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1 Úvod 

Smrt je v dnešních dnech je odsunuta na okraj společnosti, aby s ní člověk přišel co 

nejméně do styku. Umírání je odsunuto do nemocnic, pohřby zařizují pohřební služby a tak 

dále. Smrt je pro nás něco odpudivého, něco strašného, ale středověký člověk nahlížel na 

smrt jinak. Nejenom že byla součástí jejich běžného života, ale smrt byla pro tehdejšího 

člověka přechodem do jiného, dalšího světa. V nejlepším případě bojovník odcházel po smrti 

na bojišti rovnou do Valhaly, kde usedl po boku samotného Óðina, a každý další den mohl 

hodovat a bojovat.  

Smrt provází člověka od počátku věků a je součástí každého náboženství.1 Na jedné 

straně se člověk smrti obává, ale na druhé straně smrt vzbuzuje zvědavost. Co se asi po naší 

smrti bude dít? Je to úplný konec, po kterém už nic není, nebo je to přechod do jiného světa, 

možná i do lepšího, než v kterém žijeme? Lidé si odjakživa vypráví o mrtvých, kteří se 

z nějakého důvodu vracejí zpět do světa živých. Tyto důvody nemusí být vždy jen záporné, 

jako je „strašení“ bývalých spoluobčanů. Mohou se vracet, i protože například neproběhl 

správně rozlučovací rituál a lidé nemohli na nebožtíka zapomenout kvůli narušenému 

odchodu na onen svět. 2 Nebo například proto, aby dali do pořádku nevyřešené věci, které za 

života nestihli dořešit.  

V raném středověku církev odmítala možnost návratu mrtvých, protože tyto pověry 

připomínaly pohanství. Antická řecká literatura překypovala příběhy, v nichž se obraz 

člověka, který nedávno zemřel, vrací do snu živých. Nejčastěji to jsou mrtví, kteří zemřeli 

násilnou smrtí. Jediné vyprávění v Bibli o návratu zemřelého najdeme ve Starém zákoně v 

první Samuelově knize.3 Mrtví, kteří se vracejí se objevují i v staroseverských eddických 

písních. 

Pro mrtvé, kteří se vracejí zpět do světa mrtvých, existuje mnoho názvů jako přízraky, 

duchové, stíny, ale tyto názvy představují spíše něco nehmotného, spíš duši zemřelého, která 

se vrací. Revenanti, o kterých budu mluvit já, jsou ale jiní. Velmi se liší od revenantů, kteří se 

                                                           
1 Schmitt, Revenanti, s. 14 
2 Schmitt, Revenanti, s. 18 
3 Schmitt, Revenanti, s. 23-25 
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objevovali ve středověku ve střední Evropě, kde tou dobou již bylo křesťanství hluboce 

zakořeněné a křesťanská nauka pojetí revenantů ovlivňovala. Po přelomu tisíciletí se věřícím 

ve střední Evropě začala mnohem více vštěpovat křesťanská morálka, založená na konceptu 

hříchu, pokání a spásy. Toto pojetí vyvrcholilo vznikem představy očistce. 4  

Jako termín pro tyto duchy nejčastěji budu používat termín revenant, který vyjadřuje 

obecně někoho, kdo se vrací zpět. Podobný termín, který by vystihoval revenanty ve 

Skandinávii je termín nemrtví. V samotných ságách se objevuje pro revenanty několik názvů. 

Je to draugr, který se objevuje asi nejčastěji a označuje někoho, kdo se vrací zpět a má 

volnost pohybu. Haugbúi je zase název pro revenanta obývajícího mohylu, ale je často 

používán jako synonymum ke slovu draugr. Slovo draugr se ale i tak objevuje jen velmi 

zřídka. A dokonce pro nejznámější islandské duchy, o kterých bude řeč níže, nebylo nikdy 

v ságách použito.5  Pak se objevuje ještě název aptrganga, který je složený ze slov „zpět“ a 

„chůze“ a jeho význam je tedy podobný, jako u slova revenant.6 Většinou ale se lidé, kteří se 

stali revenanty pojmenovávali stejným jménem jaké měli za života. Často se v ságách 

objevuji i slovo trol, které se používá jak pro různé nemrtvé, ale i pro čarodějnice nebo jiné 

nadpřirozené bytosti.7  

Pozornost, kterou vědci věnují těmto strašidlům, je poměrně krátká a nemá dlouhou 

historii. Mezi důležitá a také nejznámější díla, která se věnují smrti, patří například Dějiny 

smrti od Fhilippe Ariese, ale nejdůležitější díla, která se věnují přímo revenantům, jsou 

Zrození očistce od Jacquese Le Goffa a Revenanti od Jean – Claude Schmitta. Tyto dvě knihy 

se věnují proměně víry v revenanty z pohanského na církevní pojetí. „Kult předků ustoupil 

kultu světců, na místo starobylých strašidel nastoupily nehmotné přízraky, výplody halucinací 

a nočních můr.“8 Dílem, který se věnuje germánským strašidlům, je kniha Přízraky a strašidla 

středověku od Claude Lecouteuxe. Ten se zaměřuje na období od 10. do 18. století, ale 

hlavně na předkřesťanské prameny Islandu, na ságy o Islanďanech a na Knihu o osídlení 

Islandu.   

