Symboly
Symboly, používané v slovanskej mytológii, v kultúrnom, umeleckom a v bežnom živote
Slovanov vychádzajú z rôznych základov. Pochopenie symboliky pomáha porozumieť
zvykom, tradíciám a životnému štýlu Slovanov.
Pre kladné (žiarivé) božstvá sa používa červená farba symbolov, pre záporné (chladné)
božstvá sa použía modrá farba symbolov. Čierna farba je všeobecnou, neutrálnou farbou.
Niektoré symboly sú aj viacfarebné.
Symboly môžeme rozdeliť do skupín podľa formy znakov.
Runy
Ak niekto spája znaky rún so znakmi symbolov duchovna, možno povedať, že v zažitej
symbolike ich je veľmi ťažké nájsť. Tak, ako dnes, keď hláskujeme jednotlivé písmená,
používame na to krstné mená ako napr. D ako Dana, P ako Peter, tak aj v minulosti sa
používalo hláskovanie D ako Dažďbog, P ako Perún. Takže runy alebo písmená sú veľmi
ojedinele použité ako symbol slovanského duchovna.
Pre božstvo Živa sa používa symbol ruského Ž. Ale aj táto runa sa nazýva ROK, keďže sú to
dve šípky otočené proti sebe a znázorňujú stretnutie Starého roku s Novým rokom.

Grafické – vektorové – obrázky
Určitá časť symbolov duchovna používa znaky ako zjednodušené náčrty obrázkov
príslušného duchovna, použitím základných grafických prvkov, v súčasnej dobe nazývané
vektorová grafika. Tak je to napr. so symbolmi pre Brehyňu – žna s vtákmi, pre Černoboga –
postava s rohami, Dažbog – jazdec na konskom záprahu, Jarilo – symbol mužského údu,
Rožanica – rodiaca žena, Radegast – vták na prilbe, Rároh – náčrt sokola, Triglav – trojvŕšie,
Veles – býčia hlava, Rožanica – dáma v sukni atď. Teda patria sem aj zvieracie a rastlinné
symboly.
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Vedomecké symboly:
Pre mnohé duchovné bytosti sa používajú indoeurópske vedomecké a magické symboly.
Symboly živlov: zem, vzduch, oheň, voda, prípadne aj éter

živly
Symboly živlov sú použité pre:
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Astrologické symboly:
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Symboly z rôznych prvkov:

Čur (Hraničník)
hranica pozemku

Dyj
podsvetie

Mara
žena

Morena
trojitý kríž

Silnobog
blesk

Dodola
spojenie

sveta a podsvetia
Slnečné symboly (svastické)
Vychádzajú zo všeobecného symbolu slnka : kríž v kruhu

slnko

kolokríž - Kolovlad

Gospa - slncova mať

slnovrat

Zo štvorramennej svastiky, otáčajúcej sa proti smeru hodinových ručičiek, je odvodených
viacero symbolov. Jednoduchá oblá svastika je symbolov Jarovíta. Slovania v kresbách
používali najmä oblé ramená svastiky avšak vo výšivkách sa používajú aj lomené ramená.
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Jednoduchá oblá svastika, otáčajúca sa v smere hodinových hodinových ručičiek je symbolom
Svarožiča. Tiež sú z nej odvodené ďalšie symboly.
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Kolovratové symboly
Sú hlavnými symbolmi u Slovanov.
Šesťramenné alebo osemramenné koleso je symbolom kolovratu, nie je to svastika. Je to
symbol Svaroga a Perúna. Na priame rozlíšenie týchto božstiev sa pre Svaroga používa
kolovrat v kruhu a pre Perúna kolovrat v šesťuholníku.
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Kolovrat, otáčajúci sa proti smeru hodinových ručičiek, so šiestimi či už s oblými alebo
lomenými ramenami, je symbolom odslnia, ktoré je v lete. Osemramenný kolovrat je
symbolom Lady.
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Kolovrat, otáčajúci sa v smere hodinových ručičiek, so šiestimi oblými alebo lomenými
ramenami je symbolom príslnia, ktoré je v zime. Osemramenný kolovrat je symbolom
Leďana.
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Pre Svantovíta sa tiež používajú symboly kolovratov vložených vzájomne do seba :
svetoč, ktorý spája svetlo pozemské so svetlom božským je červenej farby, t.j. farby ohňa
svitovit, ktorý spája pozemskú vodu s nebeskou vodou je modrej farby, t.j. farby oblohy a
vody

Univerzálne symboly
Vyskytujú sa všeobecne u indoeurópskych národov. Slovania ich používajú napr. pre
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Ostatné symboly, ktoré sa nedajú odvodiť od vyššie uvedeného rozdelenia, sú zrejme
prevzaté z iných kultúr. Napr.
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Špeciálnymi symbolmi sú mystické uzly.
Mystický uzol vyjadruje harmonický tok priaznivej energie, takže je len pre kladné duchovno.
Základným symbolom je uzol šťastia, ktorý sa používa pre Ladu.

