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Abstrakt: 

Práce má za cíl komparaci motivu deskové hry a hry v kostky ve třech indoevropských 

mytologiích – hinduistické, keltské a severské – přičemž se bude soustředit i na hrdinskou 

látku. V hinduismu půjde zejména o epizodu z 2. knihy Mahábháraty a mýtus partie boha Šivy 

s chotí Párvatí a jeho následky. V keltské mytologii o hru o ruku Étain z Tochmarc Étaine a v 

severské o hru bohů v eddické písni Völuspá. Kromě těchto stěžejních mýtů bude práce 

využívat i drobnější zmínky v dalších textech z těchto oblastí, což se týká hlavně výrazně 

skrovnějšího evropského materiálu. Předmětem práce bude zkoumání vnitřní struktury 

mýtů, kde se hra často nachází na počátku či ve středu zápletky. Bude se soustředit na význam 

těchto epizod a jejich pozici v symbolické soustavě dané kultury stejně jako vztahy symbolů 

uvnitř jednotlivých mýtů. V následujícím kroku se pak pokusí srovnat tyto významy vůči sobě 

navzájem a zjistit, zda se v nich nacházejí nějaké podobnosti. Naopak se zcela nebude pouštět 

do oblastí archeologických a historických ani zkoumání rituálu či performativity. 

 

Klíčová slova: deskové hry, kostky, komparativní mytologie, severské náboženství, keltské 

náboženství, hinduismus 

 

Abstract 

This paper aims to compare the motif of the board game or dice game in three Indo-European 

mythologies – Hinduism, Celtic and Old Norse – also dealing with heroic texts. The main 

sources for Hinduism are namely the dicing episode from Book 2 of Mahabharata and the 

myth of dicing game of Shiva and Parvati and its consequences. In Celtic mythology it is game 

of Étaín from Tochmarc Étaíne and in Old Norse religion the Eddic poem Völuspá. In addition 

to these key myths, this paper will also use minor mentions in more texts from these 

religions, especially in more modest European material. The subject of this thesis is the 



 
 

inquiry into the  inner structure of myths, as a game is often placed in the center of the 

narrative. It will focus on the meaning of those episodes and their position in the symbolic 

system of each culture and the relations of these symbols in particular myths. In the next 

step, I shall attempt to compare these meanings against each other to see whether some 

meaningful parallels can be found. This thesis will not be of archaeological or historical focus, 

nor will it deal with ritual or performative studies. 

 

Key words: board games, dice, comparative mythology, Old Norse religion, Celtic religion, 

Hinduism 
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1. Úvod  

Je snad na první pohled poněkud nečekané, jak relativně častý motiv hry v mytologii vlastně 

jde. I když každý ví, že šachy jsou starší, „desková hra“ vyvolává představu spíš něčeho 

moderního. Je to ale věc daleko starší, snad až pravěká.  Víme, že hravost je jedna z 

dominantních vlastností lidských dětí podobně jako zvířecích. Mnoho lidí a více zvířat z ní 

nevyroste a jsou hraví i v dospělosti. Ukazuje se, že hraví mohou být i hrdinové 

mytologických příběhů i samotní bohové. 

 

1.1. Cíl a postup práce 

Moje práce má dvě fáze, dva kroky. V prvním se budu věnovat primárním materiálům ze 

třech náboženských okruhů Indoevropské provenience, kdy se s pomocí sekundární 

literatury pokusím nahlédnout význam motivu v dané kultuře. V druhém mám v úmyslu je 

postavit vedle sebe a zjistit, zda mezi nimi lze nalézt smysluplné paralely. Budu se věnovat 

mýtům obsahujícím motiv partie deskové hry či hry v kostky (k tomuto bodu a rozlišení se 

vrátím). Mým prvním okruhem je náboženství Starých Germánů, druhý je keltské 

náboženství a třetí hinduismus. Ne vždy je samozřejmě snadné rozlišit, co spadá do kategorie 

mýtu a co je již příliš nové na to, abychom si mohli být jistí tímto označením. 

Mám v úmyslu rozebrat v každém náboženském okruhu mytologické texty 

s pasážemi, kde se objevuje hraní hry, ať už ji hrají hrdinové nebo bohové. Je-li k dispozici 

sekundární literatura nějakým způsobem interpretující danou scénu s akcentem na prvek 

hry, pak s použitím této. Kde ne, pokusím se o nějakou vlastní interpretaci. 

 Zcela záměrně vynechávám historicko-archeologický rozměr. Existuje velké množství 

nálezů různých herních desek, samozřejmě zdaleka nejen z těchto oblastí, které stojí za 

pozornost. Mnohé z nich jsou skutečně oslnivé, například nález z města Uru. Mnohé z nich 

jsou i staroseverské. V případě indických her existují i staletí kontinuity, vzájemné 

ovlivňování s okolními národy a mnoho různých typů i variant v rámci typu jednoho. Některé 
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nám též dokáží říct mnoho zajímavého, například Angličany převzatá hra známá dnes i na 

západě jako Snakes and Ladders, kdy je každé pole další meta ctností a úspěchů při cestě za 

vysvobozením, která se používá jako věštící metoda. Některé ze severských nálezů jsou 

zajímavé vizuálním zpracováním figur, ze kterých archeologové mohou něco usoudit. Jde 

nicméně o materiál nepřeberný, určený pro daleko větší práci, než je tato. Bylo by 

trestuhodné v takové práci pominout hry z Egypta či Předního Východu, kterých není málo 

a kde měly velmi dlouhou tradici. V těchto oblastech jsou však mé znalosti pro takový úkol 

povýtce nedostačující. Stejně tak historie hraní, problematika přesných pravidel 

odvoditelných z nálezů, kdy nemáme k dispozici návod (což je pochopitelně téměř vždy), 

nálezy podivných útvarů již neolitických, o kterých se snad můžeme důvodně domnívat, že 

rovněž sloužili k hraní. To vše také patří do práce zcela jiného charakteru, než mám v úmyslu 

napsat. 

 Chci se soustředit na provázanost symbolů v jejich vzájemných vztazích, na narativní 

linii mýtů a odvážit se usoudit z těchto indicií na obsah a význam toho, čím ta která kultura 

žila v oblasti, kterou můžeme nazývat náboženskou, respektive v její části. Pro první fázi 

existují někdy až zavedené sekundární prameny, které ji podepřou a kdy budu nevyhnutelně 

spíše shrnovat, co již bylo řečeno. 

 Jelikož je obrovský nepoměr množství pramenného materiálu v případě Keltů a 

Seveřanů oproti indickému, nechci se v případě Indie pokoušet o poctivé vyčerpání tématu, 

jelikož to by opět zasluhovalo spíše práci specializovanou. U prvního okruhu však je možné 

zmínit jednotlivě všechny relevantní pasáže, kde se hovoří o hraní. U Keltů je situace 

obtížnější, neboť má charakter mýtů a legend k sobě navzájem daleko blíž a hůře se tak 

nastavuje hranice toho, které zmínky a prameny jsou mytologicky relevantnější než jiné. 

Důvodem, proč kladu největší důraz na první z okruhů i po jazykové stránce a proč na rozdíl 

od sanskrtu cituji originály je prostá skutečnost, že se zde mohu spolehnout na vlastní 
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znalosti jazyka a důkladnější obeznámení s prostředím, zatímco v Indii a Irsku jsem odkázána 

na překlady a komentáře jiných. 

  

1.2 Náboženské okruhy 

Seveřané a Keltové sdílí nemálo charakteristik, jelikož jde o blízce příbuzné kultury, které 

byly dlouhou dobu v kontaktu už od svých pra-fází. Později to byly vikinské výpravy (cca. 8.-

11. století), díky kterým se do keltského prostředí dostalo skandinávské, ale bylo tomu i 

naopak. Víme, že na Islandu existovala nezanedbatelná keltská menšina, v Norsku irštinu 

znali a na Islandu nebyla její znalost vzácností přinejmenším do 13. století, ačkoliv byli irští 

otroci nejspíše nuceni k používání staroseverštiny. Zvláště v pozdější islandské literatuře je 

irský vliv zřejmý, ač nikterak nepřevažuje.1 Proto dává smysl hovořit o obou zároveň.  

 

1.2.1. Seveřané 

Ze staroseverské tvorby je co do mytologie nejdůležitější tzv. poetická neboli starší Edda 

společně s Eddou mladší či prozaickou neboli Snorriho Eddou. Ty obsahuje 5300nejbohatší a 

nejstarší díla samotných Seveřanů. Datace poetické Eddy není snadná, nejstarší rukopis, který 

máme k dispozici, Codex regius, pochází ze 13. století, avšak je jisté, že jde o zápis daleko starší 

orální tradice. Badatelé podle jistých historicko-lingvistických indicií odhadují, že jejich jádro 

pochází pravděpodobně přibližně z 9.-10. století. Část z nich se věnuje mytologickým 

motivům, druhá je hrdinská, jak jsou v edicích rovněž vždy označeny. Básně jsou v několika 

 
1 Je množství důkazů na základě jazykových výpůjček, místních i osobních jmen v ságách i historicky 
spolehlivých dílech jako je Kniha o záboru země nebo dokonce jazykové vtipy zřetelně určené pro irské 
obecenstvo. Ze 13. století víme o osobě, která měla dvě jména, přičemž šlo o irskou a staroseverskou variantu 
téhož slova. Za tyto informace vděčím přednášce Kendry Jean Williams „Hidden languages in early Iceland“ 
pronesené 17. srpna 2018 na Saga konferenci na Háskoli Íslands v Reykjavíku. Viz též např. Jan de Vries, 
Altgermanische Religionsgeschichte, Band 1, Berlin: Walter de Gruyter, 1970, kap IV. „Die vorgeschichtlichen 
Perioden“, Gísli Sigurðsson, Gaelic influence in Iceland: Historical and literary contacts, a survey of research, 
Reykjavík: University of Iceland Press, 2000 nebo C. Etchingham, J. V. Sigurðsson, M. Ní Mhaonaigh, E. Ashman 
Rowe, Norse-Gaelic Contacts in a Viking World, Turnhout: Brepols, 2019. 
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metrech, což usnadní předávání díla v orální tradici, avšak některé básně jsou nekompletní, 

u některých víme z odkazu na jejich existenci, ale nemáme je dochované a některé naznačují 

možnou pozdější úpravu, jako například poněkud zvláštní pasáž výčtu trpaslíků (Dvergatál) ve 

Vědmině věštbě, která má jinak epicko-symbolický charakter.2 Příběhy z některých básní se 

objevují v narážkách napříč celou staroseverskou literární produkcí i např. u kontinentálních 

Germánů nejznáměji v případě Písně o Nibelunzích. Části tohoto hrdinského cyklu se nachází 

v několika eddických hrdinských básních. Mnohdy úsporné metrum eddické poezie a často 

mnohoznačná povaha staroseverštiny samé činí z porozumění básní místy nelehký úkol 

vyžadující jistou dávku interpretační práce.  

 Snorriho Edda je naproti tomu dílo pozdější, jehož autorem byla historická postava 

Snorriho Sturlusona, křesťanského učence 12.-13. století, který měl v úmyslu zachovat 

mizející příběhy vlastního národa. Sestává ze tří částí: Gylfiho oblouzení (Gylfaginning), Jazyk 

básnický (Skáldskaparmál) a Výčet meter (Háttatál). V Gylfiho oblouzení máme systematické 

zpracování kosmogonie a kosmologie, seznam bohů s jejich vlastnostmi, poli působnosti a 

několika mýty, které se k nim vážou (množství a délka samozřejmě kolísá bůh od boha). 

V Jazyce básnickém ses nám dostane mýtického vysvětlení velkého množství básnických 

opisů používaných ve skaldské poezii. Háttatál je pak přímo technickou pomůckou pro 

začínající skaldy obsahující seznam různých meter a předvádějící širokou škálu možnosti 

staroseverské poetické tvorby. 

Napříč Eddou pak Snorri v jinak prozaickém textu občasně cituje poezii ze starší Eddy 

i jiných děl. Je u něj patrná snaha o systematizaci materiálu do logického celku, čemuž 

mytologický materiál přirozeně vzdoruje, takže jsme jako moderní badatelé postaveni před 

zcela jinou sadu problémů při čtení tohoto díla. Snorri také napsal Ságu o Islanďanech či Ságu 

o Ynglinzích i další díla. 

 
2 Zastánkyní tohoto vysvětlení je například Ursula Dronke, viz její komentovaný překlad The Poetic Edda, 
Mythological poems, Vol. 2. Oxford: Clarendon Press, 1969, s.38-39 a 122. 
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 Velmi bohatým a rozsáhlým materiálem jsou ságy, prozaická díla, která vznikala po 

dlouhou dobu a kterých je řada různých druhů. Vyprávějí více či méně historické, fantastické 

či genealogické příběhy v delším rozsahu. Většinou se dělí na ságy královské (Konungasögur), 

o Islanďanech (Íslendinga sögur), o dávnověku (Fornaldarsögur), lživé (Ljóðsögur), o 

biskupech (Biskupa sögur) či ságy o současnosti (Samtíðarsögur), tedy z 12.-13. století. 

Zatímco v případě královských, biskupských či současných se můžeme poměrně dobře 

spolehnout na relativní historickou věrnost, tzv lživé ságy jsou naopak naprosto fantastické 

a většinou neuvěřitelně komické. Nejpřínosnější pro studium mytologie jsou však ságy o 

dávnověku, které podle svých slov pojednávají o dávné historii Islandu a Starých Seveřanů 

vůbec, avšak skutečnost, že jsou relativně mladšího data vede k tomu, že jsou plné 

mytologických a hrdinských prvků. Navazují nicméně často na daleko starší látku. Mezi ně 

patří Sága o Ynglinzích, Sága o Völsunzích, Sága o Hervaře, Sága o Hrólfu Tyčce (Krakim), 

Sága o Ragnaru Loðbrókovi či Sága o Gautrekovi.  

 A konečně skaldská poezie, poslední zásadní písemný pramen ke staroseverskému 

náboženství a kultuře vůbec. Skaldské metrum je neuvěřitelně složité. Počet slabik, přízvuky 

a aliterace jsou daleko striktnější než v případě mytologické eddické poezie. Předně však 

porozumění komplikují celé řetězy poetických opisů, tzv. kenninigů a heiti. V případě 

kenningu jde o opis slova dvěma či více jinými a lze je také dlouze řetězit, dosahují i 8 členů, 

avšak podle Snorriho je akceptovatelných nanejvýš 5. Heiti jsou o něco méně běžné, slovo se 

zkrátka nahradí jiným, ke kterému má nějaký vztah. Takovéto nahrazování a opisování 

zároveň není nikterak vázáno nějakým pořádkem ve strofě, takže různé části kenningů a heiti 

mohou být a zpravidla také jsou podřízeny dalším poetickým pravidlům, tedy aliteraci a počtu 

slabik v jednotlivých verších. Čtení a porozumění takovým básním vyžaduje velkou 

obeznámenost s materiálem a skaldskými zvyklostmi. Mnoho z těchto opisů však odkazuje na 
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různé mytologické události a skutečnosti, což z básní činí další důležitý pramen ke studiu 

staroseverského náboženství.3 

 

1.2.2. Keltové 

Keltské prameny jsou komplikované skutečností, že kontinentální a ostrovní Keltové sice jistě 

sdíleli mnoho konceptů nebo i božstev pantheonu, avšak je mezi nimi časové rozpětí a od 

kontinentálních tak nemáme žádné textové prameny, kromě zpráv antických autorů jako je 

César (De bello Gallico), Tacitus, Lucanus (De bello civili), Strabón (Geografia) nebo Hérodotos 

(Historia). Naproti tomu Irsko zůstalo díky odlehlosti poměrně konzervativní, nezasažené 

dobýváním Římany, avšak zároveň bylo poměrně brzy christianizováno (5. století), což vedlo 

k relativně brzkému zápisu mytologických a hrdinských látek. V Británii kolovaly též, ale 

měly díky Římanům a vikingům složitější situaci. Nelze snadno hovořit o keltském 

náboženství jako takovém, jelikož se na rozsáhlém území setkáváme s mnoha lokálními 

tradicemi, které rozhodně nebyly sjednocené. Avšak bližší vztah rozhodně existuje mezi 

irským a velšským písemnictvím. 

Z Irska máme dochované čtyři cykly mytologicko-hrdinské prozaické látky. Dělí se tak 

na základě tématu, nejde o původní uspořádání látky, které máme k dispozici v různých 

manuskriptech, jejichž sestava příběhů se liší. Zdá se však, že samotní Irové měli ve vyprávění 

tendenci dávat k sobě stejné typy příběhů, jako jsou narození, smrti, námluvy nebo odehnání 

dobytka. Cyklům se říká mytologický, ulsterský, královský a Finnovský. Jak jméno naznačuje, 

první se týká nejmytologičtější látky, druhý událostí kolem královského dvora v Ulsteru, 

královský pojednává o „historických“ králích a poslední o hrdinovi jménem Finn a jeho 

 
3 Viz úvody k Snorri Sturluson, Edda a sága o Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: Argo, 2003, Snorri 
Sturluson, Edda: Háttatál, ed. Anthony Faulkes, London: Viking society for northern research, 2007, Jan A. 
Kozák, Óðinn: Mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann & synové, 2017 či Jan de Vries, Altgermanischce 
Religionsgeschichte, Band 1, Berlin: Walter de Gruyter, 1970. 
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družině bojovníků. Hranici mezi historií a mytologií je však naprosto nemožné sledovat, 

jelikož obojí má někdy charakteristiky druhého. 4 

Z Walesu jsou tzv. Čtyři větve Mabinogi. Dochované zápisy pochází předně ze dvou 

manuskriptů až zapsaných na přelomu 14. a 15. století. Mab je slovo pro chlapce, snad měly 

být určeny pro mládež, nebo naráží na to, že protagonisté jsou mladí. Část z příběhů patří 

zřetelněji k sobě, což jsou ony Čtyři větve, které samy o sobě mluví právě jako o mabinogi. 

Jinak jsou ale v manuskriptech i další příběhy, které sebe takto neoznačují. O nich se pak 

mluví jako o Mabinogi v širším pojetí. Příběhy mají zřetelné mytologické a nadpřirozené 

elementy, ale jsou jinak poměrně zřetelně spíše hrdinské a středověké svým rytířským 

prostředím. Část těchto látek koresponduje s těmi, které známe z Irska. Objevují se zde 

postavy božského či obřího charakteru, výpravy do jiných světů apod., ale většinou zůstávají 

pro svůj mladší vznik poněkud střízlivější. Původ a souvislost se staršími prameny je však 

zřetelný.5 

 

1.2.3. Indové 

Situace v Indii je nepoměrně komplexnější a složitější. Oplývá neuvěřitelným bohatstvím co 

do množství textů, a to je jich ještě z mnoha různých důvodů daleko víc ztraceno. Nejstarší, 

nejznámější a nejváženější texty jsou povětšinou v sanskrtu, ale až do dneška stále vznikají 

nové texty v mnoha dalších indických jazycích a po celou dobu vznikaly a vyvíjely se celé 

nové žánry. Ale jak již bylo řečeno, není možné a smysluplné se pokoušet o jejich ani přibližný 

výčet. Základní nástin však považuji za nezbytný. 

Nejstarší vrstvou indické náboženské literatury jsou Védy, čtyři sbírky metrické 

poezie rozdílných žánrů a zaměření, primárně však sloužících pro rituál, který byl ústředním 

bodem védského náboženství. Védská kultura se pravděpodobně v Indii rozvíjela od konce 

 
4 Maier, Bernhard, Die Religion der Kelten, Götter, Mythen, Weltbild, München: C. H. Beck, 2001, s. 34-45 
5 Z úvodu k The Mabinogion, Sioned Davies (trl. and ed.), Oxford: Oxford University Press, 2007. 
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druhého tisíciletí př.n.l. a po dlouhou dobu byla její díla pouze orální, k zápisu došlo dlouho 

poté a jeho datování je nejisté. Tyto čtyři sbírky jsou Rgvéd, Jadžurvéd, Sámavéd a 

Atharvavéd. Nejstarší Rgvéd obsahuje oslavné hymny na jednotlivá božstva či skupiny 

božstev, Jadžurvéd jsou formule přímo recitované při rituálech, Sámavéd je sbírkou melodií 

k těmto formulím a poslední Atharvavéd obsahuje magické formule pro různá zaříkávání. 

Jazykem je tzv. védský sanskrt, který se od pozdějšího kodifikovaného sanskrtu liší natolik, že 

lze hovořit o jiném jazyku. Ačkoliv mezi začátkem a polovinou prvního tisíciletí př.n.l. došlo 

na indické náboženské scéně ke značným změnám, drtivá většina hinduistických tradic se 

s velkou vážností i samozřejmostí odvolává a hovoří o svém navazování na Védy a o dlouhé 

kontinuitě. V tomto smyslu jsou tedy nesmírně důležité ještě velmi dlouho po svém vzniku, 

ačkoliv sama védská kultura téměř zmizela.6 

 Druhou nejstarší vrstvu tvoří tzv. bráhmany, zhruba o 200-300 let mladší, 

pojmenované podle vrstvy kněží zvaných bráhmani. Formálně jde o komentáře k védským 

sbírkám, obsahují úhrn soudobé teologické debaty ohledně rituálů, jejich funkce, podoby 

apod., avšak na tuto část navazuje sekce vysvětlující původy a kontexty pomocí různých mýtů 

a legend.  