                                                           
4 Schmitt, Revenanti, s. 17 
5 Jakobsson, Vampires and Watchmen, s. 284 
6 Kozák – Ratajová, Mrtví a jejich poklady, s. 12 
7 Jakobsson, The Fearless Vampire Killers, s. 310 
8 Lecouteux, Přízraky a strašidla středověku, s. 17 
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Západní křesťanská kultura měla více prostředků, díky kterým šířila své postoje vůči 

památce mrtvých. Mezi nejdůležitější patří miracula, mirabilia a exempla. 9 Křesťanská 

stanoviska ohledně mrtvých, byla obsažena v tzv. memoriích. Tato memoria se stala 

prostředkem pomáhajícím společnosti zapomenout na své blízké, kteří zemřeli. Revenanti 

pak svým návratem narušili zaběhlý řád memorii a způsobili tím, že společnost nemohla 

truchlit a zapomenout.10  

Ve své práci se zaměřím na revenanty objevující se v islandské středověké literatuře, 

konkrétně v ságách o Islanďanech a v ságách o dávnověku. Bude mě zajímat kdo a proč se 

stává revenantem. Kdy nebo v jaké situaci se lidé s revenanty sekávají. Jak se revenanti liší od 

živých lidí a jak se dají revenanti zneškodnit. 

                                                           
9 Schmitt, Revenanti, s. 210 
10 Schmitt, Revenanti, s. 17 
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2 Historický kontext  

Historický vývoj severní Evropy měl na ságy vliv a odrážel se v jejich příbězích. Proto je 

zde důležité krátce tento historický vývoj zmínit. 

O objevení Islandu se dozvídáme pouze z Knihy o záboru země (Landnámabók) a o 

stručných dějinách osidlování Islandu se pak dozvídáme z Knihy o Islanďanech 

(Íslendingabók). Osídlení ostrova probíhalo kolem roku 900 n.l. Kolonizátoři museli být zdatní 

mořeplavci, museli mít svou loď, na které vezli vše, co bylo potřeba pro založení nové osady. 

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že je Island nevhodný pro osídlení za účelem 

zemědělství, ale v té době byl Island podle Ariho z jedné čtvrtiny porostlý lesem. Dnes tomu 

tak již není, protože les zabírá pouhou jednu setinu z plochy Islandu. 11 Osídlení probíhalo 

bez boje a v jednotě, protože zde nebylo původní obyvatelstvo.  

Zanedlouho se ale objevila z politického hlediska nutnost určité jednoty. Proto Islanďané 

vytvořili jednotný sněm a nastolili zákony závazné pro celý Island. Toho se ujal Ingólfův syn 

Torsteinn (Ingolf je považován za prvního osadníka Islandu). Sněm, jemuž se říkalo Alting, byl 

založen na Sněmovní pláni kolem roku 930 n.l. 12 Poté se konal každý rok ve stanoveném 

termínu. Tento systém pocházel z norského vzoru. Existovalo zde určité postavení s názvem 

goði. Povinností goðů bylo pořádat sněmy, jmenovat soudce a reprezentovat zákonodárnou 

moc. 13 Takovým goðim byl například Snorri, o němž vypráví Sága o lidech z Eyru. Alting měl 

dva nezávislé orgány. Zákonodárným sborem byla takzvaná lögrétta, kde zasedali někteří 

godové. Hlavní náplní toho orgánu bylo přijímání nových zákonů a volení zákonodárců. 

Druhým orgánem Altingu byl soud.  

Islanďané si ze své země přivezli i své náboženství. Byli to pohané s velmi bohatou 

mytologií. Jako cestovatelé se dostávali do kontaktu s křesťany, a tak byla jejich stará víra 

pomalu ovlivňována. Prvním křesťanským králem v Norsku byl syn Haralda Krásnovlasého 

Hakon Dobrý. 14 Ale Norové se vzbouřili a přiměli Hakona, aby nové náboženství zrušil. Část 

Norska se podařilo christianizovat až Olafovi Tryggvasonovi, a Olafovi Haraldssonovi se poté 

podařilo pod křesťanskou víru sjednotit celé Norsko. Poté Olaf Haraldsson, později zvaný též 

                                                           
11 Kadečková, Dějiny Islandu, s. 32 
12 Kadečková, Dějiny Islandu, s. 36 
13 Kadečková, Dějiny Islandu, s. 36 
14 Kadečková, Dějiny Islandu, s. 54 
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Svatý, začal šířit křesťanství i na Islandu. Křesťanství bylo na Altingu přijato kolem let 999-

