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Konec všehomíra

Na počátku věků byla jen velká tma  
a bezbřehé moře chaosu. Jeho vlny 
vířily prostorem a omývaly zlaté vejce 

uprostřed. V tomto zlatém vejci přebýval Rod – pů-
vodce všeho. Byl dokonce i původcem všech konců 
světa, které dosud na Zemi nastaly.

První konec světa – ohněm – způsobil Rodův 
vnuk Dažbog, když našel ve vejci ukrytou smrt sa-
motného boha zla Kaščeje – Černoboga. Jakmile 
Dažbog rozbil vejce – čímž narušil rovnováhu vše-
homíru – seslal převeliký otec Rod na zem plameny, 
jež pohltily vše živé.

Za druhý konec světa mohl člověk. Bylo to ještě 
za těch časů, kdy byl člověk stvořen k obrazu bohů, 
silný téměř jako bohové, ba někteří lidé byli dokonce 
i silnější. V této dávné době měli lidé všechno. Nic 
nepotřebovali, jen měli poslouchat příkazy a rady 
bohů.

To se však člověku nelíbilo. Říká se, že to byl 
Nij, kdo zasel do lidských myslí a srdcí touhu po 
svobodě, pýchu kvůli poznání, jež lidé od bohů zís-
kali, a snahu osvobodit se od vůle bohů.

Rozzlobil se proto Rod na lidi, na jejich nepo-
slušnost. Otevřel stavidla nebeských vod, a tím zato-



119

pil celý svět. Jen jeden jediný člověk se před stoupa-
jící vodou zachránil.

Třetí konec světa teprve nastane, protože lidé 
se nepoučili, přestali si vážit Matky Země a zapo-
mněli na bohy svých předků. Přijde den, kdy Mokoš 
spolkne všechny lidi, kteří ji otravují, a očistí se od 
zla, jež je na ní pácháno. Přežijí jen ti, kteří v pokoře  
a bázni budou žít a navrátí se k víře svých předků. 
Tito lidé obnoví život na Zemi a budou správně za-
cházet s dary, které jim Mokoš svěří.

Uběhne mnoho let a lidé si podmaní nejen Zemi, 
ale i celý všehomír, avšak znovu budou oklamáni 
temnými Rodovými syny. Tentokrát bude trest vymě-
řovat Stribog – bůh větru. Sfoukne mnoho lidských 
svíc a život téměř úplně zanikne. To bude čtvrtý ko-
nec světa, jejž přežije jen málo bytostí.

A tyto svět opět obnoví, až dokud nenastane po-
slední souboj bohů, kterému se do čela postaví velký 
Černobog se svou temnou armádou démonů.

Válka bude trvat celé věku a dlouho bude neroz-
hodná. Rovnováhu v tomto věčném boji změní je-
dině člověk. Opět zapomene na bohy svých předků  
a upadne do temnoty, čímž posílí temné vojsko.

Krajina Nav se zaplní dušemi lidí, jež budou od-
souzené k temnotě. Tyto duše rozhodnou o posled-
ním boji, kdy Kaščej – Černobog ukradne zlaté vejce, 
ve kterém spí praotec Rod, a skryje je v nekonečné 
temnotě. Potom toto vejce vrhne do vod chaosu, jež 
vyvěrají v zemi Nav. Všechny duše, dobré i špatné, 
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budou zničeny v nekonečných bojích. Nepřežijí ani 
bohové, ani démoni. 

Nikdo nezvítězí, nikdo neprohraje. Celý všeho-
mír zahyne a ponoří se do vln chaosu, které zaplaví 
vše. Pravidla a zákony zmizí a opět nebude existo-
vat nic jiného než nekonečné vody chaosu, upro-
střed nichž se bude ve svém zlatém vejci plavit spící 
Rod…

*****

Kaščej jako projev Černoboga je synem samotné-
ho praboha Roda. Je nazýván i Zemská kachna nebo 
Černohlav. Za manželku si vzal bohyni Moranu. 

Černobog se narodil současně s Bělbogem jako 
Zemská kachna. Jeho vtělení Kaščej – Černobog je 
pánem zla, chaosu a podzemního království Nav. 
Kaščej je temný král, který má ještě dva bratry: Dije 
– pána noci a temnoty a Nije – Skypra Zlého, ge-
nerála temných vojsk. Společně jako jeden sedí na 
temném trůnu a nazývají se Černobog.

Kaščej – Černobog je z bratrů nejstarší. V čer-
ném zámku sedí na trůnu společně s bohyní Mo-
ranou. Kaščej vládne lži a bojuje proti všem záři-
vým bohům. Občas se však stane i to, že se postaví  
na stranu některého z bohů, ale dělá to jen z jediného 
důvodu: aby poškodil víru v toho boha.
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Království Černoboga je obrovské: je mu pod-
řízena celá temná část bytí. Vládne všem démonům, 
nemocím, hádkám a sporům.

Kaščej je původcem a zastáncem zla. Jeho jedi-
nou touhou je získat zlaté vejce, ve kterém spí pra-
otec Rod, a uvrhnout toto vejce do věčné temnoty, 
čímž bude znovu nastoleno období chaosu. 

Černobog je slovanským bohem a kronikář Hel-
mod o něm píše toto: „Po obětování začíná zábava. 
Když při hostině kolují okolo stolu poháry a jsou pro-
nášena slova požehnání, vzývá lid boha dobra i zla, 
jehož zvou Černobog. Ten řídí všechno neštěstí.“

Je možné, že Černobog byl uctívaný na Rujáně, 
kde stála obrovská socha pokrytá smůlou se stříbr-
ným plnovousem.