Další vrstvou jsou áranjaky, což se překládá jako „lesní texty“, což znamená texty pocházející 

či patřící do lesní divočiny, jelikož nejspíš jedině tam mohly být předávány žákům. Jejich 

nejednotnost, esoteričnost a částečný tematický překryv s upanišadami vede k tomu, že se o 

nich většinou příliš nehovoří. 

Naproti tomu upanišady jsou přelomové svědectví o zrodu nových myšlenkových 

tendencí v indickém prostoru zhruba během první poloviny 1. tisíciletí př.n.l. Filosoficky a 

symbolicky hutné texty se kromě kosmogonických a kosmologických mýtů začínají zabývat 

osobní spásou jednotlivce opuštěním kola přerozování. Nezpochybňují existenci bohů, ale 

 
6 V Kérale v jihozápadní Indii existuje oblast, kde tradice zůstala nepřerušená, což se podařilo zachytit 
v dokumentu Altar of fire (1975) natočeném pod vedením holandského indologa Fritse Staala. 
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staví je na vedlejší kolej hledáním vyšší skutečnosti. Mnoho z nich hovoří o jakémsi 

jednotícím, všeobjímajícím a všeprostupujícím principu nazývaném často brahma. Na 

upanišadách myšlenkově staví nová náboženství buddhismus a džinismus i hinduistické 

filosofické školy. Nejsou však příliš zásadní pro mytologická zkoumání. Tam se daleko spíš 

hodí velké národní eposy, Mahábhárata a Rámájana, a nekonečné množství stále vznikajících 

purán. K Mahábháratě se na příslušném místě vyjádřím podrobněji a Rámájana některé 

charakteristiky sdílí, proto zde řeknu jen to, že jde o obrovská veršovaná epická díla rovněž 

plná rozličné mytologické látky. Obzvláště Mahábhárata je pro svůj rozsah naprosto 

neopomenutelná pro jakýkoliv mytologie se týkající výzkum. Její vývoj byl patrně ukončen 

zhruba ve 4. století př.n.l. 

Purány jsou velmi různorodé, převážně ale nejen mytologické, encyklopedicky 

výčtové texty plné poučení. Narážky na ně známe už z bráhman a upanišad, avšak žádnou tak 

starou dochovanou nemáme. Asi od druhé poloviny 1. století n.l. existuje soubor 18 tzv. 

velkých purán, které dohromady tvoří statisíce veršů. Ale purán je daleko víc a především se 

po celou dobu své existence často mění a vyvíjejí. Znatelná část obzvláště pozdějších z nich 

je zasvěcena konkrétnímu hinduistickému bohu, ale při té příležitosti pojednává o mnoha 

dalších tématech v četných vsuvkách. Jsou i samými hinduisty považovány za druhořadé, 

stejně tak není jejich umělecká forma nijak oslnivá, avšak jako zdroj informací jsou 

neocenitelné, i když nesmírně obtížné k orientaci, natož pak uchopení. Pro jejich množství 

dosud neexistuje žádná přehledné zpracování. 

Toto jsou nejdůležitější indické a hinduistické prameny ke studiu náboženství a 

mytologie prostírající se na prostoru zhruba 3 tisíc let a později.7 

 

 
7 Vše z knih Dušan Zbavitel, Jaroslav Vacek, Průvodce dějinymi staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa, 1996, 
Dušan Zbavitel (ed.) Základní texty východních náboženství 1, Hinduismus, Praha: Argo, 2007 
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1.3 Deska nebo kostka? 

Téměř okamžitě se nabízí vtíravá otázka – deskové hry nebo hry v kostky? V některých 

pramenech se hovoří o metání kostek, v jiných o desce. Někdy se tyto možnosti prolínají, jak 

zmíním na místě konkrétních příkladů. Jak lze potom o všech hovořit jedním dechem, jako 

kdyby mezi tím nebyl rozdíl? Ukáže se, že ve skutečnosti doopravdy tak moc nezáleží na tom, 

jakou hru má přesně kdo na mysli a někdy dokonce ani jde-li o hru náhody nebo umu.  

 Na příkladu z Mahábháraty i jiných indických zdrojů vidíme, že se tyto možnosti 

prolínaly. A tak lze říci, že deska je někdy jen způsobem, jak zaznamenat hody kostky, někdy 

se zmiňuje podložka, někdy je přítomná deska bez kostek a někdy v podobné nebo stejné hře 

kostka v historickém vývoji mizí! I tak ale mají tyto hry něco společného. 
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2. Seveřané 

Nejprve je nutné čtenáře seznámit s obsahem relevantních primárních pramenů, tedy těch, 

kde se nějakým způsobem hovoří o hraní. Uvádím je sestupně podle důležitosti. Nejzásadnější 

je báseň Vědmina věštba (Vǫluspá8), dále se lze něco dozvědět ze dvou hádanek v jedné pasáži 

Ságy o Hervaře (Hervarar saga). Sága o Friðþjofovi (Friðþjófs saga ins frækna) se v jistém směru 

trochu podobá některým irským pramenům (rozvedu na patřičném místě). Dvě podobné 

zmínky najdeme v Sáze o lidech z Jezerního údolí neboli Sáze o lidech z Vatnsdaelu (Vatnsdæla 

saga). Okrajovější a doplňující informace budu čerpat z dalších spíše drobnějších zmínek. 

Z eddických písní je to mytologická Píseň o Rígovi (Rígsþula) a Grónská píseň o Atlim (Atlamál 

in grænlensku), ve skaldské poezii Havraní píseň zvaná též Píseň o Haraldovi (Hrafnsmál nebo 

Haraldskvæði) od skalda Þorbjǫrna hornklofiho z přelomu 9. a 10. století. 

 

V tuto chvíli je ještě potřeba zmínit několik formálních skutečností. Všechny eddické písně 

máme dochované v různých verzích manuskriptů, které se navzájem částečně překrývají, 

avšak ne vždy. Nejdůležitější a nejstarší z nich je Codex regius pocházející z období kolem 

roku 1270. Byl nalezen v 17. století biskupem Brynjólfem Sveinssonem na Islandu a naštěstí 

si uvědomil jejich význam a poslal tento rukopis do Kodaně, kde byl pro umístění v královské 

 
8 Je nezbytné uvést na okraj pár věcí k přepisu staroseverských jmen a slov. Zvyklosti se v tomto ohledu trochu 
mění a do určité míry jsou někdy spíš záležitostí osobní preference a míry populárnosti či odbornosti textu, 
jelikož existuje opodstatnění pro oboje varianty. Řídím se při přepisu jednou z těch obvyklých variant, která 
ponechává původní znaky ð, þ, æ a œ. Písmena ð a þ značí znělou a neznělou realizaci téže hlásky, ð je jako „th“ 
v anglickém „this“, þ jako „th“ například v „thin“. Hláska ǫ je totožná s ö, æ je víceméně otevřené e a pro œ 
postačí poněkud otevřenější varianta ö. Otázka kompletní výslovnosti je obtížnější. Existuje rekonstruovaná 
výslovnost, kterou používá část badatelské obce, zatímco druhá používá výslovnost současné islandštiny, která 
je ovšem daleko složitější, než je nutné zde uvádět. 

Pro vlastní jména v maskulinu stejně jako je běžné odebírám nominativní koncovky -r a v případě 
zdvojených -nn a -ll (jména jako Steinn nebo Heimdall) neponechávám -n a -l, jelikož nejde o součást kmene a 
dostali bychom se pak do svízelné situace řetězení staroseverského nominativu a českých koncovek dalších pádů 
jako například „Týrovi“ místo „Týovi“, „Eiríkrem“ místo „Eiríkem“. 

Při přepisech textů z Codexu regius přebírám standardní editorský zápis, který je věrný skutečnému 
textu v originálu. Mladší texty používají různě odlišnou ortografii, ale nejde o příliš dramatické rozdíly. 
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knihovně nazván právě takto. Druhým je tzv Haukova kniha (Hauksbók) z první poloviny 14. 

století. Dále máme k dispozici další tři, avšak ty už jsou mladší, některé poměrně přesné opisy 

jednoho z těchto dvou, pročež je Codex regius a tzv Haukova kniha nejdůležitější. Z jejich 

odlišností pramení mimo jiné odlišné číslování strof v různých verzích, jelikož se různí autoři 

uchylují k různým variantám. Někdy strofy chybí, někdy máme naopak nějakou navíc a někdy 

se použijí k doplnění, někdy se naopak usoudí na pozdější dodatek. 

 

Nejznámější hrou ze severského prostředí je hnefatafl, který je často konkrétně 

jmenován, ačkoliv ještě častěji se hovoří zkrátka o „taflu“, tedy desce, pravděpodobně 

jakékoliv hře obecně.9 Ze zmínek máme hrubou představu o tom, o jakou hru šlo – dvě strany, 

bílí a černí (popř bílí a červení nebo světlí a tmaví), spolu soupeří, přičemž jedni brání a druzí 

útočí. Ve hře existují určitě specifické pozice či situace, které mají svá jména. Díky sběratelské 

činnosti Karla Linného je možné, že jsou nám známa skutečná stará pravidla, nebo 

přinejmenším pravidla těmto blízká. Linné zaznamenal v roce 1723 v Laponsku pravidla hry, 

která obsahovala jména tahů a figur severské provenience. Hra byla populární a Seveřané ji 

ze Skandinávie rozšířili na Island a Britské ostrovy, takže výskyt v Laponsku není příliš 

zvláštní. Ve hře mají bílí rozestavění uprostřed s figurou „krále“ za úkol dostat jej na jedno 

ze čtyř rohových polí. Všechny ostatní figury jsou u obou stran identické. Černí jim v tom 

brání a obě strany mohou vyhazovat figury tím, že je obestoupí ze dvou stran. Pro vyhození 

krále je třeba ho obklíčit ze čtyř stran.10 

Není mým cílem věnovat se historické stránce věci, rozšíření a odlišnostem 

v pravidlech v různých variantách hry. Avšak v situaci, kdy můžeme s určitou mírou jistoty 

tvrdit, že takto hra v základních obrysech vypadala, je to zcela jistě relevantní pro výklad. 

 

 
9 Ačkoliv H.J.R. Murray má zato, že tafl je jen starší název téže hry, viz jeho History of board games other than chess, 
Oxford: The Clarendon Press, 1957 s. 56-57. Teprve po objevení dalších her bylo třeba začít rozlišovat. 
10 Murray, H. J. R., A History of Board Games other than Chess… s. 56 a 63. 
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Není jistě nezajímavé, že se scéna dvou postav nad herní 

deskou vyskytuje i v hmotných pramenech, konkrétně na runovém 

kameni z Ockelbo (GS 19) ve Švédsku, (viz obrázek vpravo)11 a rohu 

z Gallehusu v Dánsku z 5. století12 (obrázek vlevo).13 Našlo se také 

nemalé množství herních figur a několik desek.14 Vedle známého 

tvaru hrací kostky byly nalezeny i kostky podlouhlé, které by se blížily tvaru losů, jak o nich 

hovoří Tacitus. Věštící dřívka a losy s kostkami zřetelně spojuje element náhody, popřípadě 

zásahu vyšších mocností. 

Myslím, že ačkoliv je historicko-archeologický přístup pro tuto práci okrajový, je 

vhodné tyto další indicie zmínit pro 

doplnění a větší plasticitu obrazu. Nyní se 

však přesunu k literárním pramenům. 

 

2.1. Vědmina věštba  

Eddická báseň Vǫluspá, Vědmina věštba, podává obraz staroseverského světa od počátku až 

po ragnarǫk, pád vlády bohů. Vypravěčem je většinou Vědma, střídající první a třetí osobu. 

Ona byla u toho, když se všechny popisované události přihodily, popřípadě je spatřila díky 

věštění. Jazyk je úsporný, symbolický a metaforický, ale přesto evokuje velmi silné a 

specifické obrazy. Předpokládáme, že báseň obsahuje mnoho narážek na další mytologické 

příběhy, které se posluchačům vybavovaly. To je ostatně obecně charakteristický rys 

staroseverské poezie, který činí interpretaci poměrně kreativní. Často je to právě pomocí 

 
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gs_19,_Ockelbo_(game).jpg 
12 Elliott, Ralph W. V., Runes: an Introduction, Manchester: Manchester University Press, 1963, s. 72. 
13 výřez z 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Large_Gallehus_horn_images.png#/media/File:Large_Gallehus_hor
n_images.png 
14 Pro více detailů opět viz H. J. R. Murray, A History of Board Games…, 55-60. 
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dříve zmíněných kenningů. A zde nám také pomůže Snorriho prozaická Edda, která odvypráví 

souvislý příběh. 

 Vědma začíná u počátku před mořem i zemí, který si pamatuje. Tehdy byla jen propast. 

Pak se objevili bohové, Burovi syni,15 kteří zabili obra Ymiho a tím započali budování světa. 

Ukázali dráhu nebeským tělesům, zatravnili zemi, postavili sídla, vyměřili čas. V tuto chvíli 

poprvé uslyšíme jméno jednoho z rodů bohů – Ásové. Mimo nich také známe rod Vanů, kteří 

se zdají být v mnohém podobní. Další důležitou skupinou jsou þursové, překládaní 

z nedostatku lepších variant obři, ačkoliv tato charakteristika pochází spíše z pozdějšího 

folkloru a o þursech nikdy neslyšíme, že by byli nějak výrazně větší. Stejně tak neslyšíme o 

dverzích (dvergové) překládaných jako trpaslíci nebo skřítci, že by byli menší. Čeština zkrátka 

nemá adekvátní folklorní postavy a z toho důvodu pokládám za lepší jejich jména 

nepřekládat, abychom se vyhnuli zavádějícím představám s českými výrazy neodmyslitelně 

spojeným. Existují nicméně také tzv jǫtnar, které lze jako obry překládat s daleko čistším 

svědomím. 

 Ásové se na počátku Vědminy věštby věnují řemeslným činnostem a stavbě, hovoří se 

hojnosti zlata a hraní (zatím nedoplňuji jakém, jelikož to není snadná otázka). Když tu se 

objeví jakési tři děvy, jejichž příchod jako kdyby bohy donutil opustit bezstarostnost 

předchozího období a započít či pokračovat v kreativní činnosti. Vrhnou se do stvoření 

dvergů, posléze lidí. Báseň se pak přesouvá k vizi ústředního stromu Yggrasilu se studnou 

osudu a třemi nornami (postavy podobné sudičkám). Hovoří o záhadné Gullveig, která může 

být naší vědmou nebo takové metaforou pro medovinu básnictví či něčím ještě dalším. Další 

je popis první bitvy, válčí Ásové s Vany. Þór bojuje. Óðin obětuje své oko, aby u Mímiho studně 

získal všelijakou obtížně přístupnou moudrost. Báseň dál pokračuje v líčení několika dalších 

klíčových událostí „mytologických dějin“ Seveřanů až k počátku ragnarǫku, kdy se svět stane 

 
15 Od Snorriho víme, že na tomto počátku kráva Audhumla vylízala z ledu muže jménem Buri, který měl syna 
Bora, který společně s obryní zplodil tři potomky, mezi nimiž je známý bůh Óðin. Snorri Sturluson, Edda a sága 
a Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: Argo, 200, s. 43. 
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hrozným místem sváru, neštěstí, zničení všemožných svazků a přátelství. Jasan Yggdrasil se 

chvěje, vojska nepřátel se dají do pohybu a dojde k obrovské, všeničící bitvě mezi mocnostmi 

světa. Někteří bohové zemřou, zem zachvátí plameny a tma a posléze se zvede hladina moří. 

Když však po chvíli opět klesne, vynoří se nová země. Bohové opět najdou hrací kameny. 

Družina se bude věčně veselit ve zlaté síni. Jen zcela poslední strofa opět komplikuje věc, když 

zmiňuje jakéhosi draka, který přiletěl „zdola“ a „na křídlech má mrtvá těla“.16 

 Völuspá je psáná v nejvíce zastoupeném eddickém metru, fornyrðislagu, tedy zhruba 

„řeči starých dob“ (stejné adjektivum forn jako v případě fornaldarsǫgur). Strofy ve 

fornyrðislagu, mají dva tzv. krátké verše o čtyřech slabikách tvořící jeden dlouhý verš o osmi, 

ve strofě jsou většinou čtyři dlouhé verše. V rámci každého z nich dochází k aliteraci, tedy 

shodě v počáteční hlásce přízvučných slov, i když eddická poezie není vždy tak striktní. 

Koncový rým, na který jsme zvyklí, Seveřané nepoužívali. 

 

7 

Sešli se Ásové       na Idské pláni 

co posvátné chrámy      postavili; 

vyzdili výheň      tepali zlato, 

zrobili kleště      kdejaký nástroj 

 

8 

Hráli v kostky      v hojnosti žili, 

nic jim ze zlata      nescházelo. 

Až tři přišly      olbřímí ženy, 

zlé sudby vládkyně     ze světa obrů. 

 

 
16 Edda, přel. Ladislav Heger, upr. Helena Kadečková, Praha: Argo, 2004, s. 40. 
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9 

Tu vládcové světa      na stolce zasedli, 

přesvatí bohové      a přemýšleli, 

komu z nich svěří      by skřítky stvořil, 

z Brimiho krve,      z Bláinových kostí.17 

 

V originálu pak: 

7. 

Hittuz æsir      á Iðavelli,  

þeir er hǫrg oc hof      há timbroðo;  

afla lǫgðo,      auð smiðoðo,  

tangir scópo      oc tól gorðo. 

  

8. 

Teflðo í túni,      teitir vóro,  

var þeim vættergis      vant ór gulli,  

unz þriár qvómo      þursa meyiar,  

ámátcar mioc,      ór iǫtunheimom. 

  

9. 

Þá gengo regin ǫll      á rǫcstóla,  

Ginnheilog goð,      oc um þat gættuz,  

hverr scyldi dverga      dróttin scepia,  

ór Brimis blóði      oc ór Bláins leggiom.18 

 
17 Edda… s. 26-27 
18 http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm podle Gustav Neckel (hrsg.) Die Lieder 
des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern, I. Text, 5., umgearbeitete Auflage von Hans Kuhn, Heidelberg: Carl 
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Klíčová je samozřejmě první část 8. strofy. Tefldu je préteritum od slovesa tefla, hrát deskovou 

hru nebo v kostky, popřípadě tkát, patrně kostkovaný vzor, tedy takový, který připomíná 

šachovnici, ale to je okrajový význam.19 Slovo tafl, podstatné jméno označující nějakou hru, je 

velmi stará výpůjčka z latinského tabula.20 O jakou jde hru přitom není tak podstatné, slovo 

se užívalo v poměrně širokém kontextu – severská hra hnefatafl, šachy, dáma nebo i kostky. 

Existuje také několik dalších složenin a odvozených slov pro různé další příbuzné předměty 

– tafl-borð pro hrací desku, tafl-fé pro sázku (fé znamená přeneseně majetek), tafl-kast pro vrh 

(kostkami), tafl-speki pro um ve hře, tafl-pungr pro váček na figury, tafl-brögð pro slavnost či 

hostinu při příležitosti hraní a konečně tafla pro hrací figury či kostky. Rozdíl mezi těmito 

není jasný, jak uvidíme v druhé zmínce v rámci Vědminy věštby na jejím konci: 

 

57 

Znovu však vidí      zvedat se moře 

zelenou zemi      jak v začátku věků. 

Nad proudy vod      orel poletuje, 

který ze skal rád      po rybách slídí. 

 

58 

Ásové se scházejí      na Idské pláni, 

hovoří spolu      o hrozné sani, 

vzpomínají      velkých věcí, 

starých run      vládce světa. 

 

Winter 1983. Prepared for the TITUS collection by David Stifter and Sigurdur H. Palsson, Vienna 1994; 
corrections by Fabrizio Ducci, 2001; TITUS version by Jost Gippert. 
19 Cleasby, Richard, Gudbrand Vigfusson, An Icelandic-English Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1874. 
20 O hráčské vášni Germánů se zmiňuje i Tacitus ve svém díle Germania, kapitola 24. 
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59 

Nyní se najdou      na travnaté pláni 

zas zlaté kostky,      jež k zábavě byly 

v počátku věků      vládnoucím rodům. 

 

60 

Pole bez osetí      úrodu dají. 

Bezpráví padne      Baldr se vrátí. 

Höd a Baldr      přebývat budou 

na místě Valhally.      Ví někdo víc?21 

 

A originál: 

 

59 

Sér hon upp koma      ǫðro sinni  

iorð ór ægi,      iðiagrœna;  

falla forsar,      flýgr ǫrn yfir,  

s8er á fialli      fisca veiðir. 

 

60 

Finnaz Æsir     á Íðavelli 

ok um moldþinur      mátkan dma 

ok minnaz þar      á megindóma 

ok á Fimbultþýs      fornar rúnar. 