1000 n.l. Kolem roku 1020 dopluli zástupci z Islandu do Norska a vyjednali tam podmínky 

smlouvy, která ustavovala práva norského krále na Islandu i Islanďanů v Norsku. Text se 

dochoval v Šedé Huse (Grágas), islandském středověkém zákoníku, který byl sepsán mezi 

léty 1117-1118. 15  

Přijetí křesťanství sebou samozřejmě přineslo určité problémy a každý se s nimi 

vypořádával jinak. Staroseveřané nezačali ze dne na den věřit v absolutně odlišné 

náboženství. Jejich staří bohové byli v mnohých ohledech stejní jako obyčejní lidé. Měli jak 

dobré vlastnosti, tak špatné. Nehodili se proto jako morální vzor. Křesťanská etika tak 

přinesla zásadní zlom a v ságách se tento rozpor často objevuje. Tak například povinností 

každého Vikinga bylo pomstít svou rodinu, ať už se jednalo o vraždu nebo něco méně 

závažného. V takovém případě jde odpuštění a šlechetnost stranou a povinnost velí ujmout 

se odplaty. Dalším příkladem může být, že Vikingové neznali strach ze zatracení, tak jako ho 

znají křesťané, protože neznali nic takového, jako bylo křesťanské peklo nebo očistec. Peklo 

(Hel), kterému vládla bohyně se stejným jménem, ale nebylo to peklo ve smyslu 

křesťanském. Oproti tomu měli Valhalu, síň samotného Óðina, do které se dostal udatný 

válečník, který zemřel v boji. Pak mohl každý den válčit po boku Óðina a každý večer hodovat 

a pít v jeho síni. Proto pro Vikingy byla smrt na bojišti něco jako pocta.  

V období mezi 10. - 12. stoletím došlo po celé Skandinávii k ustanovení nových 

křesťanských monarchií. Skandinávie tak byla rozdělena na království dánské, království 

norské a království švédské. V těchto zemích nebylo křesťanství násilně vnuceno jinými 

zeměmi, ale bylo přijato místními elitami. 16 Mezi nejdůležitější soudobé křesťanské autory 

patřili například Dětmar z Merseburku, Adam z Brém nebo Saxo Grammaticus. Tito autoři 

psali v latině, a i když vůči pohanství nezastávali tak odmítavý postoj, jako jiní křesťané, byli 

ovlivněni křesťanskými stereotypy. 17 Pro tehdejší lidi bylo pohanství určujícím charakterem a 

bylo jejich identitou, nebylo tak výjimkou, že tato situace vyvolávala nepřátelský postoj vůči 

křesťanství, nebo k vládcům, kteří ho přijali.  

                                                           
15 Ross, The Camebridge Introduction to The Old Norse-Icelandic Saga, s. 8 
16 Berendová, Christianizace a utváření křesťanské monarchie, s. 57 
17 Berendová, Christianizace a utváření křesťanské monarchie, s. 58-59 
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Pohanství nakonec zaniklo, ale pohanská minulost se nám dochovala právě ve vyprávění 

v islandských ságách. Počátkem 13. století tamní autoři psali příběhy, které se odehrávaly 

v pohanských dobách, nebo na jejich sklonku. 18 Slovo sága pochází z islandského slova 

„segja“, které v překladu znamená „říkat“19. Byly to tedy původně ústně předávané příběhy, 

které byly později sepsány. 

Křesťanství a představy o staré pohanské víře mohly splývat v originální celek.20 

Podstatná část literárních památek vznikala na Islandu až po přijetí křesťanství. Nabízí se 

proto otázka, do jaké míry křesťanství ovlivnilo obsah ság. 21  

 

                                                           
18 Berendová, Christianizace a utváření křesťanské monarchie, s. 78 
19 Ross, The Camebridge Introduction to The Old Norse-Icelandic Saga, s. 15 
20 Kadečková, Dějiny Islandu, s. 91 
21 Berendová, Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10. – 12. století, s. 63 
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3 Metodologie 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat roli revenantů ve středověké literatuře ve 

Skandinávii, zejména na Islandu. Bude mě zajímat, jak se revenanti projevují, jak vypadají, 

jakou mají funkci v literatuře, jak je společnost chápe, kdo a proč se stává revenantem. Budu 

vycházet hlavně z primárních pramenů, přeložených do češtiny nebo angličtiny. Primární 

prameny jsou na jedné straně i islandské ságy a na straně druhé ságy o dávnověku. Tyto dva 

typy ság vybírám záměrně, protože se mezi nimi jednak nachází určité odlišnosti a dají se 

proto mezi sebou dobře porovnat, a také protože oba dva typy ság pocházejí z odlišné doby.  

