Hnězdně zmocnit 

ostatků sv. Vojtěcha. Když Čechům nešlo hrob otevřít, zabraňovala jim v tom jakási tajuplná síla – sv. 

Vojtěch sám, pochopili, že musí předcházet půst, pokání a sliby polepšení se. V nábožné extázi slíbili 

čeští bojovníci mj. zavření všech krčem a trestání krčmářů, kteří by i přes zákaz podávali alkohol. Ale 

také se přiznali k přetrvávajícím pohanským zvykům – pohřbívání mrtvých v lesích a na polích – a 

slíbili, že se tak už nebude dít. A tak výprava dopadla dobře, do Čech se vrátil průvod se vzácnými 

ostatky v čele. Nic nevadilo, že hned za nimi byly neseny nakradené cennosti a jako dobytek hnáni 

zajatí polští velmoži. Tehdejší pojetí křesťanské morálky bylo zvláštní. Nicméně – uplynulo další 

půlstoletí, a když nastoupil na trůn Břetislav II. (1092), cítil potřebu vyhnat čaroděje, hadače a věštce, 

nechat kácet uctívané stromy a háje, zakázat oběti u studánek, různá rituální vyvolávání duchů 

předků a pohřby v lesích a na polích, jichž se čeští bojovníci zřekli r. 1039 – vidíme, že nakonec zcela 

formálně. 

Tento pozvolný přerod pohanské společnosti do společnosti křesťanské (v níž ale v lidových 

tradicích některé pohanské zvyklosti přetrvají i nadále) můžeme pozorovat patrně i na slavném 

zdechovickém pohřebišti na čestném nádvoří zámku, ať už ve formě obolu mrtvých (do hrobu 

vlaženého brakteátu) či zatížení mrtvého kamenem, a tedy strachu z vampyrismu. 

Vzácně o těchto změnách vypovídají také pověsti, které sice nejsou věrohodným historickým 

pramenem, ale tušíme v nich i pravdivé historické jádro. Pokud chronologicky seřadíme pověsti 

z Přeloučska a nejbližšího okolí, získáme pozoruhodně souvislou řadu vyprávění, která překvapivě 

koresponduje se skutečným, výše nastíněným historickým vývojem. Soubor tvoří pověsti z mýtických 

předhistorických věků (Obří postele), o příchodu prvních Slovanů (Zdechovice), o počátcích těžby 

kovů (Zdechovice), o ozvucích dívčí války (okolí Chlumce nad Cidlinou), o vlivu cyrilometodějské misie 

(Klešice), o velké bitvě mezi Čechy a Moravany (Starkoč), o přetrvávající víře v nadpřirozené bytosti 

(Litocha), o přetrvávajícím pohanském božišti (Na Babách) i o jeho vyvrácení a nahrazení místem 

křesťanské úcty (Petrova šlápota). Nelze si nepovšimnout, jak významnou roli hraje v těchto příbězích 

oblast posledních výběžků Železných hor a přilehlé obce, mezi nimi jsou pak nejvýznamnější 

Zdechovice. A to i za těch okolností, kdy vybíráme jen pověsti tohoto tematického okruhu a stranou 

necháváme většinu pověstí démonologických – na ně snad dojde někdy jindy. 

Pověsti, o nichž bude řeč, pochází z různých zdrojů, jeden je však zcela zásadní – Václav Hájek 

z Libočan (konec 15. stol. – 1553) a jeho Kronika česká (1541). Hájek je postava velmi rozporuplná, 

jeho kronika je od 2. poloviny 18. století neustále podrobována kritice pro svou nepřesnost a mnohé 

výmysly. To nás ovšem, zabýváme-li se pověstmi, trápit nemusí, naopak můžeme bujnou Hájkovu 

fantazii pochválit. V jeho kronice se Zdechovicím dostalo velmi čestného místa – jsou údajně jednou 



z nejstarších obcí českých zemí, jsou prvním místem těžby kovů a jakousi kolébkou české metalurgie. 

S nadsázkou poznamenám – i když neměl Hájek s tímto regionem mnoho společného, Zdechovičtí by 

mu snad měli postavit pomník. 

Pokud Vás nastíněné téma zaujalo, přijďte na přednášku 16. 1., na níž se dozvíte a 

v prezentaci uvidíte mnoho dalších detailů. Těším se i na případnou diskuzi s Vámi a třeba i některá 

nově zjištěná fakta. 

 

Martin Štěpánek    