 
21 Edda... s. 39-40. 
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61 

Þar muno eptir      undrsamligar  

gullnar tǫflor      í grasi finnaz,  

þærs í árdaga      áttar hǫfðo. 

 

59 

Muno ósánir      acrar vaxa,  

bǫls mun allz batna      Baldr mun koma;  

búa þeir Hǫðr oc Baldr      Hroptz sigtóptir,  

vel, valtívar - vitoð ér enn, eða hvat?22 

 

V Gylfiho oblouznění (kap. 14) je parafrázována první část. Gangleri se ptá, jak byl budován 

Ásgarð. Bohové se sešli na Iðské planině a radili se. Zbudovali svatyni s 12 stolci a trůnem pro 

Praotce (Óðin), bohatě zlatě zdobenou. Je to největší dům na zemi. Další byla svatyně pro 

bohyně, rovněž překrásná, zvaná Vingólf. Poté postavili kovárnu a vyrobili do ní nářadí, které 

bylo též ze zlata. To obdoí se nazývá zlatý věk a porušily je až ženy z Jǫtunheimu.23 

 

2.1.1. Interpretace a komentář 

Mezi badateli je celkem neproblematická shoda, že první strofy poukazují na zlatý věk, kdy 

byli bohové spokojení a bezstarostní, věnovali se řemeslným činnostem a vytvářeli svůj 

božský prostor.24 Jméno Iðské pláně, Iðavellir, se vyskytuje jen ve Vědmině věštbě. Znamená 

 
22 Rovněž http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/anord/edda/edda.htm podle Gustav Neckel (hrsg.) Die 
Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern… 
23 Snori Sturlusson, Edda a sága o Ynglinzích… s. 50. 
24 Z komentářů k Eddě jsou to Sæmundar Edda mit einem Anhang, Ferdinand Detter, Richard Heinzel (hrsg.) Leipzig: 
Georg Wigand, 1903, s. 77 nebo Hugo Gering, Barend Sijmons (hrsg.) Kommentar zu den Liedern der Edda I., Halle: 
Buchhandlung des Waisenhauses, s. 74, Ursula Dronke, Eddic Poetry vol. 2 s. 120 
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cosi jako pláň činnosti, aktivity, činorodá pláň implikující opakovanost či neustálost tohoto 

zaměstnání nebo kmitavý pohyb tam a zpět. První element kompozita nacházíme ještě v 

určení Yggrasilu iðagrœn, překládaného jako „věčně zelený“, které se však jinde také 

nevyskytuje.25 Kreativita se projevovala ve vyrábění a stavbě, usměrnění nebeských těles a 

též vdechnutí života Askovi a Emble, prvním lidem a vytvoření dvergů, je tu nezvyklý důraz 

na práci.26 Přesto je však příchod tří žen před tvořením zřetelný, dramatický předěl. Hned poté 

jsou v básni celé tři strofy sestávající pouze z jmen Dvergů, následované po jiné strofě dalšími 

dvěma. Jména nám jistě mohou mnoho napovědět o dalších kreativních činech bohů, jsou 

mezi nimi například zřetelné aluze na čtyři světové strany. 

A. G. van Hamel ve svém článku Game of the Gods27 navrhuje, že konec hry v důsledku 

vedl k ragnarǫku a nález hracích kamenů po jeho konci znamená počátek nového zlatého 

věku. Navrhuje, že bohové však tuto hru ukradli oněm třem þursyním, které je poté ve hře 

přerušily. V Sáze o jednorukém Egilovi a Ásmundovi zhoubci berserků (Egils saga einhenda ok 

Ásmundar berserkjabana) se hovoří o třech obryních, které mají zázračnou hru, která dokáže 

sama hrát proti jakémukoliv hráči. Van Hamel tedy předpokládá, že se tyto ženy rozhodly 

vrátit pro svůj majetek.  Nicméně velká část jeho argumentace stojí na nejistých 

předpokladech, příliš doslovně se odvolává na pasáž ve Snorrim. Ačkoliv je zmiňován všemi 

dalšími autory zabývajícími se tímto tématem, rozhodně není všemi přijímán. Podle mého 

soudu po právu, neboť se příliš soustředí na doslovný, materiální výklad, tedy že zlatý věk 

znamenal hlavně skutečné bohatství ve zlatě. Hra by toho měla být dokladem, jelikož 

v závěrečných strofách se zlatost figur zmiňuje. Toto zlato má ovšem podle něj i magický 

rozměr. Zde už je snazší souhlasit, protože zlato má v staroseverské literatuře a mýtech 

rozhodně zásadnější úlohu než pouhý majetek, avšak samo o sobě (ani v podobě dovedně 

 
25 See, Klaus von, Beatice La Farge, Katja Schulz, Kommentar zu den Liedern der Edda, Band 1., Teil I, Götterliede, 
Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019 s. 115-117. 
26 Cluniess-Ross, Margaret, Prolonged Echoes: Old Norse myths in medieval Northern society, Volume 1, The myths, 
Odense: Odense University Press, 1994, s. 160-161. 
27 van Hamel, A. G., Game of the Gods, Arkiv för nordisk filologi, 50 (1934), s. 218-242. 
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zhotovených výrobků) není hlavním atributem nebo dokonce příčinou zlatého věku28, jehož 

jméno se všeobecně nepoužívá v takto doslovném smyslu. Pro nás je důležitější jeho 

argumentace o hraní, které je neméně nepřesvědčivá. Tři ženy měly přijít přímo jako 

reprezentantky zla29 s úmyslem narušit hru bohů, jelikož jejím hraním udržují v chodu zlatý 

věk, pořádek a mír nebo schopnost polí plodit samy o sobě. Taková interpretace je méně 

přijatelná i z toho důvodu, že Sága o jednorukém Egilovi je určitě mladší než Vědmina větba. 

Řadí se mezi rytířské nebo lživé ságy (ríddasǫgur nebo ljódsǫgur), které jsou pozdější, většina 

ze 13.-14. století, nejstarší z 12. století.30 

 

Ursula Dronke se ve svém komentáři věnuje velice pečlivě jak celkové interpretaci, tak 

jednotlivostem. V případě taflu zdůrazňuje antagonismus bohů a þursů. Vše je v pořádku, 

dokud situaci nenaruší ony tři děvy. Podíváme-li se na jednu z hádanek v Sáze o Hervaře, o 

které budu mluvit vzápětí, najdeme pro tuto interpretaci potvrzení. Nepřátelství těchto dvou 

stran nás provází všemi mytologickými příběhy, þursové reprezentují chaotickou, silnou 

stranu, která má rovněž přístup k mnoha vědomostem a schopnostem, také jsou často bohatí 

(viz Píseň o Skírnim, Skírnismál). Ásové jsou vládnoucí rod bohů, který reprezentuje spíše řád, 

avšak þursy k mnoha věcem potřebují, ačkoliv je Þor často bije. Na konci světa budou rovněž 

na opačných stranách. Dronke říká, že celý sled událostí, jak jej popisuje zbytek Vědminy 

věštby, je tato partie, která je nám zmíněna v 8. strofě. Po Ragnarǫku, který je koncem této 

partie, se znovu najdou zlaté figury a je možné začít novou. Stará generace bohů je pryč, 

zemřela v soubojích s nepřátelskou stranou. Další úsek dějin bude pod vládou Baldrovou, 

neboť mladý bůh, Óðinův syn, se vrátí ze záhrobí. Opět na čas nastane bezstarostný zlatý věk 

 
28 Takto silný výrok skutečně zaznívá na stranách 220-221, kdy vlastnictví zlata jako kdyby mělo samo o sobě 
vyvolávat mír a spokojenost, které jsou atributy onoho věku. 
29 Zavádět do tohoto prostoru takto morálně polarizované výrazy je myslím velmi nevhodné, jelikož s opozicí 
dobro-zlo zkrátka staroseverská mytologie naprosto neoperuje a nedělá to ostatně ani velká část jiných. 
30 Clover, Carol J. and John Lindow (eds.), Old Norse-Icelandic literature: A Critical Guide, Toronto-Buffalo-Lonon: 
University of Toronto Press,2005, s. 316-317, 326. 
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dříve než začne další cyklus. Strofa 8 má být první předzvěstí, která se právě díky echu na 

konci básně stane o to působivější. 

Van Hamel předpokládá krádež hry, tyto ženy ho mohly přijít rovněž ukrást, ačkoliv 

Dronke má za pravděpodobnější, že o ni chtěly hrát. Že bohové, zcela sebejistí, přijali, avšak 

začali prohrávat, a tak v naprostém šoku a rozlíceni desku raději rozbili, než by splnili 

podmínky.31 Vždyť se vícekrát dopustili podvodu, aby se vyhnuli splnění smlouvy s þursy 

(stavba hradby Ásgarðu nebo volba manžela pro Skaði, obojí u Snorriho). 

John Lindow rovněž s velkou samozřejmostí hovoří o zlatém věku. Bohové vyráběli 

nástroje a byli bezstarostní, nechybělo jim zlata. Druhá zmínka o hře zjevně znamená počátek 

nového kosmu či jeho cyklu,32 s čímž souhlasí rovněž Jan de Vries.33 

Celkově se mi jeví pravděpodobnější, že hraní je společně s ostatími zmiňovanými 

činnostmi spíše atributem nebo projevem spokojenosti a bezčasí zlatého věku, nikoliv jeho 

příčinou. Navzdory zkratkovitosti je báseň plná velice exptresivních scén s popisy 

evokujícími silnou čtenářskou či posluchačskou odezvu. Přitom se jeví nepravděpodobným, 

že by zcela vynechala takovou scénu, jakou by byla krádež či partie o tafl, pokud by jinak v 

korpusu neexistoval dostatečně známý příběh, na který by se tímto odkazovala. Pokud takový 

příběh byl, nemyslím, že se nachází mezi těmi, které se nám dochovali. 

 

2.2. Sága o Hervaře 

Tato sága patří mezi nejstarší vrstvu ság o dávnověku a stejně jako patrně všechny ságy 

pojednává o několika generacích a větším množství důležitých postav než pouze o titulním 

hrdinovi. Hervǫr je nesmírně obdivuhodná a seversky neohrožená a lakonická hrdinka, která 

se v převlečení za muže stane předákem obávané vikinské hordy a ve strhující scéně si 

 
31 V tomto se ostatně hodně liší od indických hrdinů, jak uvidíme. 
32 Lindow, John, Norse mythology: A Guide to the Gods, Heroes , Rituals, and Beliefs, Oxford: Oxford University Press, 
2002. 
33 de Vries, Jan, Altgermanische Religionsgeschichte, Band I., Berlin : de Gruyte, 1970, §299, s. 436 
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z mohyly od svého mrtvého otce vyhádá jeho meč Týrfing, zatímco celý ostrov s mohylou 

hoří nezemským plamenem. To však není ta část ságy, která se vztahuje k hraní. Poté, co 

Hervǫr34 vykoná sdostatek smělých činů se usadí, provdá a má syny. Jeden z nich je Heiðrek – 

po svém předku, divokém berserku Angantýovi, má výbušnou povahu, což ho donutí dát se 

rovněž na cesty, jako to učinila jeho matka. Ta ho obdaruje původně otcovým mečem, který 

je sice skvostný, ale též prokletý. Po několilka dalších epizodách se Heiðrek stane králem, má 

za ženu dceru krále Ruska a pověst moudrého a mocného vládce. Král měl chovat velkého 

zlatého kance,35 na nějž přísahal, že:  

„není žádného muže, který by mu učinil tolik zlého, aby nemohl být 

souzen jeho rádci, dvanácti muži, kteří měli v péči kance. Není-li k 

tomu někdo svolný, pak se může pokusit předložit králi hádanky, 

které by neuhádl.“36 

 

Takový muž se samozřejmě skutečně objeví. Jistý Gestumblindi je velký nepřítel krále, který 

se proti němu provinil, ale touží po smíru. V soudu by neuspěl, avšak nevyrovná se moudrostí 

králi, a tak prosí o pomoc Óðina. Nedlouho poté se večer u dveří objeví záhadný host a žádá 

po Gestumblindim jeho oděv. Gestumblindi se odebere do ústraní a všichni si myslí, že cizinec 

je on. V sáze se doslova říká, že druhého dne vykonal Gesstumblindi cestu ke králi a započal 

králi pokládat hádanky. Je Óðinovým dobrým zvykem přicházet do různých příbytků a na 

hostiny podobným způsobem – za tmy, v kápi či klobouku a pod cizím jménem, které však 

zpravidla odkazuje na nějakou z jeho známých vlastností. Ze všech staroseverských textů 

 
34 Tak zní jméno hrdinky v nominativu. Podobně jako v němčině dochází ve staroseverštině k tzv. ablautu, který 
v některých tvarech mění kmenovou samohlásku, v tomto případě Hervǫr, v genitivu Hervarar, ostatně je to 
právě přivlastňovací genitiv, který je v názvu ságy. 
35 Zlatý kanec je jednoznačně spjat s bohem Freyem. V jiných verzích rukopisu se rovnou píše, že král jej uctíval 
a zasvětil mu největšího kance ze svého stáda, který byl obětován při jedné z velkých obětí během roku spojené 
se skládáním přísah. 
36 Sága o Hervaře – Hervarar saga, přel. Jan Kozák, Praha: Herrmann & synové, 2008, s. 107. 
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víme o více než dvou stovkách jeho jmen a přízvisek.37 „Gestumblindi“ je skromný a říká, že 

se v hádánkách příliš nevyzná, ale položí jich nakonec téměř na čtyřicet, než je král lstivě 

poražen. Óðin totiž po dlouhé sérii nakonec použije svůj oblíbený trik, kterým zároveň odhalí 

svou identitu a zeptá se, co pošeptal Óðin do ucha Baldrovi, když ho nesli na pohřební hranici. 

Nikdo jiný samozřejmě odpověď znát nemůže a jde tak o působivou souhru gradace v 

závažnosti témat a dramatickém odhalení. Čtenář či posluchač, který boha alespoň trochu 

zná, samozřejmě celou dobu ví, o koho se jedná. 

 Obsah hádanek se týká mnoha různých oblastí staroseverského života. Některé z nich 

jsou skutečně chytré a zábavné, některé odkazují na mytologii jiné na různé astronomické 

jevy či řemeslné činnosti, pro jiné nám buď chybí kontext nebo jsou zkrátka příliš specifické. 

Hádanky 20, 21 a 23 se však týkají hnefataflu: 

 

20 

„Jací to velmoži      na sněm se vezou 

spolu smíření všichni? 

Zástupy vojska      vyšlou zemí, 

aby si dobyli domov. 

Promysli hádanku,      Heiðreku králi!“ 

 

„Dobrá je tvá hádanka, Gestumblindi, už jsem ji uhádl. To je Ítrekr a 

Andaðr, kteří sedí u své hrací desky.“ 

Tu pravil Gestumblindi: 

21 

„Jaké to nevěsty      o neozbrojeného 

vládce válku vedou? 

 
37 Kozák, Jan A., Óðin, Praha: Herrmann & synové, 2017 59. 
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Chvíli co chvíli      tmavé ho chrání 

a světlé útočí stále. 

Promysli hádanku,      Heiðreku králi!“ 

 

„Dobrá je tvá hádanka, Gestumblindi, už jsem ji uhádl. To je hra 

hnefatafl – ti tmavší brání krále, zatímco ti světlí útočí,“ 

 

[…] 

 

23 

„Jaké to zvíře      dobytek zabíjí 

zvenku železem zakuté? 

Osmi rohy porostlé,     hlavy je prosto 

a zástupy před ním spějí? 

Promysli hádanku,      Heiðreku králi!“ 

 

„To je kostka v hnefataflu,“ řekl král. 

 

Hádanky ve staroseverském originálu: 

 

20 

„Hverir eru þeir þegnar,      er ríða þingi at 

sáttir allir saman; 

lýða sína      senda þeir lǫnd yfir 

at byggja bólstaði? 

Heiðrekr konungr,      hyggðu at gátu!“ 
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21 

„Hverjar eru þær snótir,      er um sinn drottin 

vápnlausan vega; 

inar jarpari hlífa      um alla daga, 

en inar fegri fara? 

Heiðrekr konungr,      hyggðu at gátu“ 

 

23 

„Hvat er þat dýra,      er drepr fé manna 

ok er járni kringt útan; 

horn hefir átta      en hǫfuð ekki, 

ok fyjgla því margir mjǫk? 

Heiðrekr konungr,      hyggðu at gátu“ 

 

 

Hnefatafl se též objeví na dvoře poněkud záhadného krále Guðmunda. Je o něm řečeno, že je 

vládcem jednoho z devíti mytických světů staroseverského universa, Jǫtunheimu ještě v 

dobách před příchodem Ásů. Zároveň je ale králem, na jehož dvůr příjde Hervǫr v době svého 

přestrojení za muže ve 4. kapitole ságy. Jeho království je na Třpytivých planinách 

(Glasisvellir) a původně mytický král se náhled stává jakoby historickou postavou, ačkoliv se 

o něm říká, že nemá daleko do sta let. Je to král zdatný, spravedlivý, laskavý, s jistou měrou 

jasnozřivosti (prohlédne Hervařin převlek). Jednoho dne král hraje hnefatafl, avšak nedaří se 

mu a prosí, zdali by mu někdo mohl poradit. Hervǫr se nabídne a radí tak dobře, že král 

nakonec začne vyhrávat. Mezitím však někdo z adlších mužů prozkoumává její meč Tyrfing, 

což je špatné, neboť jeho kletba říká, že pokaždé, když je tasen, způsobí smrt. Hervǫr 
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dotyčnému utne hlavu a zmizí ze dvora. V tu chvíli král Guðmundr prozradí,  že je to žena, 

čímž uklidní družiníky, kteří ji tím pádem nepronásledují. Hned poté se Hervaře vikinský 

život začne zajídat a odloží mužský šat, začne se věnovat ručním pracem a provdá se, podle 

rady krále Guðmunda.38 

 

2.2.1. Interpretace a komentář 

Ať už je v hádance řeč o jakékoliv hře, je to zjevně hra dvou protivníků, kteří soupeří a je zde 

coby metafora použita bitva. V hádance 20 existuje v jiném rukopisu varianta v prvním 

dlouhém verši (t.j. zde druhý řádek) „ok eru sextán saman“, tedy „a bylo jich dohromady 16“, 

což by mohlo zúžit pole možností. Tafl nicméně odkazuje jednoduše na desku, a tak 

nemůžeme odvozovat více než toto. Ítrekr by mohl být Óðin a Andaðr je jméno, které známe 

z výčtu þursů. Lze tedy usuzovat na souboj znepřátelených mocností.  

Následující hádanka již explicitně uvádí přímo hnefatafl, přičemž bránící strana je 

překvapivě tmavá. Hnefi je slovo označující centrální figuru krále nebo také pěst. 

Třetí hádanka je slovní hříčkou stojící na mnohoznačnosti slova húnn. Král odpovídá 

„Þatt er húnn í hnettafli.“ Je to jak kostka ve hře tak medvídě (nebo též různé předměty tvaru 

kulaté kliky nebo vrcholek stěžně) a jde o homonyma. Osm rohů nám napovídá známý tvar 

kostky. Cleasby a Vigfússon říkají, že kombinace hnefataflu s kostkou je obtížně vysvětlitelné 

zmatení. 

Hádanky jako tyto jsou sice ve staroseverské literatuře ojedinělé, ale mají jistou 

příbuznost se „soutěžemi ve vědomostech“ které se velmi rychle stanou daleko vážnějšími. 

Óðin se v přestrojení do takového souboje pouští například v Písni o Vaftrúdnim nebo o 

Grímnim. Protivníci si vzájemně buď kladou otázky nebo se předhánějí v kosmologických 

znalostech, přičemž Óðin na konci nepříliš čestným způsobem vyhraje.  

 
38 Sága o Hervaře – Hervarar saga… kap. IV. 
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Král Guðmundr je rozhodně zvláštní postavou a jeho říše je kdesi na pomezí, mezi 

nepřátelským světem þursů a světem, kde jednají hrdinové. Patří částečně do jinosvětské 

sféry, kde je nebezpečí, ale také poklady či moudrost, pro kterou se jak hrdinové tak bohové 

vydávají navzdory tomuto nebezpečí. Je tedy snad možná vnímat zmínku hry v souladu 

s hraním ve zlatém věku, neboť i v této říši lze spatřit mnoho divů a Guðmundův vzath k času 

je zjevně poněkud nelineární.39 

 

2.3. Sága o Friðþjofovi 

Tato kratší sága bývá řazena jak mezi ságy o dávnověku, tak ságy hrdinské či romance. Byla 

také v 19. století úspěšně přebásněna E. Tegnérem. 40 Friðþjof sice není královským synem, 

ale je nejlepší mezi svými druhy a od dětství se milují s Ingibjǫrg, dcerou krále, vychovávanou 

spolu s ním. Jejich lásce ovšem není přáno, žádosti o její ruku není vyhověno a Friðþjof 

obratem slibuje, že od té chvíle už nikdy rodině nepomůže i kdyby byli v nouzi. Jeho pomoc 

je brzy třeba, když jistý král Hring využije situace oslabení království a vyhrožuje dobytím. 