Cílem je představení změn, ke kterým docházelo ve víře v revenanty ve středověké 

společnosti.  Z obou typů ság jsem vybrala vždy tři ságy. Jako zástupce pro ságy o 

Islanďanech jsem vybrala Ságu o lidech z Eyru, Ságu o lidech z Lososího údolí a Ságu o 

Grettim. Ze ság o dávnověku jsem vybrala Ságu o Hervaře, Ságu o Egilovi a Ásmundovi a Ságu 

o Hrómundu Gripssonovi. Tyto ságy dobře popisují tehdejší předkřesťanskou společnost, 

nebo společnost, která se nachází na rozhraní doby předkřesťanské a doby nového 

náboženství. V první části práce se soustředím na výčet a popis všech příběhů o revenantech, 

které se ve vybraných ságách nacházejí. V druhé části pak vytyčím analýzu těchto příběhů, 

přičemž pozornost věnuji hlavně nalezení odpovědí na tyto otázky: 

1. Kdo a proč se stává revenantem? 

2. Kdy nebo v jaké situaci se lidé s revenanty setkávají? 

3. Jak se revenanti liší od živých lidí? 

4. Jak se dají revenanti zneškodnit a co se po jejich zneškodnění změní? 

V poslední části práce pak oba dva typy ság porovnám. Ságy o Islanďanech a ságy o 

dávnověku budu zpracovávat zvlášť. Cílem práce je tedy analýza a studie revenantů a jejich 

role v obou typech ság a jejich následné porovnání. Odpovědět, zda se revenanti v obou 

typech ság od sebe liší, nebo zda jsou stejní. A pokud se liší, tak jak se liší a proč tomu tak je.   
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4 Ságy o dávnověku 

 

Ságy o dávnověku (fornaldarsǫgur), které jsou někdy také nazývané jako legendární 

ságy, jsou ságy, které jsou na rozdíl od rodových ság situovány do doby ještě před osídlením 

Islandu, a jak jejich název napovídá, tato doba sahá někdy opravdu hluboko do historie.  

Velký počet z těchto ság popisují osudy určitého královského rodu, jehož kořeny sahají 

až do mýtických počátků světa.22 Tyto ságy obsahují více fantaskních a kouzelných prvků, 

nezřídka se v nich objevují draci, skřítci apod. Možná se v nich skrývají i skutečné informace, 

ale jejich náplň je z většiny fantazií, proto jsou tyto ságy pro svou nehistoričnost někdy 

opomíjeny. Nicméně tyto ságy v době Vikingů měly plnit funkci zábavy a je tomu tak i dnes. 

Ačkoliv se jejich děj odehrává ještě před kolonizací Islandu, sepsány byly až ve 13. a 

14.století, tedy v době, když bylo na Islandu již přijato křesťanství.  V dnešní době je jich 

známo několik desítek a některé z nich vznikly inspirací z kontinentální heroické epiky. 

Například Sága o Vǫlsunzích, která líčí příběh o Sigurðu Drakobijci a prokletém pokladu, 

vznikla v návaznosti na evropskou verzi Píseň o Nibelunzích. Dalšími ságami o dávnověku 

jsou například Sága o Hervaře, nebo Sága o Ragnaru Huňaté nohavici, který byl legendární 

vikinský bojovník a dobyvatel Ragnar Loðbrok, který dobyl dokonce Paříž.   

Revenanti v ságách o dávnověku mohou být jak kladnými postavami, tak zápornými, 

nebo někdy dokonce zastávají obě role najednou. Záleží při tom, jaké má revenant úmysly 

nebo jaký má vztah ke člověku, jenž se s ním setkává. Jelikož se ságy o dávnověku odehrávají 

většinou v jiných zemích, než je Island, zde se častěji než v rodových ságách, objevují 

revenanti ve svých mohylách, kam za nimi hrdina příběhu musí přijít sám, ať už pro poklad 

nebo pro radu. Mohyly byly pohřební komory postavené z kamenů. Jejich strop byl 

z dřevěných trámů a byly pokryté velkým množstvím zeminy.  

4.1 Sága o Hervaře (Hervarar saga ok Heiðreks) 

Sága o Hervaře je jednou z nejstarších ság. Její vznik se datuje přibližně do 5.století 

před naším letopočtem. Tato mýtická sága patří mezi klasická díla severské literatury. V sáze 

se proti sobě utkají stateční hrdinové s běsnícími berserky a na konci ságy se strhne 

                                                           
22 Ross, The Cambridge Introduction to The Old Norse-Icelandic Saga, s. 76 
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apokalyptická bitva Hunů a Gótů. Hlavní postavou je štítonoška Hervara, která je kvůli slávě 

ochotná riskovat svůj život, a dokonce se vydat mezi mrtvé, aby svého cíle dosáhla. Nebojí se 

proto vydat mezi mohyly, aby získala kouzelný meč. Stejně jako v Písni o Nibelunzích, kde 

měl zásadní roli kouzelný prsten, zde je jeho obdobou kouzelný meč Hervařina otce Tyrfing, 

který ukuli dva dvergové Durin a Dvalin. Slovo dverg se dá překládat jako skřítek, skřet nebo 

trpaslík. 23 

Český překlad této ságy opatřil Jan Kozák jr., který k překladu napsal i obsáhlý 

komentář24, pojednávající o nejdůležitějších bodech ságy.    