Kaščej – Černobog je prastarý bůh temné tváře, 
oděný do černé sutany a černého královského pláště. 
Jediné, co na něm není černé, je jeho dlouhá stříbrná 
brada a krátké stříbrem prokvetlé vlasy, na nichž má 
honosnou černou korunu zdobenou černými kameny. 
V rukách drží jako žezlo temný palcát, což symbo-
lizuje vládu nad temnou krajinou Nav. Na boku má 
připnutý černý meč. Když je tento meč tasený, jako 
by pohlcoval všechno světlo kolem sebe a sám temně 
září.

Jako vládci temného království a všeho zla je mu 
zasvěcený tis. Ze zvířat je to černý had, černá kachna 
a krkavec. Jeho číslem je číslo 3, protože vládne třem 
živlům: ohni, vodě a vzduchu.
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Obětovávalo se mu v období, kdy se obětovávalo 
i nejvyššímu bohu Rodovi, a také 1. listopadu. Kaš-
čejovi je zasvěcený také den novoluní před Hromni-
cemi. 

Kaščej – Černobog je bohem zla, a tak když se 
Slované vydávali do války nebo na nějakou výpravu, 
obětovali mu a prosili jej, aby jim poslal na pomoc 
své vojsko démonů. Černobog byl jako bůh zla často 
zpodobňován během svátků jiných bohů jako jejich 
protivník. 

Z obětí se mu přinášely chléb, placky, víno, pivo, 
kůže a kožešiny, železné předměty v podobě zbraní 
či podkov, zlato a mince. Obětovala se mu i zvířata 
černé barvy. V dávné minulosti se mu přinášely i lid-
ské oběti, zejména z řad zajatých nepřátel.



123



124



125

STRIBOG

Stribogu vševědoucí,
tys pánem všech větrů.

Prosíme tě, jižní vítr k nám pošli, 
nechť zažene zimu. 

Stribogu vševědoucí, 
všechno znáš
a o všem víš.

Proto tě prosíme, pomoz nám
při našem hledání.

Stribogu vševědoucí,
tys stále na cestách.

Proto tě prosíme, veď také nás
po našich cestách.
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Neklidný Stribog

Na počátku věků Svarog udeřil mlatem 
do svatého kamene Alatyru a z odraže-
ných jisker se zrodilo mnoho bohů.

Jednoho dne se Svarog rozhodl mezi ně rozdělit 
vládu nad světem. Bohu větru Stribogovi připadla vlá-
da nad moři, oceány a pustinami. Stribog však nebyl 
se svým úkolem spokojen a láteřil, že by raději vládl 
v podsvětí, avšak tam už panoval temný Kaščej.

Stribog se vůbec o svá území nestaral, místo toho 
se začal potulovat po Irii, a zabloudil dokonce i na zemi, 
ale tam vytrhával stromy i s kořeny a ničil pole i domy. 

Otec Svarog, nebeský kovář, se rozhodl svému sy-
novi zakovat ústa: obával se totiž, že by Stribog svým 
dechem mohl způsobit konec světa. Otcova rozhodnutí 
musel Stribog uposlechnout, ale rozzlobilo ho to a urazilo 
tolik, až se rozhodl odejít z Irie a nikdy se už nevrátit. Jak 
se tak toulal světem, jednoho dne uviděl na břehu potoka 
překrásnou dívku, vedle níž plakal její stařičký otec.

Když se ho Stribog ptal, proč tak naříká, stařeček 
mu odpověděl: „Jsem duch tohoto místa. Měl jsem 
dvanáct překrásných dcer. Každý rok se tady ale zjeví 
drak a jednu z nich sežere. Už jedenáct dcer jsem ztra-
til a tato je poslední,“ hořekoval starý muž, který se 
jmenoval Minčl. 

„Přestaň plakat. Já jsem Svarogův syn, bůh větru. 
Tvá dcera se mi velmi líbí. Dej mi ji za ženu a budu o ni 
s drakem bojovat!“
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Stařec se Stribogovu návrhu zaradoval a souhla-
sil. Ale hned nato zase posmutněl a řekl: „Kdo ví, zda 
zvítězíš, protože tím drakem je Kaščejův bratr Nij 
– Skyper Zlý.“

„Starče, nic se neboj, jen běžte za mým otcem  
do Irie. Ať aspoň na chvíli zruší příkaz, že musím mít 
zakovaná ústa.“

Minčl radostně souhlasil a vydal se na cestu  
do Irie. Náhle obloha potemněla a v dálce se zjevil 
obrovský drak. Ve vzdálených lesích rachotily pada-
jící stromy a lomoz stále sílil.

Stribog rychle proměnil překrásnou dívku na 
bílý kvítek a sám se připravil na boj. Vtom se při-
hnal obrovský Skyper Zvěř přímo na Striboga: „Co 
tu chceš?“ osopil se drak.

„Chci s tebou bojovat.“
„Jsi snad bůh, že odpovídáš tak směle?“zasyčel 

Skyper.
„Věru, že jsem! Jsem Svarogův syn, Svarožič 

Stribog,“ hrdě odvětil Svarog.
„Když je to tak, pojď, popasujme se spolu, ať 

vidíme, kdo je silnější!“
Začal souboj převeliký, chytili se do křížku, až 

kosti praštěly. Chvíli vyhrával jeden, pak zase dru-
hý a jejich křik se rozléhal široko daleko. Kdo ví, 
jak dlouho by ještě spolu bojovali, když tu najednou 
spadla Stribogovi z úst železná maska. V té chvíli 
Svarog v Irii zrušil Stribogův trest.