To je chvíle, kdy se objeví scéna s hrou, ke které se hnedle vrátím. Těsně před bitvou král 

Hring navrhuje příměří výměnou za Ingibjǫrg a třetinu území, s čímž souhlasí, neboť by bitvu 

jistojistě prohráli. Friðþjof se po dalších událostech vydá na jeho dvůr v převleku a je tak 

dobrým družiníkem, že když starý král umírá, dobrovolně mu předá království i ženu a 

milenci mohou konečně být šťastni. 

I když je mezi ságami poměrně dost krátká, obsahuje mnoho zajímavých detailů 

ohledně náboženského života, například jsou dějově důležitým místem Baldrova luka, zjevně 

posvátné místo, kde se přinášely oběti a kde nesmělo být ublíženo ničemu živému nebo 

docházet ke stykům mužů a žen.  

 
39 Sága o Hervaře – Komentář, Jan Kozák, Praha: Herrman & synové, 2009, s. 105-107s. 110-116, s. 123-127 
40 Kadečková, Helena, Dějiny severských literatur, Praha: Karolinum, 1993, s. 121, Jónas Kristjánsoon, Eddas and 
sagas, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2007 [19881] s. 359. 
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Téměř na začátku příběhu je scéna, kde je ve staroseverské literatuře patrně nejdelší 

souvislý kus textu vztahující se k hraní taflu (pokud nepočítáme hádanky v Sáze o Hervaře). 

Friðþjof a jeho věrný přítel Bjǫrn spolu hrají hru, když tu příjdou poslové krále a povolávají 

Friðþjofa do bitvy právě proti Hringovi. Ten poslům neodpovídá, ale místo toho se baví 

s přítelem o hře, přičemž jeho komentář poměrně jasně naznačuje, jaká je odpověď. Říká 

Bjǫrnovi, že má před sebou na desce volné místo, což nemůže nijak napravit a čehož hodlá 

Friðþjof využít a umístit tam svou rudou figuru, čímž ji uchrání nebezpečí.41 Poslové 

připomínají, že pokud cestu nepodnikne, hrozí mu po bitvě odplata. Bjǫrn se přidává 

k nenápadnému komentování a upozorňuje na „dvojitou hru“, jsou dvě možnosti, jak hrát.42 

Friðþjof odpovídá, že nejprve by se měl zaměřit na krále a skutečně půjde o dvojitou hru.43 

Poslové se vrátili ke královi, který pochopil Friðþjofovy narážky. V prvním případě 

mělo jít patrně o zbytečnost cesty těchto poslů a volné místo, kde v bitvě očekávali Friðþjofa. 

Ona figura měla být Ingibjǫrg, kterou nařídil bedlivě střežit. V případě druhé promluvy měl 

být zmíněným králem král Hring, proti kterému mělo být tažení.44 

 

2.3.1. Komentář a interpretace 

Tato pasáž je nejvíce přínosná pro zkoumání pravidel hry. Ačkoliv je mezi ságami mladší, stále 

je výrazně starší než Linnéem objevená pravidla z 18. století.  Paralela situace na herní desce 

se skutečností je však zřetelná a jistě hodná pozornosti. 

Pro hraní je zde použita fráze „sat að hnefatafli“, tedy seděl u hnefataflu. V první větě 

je pro volné místo na poli použito slovo bil. Bil znamená krátký okamžik, moment, konkrétní 

 
41 „Bil er þarna, fóstbróðir, og muntu eg bregða því, heldur mun eg setja að hinni rauðu töflunni, og vita hvort henni er 
forðað.“ 
42 „Tvíkostur er þarna, fóstbróðir, og tvó vegu frá að tefla“. 
43 „Þá mun ráð að sitja fyrst að hnefanum, og mun þá verða ótrauður tvíkosturinn.“ 
44 Parafrázuji podle překladu Eíríka Magnussona a Williama Morrise z Three Northern Love Stories, London: 1875, 
s. 77 s přihlédnutím k originálu v Ludvig Larsson (ed.) Sagan ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni, Kobenhavn 1893, 
s. 5-6. 
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moment, ale v kompozitu i vzdálenost, tedy časový i prostorový interval. Pro rudou figuru je 

použito slovo töflunni, dativ feminina, nominativní tvar je tafla, což je figura ve hře, nikoliv 

deska či hra, což je neutrum tafl. Věta pokračuje: „... a vím, že tam je zachráněna.“ 

Druhá věta zní „Tam dochází k dvojité hře, bratře, a nyní jsou dva způsoby jak hrát“ 

V této části je klíčové slovo tvíkostur. Je to skutečně hlavně dvojitá volba, avšak slovo zde 

trochu budí dojem nějakého technického termínu pro specifickou situaci ve hře. Není však 

možné tento dojem ověřit.  

Poslední věta zní „Nejprve se zaměříš na krále a pak opravdu dojde k dvojité hře.“ Co 

se přesně myslí spojením sitja að hnefanum (tedy když se hovoří o králi) není tak snadné, 

jelikož sloveso sitja má širší pole významů. V základu je to „sedět“, ale přeneseně též být nebo 

se přesunout na nějaké místo (na kterém pak podmět „sedí“) apod. Překladatelé užívají „fall 

onto“,45 což Murray parafrázuje přímo jako „attack“.46 A v ději ságy skutečně dojde nejprve k 

útoku na krále a posléze dvojité hře, když se Ingibjörg zároveň zasnoubena Friðþjofovi i 

Hringovi. 

 

 

2.4. Píseň o Haraldovi neboli Havraní píseň 

Þorbjǫrn hornklofi byl jeden ze tří nejoblíbenějších dvorních skaldů krále Haralda 

Krásnovlasého (860-932). Báseň je dochována ve zlomcích a datována do roku 900, ačkoliv ne 

všichni badatelé se shodnou na tom, že jde o jednolité dílo a některé části mohly být složeny 

až o dvacet let později. Tato diskuse je však pro mou práci vedlejší. Báseň je rozhovorem 

valkýry s havranem (či havrany), kteří se ke své spokojenosti nažrali po slavné bitvě u 

Hafrsfjordu, kterouž si král Harald podmanil Norsko. Báseň je poněkud neobvykle složena 

v eddických metrech a chválí skvělost Haraldových vojsk a lodí a jeho vítězství. Mimo jiné 

 
45 Eíríkur Magnusson a William Morris v Three Northern Love Stories… s. 75 
46  Murray, H. J. R., A history of board games … s. 61. 
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zmiňuje zuřivé bojovníky ve vlčích kůžích, kteří hryžou své štíty a barví je krví – slavné 

berserky. Strofa zmiňující hru popisuje, kterak se bojovníkům krále Haralda na jeho dvoře 

dobře daří.47 

 

16 

‘Strife-displayers are greatly enriched, those who cast dice at Haraldr’s court. 

They are endowed with valuables and handsome treasures, with Hunnish metal 

and an eastern bondwoman.48 

 

‘Mjǫk eru reifðir         rógbirtingar, 

þeir es í Haralds túni         húnum verpa. 

* Féi eru þeir gœddir         ok fǫgrum mætum, 

malmi húnlenzkum         ok mani austrœnu. 

 

2.4.1. Komentář a Interpretace 

„Strife-displayers“ je kenning pro bojovníky, kteří provádějí „verpa húnum“, přeložené zde 

jako házení kostkami. Sloveso verpa je poměrně neproblematicky házet, vrhat, metat, 

příbuzné s německým werfen nebo anglickým warp. Na slovo húnn jsme již natrefili u 

hádanek v Sáze o Hervaře. Bojovníci jsou bohatí, štědře vybavení co do klenotů či zbraní. 

 

2.5. Další prameny 

Tyto příklady nejsou zdaleka vyčerpávajícím výčtem výskytu taflu či hře v kostky v celém 

korpusu staroseverské literatury, avšak jde o ty nejdůležitější a nejdelší. V eddické Písni o 

Rígovi (Rígsþula) je vrhání kostek jednou z činností, které se věnují potomci Jarla, ve kterém 

 
47 Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035, Part 1, Diana Whaley (ed.) Turnhout: Brepols, 
2012, s. 91-93 
48 Whaley, Diana (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1… s. 110 
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lze vidět personifikaci a mytického zakladatele právě této vrstvy staroseverské společnosti.49 

Obejde postupně tři stavení, kde se nechá pohostit párem, který tam bydlí, a stráví s nimi tři 

noci na loži. Ze všech návštěv se narodí dítě, z prvních dvou vzejdou otroci a sedláci. Teprve 

u třetího jarla jako by byl záhadný Ríg (o kterém však víme, že je to bůh Heimdal) spokojen se 

svým dílem a přijme narozené dítě za své. Jarl prospívá a množí se a jeho děti se věnují 

aristokratickým činnostem, jako je krocení koní, střelba z luku, nebo vůbec boj. První jsou 

zmíněny kostky a druhé plavání. Jen jeden z nich, Král, však získá znalost run, což se rovná 

magickým schopnostem, mezi které patří rozumění řeči ptáků či tišení vln a plamenů.50 

 Setkáváme se s tafly (patrně včetně hracích kamenů), které jsou neobyčejně krásné 

nebo magické (již zmíněný zlatý tafl, který uměl sám hrát s protivníkem v Sáze o jednorukém 

Egilovi). Král Harald Krásnovlasý dostane v Sáze o mazaném Refovi (Króka-Refs saga) darem 

zručně vyvedený tafl z mroží kosti, který slouží pro hnefatafl i šachy (skák).51 

 Setkáváme se též s hraním jako pouhou okolností (postavy spolu právě hrají, když tu 

někdo přijde) nebo prostou zábavou patřící k vyšší vrstvě společnosti, kdy se tato schopnost 

považuje za jednu z dobrých výbav jarla či hrdiny, nikoliv však tu z důležitějších. Například 

v Sáze o Ragnaru Lóðbrokovi je použita pro doplnění dramatičnosti situace, kdy posel z Anglie 

přinese Ragnarovým synům zprávu o jeho smrti. Bratři nejprve sedí v síni, dva z nich hrají 

tafl, další vyřezává rukojeť kopí. Při poslově zprávě však zahodí hru, tisknou kopí a jeden 

z nich drtí jednu figuru v ruce tak silně, až mu z dlaně teče krev.52 

 V Sáze o lidech z Jezerního údolí53 se zmiňuje hraní her v situaci, kdy probíhá pokus o 

osídlení. Skupina nových osadníků cestuje po Islandu a hledá dobré místo k usazení, nicméně 

jsou stíháni nezvykle špatným počasím, které je donutí na zimu postavit provizorní přístřeší 

 
49 Edda… Rígsþula, s. 39. 
50 Edda… Rígsþula, s. 41-42 
51 https://sagadb.org/kroka-refs_saga.is Króka Refs saga kap.11 a 12. 
52 Van Dyke, Chris (tr.), Ragnars saga Loðbrokar, Denver: Cascadian Publishing, 2003, kap. XVI. 
53 Preferuji tento technicky trochu nepřesnější překlad pro jeho poetičtější znění, neboť Vatnsdalur je zkrátka 
Vodní údolí nebo Údolí vody. 
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a pokračovat v hledání za pohořím až napřesrok. Uvádí se, že během této doby hráli hry a 

vůbec se věnovaly rozličným radovánkám (Þar váru þeir um vetrinn ok hǫfðu leika ok alls 

kyns gleiði.)54 Sloveso leika označuje všeobecně hraní, nikoliv o jaké hry konkrétně šlo, ale 

Pernille Hermann tuto epizodu staví přesvědčivě jako paralelu k bezstarostnosti zlatého věku 

ve Vǫluspá. I zde se nacházíme v prostoru před kosmogonií – vybudování nového sídla v nové 

zemi zcela jistě takové označení zasluhuje, v bezčasí před začátkem, které intenzivně 

umocňuje podivně se chovající počasí držící postavy v uzavřené sféře, oddělené od okolí. 55 

 

2.6. Severské shrnutí 

Hraní je v mnoha případech náležitostí společenského postavení, kratochvílí a zábavou nebo 

zkrátka zápasem hrozícím případným sporem. Na desce je možno předvést něco, co odpovídá 

skutečnosti. Případ Friðþjofa připomíná situaci z velšského Snu Rhonabwynova, o kterém 

bude řeč, kdy je rozložení figur na herní desce paralelou k reálné situaci, u Rhonabwynova 

snu je to ještě dál, neboť tam se zdá, že je hra přímo magickým předobrazem toho, co se děje. 

Hraní má jistě něco společného s věštěním. Zmínila jsem podobnost nalezených 

hracích kostek podlouhlého tvaru s věštícími losy. Věštění je způsob, jak nahlédnout do 

budoucnosti a pokusy lidí se do ní podívat předtím, než s ní budeme konfrontováni, snad lze 

číst mimo jiné jako snahu se nějakým způsobem postavit čelem síle neuspořádaného, 

chaotického dění. 

Staroseverská mytologie má ve Vědmině věštbě velmi zřetelnou osu od počátků po 

konec a nový cyklus, který však není nikde jinde naznačen. Vše, co známe, se odehrává 

v tomto jednom cyklu, v následujícím už budou jiní bohové. 

  

 
54 Einar Ól. Sveinsson 1939, s. 40. 
55 Za laskavé poskytnutí článku „The Landnám: Narratives of New Beginnings, The Weather and Myths“ před jeho 
vydáním autorce vřele děkuji, stejně jako za rady a inspiraci. 
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3. Keltové 

Zmínky o deskových hrách v keltské mytologii existují, avšak nezdá se, že by hry hrály příliš 

často příliš zásadní roli. V Irsku se většinou hovoří o hře fidchell, velšsky gwŷddbwyll, obojí 

znamená cosi jako „dřevěný rozum“. Další zmiňované hry jsou cennchaem, Cennchaom 

Conchobair, brandub a buanfach. 56 Kolem roku 1000 byla nahrazena importovaným 

hnefataflem, kterému se ve velštině říkalo tawlbwrdd (zřetelně související opět s tafl, tablut 

apod.).57 

Hra brandub měla patrně s taflem něco společného. Středověká báseň přirovnává 

hrací desku Taře a Irsku.58 Vprostřed je zámek v místě Tara, obklopen je čtyřmi nepřátelskými 

silami (Cashel, Croghan, Naas, Oileach). Tara je neustále v ohrožení i před mocnostmi ze 

sídhe.59 Toto uspořádání je zjevnou paralelou k tradičnímu rozdělení Irska,60 jehož skutečné 

zbytky lze najít dodnes – uprostřed bylo království příznačně nazvané Meath (Střed), kolem 

jsou Connacht na západě, Ulster na severu, Leinster na východě a Munster na jihu 

koresponduje s vlnami dobyvatelů z Knihy o záboru Irska a společenskými stavy.61 Podle 

stejné básně je ve hře brandub figura nazvaná branán, což odkazuje též na krále nebo velitele. 

Bran je též havran, což je pro Kelty důležité zvíře a vytváří se zde prostor pro slovní hříčky. 

 
56 Murray zmiňuje v tomto seznamu jako jméno pouze „Conchobair“ s tím, že je to hra pojmenovaná podle 
tohoto krále. Eóin MacWhite má zato, že jde spíše o konkrétní hru identickou s cennchaem patřící právě tomuto 
králi, přičemž Cennchaom Conchobair překládá jako „Conchobarovy krásné vlasy“. Další dvě, brandub a buanfach, 
hry lze přeložit jako „černý havran“ a cosi jako „trvalý úder“, Eóin MacWhite, „Early Irish Board Games“, Éigse: 
A Journal of Irish Studies, Volume V, 1948, s. 25-26 a elektronický slovník irštiny dil.ie. podle Dictionary of the Irish 
language based mainly on Old and Middle Irish materials, Dublin: Royal Irish Academy, 1976. 
57 Murray, H. J. R., A History of Board Games other than Chess, Oxford, Clarendon Press, 1952, 2.9.1-2, s. 34-35. 
58 The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, II, trl. Eleanor Knott, London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, 
1926, s. 198. 
59 Sídhe, síodh, sí, síd nebo síth jsou různé podoby staroirského slova označujícího mohylu, jinosvětské království 
obývané Túatha Dé Danann. Je asociované s příjemnými, libými věcmi, okouzlující a mírumilovnou atmosférou 
viz James MacKillp, Dictionary of Celtic Mythology, Oxford: Oxford University Press, 1998 a elektronický slovník 
irštiny dil.ie. 
60 Rees, Alwyn, Brinley Rees, Celtic Heritage… s. 132-133. 
61 Rees, Alwyn, Brinley Rees, Celtic Heritage… s. 154-156, aC. H. Beck, Die Religion der Kelten… s. 59. 
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O fidchellu se hovoří na více místech, ale podobně jako u hnefataflu nevíme příliš o 

tom, jak přesně se hrál. Víme, že spolu hráli dva protivníci tmavými a světlými figurami na 

desce o čtyřech stranách s rovnými řadami (lze spekulovat, že to znamená, že se figury 

pohybovaly jako věž v šachu). Slovník Sanas Cormaic popisuje kromě rovných řad a bílých a 

černých figur též čtyři strany jako ekvivalentní ke čtyřem evangeliím a že pokaždé vyhraje 

někdo jiný.62  

Je důležité mít při čtení keltských pramenů na paměti skutečnost, že božské a hrdinské 

postavy nejsou vždy zřetelně rozlišené. O některých se nejprve hovoří jako o králích, posléze 

se ukáže, že jejch královstvím je sídhe. U jiných celou dobu tušíme božskou příslušnost 

k Túathe Dé Danann, ale nikdy nedojde na zmínku. 

Obrázek na následující straně ukazuje již zmíněné rozdělení Irska na pět částí. Právě 

zde je dobře ono prolínání historie, „historie“ a mytologie, neboť do mnohých z těchto měst 

můžeme přijet a budeme se přitom procházet po podobných místech, jako dávní králové.  

Hranice mezi běžným a nadpřirozeným světem není nikdy příliš pevná. 

 
62 „Sanas Cormaic: An Old-Irish glossary compiled by Cormac úa Cuilennáin, king-bishop of Cashel in the tenth 
century“, in: Bergin, Osborn, R. I. Best, Kuno Meyer, and J. G. O'Keeffe (eds.), Anecdota from Irish manuscripts, IV, 
Halle a. S.: Niemeyer, 1907 s. 50. 
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63 

 

 

 
63 Rozdělení Irska, Rees, Alwyn, Brinley Rees, Celtic Heritage… s. 82. 
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3.1. Námluvy Étaín64 

Tento příběh z mytologického cyklu byl poměrně dlouho znám jen fragmentárně, než byl 

objeven kompletní manuskript v již známé knize. I tak by ale jeho tři části mohly stát 

poměrně samostatně. Je to dlouhý příběh o krásné Étaín, která přechází od jednoho muže 

k druhému, a to ve více podobách a generacích. V příběhu figuruje král Irska Dagda (o němž 

víme, že byl z Tuatha Dé Danann), který toužil po ženě Elcmara, a tak ho poslal pryč a měl s ní 

syna, kterého předal k výchově jistému Midirovi. Po čase si tento syn vydobyl své vlastní 

panství a Midir ho jel navštívit. Při potyčce mladíků, kterou se pokusil usmířit, přišel o oko a 

byl zahanben. Onen syn, Óengus však našel léčitele a nechal ho u sebe. Midir požadoval 

odškodnění – kočáry plné pokladů a nejkrásnější ženu Irska. Tou byla Étaín, dcera krále Aillila 

z Uladu. Ten jí nechtěl vydat za nic méně než činy hodné hrdiny, což zajistil Dagda (vyklizení 

velkého kusu země, který byl pustinou za jednu noc, změna toku řek a potoků a odvodnění 

močálů), a velké bohatství. Óengus získal pro Midira Étaín a ten s ní odjel domů. Jenže už měl 

jednu ženu, Fúamnach, která měla znalosti kouzelnictví a byla jednou z Tuatha Dé Danann a 

rozhodně neměla z nové ženy radost. Nejprve se chovala přívětivě, ale když byla s Étaín sama, 

proměnila jí pomocí jeřabinové hůlky v kaluž vody. Z té se stal červ a z něj moucha. Byla to 

ovšem nejkrásnější moucha, kterou kdy kdo viděl. Její oči hrály všemi barvami jako klenoty, 

vydávala tak slastnou vůni a melodii, že omámila a nasytila každého a jediná kapka z jejích 

křídel léčila jakoukoliv chorobu. Byla též větší, než mouchy většinou bývají. Midir věděl, že je 

to ona, a neustále byl s ní. Fúamnach, která mezitím dávno Midira opustila, ho přišla za čas 

navštívit a odfoukla Ětaín v podobě mouchy tak silně, že letěl 7 let. Přistála na oděvu Óenguse, 

který se z ní velmi těšil, dokud znovu nepřišla Fúamnach a znovu ji neodvála, tentokrát nad 

 
64 Tochmarc Étaíne v Early Irish Myths and Sagas, trl. and ed. Jeffrey Gantz, London: Pinguin Books, 1981. 
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království Ulad, kde spadla do poháru královny, která ji vypila, otěhotněla a porodila Étaín, 

1012 let poté, co se narodila prve. 