4.1.1 Hervara a Angantý 

Hervara vyrostla u svého pěstouna, ale když se dozvěděla, že je její otec někdo jiný, 

než, ten, za koho ho považovala, měla touhu vyhledat své padlé příbuzné, a tak se vydala, 

v mužském oblečení a pod jménem Hervarðr, na ostov Sámsey, kde měl být pohřben její otec 

Angantý. Když přijížděla na ostrov, potkala muže, pastýře, který tam střežil stádo. Pastýř ji 

varoval, že na ostrově v noci obcházejí zlí duchové: „Pošetilým je mi, kdo přichází sem 

samojediný ve skrytu temnot; hroby se otevírají, tetelí se ohně, hoří slať i pláň; prchněme 

hned!“ Ale Hervaru to nevylekalo. V té chvíli uviděla, jak na ostrově hoří mohylový oheň. 

Mohyly a oheň mají v ságách důležitou roli. Zobrazují jakousi hranici mezi dvěma světy. 

Hervara ale nedbala nebezpečí a neochvějně pokračovala dál a brodila se mezi plameny, 

„jako kdyby nebyly víc než mlha.“25 Nakonec Hervara stanula před mohylou berserků a 

„vzbudila“ svého otce. Hervara po otci požadovala meč Tyrfing, ale obyvatel mohyly jí meč 

vydat nechtěl, dokonce jí zalhal, že ho u sebe nemá, že meč ukradli ti, co přežili. Snažil se ji 

vyděsit, aby utekla zpět k lodi. Štítonožka ale dál naléhala, ohně se nebála. Pak „se otevřel 

hrob a zdálo se, jako by celá mohyla byla jeden oheň a plameny.“26 Hervara však neměla 

strach, a tak jí Angantý po výměně názorů meč vydal s předpovědí budoucnosti, že tento 

meč bude strůjcem neštěstí jejího rodu. 27 Hervara se radovala, ale Angatý ji znovu varoval, 

že meč přinese zhoubu jejímu rodu. Poté se rozloučili, Angatý ještě Hervaře řekl, aby meč 

                                                           
23 Sága o Hervaře, s.36 
24 Kozák, Sága o Hervaře, Komentář 
25 Sága o Hervaře, s. 69 
26 Sága o Hervaře, s. 73 
27 Sága o Hervaře, souhrn ze s. 63-81 
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držela ve skrytu a nedotkla se ostří, které je napuštěné jedem. Angantý se nemýlil, meč 

opravdu Hervaře nepřinese štěstí, přinese smrt jejímu synovi. 

Nejen pře mezi Hervarou a jejím otcem Angatýem, ale i některé další rozhovory jsou 

v sáze psány ve verších a patří tak mezi literární zajímavosti. 

4.2 Sága o Hrómundu Gripssonovi (Hrómundar saga Gripssonar) 

Ságu o Hrómundu Gripssonovi (Hrómundar saga Gripssonar) známe z novější verze ze 

14. století, protože její původní verze se ztratila. Příběh pojednává o Hrómundově službě      

u krále Óláfa Liðsmannakonunga a jeho bojích s berserkem Hrǫngvidem a nemrtvým králem 

Þráinem. Þráin byl za života velmi agresivní a nevypočitatelný válečník a kouzelník a svým 

mečem Mistilteinnem zabil mnoho mužů. Všechna svá vítězství získal díky magii, a když byl 

na konci života a nemohl již dál bojovat, nechal se zaživa, spolu s obrovským bohatstvím, 

pohřbít do mohyly. 

4.2.1 Þráin 

Jednoho dne se král Olaf a Hrómund plavili na Hebridy. Po přistání na pevnině, potkali 

muže jménem Mani. Král Olaf Manimu vzal krávu, ale Hromund se ho začal vyptávat. Mani 

jim vypověděl, že bydlí nedaleko, a že se zde nacházejí poklady draugů. Když se o to začal 

Hrómund zajímat, muž jim pověděl o muži jménem Þráin, který vynikal velikostí, silou a 

zdatností v kouzelnictví. Byl v tomto kraji králem. Po své smrti byl pochován se svým mečem, 

zbrojí a velkým bohatstvím. Mají plout na západ a za šest dní budou na místě. Hrómund 

Manimu poděkoval a vrátil mu jeho krávu. 

 Hrómund se poté vydal mohylu drauga najít. Hned jak ji našel, pustil se do práce, aby 

mohylu prolomil. Uvnitř seděl na trůnu obrovský ošklivý muž. Byl celý modrý (blár). Oděn 

celý ve zlatě, tak, že zářil, řval a plival oheň. Hrómund řekl svým mužům, že ten, kdo s ním 

půjde do mohyly, může si vzít tři poklady dle svého uvážení. Nikdo nechtěl. Hrómund se pak 

spustil po laně do mohyly. Dole našel mnoho pokladů, které přivázal ke konci lana. Pak ještě 

sebral meč, který byl připevněný na stěně. Předtím než Hrómund odešel, chtěl si s draugem 

ještě promluvil. Divil se, že ho Þráinn nechtěl zastavit, když mu kradl jeho poklad. Draug si 

sám pro sebe řekl, že ho nezajímá nic, pokud ho jen Hrómund nechá v klidu sedět na svém 

trůnu. Ale přece jen tím Hrómund Þráina vyprovokoval. Hrómund zahodí meč, a tak se spustí 

boj holýma rukama, ale Þráin měl nehty jako drápy. Boj byl dlouhý, mezitím se již venku 
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setmělo a v mohyle byla tma. Mezi tím, co bojovali, dohadovali se. Revenant Hrómundovi 

vypověděl, že zabil mnoho mužů a že žil dlouho ve své mohyle, ale bohatství mu nepřineslo 