Ďalšie v tvare uzlov sú:

Triglav
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Osobné symboly
Osobné symboly sa používali na označenie osobných vecí vo forme výšiviek na odeve, na
osobnom náradí a osobných nádobách, najmä na hrnčekoch. Pre každé meno bol špecifický
symbol. Pre krstné mená končiace na –slav, sa dával symbol do kruhu ako slnečného
symbolu. Pre krstné mená končiace na –mír (čo znamená svet) sa dával symbol do štvorca,
ako symbol 4-och svetových strán. Symboly ženských mien sa od mužských líšili tým, že
v strede ženského symbolu je prázdny krúžok. Niekde sa rozlišovali farebne. Napríklad pre
svetlo je všeobecný symbol osemramenný kolovrat:

Takže symbol pre meno Svetoslav (Svietoslav) je:

Symbol pre meno Svetoslava je:

pre meno Svetomíra je symbol :

Pre jar sa požíva ako symbol štvorramenný kolovrat, otáčajúci sa proti smeru hodinových
ručičiek
takže pre Jaroslavu je symbol:

pre Jaromíru je symbol :

Aké symboly sa používajú pre iné mená, je otázkou budúceho výskumu.

Nižšie sú uvedené symboly pre rôzne mená s koncovkou –slav.

Sú vzájomne veľmi podobné, no musíme si uvedomiť, že mnohé slovanské krstné mená sú --tiež vzájomne veľmi podobné.
Pozrime si príklad:
Hromislav, Hrozislav, Darislav, Božislav, Kresislav, Krasislav, Živoslav, Venceslav,
Pravoslav, Bronislav, Branislav, Chranislav, Strážislav, Hradislav, Miloslav, Viloslav,
Iloslav, Maraslav, Miroslav, Mieroslav, Svetoslav, Svätoslav, Svietislav, Netislav, Nácslav,
Lunislav, Vedoslav, Bedoslav, Vidoslav, Mudroslav, Myslislav, Mislav, Imislav, Pribislav,
Prvoslav, Primeslav, Predslav, Držislav, Všeslav, Vyšeslav, Boleslav, Veleslav, Velislav,
Leslav, Boryslav, Horislav, Horoslav, Vislav, Víťazoslav, Bojislav, Vojislav, Vojeslav,
Vojslav, Valčislav, Viečislav, Viacslav, Blahoslav, Bohoslav, Donislav, Zvestislav,
Vestislav, Vieroslav, Svojslav, Sobeslav, Sulislav, Šulislav, Borislav, Mečislav, Mstislav,
Zoroslav, Hviezdoslav, Hrdosla, Hrudoslav, Rudoslav, Zdravoslav, Izaslav, Zemislav,
Jaroslav, Kvetoslav, Stojslav, Bernislav, Vernislav, Kostislav, Ruslav, Raslav, Rohslav,
Rodoslav, Radaslav, Rastislav, Slavislav, Stanicslav, Stanislav, Vratislav, Bratislav, Braslav,
Zbraslav, Zbyslav, Bislav, Vatroslav, Duchoslav, Dušislav, Vlastislav, Vlaslav, Domoslav,
Hostislav, Častoslav, Hodislav, Vladislav, Ladislav, Zlatoslav, Nehoslav, Chutislav,
Ľubislav, Ľuboslav, Tichoslav, Drahoslav, Ľudomyslav, Ľudoslav, Dobroslav, Dobreslav,
Doboslav, Zdislav, Berislav, Vanislav, Čestislav, Česlav, Ctislav, Chtislav, Plevosla,
Levoslav, Žnislav, Žitoslav, Merislav, Budislav, Vekoslav, Otoslav, Hroboslav, Zvonislav,
Dyslav, Torislav, Želislav, Chvalislav, Desislav,

V tomto príspevku nie sú uvedené všetky symboly používané v slovanskej mytológii. Ale
možno povedať, že každé slovanské duchovno malo svoj symbol, aby bolo pochopiteľné aj
pre ľudí, ktorí nevedeli čítať písané texty.

Video je na:
https://youtu.be/7WdP9VivjW0