 Vyrostla na dvoře tohoto krále a za čas se o tom dozvěděl Midir i Óengus. Byla 

provdána za krále Echua, který si podmanil všech pět irských království. Když však Echu dělal 

objížďku svého území, setkávala se Étain třikrát po sobě za noci s neznámým cizincem, o 

kterém si myslela, že je někdo jiný. Byl to ovšem Midir a poslední noc svou totožnost prozradil 

a řekl jí též, že byla dříve jeho ženou a že s ní chce odejít. Poté, co jí pověděl i o všech dalších 

peripetiích souhlasila, že s ním půjde. Za čas, když se král Echu vrátil, přišel na dvůr podivný 

cizinec, který si přál s králem hrát fidchell. Král souhlasil a hráli na Midirově stříbrné desce 

zlatými figurami. Echu chce dát něco v sázku. Oba vsadí padesát skvostných koní se skvělými 

postroji a Midir prohraje. Přichází druhý den znovu s domluvenou výhrou. Hrají znovu, Midir 

nabízí padesát skvělých kanců, mečů, krav, telat, beranů, dalších mečů a plášťů. Echu se dozví, 

že je to muž velkých schopností a požaduje podobné úkoly, jako předtím král Aillil za ruku 

Étaín – vyčištění země, zalesnění jiné, zbudování náspu před bažinu apod. Midir se snaží 

předstírat, že jsou to příliš velké úkoly, ale Echu neustoupí. Midir tedy souhlasí, avšak za 

podmínky, že žádný člověk po celou noc nevyjde z domu, aby sledoval práci. To se skutečně 

stane, až na posla, kterého vyšle přímo král Echu. Vidí, že cestu staví lid sidhe, je jich 

neskutečné množství a udělali ze svých oděvů mohylu, na které sedí Midir a koriguje práci. 

Kdyby nebyl přítomen posel, byla by to dokonalá cesta, avšak jeden lidský svědek to zhatil. 

Midir se druhého dne vydává za králem velmi rozhořčen a ten ho chce uchlácholit 

hrou o libovolnou sázku. Midir přijímá a vyhraje. Požaduje obejmutí a polibek od Étaín, které 

prozradil, že mohl vyhrát už dříve, ale chtěl v králi vyvolat pocit falešného bezpečí a donutit 

ho k menší opatrnosti. Již předtím se jí totiž chodil celý rok dvořit a ona řekla, že pokud jí 

vyhraje, odejde s ním. Lákal ji do země plné hudby, květů, krásných lidí, omamných moků, 

kde nic nikomu nepatří a nestárne se, je krásná a čistá, její lid vidí vše, sám neviděn. 
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 Echu nemůže nedodržet sázku, avšak vyhradí si měsíc na splátku, během nějž vystaví 

veliké opevnění a svolá velké vojsko. Uprostřed toho všeho dovolí Midirovi, aby Étaín objal, 

načež se oba promění v labutě a uletí střechou. 

 Královi muži se vydali k mohyle, kterou obývá Midir a jali se kopat, avšak po celý rok 

se vždy zas vrátilo to, co před den vykopali. Echu se nechtěl vzát a šel za jinými lidmi ze sídu, 

kteří mu poradili, aby přivedli slepé psy a kočky. Midir vyšel ven, aby hovořil s králem a vyčetl 

mu nefér hru, ale řekl, že za ním Étaín pošle. Poslal ji však se 49 identickými ženami, stejně 

oděnými. Echu si podle jejich dovednosti v nalévání nápojů jednu vybral. Po čase ho však 

Midir opět navštívil, aby mu řekl, že si za manželku vybral svou vlastní dceru, jelikož Étaín 

byla těhotná a zůstala s ním v sídu. Tou dobou ale byla už těhotná i tato nepravá Étaín a král 

nechal to dítě odnést do pustiny. Ujali se jí však pastevci a vychovali ji jako svoji. Stala se 

rovněž královnou a matkou dalšího významného krále. 

 

3.1.1. Komentář a interpretace65 

V tomto příběhu je hraní soubojem o ženu, podobně jako v Mahábháratě, avšak konotace 

jsou, myslím, odlišné. Midir mohl hru klidně kdykoliv vyhrát, protože je z Tuatha Dé Danann 

a dobře ji tedy ovládá. Šlo mu o získání Étaín a hra byla společensky uznávaný prostředek, 

který mu nabízel výhodu. 

 Na rozdíl od Mahábháraty zde není jednoznačně kladná a záporná strana, avšak příběh 

jako by dával poněkud více za pravdu Midirovi, jelikož v jeho náručí skončí. Dynamika je však 

docela jiná, neboť v Indii je hra zjevně zdrojem všeobecného neštěstí, které vlastně nelze 

odvrátit, ale zde je počáteční prohrávání úskok Midira. Étaín je také daleko svolnější a 

pasivnější než Draupadí, která se srdnatě brání přejít k Durjódhanovi, zatímco Étaín je od 

Midira předem tajně sváděna a souhlasí s tím, že bude výhrou. Midir má celou situaci pod 

 
65 K celkové interpretaci doporučuji článek Sylvy Hůlové „Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím 
při výkladu mýtu: Na příkladu keltského příběhu o Étaíniných námluvách“, Nomádva 22, 2017. Zaměřuje se 
však na odlišná témata než mám zde v úmyslu já. 
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kontrolou. Je cinzincem, který přišel vyzvat krále, ukáže se však být bohem. Zatímco 

Judhišthira sice má božského otce a Durjódhana ne, ale projevuje se to spíš jen na jeho 

skvostném charakteru, který je mu zde vlastně spíš na překážku, jelikož mu nedovoluje 

odmítnout zvyklosti. Je vyzván z pozice svého vyššího postavení, což se zpočátku jeví být 

v Irsku podobné, ale není tomu tak. V obou případech se hraje nejprve o bohatství a žena je 

vrcholem, poslední a nejcennější sázkou. Étaín je na obtížně určitelné hranici mezi hrdinkou 

a postavou s rysy bohyně. Už jsem zmínila, že irská literatura toto rozlišení buď nedělá nebo 

záměrně komplikuje prostým pomíjením. Existuje postava královny a personifikace principu 

vlády Flaith, která svým sňatkem s králem propůjčovala legitimitu a zároveň. Zdá se, že před 

získáním Étaín byl Midir postavou poněkud „bez portfeje“. Na konci má svůj vlastní síd. 

 

3.2. Sen Rhonabwynův 

Sen je jedním z typických keltských žánrů, kde dlouží jako rámec jiného, a širšího vyprávění. 

Příběh z Mabinogi začíná sporem dvou bratrů, kdy jeden plundruje zemi a druhý za ním vyšle 

družinu mužů, aby ho zajala. Jeden z nich je jistý Rhonabwy. Jeden večer se zastaví ve stavení, 

které je veskrze odpudivé, plné kouře, hnoje a zápachů, obývané podivnou stařenou. Muži spí 

ve stodole na děravém slamníku plném blech, ale Rhonabwy nemůže usnout, pročež si jde 

lehnout na jiné místo, daleko tenčí, ale čistší volskou kůži, kde usne hned. 

 Zdá se mu, že pokračují v cestě a dojede je s velkým lomozem zvláštní, zeleně a žluté 

oděný jezdec se žlutými vlasy. Prozradí jim, že se jmenuje Iddog. Hned poté je dojede další 

jezdec, žluto-rudých vlasů a stejně zbarveného oděvu. Cestují dále a narazí na ležení Artuše. 

Ten se vysmívá Rhonabwynu a jeho dvěma společníkům, že tak nízcí a ničemní muži nyní 

brání Británii, když dříve to bývali daleko lepší. Artuš má kouzelný prsten. Iddog 

Rhonabwynovi prozradí, že když jej spatří, bude si pamatovat, co se zde stalo. Ten je mu dál 

průvodcem a vysvětluje další události a představuje důležité rytíře. Ležení je před bitvou, 
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která již měla proběhnout a Artuš se rozhoduje, zda a kdy vyrazit. Mezi Artušovými muži jsou 

i jednotky z Norska a Dánska. 

 Vojsko je na cestě, když mezi rytíři dojde k zvláštnímu nepokoji a zmatku, plaší se koně 

a lidí uhýbají. Artušův sluha mu přinese jeho kouzelný plášť Gwen66, do jehož čtyř rohů položí 

jablka. Plášť činí svého nositele neviditelným. Artuš se na něj posadí a zeptá se Owaina 

stojícího opodál, zda si přeje hrát gwyddbwyll, na což odpoví kladně. Jeho deska je stříbrná a 

figury zlaté. 

 Třikrát během jejich hraní vstoupí do stanu posel a ptá se, zdali je to s Owainovým 

svolením, že královi muži trápí, zraňují až zabíjejí jeho havrany. Owain Artuše prosí, aby své 

muže odvolal. On neodpoví, jen vyzývá k pokračování ve hře. Potřetí Owain řekne panošovi, 

aby vztyčil prapor na místě nejlítějšího souboje. V tu chvíli se havrani seberou, otřepou a 

s hněvem uletí z dosahu mužů. Když se ve vzduchu vzpamatují dostatečně, vrhnou se naopak 

na rytíře. Trhají jim oči, uši i celé paže a vynáší do vzduchu a jejich krákání a třepot křídel a 

křik mužů působí velké pozdvižení. 

 Situace se obrací a nyní přichází posel podat zprávu Artušovi o ztrátách a je to Owain, 

kdo si nevšímá naléhání k odvolání krkavců a jen vyzývá k další hře. Na rozdíl od Owaina 

Artuš rozkazuje, zatímco on prosil. Když dorazí posel podruhé, Artuš místo dalšího příkazu či 

žádosti rozbije figury na prach. Owain požádá o sundání praporu a vše se opět uklidní. 

 Přichází mnoho mužů přidat se k Artušově vojsku a uctít jej bohatstvím i písněmi a 

pomoci s radou. Je příměří a kdo je s Artušem, může se s ním veselit v Cornwallu. Ten hluk 

Rhonabwyho probudí a to je konec příběhu.67 

  

 
66 Je zmíněn i mezi třinácti poklady Británie, viz P. C. Bartrum, „Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain“, Études 
celtiques, 10.2. (1963). 
67 Mabinogion s. 214-226. 



 

49 
 

3.2.1. Komentář a interpretace 

Přímá příčinná souvislost mezi hrou a skutečnými událostmi je zde zcela evidentní. Owain má 

zjevně navrch, avšak nakonec musí mít převahu Artuš, neboť je král. Bez podlého rozbití hry 

by však neměl šanci. Neměl jinou možnost, než vystoupit z mikrokosmu hry a vrátit se do 

kosmu, kde je králem on. Podobně jako Friðþjof má nad králem navrch a nemusel by se mu 

nutně podřizovat. 

 Souboje s havrany jsou topos keltské literatury, který se objevuje na více místech. 

Stejně tak víme o postavách, které jsou havraními „mistry“, mají s nimi jakési pouto a dokáží 

je částečně ovládat či k něčemu podnítit.68 Zcela nepřekvapivě mají havrani či krkavci 

obzvláště silnou vazbu na bitvu a smrt. Do havranů se proměňují některé bohyně (Badb, 

Mórrígan a Macha).69 

 

3.3. Peredur, syn Efrogův 

Opět je to příběh z Mabinogi v širším pojetí. Peredur je nejmladší a jediný ze sedmi synů 

hraběte Efroga, který nezemřel v bitvě společně se svým otcem a bratry. Matka ho proto 

chtěla ušetřit jakýchkoliv příkoří a nebezpečí. Uprchla s ním a zakázala komukoliv v jeho 

okolí hovořit o zbraních nebo bitvách, aby nepojal úmysl se též pustit do bojování. Jednoho 

dne však kolem jejich sídla jeli rytíři a on se jich vyptal na všechno, co mají a kdo jsou, což mu 

ochotně pověděli. Peredur se okamžitě chtěl také stát rytířem a přidat se k rytířům krále 

Artuše a vydává se ve své neumělé zbroji na jeho dvůr. Tam se mu všichni smějí, ale brzy 

svými činy prokáže velkou odvahu a schopnosti. Během různých příhod pečlivě dodržuje rady 

své matky. Získá si místo mezi rytíři a uznání, navzdory svému směšnému vzhledu a naivitě. 

 Na cestě přijde k velkému lesu, na jehož kraji je jezero, u nějž je pevnost. V pevnosti 

sídlí stařec, který se představí jako jeho strýc, a dva mladíci. Peredur u je schopným šermířem, 

 
68 Za tuto zmínku děkuji Danielu Řehákovi. 
69 MacKillop, James, Dictionary of Celtic Mythology. 
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ale učí se skutečné rytířské etiketě. Na dalších místech se učí dalším dovednostem a 

schopnostem od dalších strýců. Má též spory s jedním z méně čestných rytířů z Artušova 

dvora, ale je u Artuše oblíbený. 

 Jednoho dne se mu na lovu zaběhne pes a on najde v lese schované sídlo. V něm najde 

tři snědé muže hrající gwyddbwyll a tři sličné a bohatě oděné děvy. Dozví se, že jejich otec je 

zlovolný muž, který zabije každého, kdo na jeho dvůr vstoupí bez pozvání. A věru, mladíci 

vstávají a sklízí hru a přichází otec. Dcery ho přemluví, aby byl k Peredurovi milosrdný a 

ušetřil ho. Skutečně ho přemluví a to vede k dalším hrdinským skutkům.  

 Na jiném místě v jisté situaci použije jeden muž desku gwyddbwyllu jako zarážku 

dveří, aby se dovnitř nedostal jeho nepřítel. 

 Zajímavější je však, když se dozví o Pevnosti divů a po dalších peripetiích se mu podaří 

získat informace o tom, jak se k ní dostat, což lze jen se znalým doprovodem. Opět je to 

pevnost u jezera. Když k ní přijde, najde otevřené brány a v sále je deska gwyddbwyllu, jejíž 

dvě strany spolu hrají samy bez hráčů. Peredur hru sleduje, ale ta strana, které držel palce, 

prohrála. Protivník zakřičel, jako by to skutečně byli muži. Peredur se rozzlobí, popadne 

desku a hodí ji do jezera. Právě v tu chvíli do síně vstoupila černovlasá žena, která mu říká, že 

císařovna tu desku bude postrádat, což si pro císařství nepřeje a že je Peredur zdrojem většího 

zla než dobra. Desku lze získat od černovlasého muže v pevnosti Ysbidinongyl, který ničí 

zemi. Peredur souhlasí, vydává se tam, splní několik dalších úkolů, které mu dá tato 

černovlasá žena i další postava. A vzápětí se dozvíme, že oba a též další postavy byli ve 

skutečnosti patrně mladík z prvního pevnosti u jezera, který je Peredurovým bratrancem. 

Společně pak s Artušem a jeho muži porazí čarodějnice, které sužovaly zemi, a tím příběh 

končí. O desce už znovu nepadne ani slovo, ačkoliv prý měla císařovně v Pevnosti divů velmi 

chybět.70 

 

 
70 Mabinogion... s. 65-102. 
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3.3.1. Komentář a interpretace 

Na tomto příběhu lze dobře ilustrovat nejčastější roli, jakou v keltské mytologické literatuře 

hraní má. Zdá se, že je to většinou prostě zábavou a kulisou patřící k dvorům urozených a 

patří mezi dovednosti, které se od nich očekávají. Historia Peredur je zjevně iniciační příběh, 

kde Peredurovi často různé postavy říkají, kdy se zachoval správně a kdy ne. On však nikdy 

neotálí a rovnou koná. V Pevnosti divů sídlící císařovna je poněkud jinosvětská a připomíná 

severské království Guðmunda ze Ságy o Hervaře. A jako by v narážce na nutnost hry pro 

císařství nebo císařovnu byla nějaká souvislost právě s panováním, řízením země. Peredur se 

pak díky nutnosti napravit svou chybu řetězcem dalších úkolů opět zdokonaluje. A snad 

proto, že to je hlavním cílem vyprávění, se příběh dalšímu osudu desky nevěnuje. Nelze však 

zde více než naznačit tušení, jelikož jde skutečně o velmi letmou narážku, pokud to vůbec 

narážka je. 

 

3.4. Sen Maxena Wlediga 

Podle Mabinogi byl Maxen Wledig římský císař, který jednou usnul na lovu. Cestuje po krásné 

zemi do hor proti proudu řeky, za horou byla velká a ještě krásnější planina, kterou vedla 

široká řeka vlévající se v dáli do moře. U ústí té řeky je veliké krásné město a u něj kotví 

skvostná loď. Plaví se na ní na krásný ostrov a pak na ještě krásnější ostrov, ze kterého je vidět 

další krásná země, kde je další krásná široká řeka se skvostným hradem u jejího ústí do moře. 

 Do toho hradu vstoupí, dveře jsou otevřené, podlaha síně je ze zlata a vidí v ní na 

lenošce dva mladíky kaštanových kadeří hrát gwyddbwyll. Jeho deska je ze stříbra a figury 

z rudého zlata. V síni sedí i šedovlasý muž a všichni jsou skvostně odění a bohatě ozdobeni. I 

on má před sebou desku gwyddbwyllu a vyrábí z kusu zlata figuru. U něj sedí nesmírně krásná 

děva, která císaře vítá. Přisedne k ní a obejme ji paží a židle je pro ně pro oba stejně pohodlná 

jako předtím jen pro ni. 
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V tu chvíli císaře probudí štěkot psů. Je naprosto zamilován a dlouhé roky dívku hledá 

všude po světě. Jeho poslové skutečně po dlouhé době najdou tuto síň v Británii a vzkážou 

ženě, že může být ženou císaře. Ona vzkáže, aby přišel císař sám a hned se též vezmou. 

Požaduje ovšem jako věno pro svého otce (starce vyrábějícího figuru) a bratry i pro sebe celou 

Británii a přilehlé ostrovy. Dobývání nebylo snadné, ale císaři se nakonec podařilo.71 

 

3.4.1. Komentář a interpretace 

Zdá se, že císař zde našel podobnou zemi jako Peredur v předchozím příběhu. Oba bratři sedící 

nad deskou byli i zde skvělí válečníci a moudří muži, jak také později prokážou, když pomáhají 

svému švagru v dobývání. Zjevně je to kouzelný jiný svět, kde jako kdyby neubíhal čas, dokud 

nepřijde hrdina z vnějšku. 

 Císař se do této země dostal náhodou, jak to v keltském prostředí někdy bývá, avšak 

podařilo se mu po dlouhé době nakonec skutečně znovu najít cestu dovnitř. Žena je zde 

odměnou, pokladem, který si přiváží domů z hrdinské výpravy. Hraní je myslím jen okolnost, 

která je součástí „výbavy“ jinosvětského dvora. 

 

3.5. Další prameny 

V druhé bitvě o Mag Tuired (Cath Tánaiste Maige Tuired nebo Cath Dédenach Maige Tuired – 

poslední bitva), příběhu z mytologického cyklu, se dozvídáme o královském dvoře Tuatha Dé 

Danann v Taře. Mezi následky první bitvy patří zranění krále Nuady, což kompromituje jeho 

suverenitu. Hledá se jiný král. Lid si vybere Brese, syna ze smíšeného svazku s Fomoiřanem, 

což jsou jinak nepřátelé. Z podobného svazku pochází i bůh Lug, který se na scéně objeví o 

něco později. Bres je nucen slíbit, že bude vládnout čestně a pokud ne, vlády se vzdá. Avšak 

Tuatha Dé Danann se stanou vazal Fomoiřanů, Bres jim odebere klenoty, bohatství, dobytek 

a jídlo a bohové jsou nuceni k potupným, namáhavým pracem a dalšímu strádání. Bres se 

 
71 Mabinogion… s. 103-110. 
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chystal na Irsko jít s velkou vojenskou silou. Nuadu však získal nejprve stříbrnou ruku a poté 

byl i uzdraven docela a znovu se stal králem. Na oslavnou hostinu dorazil zvláštní cizinec. 

Ohlásil se jako Lug a vyjmenoval své předky. Do Tary nemohl vstoupit nikdo, kdo by neovládal 

nějaké řemeslo. Lug strážcům u vchodu vyjmenovává řemesla, která ovládá, ale oni pokaždé 

řeknou, že už je v Taře někdo, kdo tento um ovládá. Je to kovotepectví, kovářství, boj 

zbraněmi, hra na harfu, básnictví, historie, kouzelnictví, lékařství a číšnictví. Nakonec se však 

Lug zeptá, je-li v Taře někdo, kdo ovládá všechna tato umění zároveň, načež je vpuštěn a 

ohlášen jako Samildánach, muž všech umění. Hned nato nechá král přinést desky fidchellu a 

hrají a Lug vyhraje vše. Tím vším si vysloužil přístup do sídla a místo mudrce. Bohové ho dále 

zkouší v různých úkolech a ve všem výborně obstojí. Nuada nakonec souhlasí, aby si s ním 

vyměnil místo, protože se zdá, že by mohl být schopen porazit nepřátelské Fomoiry. 