žádnou radost. Hrómund revenanta nakonec přemůže, ale ten se promění v trolla a drápy 

zasekne do svého nepřítele. Hrómundovi se povede trolla setřást, vezme jeho meč, usekne 

mu hlavu a spálí ho na popel. Meč, prsten a náhrdelník si Hrómund nechal pro sebe a zlato 

dal svým mužům.28 

4.3 Sága o Egilovi a Ásmundovi (Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana) 

Sága o Egilovi a Ásmundovi se nachází v souboru povídek Lživé ságy starého severu. Jak 

název napovídá, lidé si tyto ságy vyprávěli pro pobavení a pravděpodobně jim nepřikládali 

velkou historickou hodnotu. V těchto ságách nechybí napětí, akce, magie, romantika, nebo i 

erotika. Jejich motivy se však do jisté míry opakují.    

Děj Ságy o Egilovi a Ásmundovi se odehrává v Rusku a byla sepsána ve 14.století. 

Hlavní postavou je Ásmund a Egil, kteří se poprvé potkali jako protivníci, ale jejich souboj byl 

tak vyrovnaný, že mezi sebou uzavřeli pobratimství. Ásmund pak vypráví příběh o tom, jak 

potkal Árana. Jejich setkání bylo podobné tomu s Egilem. I oni po souboji uzavřeli 

pobratimství a zároveň mezi sebou uzavřeli dohodu, že jeden druhého pomstí a všechen 

majetek budou mít napůl. Součástí této dohody bylo i to, že až jeden z nich zemře, ten druhý 

mu nechá udělat mohylu a tři dny s ním v té mohyle po jeho smrti zůstane. 

4.3.1 Áran  

Ásmund byl synem krále Óttara a Sigríð, kteří vládli v Hálogalandu. Ásmund byl velmi 

urostlý, když mu bylo dvanáct, bylo zřejmé, že předčí všechny muže v zemi. Jednou Ásmund 

bloudil lesem a potkal muže. Muž byl velmi krásný a zdobně oblečený. Ásmud se ho zeptal na 

jméno a muž mu odpověděl, že se jmenuje Áran a je synem Róðiána z Tatařínska. Áran mu 

dále pověděl, že je mu dvanáct let a že mu doma nebyl nikdo roven. Oba muži tedy poměřili 

svoje síly. Jelikož ale boj skončil nerozhodně, uzavřeli spolu pobratimství. Áran a Ásmund 

bojovali s berserky z jihu v přístavu krále Róðíána. Berserkové zpustošili celou zemi a Áran 

nad nimi zvítězil, stal se králem a podle úmluvy, kterou měl s Ásmundem, mu věnoval 

polovinu svého majetku. Áran pak ale náhle zemřel, zrovna když vcházel do síně. Ásmund ho 

pohřbil tak, jak bylo zvykem. Dal mu do mohyly i koně, výzbroj, psa, sokola a dokonce trůn, 

                                                           
28 Sága o Hrómundu Gripssonovi, souhrn z kapitoly 3 a 4 
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na který Árana usadil. Poté nechal dopravit i svůj trůn a také se usadil se do mohyly. Během 

první noci Áran snědl psa i sokola, druhou noc snědl koně a třetí noc Ásmunda přemohla 

únava a usnul, a nevšiml, že ho Áran drží za uši, které mu vzápětí utrhl. Ásmund proto tasil 

meč a Áranovi usekl hlavu a spálil ho na popel. Posléze se nechal z mohyly vytáhnout i 

s Áranovým pokladem.29 

 

  

                                                           
29 Sága o Egilovi a Ásmundovi, souhrn ze s. 20 - 21 
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5 Ságy o Islanďanech 

Ságy o Islanďanech (Íslendingasǫgur), nebo tak zvané rodové ságy, jsou ságy, které 

popisují většinou příběhy určitého rodu Islaďanů. Příběhy se většinou odehrávají od založení 

altingu až do přijetí křesťanství jako oficiálního náboženství, jejich děj se tedy pohybuje v 10. 

– 11. století. Autoři rodových ság jsou anonymní a ani přesný rok jejich sepsání není znám. 

Většina rodových ság byla napsána ve 13.století, některé ale již kolem roku 1200.30 V této 

souvislosti vyvstávají určité pochybnosti o tom, jak ságy vznikaly. Existují dva názory. První 

zastává názor „ústního vzniku“, to znamená, že příběh byl ústně předávám a poté byl zapsán 

tak, jako ho pisatel slyšel. Druhý názor zastává „knižní vznik“ a tvrdí, že příběh si pisatel 

upravil podle své fantazie. Každá sága začíná delším úvodem, který zahrnuje dlouhou 

rodovou posloupnost hrdiny, o kterém bude v sáze vyprávěno. Dodnes se dochovalo asi 29 

ság, jako například Sága o Eiríkovi Zrzavém, Sága o lidech z Eyru, Sága o lidech z Lososího 

údolí a mnoho dalších. 