S přispěním všech ostatních a po velkých přípravách se to podaří a Lug skolí jednoho 

z hrozných protivníků, který však předtím zabil Nuada. Společně s Dagdou a Ogmou pak Lug 

ještě od Fomoirů vydobude zpět Dagdovu lyru. Svět se navrátí k blaženosti, avšak bohyně 

Morrígan a Badb věští, že jednou dojde k jeho konci a návratu k chaosu. 

V příběhu o Mac da Cherda a Cummaine Foda spolu dvě postavy, Cummaine a Guaire, 

hovoří o tom, jak se hraje, jelikož jeden pravidla nezná. Druhý říká, že to není obtížné, dva 

černí kolem jednoho bílého ho vyhodí. Ani jeden z nich to však nechce udělat, a tak spolu 

hrají celý den. 72 

 V Táin Bó Fraích – Odehnání krávy Frácha – spolu hrají Medb a Aillil. Popisuje se však 

jen jak krásná hra to byla, bronzová deska a zlaté a stříbrné figury.73 

 Podle knihy zákonů (Lebor na Cert) se desky pro hru používaly jako platidlo, třeba při 

platbě pokuty.74 

 
72 O'Keeffe, J. G. “Mac Dá Cherda and Cummaine Foda.” Ériu, vol. 5, 1911, pp. 18–44. 
73 Táin bó Fraích, M. Byrne and Myles Dillon (ed.), II., Stationery Office, 1933, s. 88-93, zde podle překladu Éoin 
MacWhite v Early Irish Board Games… s. 27. 
74 Lebor na Cert, trl. Myles Dillon, 1960-61, https://celt.ucc.ie//published/T102900/index.html, s. 5, 7, 11, 29, 
31,… 
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3.6. Keltské shrnutí 

Mabinogi je mladší a daleko víc orientované na hrdinskou látku. Vždy je mimo jiné 

věnována velká pozornost popisu výstrojí a oblečení všech vznešených postav. Žánr snů 

jako kdyby tak byl záminkou či vysvětlením jinak fantasknějších příběhů, které již nemohly 

být přeloženy samy o sobě. 

 V keltské literatuře se také hra v romancích objevuje jako metafora či příležitost k 

flirtování. 

 Celkově se však zdá, že podobně jako u Seveřanů v Písni o Rígovi a Sáze O Friðþjofovi, 

je hraní hry do velké míry zkrátka něco, co patří k válečnické vrstvě a výbavě správně 

vzdělaného, schopného a kultivovaného hrdiny i boha. Kouzelná deska gwyddbwyllu je 

zmíněna i mezi třinácti poklady Británie jako jeden z fantastických artefaktů mezi plášti 

nebo kotlíky.75 

 Existuje zjevně jakési asociační spojení mezi havrany, bitvou, hrou a králem. Dvě 

bitvy o Mag Tuired mohou být chápány jako paralela k ragnarǫku.76 Střetávají se zde dvě od 

počátků nepřátelské síly podobné mocnosti a schopností. Že je hraní s bitvou spojeno 

vidíme zřetelně, jak keltská tak severská hrací deska obsahuje explicitně tmavou a světlou 

stranu nepřátel, přičemž máme důvod předpokládat, že jedna z nich je jaksi „kladnější“, 

tedy Ásové proti Þursům a Túatha Dé Danann proti Fomoirům. Zároveň však v mytologii 

není vzácné, že mezi těmito dvěma rody nadpřirozených mocností dochází i ke svazkům a 

bylo by jistě možné vidět jak Ásy tak Túatha Dé Danann jako agresory, kteří nejsou ochotní 

sdílet vládu a území s nikým jiným. Tak ostatně Ásové působí v první z bitev, kterou vedli 

s jiným rodem bohů, s Vany. 

 
75 Bartrum , P. C., „Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain“… s. 471-472. 
76 Martin, John, Stanley, Ragnarǫk: An Investigation into Old Norse Concepts of the Fate of the Gods, Assen: 
Van Gorcum & Comp, 1972, s. 95-96. 
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 Rozdíly mezi těmito událostmi u Keltů a Seveřanů jsou také zjevné, už jen prostou 

skutečností odlišných výsledků. Ásové jsou při ragnarǫku rozdrceni, Fomoiřané jsou ale u 

Keltů poraženým rodem.  

 Ještě explicitněji se tento antagonismus, avšak na jiné rovině, ukazuje právě na 

rozložení jedné z variant hry, kdy je stejně jak ov hnefataflu jeden král uprostřed chráněn 

ostatními a okolo něj jsou nepřátelé. Srovnání s pěti zemění Irska jezcela doslovné, podobně 

jako bude doslovné v Indii srovnání se světovými stranami a pátým místem buď ve středu 

nebo na nebi. 
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4. Indové 

Téma hry není v indickém prostoru neobvyklé. Za nejstarší zmínku můžeme považovat celý 

hymnus o nešťastném hráči v kostky, který prohrál vše, co měl. Hazardní hra byla jedním 

z hříchů či poklesků, na které upozorňují šástry,7778 avšak morální rozměr hazardu je poněkud 

stranou tomu, čemu se chci věnovat. Ačkoliv je tento přítomen i v eposu Mahábhárata, hraje 

tam snad poněkud odlišnou roli. Bude však pro ni relevantní zmínit dva velké védské rituály, 

konkrétně rádžasúju a ašvamédhu.  

 Situace je rovněž komplikovanější v případě opakovaného mýtu partie v kostky mezi 

Šivou a jeho božskou manželkou Párvatí. Mýtů tohoto typu je nemalé množství variant a tato 

práce nejenže nemá v úmyslu, ale hlavně ani nemá možnost vyčerpat všechny a pokrýt 

všechny významné zmínky. A to je ještě řeč jen o těch textech, které byly vydány a přeloženy, 

které představují pouze zlomek z toho, co bylo v Indii vytvořeno. Uchyluji se v tomto případě 

tedy k tomu, že vybírám skutečně jen základní případy – u Šivy a Párvatí následuji výklad 

Dona Handelmana a Davida Shulmana v knize God Inside Out: Śiva’s Game of Dice, která je 

skvělým dílem věnujícím se převážně interpretaci těchto šivovských mýtů, což je poměrně 

výjimečné. Velká část jiné literatury věnující se hrám v Indii a indické literatuře klade důraz 

na historický vývoj indických her nebo rekonstrukci původních pravidel, což je přesně ta část 

výzkumu, kterou jsem nechtěla sledovat. 

 Poněkud komplikovanější bod je hinduistický koncept lílá (līlā), obtížně přeložitelné 

substantivum náležející jako vlastnost bohům, některým mudrcům a světcům či celému 

kosmu – hra nebo hravost, bezstarostná, blažená, bezúčelná. Lílá může být specifická pro 

 

77 Na rozdíl od staroseverské oblasti zde volím pro přepis indických slov a jmen jiný přístup, který se ovšem 
zakládá na převažující české zvyklosti a charakteru sanskrtu. Standardní vědecký přepis obsahuje velké 
množství přesné interpunkce odpovídající většímu množství hlásek, které čeština nezná či nerozlišuje od jiných, 
podobných (například š a cerebrální š, značené ś a ṣ). Za těchto okolností by v českém přepisu nutně vznikla 
situace, kdy se v jednom slově potkává dvojí interpunkce. Znaků a pravidel výslovnosti je také zkrátka daleko 
víc. Z těchto důvodů se tedy v české odbornější literatuře častěji volí česká varianta s patřičným přepisem tam, 
kde je to možné v poznámkách. 
78 Manavadharmaśāstra IX 220-28, VII 47, 50. 
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určité božstvo, lílá může být ženské božstvo, lílá je i jedno z možných označení nebo 

přívlastků celého kosmického cyklu, neboť hinduistický kosmos se po nekonečně dlouho 

dobu v periodě tisíců a tisíců let obnovuje a opět zaniká. Vše, co se děje mezi těmito dvěma 

body, je hra neosobního, všeprostupujícího principu brahma. Manifestace ze sebe vycházející 

záliby v hravosti pro hravost samu. I tak má však nějaké důsledky a paradoxně někdy i záměr, 

navzdory požitku z ní samé. V některých teistických tradicích kolem Višnua a Kršny lze 

dokonce říci, že je lílá jejich esencí. Podle Bhagavadgíty dokonce hravé činy nevedou 

v karmanovém zákonu ani v osvobození ani spoutání. Ale také udržují svět v chodu. 

Specifická forma lílá je též předmět meditace některých zbožných višnuistických škol 

(bhaktické tradice následovníků Čaitanji). V pozdější poetické tvorbě označuje dokonce šarm 

a krásu postav. Dramatické ztvárnění zakládajících mýtů během svátků a poutí. Lílá je i 

ústřední vlastnost lidskosti, která jí umožňuje participaci na celistvosti kosmu či božstva (což 

je většinou to samé) skrze jeho rozdělení.79 Je zjevné, že je pro téma relevantní, avšak 

rozebírat ji a zapojovat do interpretace více než minimálně by nemohlo vést k ničemu jinému 

než přílišnému nabobtnání práce. Teologie hinduistických teistických škol je často 

komplikovaná a plná velmi specifických paradoxů. 

 

4.1. Mahábhárata 

Co je zde, je i jinde, co není zde, není nikde. (MBh 1.56.34) 

Mahábhárata je obrovská rozsáhlá indická epická báseň, jejíž obrovitost tento verš dobře 

vystihuje. Jádro příběhu tvoří souboj dvou spřízněných rodů o nadvládu nad územím, 

překládá se Velký boj či válka Bharatovců (jelikož obě větve rodu jsou spřízněnci dávného 

krále Bharaty). Báseň se skládá z 18 knih, které mají mnoho dalších podčástí a různou délku, 

celkem asi 100 000 dvojverší v drtivé většině v metru zvaném šlóka. Je to obrovský kompilát 

 

79 Schweig, Graham M. „Līlā“ in Knut A. Jacobsen (ed.), Brill’s encyclopedia of Hinduism, Volume II, Sacred texts 
and languages, ritual traditions, arts, concepts, Leiden: Brill, 2010, s. 793-798. 
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mnoha vrstev plný vsuvek a odboček, celých vložených knih (nejznámější z nich je 

Bhagavadgíta, která je ve skutečnosti celá rozhovorem dvou postav uprostřed bitvy). Některé 

zmiňované postavy jsou známy už z védského období, ale děj jako takový nikoliv, ačkoliv 

nacionalističtěji orientovaní indičtí badatelé dílo kladou dále do minulosti. Většina vědců se 

však shoduje na rozmezí zhruba 4. století před n. l. – 4. století n.l. Je možné, že k prvnímu 

zápisu došlo někdy v 1. či 2. století n.l., ale upravován byl nepochybně po celou dobu. Text 

nicméně nemá tu samou posvátnou, nedotknutelnou hodnotu jako Védy. 80 

Jelikož je i kapitola věnující se hraní dlouhá několik set veršů, nebudu se uchylovat 

k doslovnému přepisu, ale ponechám vše v převyprávění, pokud nebude relevantní rozebrat 

konkrétní slovo. 

 

4.1.1. Děj  

Příběh je velice spletitý a plný peripetií, ale je nezbytné jej nastínit v nějakých základnějších 

obrysech. Dvě větve rodu Bharatovců – Kuruovci a Pánduovci – spolu soupeří o království, 

jehož centrum bylo v místě zvaném Kurukšétra, Kuruovo pole. Tam se také odehrála 

závěrečná bitva. První kniha začíná dlouho před narozením hlavních hrdinů, pětice bratří 

Pánduovců. Dozvídáme se o okamžiku, kdy došlo v rodu k rozkolu a za zvláštních okolností se 

narodili otcové obou později znepřátelených bratranců – Dhrtaráštra a Pándu. První z nich je 

slepý a druhý velmi bledý, bílý. Slepec vládnout nemůže, tedy je následnictví Pánduovo. Oba 

se ožení a mají potomky, Dhrtaráštra se svou ženou zplodí najednou sto synů, první z nich je 

Durjódhana, který se stane hlavním nepřítelem, Pándu má se dvěma ženami pět synů zvaných 

po něm Pánduovci.  

Všichni mají božské otce, ale každý jiného. Judhišthiru zplodil Dharma, Ardžunu Indra, 

Bhíma je syn boha větru Vájua, dvojčata Nakula a Shadéva jsou potomci božských dvojčat 

Ašvinů. 

 

80 Zbavitel, Dušan, Jaroslav Vacek, Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa, 1996, s. 158-159.  
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 V první knize byli Pánduovci ohroženi ještě před narozením, byl učiněn pokus o jejich 

zavraždění, Ardžuna získal pro bratry společnou manželku Draupadí, království se rozdělilo 

mezi dvě větve příbuzných – Pánduovce a Kuruovce sídlící v městech Hástinapura a 

Indraprastha – a nastal mír. První kniha by tak mohla být samostatným vyprávěním. V první 

knize se hrdinové řídili radami starších, nyní jsou již dospělými a konají sami za sebe.  

 

Děj druhé knihy, Knihy sněmovní síně, která obsahuje hráčskou scénu začíná po obrovském 

požáru místa, které Pánduovci právě obdrželi. Byla to divočina a požár odstranil les, čímž 

udělal prostor pro založení nového sídla. Na konci se na spáleništi objeví tři (čtyři) podivná 

stvoření – dva hádaví ptáci (sourozenci) Šárngaové, had Ašvasena a Asura jménem Maya. 

Asura je vděčný za záchranu před požárem, je vlídně přijat a táže se, čím by se mohl odvděčit. 

Když se zjistí, že je božským stavitelem, žádají po něm stavbu paláce. Stavba trvá dlouho, 

Maya se musí vypravit na sever, na místo, kde obětují Dánavové, což jsou v tomto kontextu 

Asurové. Tam získá speciální materiály a kameny na stavbu, která je nakonec opravdu 

opulentní a skvostná, největší a nejkrásnější na celém světě.81 

 Judhišthira se na podnět ršiho82 Nárady rozhodne uspořádat velký védský rituál 

rádžasúju, který ho symbolicky učiní králem celého světa (což znamená králem známého 

světa, tedy Indie). 

 

81 Je možné, že tento Asura je ozvěnou historické situace v Indii po dobytí Persie Alexandrem Makedonským, 
kdy mnoho perských umělců a architektů skutečně přicházelo do Indie. Popis sídla odpovídá architektuře 
z Pátaliputry konce 4. století př.n.l. která byla hlavním městem Magadhy a o které díky Megasthénovi víme, že 
byla stylem velmi blízko Persepoli. Toto propojení by pak vrhalo překvapivé světlo na dataci přinejmenším této 
části Mahábháraty. Podporuje ho sémantické prohození pojmenování skupin či rodin bohů – ve védské Indii 
jsou to dévové a asurové (bohové a démoni), zatímco v Persii ahurové a daevové (bohové a jejich nepřátelé). Viz 
Introduction Mahábhárata 
82 Indičtí mudrci a věštci v jedné osobě, svatí mužové, kteří skládali hymny. Jim je připisováno autorství obou 
velkých eposů a celé vyprávění je jim dáno do úst, v případě Mahábháraty to byl Vjása (Vyāsa). Někdy pobývali 
mezi lidmi a někdy v lesích a oddávali se askezi.  
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 V následující části Nárada pokládá velkou sérii otázek ohledně toho, jak správně 

vládnout, co všechno má král dělat a dodržovat podle arthašáster83 i nad jejich rámec. Takový 

král má být pevný, spravedlivý, uctivý ke všem, má vést zemi k prosperitě ale ne na něčí úkor, 

má se starat o zemědělství a válku vést až jako poslední možnost. Má být čestný a nepropadat 

neřestem, být i fyzicky zdatný, znalý různých válečnických dovedností, má být společníkem 

svým ženám, ale nic jim nevyzradit, být statečný, ale ne lehkomyslný. Zkrátka ideální. A zdá 

se, že Judhišthira to vše splňuje. 

 Ještě předtím, než však může rádžasúju vykonat, nesmí být v zemi jiný král, který má 

na podobné postavení nárok. A takový existuje – král Džarásamdha vládnoucí území zvanému 

Magadha. Tento král musí být odstraněn, čehož dosáhne Kršna, Bhíma a Ardžuna pomoci 

výzvy na souboj. Stejně jako později Judhišthira je totiž Džarásamdha příliš čestný na to, aby 

takovou výzvu odmítl, čímž jako kdyby téměř souhlasil se svou popravou, jelikož siláka Bhímu 

nemůže jen tak někdo porazit. I když vytrval 13 dní (stejně jako následujících 13 let exilu 

Pánduovců), byl nakonec skutečně poražen a Judhišthirova cesta tak byla otevřena. Rituál 

proběhne, král je pomazaný a ostatní králové se mu přichází poklonit. Přinesli velké množství 

skvostných darů, vypočítává se, který král přinesl co, počet a jakost. Durjódhana je roztrpčen 

a zahanben, že se Pánduovcům dostává takových poct a sláva Kuruovců vedle nich bledne. 

Svěřuje se s tím otci i příteli, a dokonce chce zemřít, pokud se nic nezmění. Otec Dhrtaráštra 

upozorňuje, že jeijch rod je také velmi bohatý a důležitý, radí, aby Durjódhana nezáviděl a 

nejednal z podobně špatných pohnutek a radoval se z toho, co má. Přítel a příbuzný Šákuni 

však radí, aby Pánduovce zbavil jejich majetku pomocí hry v kostky, kterou dobře ovládá. 

Moudrý Vidura i Dhrtaráštra se dál pokouší nápad rozmluvit, varují před hříšnou hráčskou 

vášní, která jen vyvolává spory, ale Durjodhana je přesvědčem. Judhišthira je vyzván a ačkoliv 

nechce a opakuje stejné obavy ze sváru, přijímá se slovy, že nemůže odmítnout. 

 

83 Jeden ze žánrů staroindické literatury věnující se tomu, jak být správným bojovníkem, vládcem apod. 
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 Pro hru v kostky je postaven nový skvostný palác a všichni se v něm sejdou, aby jej 

mohli sledovat. Judhišthira v prvních deseti kolech postupně prohraje celé bohatství, které 

právě obdržel od ostatních králů, i to, které už Pánduovci měli. Znovu se vypočítává seznam 

oslnivých darů. Po deseti kolech je pauza, kdy se opět někteří snaží hráče přesvědčit, aby 

ustali, ale oba svorně souhlasí, že to nelze. V druhých deseti kolech hry Judhišthira skutečně 

postupně prohraje celý zbytek království i s majetkem svých poddaných, jeden po druhém 

své bratry, pak sebe a v poslední hře jejich společnou manželku Draupadí. Líčení jejího 

ponižování a výsměchu druhé strany je velmi expresivní. Draupadí se brání a namítá, že 

pokud v předchozí hře prohrál sebe, neměl ve skutečnosti oprávnění sázet ji, jelikož byl tou 

dobou již v otrockém stavu. Výsledek je nejasný, pro tuto chvíli není rozhodnuto. Obě strany 

se domluví na opakování poslední hry, kdy vítěz bere vše. Nicméně když Judhišthira opět 

prohraje, je jejich trestem 13 let vyhnanství, přičemž 13. musí žít mezi lidmi, avšak nepoznáni. 

Tím končí druhá kniha a začíná série peripetií. 

 Po úspěšném zvládnutí vyhnanství se vrátí a nyní je již nevyhnutelná bitva. Trvá 18 

dní a je neuvěřitelně velkolepá a plná mnoha dalších smělých hrdinství i proradných lstí. 

V rámci této bitvy najdeme Bhagavadgítu, která je rozhovorem Ardžuny s jeho božským 

vozatajem Kršnou.84 Zemřou téměř všichni. Pánduovci však vyhrají a vítězství stvrdí 

ašvamédhou. Nakonec se bratři s Draupadí vydávají na cestu do nebe. Následnictví pokračuje 

přes nejmladšího syna Ardžuny, kterého však má s druhou ženou. Vnuku tohoto syna je pak 

celý příběh vyprávěn.85 

 

 

84 Již od védských dob existovala vrstva specializovaných vypravěčů a skladatelů epických básní. Šlo o potomky 
bráhmansko-kšatrijských manželství, zvaných sútové, kteří byli v bitvách vozataji kšatrijských bojovníků a jako 
takoví měli o jejich skutcích velmi podrobné informace. Dušan Zbavitel, Průvodce dějinami staroindické 
literatury… 
85 The Mahābhārata, I. The Book of Beginning, translated and edited by J. A. B. van Buitenen, Chicago and London: 
The Chicago University Press, 1983 [19731]. 
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4.1.2. Komentář a interpretace 

Pokusit se interpretovat a okomentovat celou Mahábháratu je úkol hodný někoho daleko 

povolanějšího, je-li to vůbec možné. Její obrovitost se příčí uchopení. Vždyť ani dodnes 

neexistuje celý její překlad do některého ze západních jazyků. Překladatel do angličtiny J. A. 

B. van Buitenen, jehož překlad ze 70. let používám, odvedl neuvěřitelně dobrou a pečlivou 

práci, ale nedostal se dále než k páté knize z osmnácti. 

Struktura této knihy je daleko ucelenější a má zjevné směřování. Je zvláštní, že 

Judhišthira je velmi spravedlivý a čestný a nikdy neprojevil sebemenší sklon k hazardu. A 

najednou prohraje naprosto všechno. V dějové linii je to zcela zásadní událost, neboť bez ní 

by nebyl celý zbytek děje, kdy se Pānduovci jen snaží dostat do své původní pozice 

svrchovaných, spravedlivých vládců v bohatém, rozvinutém a dobře vedeném, tedy velice 

ideálním království. 

Rada věštce Nárady podněcujícího k provedení rádžasúje nedává příliš smysl. 

Pánduovci nejsou v silné pozici, nejsou to velcí vládci, mají uzavřené spojenectví pouze 

s klanem Draupadí na základě manželství s ní, ale Judhišthira se nechá přesvědčit k pokusu o 

podmanění okolních králů jako svých vazalů, chce se stát králem králů. 

Není bez zajímavosti, že nové území Pánduovců, kde teprve museli postavit nové sídlo, bylo 

divočinou. Srovnání s paláci lókapálů a Brahmovým palácem ho navíc symbolicky staví do 

pozice středu světa a Judhišthiru dělá vládcem tohoto světa. (Introduction 10-11) Pokud 

vykoná rájasúyu a bude sídlit v takovémto místě, je skutečně vládcem na zemi. 

Indie měla patrně abstraktní kategorii posvátného krále, ale nevztahovala se nijak 

výrazně na konkrétní krále, nanejvýš jim mohla důstojnosti dodat starobylost dynastie.86 

Navzdory božskému původu je tedy Judhišthira panovníkem díky svým činům a pomazaný je 

pouze rituálem. Ani Kršna zde ještě není bohem, jen velmi moudrým rádcem a příbuzným (je 

 

86 Z úvodu k The Mahābhārata, II, 2. The Book of the Assembly Hall, 3. The Book of the Forest, translated and 
edited by J. A. B. van Buitenen, Chicago and London: The Chicago University Press, 1981 s. 20-21. Více o tom Jan 
Gonda, „Ancient Indian Kingship from the religious point of view“, Numen, 3.1, (1956). 
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to bratranec Pánduovců), což vyvolává pozdvižení mezi ostatními králi, když se mu dostává 

příliš mnoho pocty, ačkoliv to jeho pozice formálně nezasluhuje. Je také nečekané, že 

Pánduovci dávají přednost jeho radě před radou staršího Bhíšmy, který by k tomu měl být 

daleko spíše disponován. Lze zde patrně pozorovat ozvěny jeho pozdějšího zbožštění. 

V tomto světle též dává smysl, že chybí v následující scéně, kde Pánduovci přijdou o vše, 

jelikož s božskou autoritou by byl jistě schopen tomu zabránit, ale pak by epos skončil na 

samém počátku. 

 

Scéna hry v kostky je na samém konci druhé knihy. Dosud byl děj eposu příběh politického 

soupeření a klanové rivality, ač v mezích zákonnosti. Řešily se problémy následnictví a dělení 

území, epizoda s hrou však vybočuje. Badatelé si většinou příliš neví rady, jak ji vysvětlit. 

Překladatel J. A. B. van Buitenen se uchyluje k provádění rádžasúje – její pevnou součástí je 

totiž právě hra v kostky následující hned po pomazání. Kniha Sněmovní síně je podle něj 

epickým převyprávěním rājasúji. Text nám neudává žádný zvláštní důvod pro to, proč by měl 

Judhišthira na návrh přistupovat. Jedna možnost by byla skutečnost, že nárok na trůn byl 

v tomto případě tak neuvěřitelně komplexní a vyrovnaně rozdělený mezi dvěma kandidáty, 

že bylo nutné rozhodnout losem. Náhle se však o Judhišthirovi dozvídáme, že má pro hru 

slabost, ale je špatným hráčem. Ideální příležitost ho obehrát o vše, co mu Durjódhana závidí. 

A Judhišthira vskutku nemůže výzvu odmítnout. Mahábhárata je plná jasně formulovaných 

problémů, kterým se dostane velmi nejasných rozuzlení, vytvářejících jen další problémy. 

Následnictví je zde zkomplikováno hrou s podivnými důsledky. Starý védský rituál tu autoři 

využili skutečně do sytosti. 

 

4.2. Rádžasúja 

Jako jiné velké védské rituály, je neuvěřitelně komplexní a symbolicky nesmírně bohatý a 

provázaný.  Má několik větších částí, obsahuje například lisování sómu, závod na vozech, 
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mnohé očišťování a oběti (též krvavé), recitaci mýtu či stříhání vlasů. Rituál znovu-ustavuje 

krále do jeho role, posvěcuje ho a obnovuje kosmos. Védské rituály jsou ve své roli udržování 

chodu kosmu velmi doslovné a stojí za tím velmi komplikovaný systém, který zde nemohu 

popisovat. V rádžasúji je král embryem, které se znovu rodí, překlad jména rituálu je 

„zplození“ či „narození krále“. 87 Král se znovu zrodí společně s kosmem a jsou sjednoceni. 

Během pomazání (což je ústřední bod rituálu) stojí vzpřímeně a napíná se k nebi, stává se 

světovým pilířem.88 Následuje závod na vozech, který rozhýbává a roztáčí světové větry a 

plodnostní síly, čímž se kosmos opět startuje ve svých procesech.89 Poté usedá na trůn, který 

je nazýván lůnem a středem královské moci, reprezentuje i střed světa.  

Po závodu na vozech je rituální hra v kostky. Král se v této situaci ovšem ve 

skutečnosti hry neúčastní. Hrají spolu zástupci čtyř společenských stavů, varen – bráhman, 

kšátrija, vaišja a šúdra. Král obdrží pět kostek odpovídajících pěti světovým stranám (pátá je 

zenit). Čtyři strany, čtyři varny, čtyři části lidského těla (hlava, hruď, břicho či podbřišek a 

nohy) si všechny navzájem odpovídají a jsou provázané. Nicméně za krále hrají tito čtyři. 

V textu k rituálu se přímo píše, že bráhman vyhraje, což znamená, že vyhrál král a bráhman 

mu v každém kole předá kostky jako výhru.90 

Král nemůže prohrát – jak v případě vozatajského závodu, tak při hře je situace 

nastavena tak, že nutně vyhraje. Připomíná to skutečnost, že stejné je to i v případě 

hnefataflu, kdy téměř vždy z podstaty vyhrává bílý, tedy král. O kosmologičnosti hry nemůže 

být sebemenších pochyb, texty jsou velmi doslovné. Mikrokosmos rituálu, hry, krále je 

homologický s makrokosmem celého světa. Král je svou smrtí a znovuzrozením opět uvede 

v soulad, aby je vzápětí opět rozdělil do rozpohybovaného, obnoveného světa. Hra v rámci 

rádžasúje se tak dá nazvat simulací či modelem kosmu. Avšak za takových podmínek, které 

 

87 Heesterman, Jan, The ancient Indian royal consecration: the rājasūya described according to the Yajus texts and 
annoted, The Hague: Mouton, 1957, s. 86. 
88 Heesterman, Jan, The ancient Indian royal consecration… s. 120. 
89 Heesterman, Jan, The ancient Indian royal consecration… s.139. 
90 Heesterman, Jan, The ancient Indian royal consecration…  s. 143. 
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jsou „bezpečné“, jelikož král vlastně není nikdy ohrožen prohrou. Není tak ohrožen ani 

kosmos.91 

 

4.3. Ašvamédha 

Druhým velkým védským rituálem obsahujícím hru v kostky je „koňská oběť“, která se rovněž 

týká krále a královské moci. Je po ní pojmenována též celá 14. kniha Mahábháraty 

odehrávající se po vítězství Pánduovců v bitvě. Šlo o opravdu velký, dlouhý a nákladný rituál. 

Speciálně vybraný bílý kůň byl vypuštěn do kraje a celý rok je mu nechána volnost v pohybu. 

Každé území, na které vstoupí, se stane územím krále, který ašvamédhu pořádá, a místní 

vladař se musí podrobit. Kůň je doprovázen armádou, která ho chrání a zároveň nutí dotyčné 

krále k poslušnosti. Pokud celý rok není poražena, kůň je odveden zpět a obětován. Ještě 

předtím však byla odehrána dlouhá hra, která měla za cíl přehrát všechny varianty 

následujícího roku, všechny možné situace a nesnáze a to takovým způsobem, aby se 

eliminoval risk nepříznivého výsledku. Všechny nežádoucí eventuality se tak měly odehrát už 

předem, aby královská suverenita nebyla ohrožena. Ani v tomto případě nehrál král osobně, 

ačkoliv byl formálně hlavním hráčem.92 

Zatímco ašvamédha přehráním partie zajistí, že vše proběhne hladce, partie 

v Mahábháratě naopak situaci zcela obrátí – z bezproblémového stavu, kdy jsou hlavní, kladní 

hrdinové spokojení, bohatí a vládnou skvělému království, se dostanou do pozice, kdy o něj 

musí znovu bojovat. A co se v Mahábháratě v rádžasúje spojilo a stalo základem k dobrému 

fungování nového světa a propojení, je ve scéně s hraním opačným procesem, který naopak 

trhá a působí nesoulad.93 

 

91 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out: Śiva’s game of dice, New York – Oxford: Oxford University 
Press, 1997, s. 62-63. 
92 K této hře viz David Gordon White, „Dogs Die“, History of Religions, 28.4 (1989), který sice partii interpretuje 
jako symbolický význam oběti psa, avšak Handelman a Shulman jej považují za spolehlivý a dobrý a zahrnují 
tuto interpretaci jako danou. 
93 Handelman, Don, David Shulman, God Inside out… s. 69. 
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4.4. Šiva a Párvatí 

Ve více puránových pramenech se objevuje mýtus, který má v zásadě podobnou linii. Jeden 

z nich je Skandapurána (1.1.34-35). Don Handelman a David Shulman podrobně převyprávěli 

právě tento, neboť je jeden z nejdelších a nejdetailnějších.94 

Do sídla boha Šivy a bohyně Párvatí příjde věštec Nárada (stejná postava, která 

v Mahábháratě radila Judhišthirovi uspořádat rádžasúju) a nabízí jim hraní hry, o které 

prohlásí, že pro ně bude větší potěchou než milování a mluví o hře v kostky. Párvatí se rozčílí, 

neboť ví, že tato hra přináší jen samé spory, prohlásí ji dokonce za zlou. Když přichází, nalezne 

Párvatí částečně v Šivově těle. To není nijak výjimečné, Šiva může být mimo dalších modalit 

též androgyn, jeho božská partnerka může být jeho součástí až do této, velmi doslovné míry. 

Nicméně pár přijímá a začnou hrát. Zanedlouho jsou do hry velmi vášnivě pohrouženi 

a oba začnou podvádět. Párvatí prohraje některé ze svých ozdob a hněvá se čím dál tím víc. 

Šivovi se zdá, že jí to velmi sluší, a tak pokračuje. Dá v sázku rovněž některé ze svých ozdob. 

Tentokrát Párvatí vyhraje. Šiva však nechce odevzdat, co vsadil! Je přeci pánem vesmíru, 

nejvyšším bohem, jak by tedy mohl být kýmkoliv poražen? 

Do hádky se zapojuje i Nárada. Párvatí však namítá, že Šiva byl zrozen z ní a je její 

součástí. Není možné, aby byli dva Šivové rozděleni. Nyní již oponuje Nárada, že je zmatená a 

spoutaná svým ženským stavem (tím se může myslet i zrození) a Šivu nemiluje. Párvatí 

odpovídá prokletím a uzme Šivovi jeho klenoty, náhrdelník, hada, kterého má kolem krku, 

sloní kůži, která je jeho oděv, dva hady Kambalu a Ašvataru a nakonec i bederní roušku. 

Všichni zahanbeně hledí jinam, i Šiva je zahanben a prosí alespoň o tu roušku. Párvatí se 

směje a připomíná situaci, kdy ji neměl. Šiva se rozhněvá natolik, že otevře a upře na ni své 

třetí oko. To však Párvatí nemůže zneklidnit a dál mu připomíná svou výhru. To je příliš, Šiva 

odchází do lesa, kde se začne věnovat askezi, protože touží po míru a moudrosti a absenci 

pout emocí a světa vůbec.  

 

94 Handelman, Don, David Shulman, God Inside out… s. 17-20. 
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 Párvatí je brzy nešťastná z odloučení od milého. Chtěla hrát jen pro zábavu, avšak hra 

se zvrtla do souboje. Bez ní je však Šiva „bez formy“ nebo „ošklivý“ (virūpa). To ona prý mu 

formu dá či odebere a ona stvořila vesmír. 

 Vydala se za ním v převleku za krásnou ženu, tak skvostnou, že i včely a pávi byli 

okouzleni. Nalezla Šivu pohrouženého v meditaci, avšak její příchod ho probral a hluboce 

zasáhl. Zatoužil po ní, natáhl paži, ale ona zmizela. Teď byl nešťastný on. Volal za ní a ptal se, 

kdo je a co tu v lese hledá. Odpovídá, že hledá manžela skvělých vlastností, vševědoucího a 

pána světa. Šiva okamžitě nabízí sňatek. Ona mu vyčítá, že má ženu, která pro něj kdysi 

vykonala velkou askezi. Šiva jako kdyby procitl z omámení a odebere se místo sňatku do 

nějaké docela jiné části vesmíru. Nárada však poradil všem bytostem a horám, aby Šivu uctili 

a klaněli se a skutečně, Šiva se vrátil zpět k Párvatí, nyní již byli oba smíření a nastal opět 

žádoucí stav věcí. 

 

V jiné verzi příběhu95 jsou v sázce polibky. Párvatí sice znovu nejprve prohraje, ale určí si pro 

splátku lhůtu sto dní a nocí. Šiva nicméně zamrká očima a s každým jedním mrknutím skončí 

den.  

 Jindy96 se ho zas během poklidnější hry ptá, co vlastně jeho oči jsou. Šiva odpoví, že 

slunce a měsíc. Párvatí je v žertu zakryje svými dlaněmi a na zemi se rozlije naprostá tma. Za 

tento čin je potrestána vyhnáním na zem. 

Šiva vždy nakonec prohrává, ale Párvatí si nikdy nemůže své vítězství užít a je nucená 

přijmout, že nevyhrála, ustoupit majestátu Šivy a svého manžela. Její vítězství neuzná ani on 

ani nikdo jiný. Šiva, nejvyšší bůh, zkrátka nemůže prohrát, to uznává i Višnu.97 Někdy je 

důsledkem této hry zrození jejich syna Andháky, který je démon, jehož musel Šiva zabít.98 

 

95 Sanskrtská báseň z 9. století Karpūracaritabhāṇa of Vatsarāja, M. R. Kale (ed.) Delhi: Motilal Banarsidas, 1989.  
96 Tamilský text Aruṇācalapurāṇam 4.2-3, Aruṇācalapurāṇam of Ĕllapanāyiṉār Madras: A. Iraṅkacāmi Mutaliyār 
and Sons, 1920, podle překladu v God Inside Out, s. 28. 
97 Kantapuránam 6.14.172 
98 Handelman, Don, David Shulman, God inside out… 26, 28 
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Když Párvatí zakryje Šivovi oči, rozpálí ho to natolik, že mu ukápne kapka potu na ztemnělou 

zemi. Z toho vznikne démon, který chodí jako slepý, ale má tisíc rukou a tisíc hlav. Šiva pak 

byl někdy pryč, provádět askezi, zatímco Párvatí zůstala sama v paláci. V tu chvíli se Andháka 

(který však není jejich synem vždy) pokusil do paláce proplížit a napadnout ji. Šiva se v mžiku 

vrátil, probodl ho svým trojzubcem a zatančil. Svým dotekem však smyl všechnu jeho špatnou 

karmu a Andháka se stal krásným mladým mužem, kterého dvojice přijala za syna.99 

 

100 

 

99 Williams, George M., Handbook of Hindu Mythology, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, s. 54-55. 
100 Reliéf z jeskyně v Elloře zobrazující božský pár nad partií hry v kostky. DonHandelman, David Shulman, God 
Inside Out… s. 30. 
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4.4.1. Komentář a interpretace 

Wendy Donniger říká, že v tomto příběhu symbolizuje Párvatí přirozenou a Šiva kulturní 

složku, zastupujíce přitom ženy a muže. Tím, že se mu takto vysmála a převezla ho, mu 

ukázala, že bez přírodní (prakrti) části nemůže být. Rituály puránového období, do kterých 

ženy neměly přístup, se bez nich ve skutečnosti neobejdou.101 

 

Handelman a Shulman hovoří o rozdělení božstev. Aby vůbec mohli hrát, museli opustit 

blažený soulad androgynní existence. Vzniklo rozdělení, aktivita, činnost, rozkol a konflikt. 

Rozdělení božstva na dvě části je něco, čemu se Šiva chtěl vyhnout. Párvatí je sice samostatná 

bohyně, avšak oba dva tvoří i jednotku obsahující mužskou i ženskou část. Tím, že bůh prohrál 

své atributy, přešla jeho moc k Párvatí, rozkol se prohloubil, Šiva sestoupil do nižší úrovně 

existence. Jako hrající bůh již není vševědoucí, nezná předem hody kostek, je „menší“ o tu 

část, která je Párvatí a nachází se oproti prvotnímu stavu v daleko „časovějším“ modu bytí, 

jelikož jako celistvější božstvo byl na úrovni existence, která je adekvátní vševědoucnosti. 

Jako spojená entita se nenacházeli v čase, ten se rozběhnul až s rozdělením, bez něj by 

nemohlo dojít ke změně. 102 

Rozdělení z androgynní podoby na mužskou a ženskou část rozehrává řadu dalších možných 

asociací, kterým se Handelman a Shuman věnují podrobněji. Rozdělení Šivovi umožňuje též 

radikálně odlišné sebepoznání, pro které však potřebuje odlišný úhel pohledu. Plnost jeho 

původní a „běžné“ existence jako by též byla nesnesitelná. Vždy je přítomná jistá nedočkavost 

a neklid, který vyžaduje celkovou revizi systému v podobě nějaké fragmentace a znovu-

spojení.103 Fragmentovaný stav je též vždy stav aktivní. 

 

101 Donniger, Wendy (ed.), Purāṇa Perennis: Reciprocity and Transformation in Hindu and Jaina Texts, Albany: State 
University of New York Press, 1993, s. 78-79. 
102 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 20-25. 
103 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 187-188. 
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Hra rozděluje, aby mohla znovu spojit, a to na rovině vertikální kosmologické osy (Šiva 

opouští své nebeské sídlo na hoře Kailása), času a pohlaví boha. Sama je malým kosmem a 

také jeho modelem, na kterém se odehrává a propojuje kosmos s mikrokosmem partie. Každá 

hra je svým vlastním uzavřeným světem, který funguje sám v sobě. 

 

4.5. Další prameny 

Patrně nejstarší pramen je védský hymnus, který přímo pojednává o hráči v kostky, Hráčův 

nářek, (Rgvéd 10.34). Nešťastný hráč je zcela pohlcen hrou v kostky, jejich svůdností, 

přirovnává pokušení a vzrušení ze hry k pití sómu. Tato vášeň a prohrávání ho však připravili 

o manželku, příbuzné, přátele i všechen majetek. Kostky nejprve sladce odměňují, aby 

člověka vzápětí opět o vše připravily. Hymnus je v porovnání s ostatními neuvěřitelně 

expresivní a emotivní líčení, které by jako básnické dílo snadno obstálo i u nezasvěceného 

moderního člověka.104 

Ritualizované hraní je též součástí svátku Dípavali (Dipâvali) a aition tohoto zvyku je právě 

hraní Šivy a Párvatí (opět v jiné verzi, kde Šiva nakonec vyhraje, když se začne hrát podruhé 

a Párvatí na to přistoupí). 

Ve Skandapuráně (4.88 5-12) se políčky desky přirovnávají k měsícům roku, dnům 

měsíce (indický měsíc má světlou a tmavou část, které odpovídají světlým a tmavým polím). 

Vítězství bohyně je „externalizace“ (sršti), vítězství boha je opak. Celý kosmos patří těm 

dvěma, zatímco hrají, protože celý kosmos je hra.105 

Hraní se někdy věnuje i Višnu se svou božskou manželkou, Lakšmí.106 Lakšmí jako by 

prohrávala, ale tvrdí, že je ve skutečnosti napřed. A pak skutečně začne vyhrávat. Višnu to 

odmítá a přitom použije svou schopnost vyvolat mámení máyá. Kostky se otočí a padá 

 

104 The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India, Martha Shelby (ed.) Oxford: The University of Texas, South 
Asia Institute, 2014. 
105 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 66. 
106 Telužský text Viṣṇu-māyā-nātakamu of Cintalapūḍi Yĕllanāryuḍu, Pithapuram: Śrī Vidvajjanamanorañjini 
Press, 1937, 2.11. 