Nejcharakterističtějším znakem rodových ság je jejich střízlivost vyprávění. Děj je 

jednoduchý a autoři se zdržují jakéhokoliv osobního hodnocení. Ságy neobsahují ani popisy 

pocitů hlavních hrdinů. To, že hrdina prožívá nějaký citový stav, můžeme poznat jen podle 

určitého tělesného popisu, jako například, „zbledl“31. Ačkoliv v ságách nenalezneme popis 

pocitů, odráží se v nich mentalita tehdejších lidí. 

Ságy o Islanďanech jsou tedy, podle naše dnešního měřítka, mnohem realističtější než 

ságy o dávnověku, ve kterých se objevují draci, trollové apod., ale na výskyt revenantů jsou 

velmi bohaté. Ti jsou také nejčastějším nadpřirozeným prvkem, který se v rodových ságách 

objevuje. Z popisu revenantů v rodových ságách se zdá, že víra v posmrtný život byla pro 

staré Islanďany naprostou samozřejmostí a setkání ním jim nepřipadalo jako něco zvláštního. 

5.1 Sága o lidech z Eyru (Eyrbyggja saga) 

Sága o lidech z Eyru zachycuje osudy lidí, které spojuje společné místo pobytu. Eyr byl 

dvorec na Snæfellsnesu, ale dílo též vypráví o rodech z Þórsnesu a Labutí zátoky. Hlavní 

představitelem je Snorri goði, který je zapojen do mnoha sporů, protože měl funkci 

obdobnou soudci. V sáze se lze vidět, jak fungoval tehdejší právní systém nebo jaké 

                                                           
30 Kadečková, Dějiny severských literatur I, s. 116 
31 Kadečková, Dějiny severských literatur I, s. 118 
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postavení měly ženy. Velmi výrazným znakem, který je v sáze zmiňován a má důležitou roli, 

je přechod od pohanství ke křesťanství. Děj obsahuje mnoho více či méně na sebe 

navazujících dějových linií a příběhy o revenantství se jsou zde velmi časté. Sága pojednává i 

o tehdejších obyčejích. Marie Novotná, která je spoluautorkou nové revidované verze 

Staroislandských ság, o sáze píše: „Jde o bezesporu inspirativní text, i když musíme mít stále 

na zřeteli, že byl zapsán téměř 300 let po oficiálním přijetí křesťanství, a vypovídá tedy více o 

13. století než o době, do níž je děj situován.“32 

 

5.1.1 Þórólf Kulhavý 

První příběh o revenantovi, který se v sáze objevuje, je příběh o Þórólfovi Kulhavém. 

Ten se nepohodl se Snorrim kvůli části lesa na Krákunesu, která mu původně patřila. Zdálo se 

mu, že Snorriho počínání je pouze pustošení lesa. Chtěl proto, aby mu Snorri les vrátil. Ale 

Snorri to odmítl a vypověděl, že má svědky, kteří jejich původní úmluvu slyšeli. Zašel proto 

požádat o pomoc svého syna Arnkela. Ten ho ale odmítl. Nechtěl se pro otcovu zlobu 

pouštět do sporu. Þórólf se pak vrátil domů a věděl, že nic nezmůže. Nepromluvil ani slovo, 

posadil se do svého křesla a ostatní odešli spát. Ráno ho našli mrtvého v křesle, přesně tak, 

jak tam zůstal sedět večer. Všechny obešla hrůza. Lidé věděli, že taková smrt nevěstí nic 

dobrého a začali se proto obávat zlých věcí. Arnkel všechny varoval, aby se k mrtvému 

nepřibližovali zepředu, dokud mrtvému nezatlačí oči a nosní dírky. Dal vybourat otvor ve zdi, 

kudy mrtvého vynesli ven. Poté ho naložili a dovezli s velkými obtížemi na místo, kde měl být 

pohřben. Arnkel se poté ujal otcova majetku. 

Po Þórólfově pohřbu se nedělo nic zvláštního, až dokud neskončilo léto. Dobytek, 

který prošel okolo Þórólfovi mohyly, se začal plašit, až nakonec nepošel. Jeden pastevec 

tvrdil, že ho Þórólf pronásleduje a pak ho dokonce našli u mohyly mrtvého, byl černý a měl 

obě nohy zlomené. Pastevce pohřbili vedle Þórólfa. Dobytek, který se pásl v údolí buď pošel, 

nebo se už nikdy nenašel. Když na mohylu Þórólfa sedli ptáci, padli na zem mrtví. Lidé v noci 

slýchali dunivé rány, a dokonce se všimli, jak umrlec jezdí na hřebenu střechy. Tyto události 

se stupňovaly, v zimě Þórólf dokonce začal navštěvovat své obydlí, „…a zvlášť rád vyhledával 

selku.“33 Lidé se těmito návštěvami velmi trápili a zvláště selka, která nakonec zemřela. Tu 