 

71 
 

neustále to, co je pro Lakšmí nejméně vhodné. Lakšmí si toho brzy všimne a vyčiní muži za 

podvádění. Odhodí svůj klenot, daný v sázku, s tím, že jej stejně nepotřebuje. Višnuova máyá 

je prý falešná, ale její skutečná, načež pohltí celý Višnuův svět a odchází. Višnu se ze situace 

dostane opět úskokem, když stvoří kopii své ženy a nechá ji svět opět obnovit. Lakšmí je 

rovněž donucena uznat svrchovanost svého muže. Višnu jako by zde byl na rozdíl od Šivy 

neohroženě stabilní a měl situaci pod kontrolou.107 

 

4.6. Jaká hra? 

Přesná pravidla hry, kterou v textech hrají, nejsou jasně rekonstruovatelná, avšak existují 

pokusy a hypotézy.108 Používaly se ořechy ze stromu vibhídaka, které se neoznačené vrhaly 

do díry. Hráči pak vytahovali hrst ořechů, přičemž cílem byl počet dělitelný 4, to byla nejlepší 

„ruka“.109 Ořechy se házely, dokud hráč nevyhlásil „krta“, tedy že je hotov, což znamenalo, že 

má k dispozici počet ořechů dělitelný čtyřmi a vyhrál kolo. Další z hodů byly tréta, dvápara a 

kali pro dělitelnost třemi, dvěma a jedním, což byl nejhorší hod. Termíny se ale 

proměňovaly.110 Hody kostkou odpovídají též čtyřem jugám, tisíciletým cyklům času, z nichž 

první je nejlepší a poslední, náš, nejhorší. Mimo jiné je též nejkratší. Pět světových stran 

zmíněných v rádžasúje najdeme i v Čandogjópanišad 4.1-3. 

Když se scéna zobrazuje dnes, užívá se deska připomínající kříž ze hry čaupar neboli 

pačísi. Pro tu se většinou používá látková deska, což je v souladu s detailem v Mahábháratě 

(zmiňuje se příprava hrací látky). V zobrazení hry Šivy a Párvatí z jeskyní svatyně v Elloře 

mají před sebou desku jiného, obdélníkového tvaru.111 

 

107 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 93-96. 
108 Pro podrobný popis pramenů k výskytu a podobám hry v indické literatuře viz Heinrich Lüders, „Das 
Würfelspiel in alten Indien“ Abhandlungn der Königliche Gesellschaft der Wissenschaftlichen zu Göttigen, 9.2, Berlin: 
Weidmannsche Buchhandlung, 1907 nebo Eugen Falk, Bruderschaft und Würfelspiel: Untersuchungen zur 
Entwicklungsgeschichte des Vedischen Opfers, Freiburg: Hedwig Falk, 1986. 
109 RGV 10.34 intro 
110 White, David Gordon, „Dogs die“… s. 292. 
111 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 32-34 
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 Důležité ale je, že jde o hru, kdy se dává něco v sázku a jejíž výsledek záleží do určité 

míry na náhodě, i když se hovoří o schopnostech a znalosti hry. Ačkoliv ani jedno zde 

nefunguje přesně tak, jak jsme zvyklí. Náhoda není tak docela náhodná a schopnosti nejsou 

vždy dostačující. Výsledek hry je rozhodnut pnutím v kosmologicko-narativní rovině a 

postavy často dopředu vědí, jaký bude. 

 

4.7. Indické shrnutí 

Jako v mnoha jiných indických myšlenkových systémech se i zde prolíná vnitřní a vnější, 

psychika jednotlivce s kosmologickou situací. Jeden z kosmogonických mýtů 

v Brhadáranjakópanišadu112 nebo Šatapathabráhmaně113 popisuje počáteční stav 

nerozlišeného bezčasí, ve kterém se objeví vědomí, které se paradoxně rozhodne, že začne 

existovat. Poté tvoří další složky kosmu. Tento celistvý, nerozlišený stav je něco, k čemu se 

Šiva někdy touží navrátit (v šivaistické tradici je tímto vědomím samozřejmě šivovské 

božstvo), ale pokud tak učiní, přestane existovat zbytek světa, jelikož ten je jeho pouhou 

externalizací. Části celku jsou na celku závislé a Šiva je celkem kosmu. 

Hraní má v těchto pramenech cíl a záměr – řád a harmonie, celistvost, neporušenost a 

funkčnost kosmu. Hraje se proto, aby se něčeho dosáhlo, a hraním se tento proces zajistí. 

Jediný způsob, jak dosáhnout kýženého výsledku, je ponechat krále, hrdinu nebo boha mimo 

hru samotnou. Pokud do ní vstoupí, je svázán jejími pravidly. Dokud zůstává mimo, může těžit 

z výsledku, který je propojený s celkovým kosmem a modeluje ho. Jakmile je však bůh či král 

uvnitř, jeho svět je menší a omezený a je vydán napospas jeho pravidlům. To se stalo 

v Mahábháratě a výsledkem byl nežádoucí chaos a rozklad. Tomu předchází hraní v rádžasúje 

nebo ašvamédze. 

 

112 Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.2.1-6. 
113 Śatapatha Brāhmaṇa 10.6.1-5. 
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Stejně jako Handelman a Shuman věřím, že když se hovoří o proradnosti kostek, nejde 

o morální rozměr. Jistě, propadnout hráčské vášni jako se to stalo nešťastnému hráči z Rgvédu 

je politováníhodné, lze to i odsoudit, ale podle mého soudu se tím připravíme o daleko 

zajímavější pohled na věc. Párvatí hovoří o tom, že hra je plná chyb nebo vad, což lze 

považovat za morální prohlášení, avšak daleko produktivnější je povšimnout si kazů, které se 

hraním vytvoří na předivu kosmu – hra má jako model kosmu možnost jej ovlivnit a v tuto 

chvíli se tak svět nachází v nejisté situaci, v meziprostoru, kdy může docházet ke změnám, 

které nelze nutně předvídat.114 Proto ta rituální snaha ovládnout a neutralizovat ničivou sílu 

náhody, chaosu a nejistoty. Hraje-li hru hrdina, je to rituální, symbolický čin. Hraje-li ji bůh, 

je to kosmologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Handelman, Don, David Shulman, God Inside Out… s. 86. 
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5. Závěry 

Komparace je samozřejmě ošemetná. Chceme-li být věrní specifičnosti dotyčných okruhů, 

nemohli bychom se jí nikdy dopustit, neboť každé přirovnání by byla redukce. Ale zároveň 

je myslím klam si myslet, že je něco takového v našich možnostech. A tak je snad nejlepší 

s vědomím omezenosti a nespolehlivosti přistoupit na tuto možnost, ale nenechat se oním 

vědomím příliš inhibovat.  

Věřím, že navzdory všem kulturním specifičnostem existuje nějaké jádro lidství, 

které sdílíme se všemi napřič prostorem i časem a že skrze toto jádro si můžeme nárokovat 

určitý díl porozumění tomu, co dělali lidé ve starověku či středověku. Umění z doby 

bronzové k nám určitým způsobem promlouvá, stejně jako mýty z pozdějších dob, i když 

jedno nám řekne daleko více než druhé. Sdělení starších památek je samozřejmě obtížně 

uchopitelné, může to být spíš dojem nepřevoditelný do slov. Proto má myslím větší smysl se 

podobným intuitivním způsobem s akademickými ambicemi pokoušet porozumět spíše 

obsáhlejším a ucelenějším artefaktům. 

Naše porozumění jednotlivým památkám z určité kultury se nezbytně zakládá na jejich 

kontextu. Pomocí všech dostupných kusů mozaiky vytváříme co nejlepší obraz, jaký 

dokážeme. Vždy nás zajímá vzájemný vztah všech faktů, protože z něj se dozvíme daleko víc 

než z jednotlivostí. 

 Mytologie je jednou z nejhlubších a zároveň ještě stále poměrně srozumitelných 

sond do myšlení vzdálených kultur. Čtením mýtů si jako badatelé nárokujeme (dílčí) 

porozumění. Můžeme se velmi mýlit. A nemáme možnost to ověřit o moc lépe, než to už 

nyní děláme. Interpretace a komparace mýtů tak zůstává nevyhnutelně spekulativní, 

hypotetická disciplína, Je otázkou přesvědčení či vkusu, zdá-li se nám, že stojí zato se 

k těmto pokusům uchylovat. 

 Proto je myslím přijatelné pro studii o deskových hrách používat poměrně vzdálené 

zdroje a to i v rámci „jedné“ kultury. Keltové, Seveřané a ni Indové z poctivějšího úhlu 
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pohledu vlastně neexistují, zvyklosti a příběhy se (nakolik to u kterých dokážeme říci) vždy 

lišily. Vždy v tom hrají roli přírodní podmínky jako vzájemná vzdálenost a přístupnost. 

 

Není mnoho sporu o tom, že pro Seveřany bylo hraní kostek (či něčeho jiného) ve Vědmině 

věštbě jedním z atributů zlatého věku bezstarostného bezčasí. V keltském prostředí je jistá 

opora pro podobnou představu – hrdina přicházející v Mabinogi do paláce, kde nalezne dva 

mladíky nad deskou, zatímco jejich otec (a případně sestra) se věnuje něčemu dalšímu. Jak 

bohové tak tyto keltské postavy (snad také alespoň částečně božských charakterů) jsou 

zjevně ve velice statické situaci. To je jedna ze zřetelných vlastností těchto konstelací a také 

to, co ukazuje na bezčasí. 

V ostrém kontrastu se mi zdá být akčnost hraní v indických scénách. U Šivy a Párvatí 

je to nejzřetelnější, Ti se nachází naopak v blaženém stavu předtím, než začnou hrát. Stejně 

tak v Mahábháratě je hraní nástroj, díky kterému došlo k rozbití blaženého stavu hrdinů. 

Vstoupil do něj nepřátelský element stejně jako nepřátelský element narušil blaženost 

severského božího zlatého věku, kde však měla hra opačný náboj. Přitom zdá se nezáleží 

příliš na tom, jestli šlo o hru náhody nebo umu, jelikož v Indii je zjevně souhra těchto 

elementů. 

V Indii lze hovořit o kosmogonickém aktu – vědomí (brahma) se samo ze sebe 

rozhodlo konat, a tak začala existovat další vědomí. Šiva se obdobně rozhodl hrát, a tak 

opustil stav bližší tomuto kosmickému, všeobjímajícímu vědomí. V menším měřítku či 

trochu jiném smyslu začal existovat svět. Severský svět již částečně existoval, jako byl Šiva 

spokojený, byli spokojení i bohové. Něco již vytvořili, ale teprve po přerušení hry (u Šivy 

naopak po jejím započetí) začalo existovat více věcí, jako například dvergové. 

Kosmologický rozměr je myslím také znatelný ve všech případech. U Seveřanů 

můžeme díky hádance ze Ságy o Hervaře v kombinaci s pozdějšími pravidly hnefataflu 

pozorovat element souboje mocností. U Keltů již o tom též byla řeč. Na všech třech místech 
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najdeme desku se čtyřmi světovými stranami nebo čtyřmi směry s nepřátelskými silami, 

zatímco uprostřed stojí nejcennější král, náš hrdina, kterým je dočasně každý hráč, který 

hru hraje a nad nímž je někdy nebe s božským obyvatelstvem. Na desce se modeluje osud 

světa, ať už předem, bezpečněji, nebo přímo v tu chvíli (jako to navrhuje Anton Gerard van 

Hamel pro Vědminu věštbu), jako souboj mocností. Výhrou „kladných“ doufáme 

v bezpečnější svět bez chaotického elementu, příběhy o výhře se ubezpečujeme o tom, že to 

s námi bohové myslí dobře. Příběhy o tom, kdy z hraní nevzešlo nic dobrého, nás varují o 

důležitosti této kosmické hry. Hraním posilujeme žádoucí hranice. Bohové hraním tvoří 

nebo se v něm nekonečně rozplývají. Deska je svět! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

6. Bibliografie 

Primární prameny: 

⎯ Edda, přel. Ladislav Heger, upr. Helena Kadečková, Praha: Argo, 2004 [19621] 

⎯ Early Irish myths and sagas, tr. by Jeffrey Gantz. Harmondsworth: Penguin, 1981 

⎯ Króka-Refs saga, https://sagadb.org/kroka-refs_saga.is 

⎯ Lebor na Cert, Myles Dillon (trl.), 1960-61, 

https://celt.ucc.ie//published/T102900/index.html 

⎯ Mahábhárata, aneb Velký boj, podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner, 

Praha: Albatros, 1988 

⎯ Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035, Part 1, Diana Whaley (ed.),  

Turnhout: Brepols, 2012 

⎯ Ragnars saga Loðbrokar, Chris Van Dyke (tr.), Denver: Cascadian Publishing, 2003 

⎯ „Sanas Cormaic: An Old-Irish glossary compiled by Cormac úa Cuilennáin, king-bishop of 

Cashel in the tenth century“, in: Osborn Bergin, R. I. Best, Kuno Meyer, J. G. O'Keeffe (eds.), 

Anecdota from Irish manuscripts, IV, Halle a. S.: Niemeyer, 1907 

⎯ Sága o Hervaře – Hervarar saga, přel. Jan A. Kozák, Praha: Herrmann & synové, 2008 

⎯ Sagan ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni, Ludvig Larsson (ed.) Kobenhavnk, 1893 

⎯ Snorri Sturluson, Edda a sága a Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: Argo, 2003 

⎯ The Mabinogion, tr. Sioned Davies, Oxford: Oxford University Press, 2007 

⎯ The Mahābhārata, II, 2. The Book of the Assembly Hall, 3. The Book of the Forest, trl. and 

ed. J. A. B. van Buitenen, Chicago and London: The Chicago University Press, 1981 

⎯ The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India, Martha Shelby (ed.) Oxford: The University 

of Texas, South Asia Institute, 2014 

⎯ The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, II, trl. Eleanor Knott, London: Simpkin, Marshall, 

Hamilton, Kent, 1926 



 

78 
 

⎯ Three Northern Love Stories, Eíríkr Magnusson, William Morris (trl.) London: Ellis & White 

1875 

⎯ Upanišady, Dušan Zbavitel (přel.) Praha: DharmaGaia, 2004 

 

Sekundární prameny: 

⎯ Antalík, Dalibor, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, 

Praha: OIKOYMENH, 2005 

⎯  Bartrum , P. C., „Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain“, Études celtiques, 10.2. (1963) 

⎯ Cleasby, Richard, Gudbrand Vigfusson, An Icelandic-English Dictionary, Oxford: Clarendon 

Press, 1874 

⎯ Clunies Ross, Margaret: Prolongued Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society, 

Volume 1: The Myths, Odense: Odense University Press, 1994 

⎯ de Vries, Jan, Altgermanische Religionsgeschichte, Band 1, Berlin: Walter de Gruyter, 1970 

⎯ Dictionary of the Irish language based mainly on Old and Middle Irish materials, Dublin: Royal 

Irish Academy, 1976, dil.ie 

⎯ Donniger, Wendy (ed.), Purāṇa Perennis: Reciprocity and Transformation in Hindu and Jaina 

Texts, Albany: State University of New York Press, 1993 

⎯ Donniger O'Flaherty, Wendy (sel., tr. and ann.), The Rig Veda: An Anthology, New Delhi: 

Penguin Books India, 1994 

⎯ Dronke, Ursula (trl, ed. and comm.), The Poetic Edda, Volume II: Mythological Poems, 

Oxford: Clarendon Press, 1997 

⎯ Eddica minora: Hrdinské básně ze staroseverských ság, připravil Jiří Starý a kol., Praha: 

Herrmann & synové, 2011 

⎯ Etchingham, C., J. V. Sigurðsson, M. Ní Mhaonaigh, E. Ashman Rowe, Norse-Gaelic Contacts 

in a Viking World, Turnhout: Brepols, 2019 

⎯ Ellis Davidson, Hilda R., Gods and Myths of norther Europe, London: Penguin Books, 1990 



 

79 
 

[19641] 

⎯ Ellis Davidson, Hilda R., Myths and Symbols in Pagan Europe, Syracuse: Syracuse University 

Press, 1988 

⎯ Encyclopedia of religion, editor in chief Lindsday Jones, Detroit – New York: Macmillan 

Reference USA, 2005 

⎯ Falk, Eugen, Bruderschaft und Würfelspiel: Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte des 

Vedischen Opfers, Freiburg: Hedwig Falk, 1986 

⎯ Fiske, Willard: Chess in Iceland and in Icelandic Literature with Historical Notes on Other Table-

Games, Florence: The Florentine Typogrophical Society, 1906 

⎯ Glood, Gavin, An introduction to Hinduism, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 

⎯ Gísli Sigurðsson, Gaelic influence in Iceland: Historical and literary contacts, a survey of research, 

Reykjavík: University of Iceland Press, 2000  

⎯ Hall, Mark A., Katherine Forsyth,  

⎯ Handelman, Don, David Shulman, God inside out: Śiva's Game of Dice, New York – Oxford: 

Oxford University Press, 1997 

⎯ Heesterman, Jan, The ancient Indian royal consecration: the rājasūya described according to the 

Yajus texts and annoted, The Hague: Mouton, 1957 

⎯ Hermann, Pernille, „The Landnám: Narratives of New Beginnings, The Weather and 

Myths“ [dosud nevydáno] 

⎯ Huizinga, Johan, Homo ludens: o původu kultury ve hře, z něm. verze hol. orig. přel. Jaroslav 

Vácha, Praha: Mladá fronta, 1971 [1938]1 

⎯ Hůlová, Sylva, „Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím při výkladu mýtu: Na 

příkladu keltského příběhu o Étaíniných námluvách“, Nomádva 22, 2017 

⎯ Jacobsen, Knut A.  (ed.) Brill’s encyclopedia of Hinduism, Volume II, Sacred texts and 

languages, ritual traditions, arts, concepts, Leiden: Brill, 2010 

⎯ Jones, Lindsay (ed): Encyclopedia of Religion, second edition, Detroit: Macmillan Reference, 



 

80 
 

2005 

⎯ Jónas Kristjánsoon, Eddas and sagas, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2007 [19881] 

⎯ Keith, A. B.: „The Game of Dice“, Journal of the Royal Asiatic Society, (1908): 824-28 

⎯ Kozák, Jan A., Sága o Hervaře – Komentář, Praha: Herrman & synové, 2009 

⎯ Kozák, Jan A. Óðinn: Mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann & synové, 2017 

⎯ Lindow, John, Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals and Beliefs, Oxford: Oxford 

University Press, 2002 

⎯ Lindow, John: Scandinavian Mythology: An Annotated Bibliography since br. Grimms 

until 1982, New York and London: Garland Publishing, 1988 

⎯ Lüders, Heinrich: „Das Würfelspiel in alten Indien“, in Abhandlung der Königlichen 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottigen, Philologisch-Historische Klasse, IX.2, (1907): 3-74 

⎯ MacWhite, Eóin, „Early Irish Board Games“, Éigse: A Journal of Irish Studies, Volume V, 1948 

⎯ Maier, Bernhard, Die Religion der Kelten: Götter, Mythen, Weltbild, München: Beck, 2001 

⎯ Martin, John, Stanley, Ragnarǫk: An Investigation into Old Norse Concepts of the Fate of the 

Gods, Assen: Van Gorcum & Comp, 1972 

⎯ Murray, H. J. R.: A History of Board Games other than Chess, Oxford: The Clarendon Press, 

1957 

⎯ O'Keeffe, J. G. “Mac Dá Cherda and Cummaine Foda” in Ériu, vol. 5, 1911 

⎯ Olrik, Axel, Ragnarök: Die Sagen vom Weltuntergang, übertragen von Wilhelm Ranisch 

Berlin: de Gruyter, 1922 

⎯ Puhvel, Jaan, Srovnávací mytologie, přel. Václav Pelíšek, Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1997 

⎯ Rees, Alwyn and Brinley Rees, Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales, New 

York: Thames and Hudson, 1998 (19611) 

⎯ Rolleston, T. W., Celtic: Myths and legends, London: Studio Editions 1995 

⎯ Sjoestedt, Marie-Louise, Celtic gods and heroes, Mineola: Dover Publications, 2000 [19401] 



 

81 
 

⎯ Snorri Sturluson, Edda: Háttatál, ed. Anthony Faulkes, London: Viking society for northern 

research, 2007 

⎯ Staroislandské ságy, Ladislav Heger (přel), Praha: Garamond, 2015 

⎯ The Mahābhārata, I. The Book of Beginning, translated and edited by J. A. B. van Buitenen, 

Chicago and London: The Chicago University Press, 1983 [19731] 

⎯ Turville-Petre, E. O. G., Myth and religion of the North: the religion of ancient Scandinavia, 

Westport: Greenwood Press, 1975. 

⎯ van Hammel, Anton Gerard, „The Game of the Gods“ Arkiv för nordisk filologi, 50 (1934) 

⎯ White, David Gordon, „Dogs Die”, History of Religions, 28.4 (1989): 283-303. 

⎯ Williams, George M., Handbook of Hindu Mythology, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003, s. 54-55 

⎯ Zbavitel, Dušan (ed.) Základní texty východních náboženství 1, Hinduismus, Praha: Argo, 

2007 

⎯ Zbavitel, Dušan, Jaroslav Vacek, Průvodce dějinymi staroindické literatury, Třebíč: Arca 

JiMfa, 1996 

 