                                                           
32 Novotná, ed. Staroislandské ságy, online 
33 Sága o lidech z Eyru, s. 98 
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pak pohřbili vedle manžela, stejně jako pastevce. Draug začal strašit v celém údolí a ostatní 

lidé se radši odstěhovali pryč. Ti lidé, kteří nestihli před Þórólfem utéct, zemřeli a byli pak 

s ním spatřeni. Lidé se proto rozhodli, že jeho řádění musí být ukončeno a zavolali jeho syna 

Arnkela. Jakmile se Arnkel ocitl na místě, v jeho okolí revenant nikomu neublížil. Þórólfův syn 

se rozhodl revenanta vykopat a pohřbít na jiné místo. Po otevření mohyly, nebyl Þórólf 

vůbec zetlelý a „jeho výraz byl velmi zlý.“34 Naložili ho na sáně a chtěli ho odvézt, ale byl tak 

těžký, že museli vyměnit spřežení, ale voli se splašili, utekli a zemřeli. „Þórólf byl tak těžký, že 

s ním sotva mohli hnout z místa.“35 Nakonec ho odvlekli na nedalekou skálu a tam ho 

pohřbili. Od té doby se tomu místu říká Kulhavcovo skalisko. Do Arnkelovi smrti už draug 

nepůsobil žádné potíže.  

Po Arnkelově smrti Þórólf obnovil své návštěvy a opět začal ničit lidi i dobytek. V té 

době žil v Labutí zátoce Þórod, který se rozhodl povolat čeleď a vydali se revenanta opět 

vykopat. „Jeho tělo bylo celé, nezetlelé, a vypadal jako zlý troll. Byl černý jako Hel, bohyně 

smrti, a tlustý jak býk“.36 Stejně jako předtím, byl těžký a nedalo se s ním pohnout. Vložili 

proto pod něj kládu a převalili ho na břeh moře a tam tělo spálili na popel. Popel, ale olízala 

kráva. Ta se poté ztratila a objevila se těsně před Vánoci a později porodila malého šedivého 

býčka.  Þórodova pěstounka, když slyšela býčka bučet, řekla: „Tohle je nějaký troll, a ne 

zvíře.“37 Doporučila, aby zvíře co nejrychleji utratili, ale Þórod ji neposlechl a býka si nechal. 

Dali mu jméno Glӕsi, Lesklý. Býk Þóroda zabil, tak jak pěstounka předpověděla.38 Býk poté 

utekl a vrhl se do bažiny. Od té doby ho už nikdo neviděl, a té bažině se říká Glӕsiho bažina.  

5.1.2 Þorguna 

Gizur Bílý a jeho žena se vrátili z Norska s poselstvím křesťanské víry, které bylo 

potom na sněmu přijato jako nová víra a všichni lidé na Islandu byli pokřtěni. Toho léta, kdy 

bylo na Islandu přijato křesťanství, připlula do Snӕfellsnesu loď, na která byla i žena z Jižních 

ostrovů, Þorguna. Ta byla podle všeho velmi bohatá. Ve Fróðá se sušilo seno na loukách. 

Každá žena dostala svůj díl louky, kde pracovaly. I Þorguna pracovala na svém dílu louky. 

Odpoledne se na obloze objevil černý mrak. Všude se rozprostřela tma. Všichni si mysleli, že 

                                                           
34 Sága o lidech z Eyru, s. 99 
35 Sága o lidech z Eyru, s. 99 
36 Sága o lidech z Eyru, s. 143 
37 Sága o lidech z Eyru, s. 144 
38 Sága o lidech z Eyru, souhrn ze s. 97-100, 143-147 
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začne pršet, ale Þorguna obracela seno dál, i když jí bylo nakázáno, aby seno kopila. Mrak se 

rychle přiblížil. Pak se spustil prudký liják a seno naprosto promoklo. Lidé si všimli, že z mraku 

prší krvavý déšť. Později zase vysvitlo slunce a všechno seno uschlo, kromě toho, které 

nakupila Þorguna. Krvavý déšť nespadl nikde jinde než zde. Lidé si hned pomysleli, že je to 

předzvěst něčí smrti. A také že večer Þorguně nebylo vůbec dobře, ulehla proto do postele a 

když cítila, že je to její poslední nemoc, zanechala závěť. V té si přála, aby její tělo bylo po 

smrti odvezeno do Skálholtu. Plášť odkázala Þuríðě, ale prsten si přála ponechat v hrobě a 

postel i s ložními závěsy si přála spálit. Þorguna také varovala, že pokud její přání v závěti 

nebude splněno, stihne je velké neštěstí. Pár dní na to Þorguna zemřela a Þórod začal 

vyplňovat její poslední přání. Þuríð se ale nelíbilo, aby se takové krásné věci po Þorguně 

spálily, a i když ji Þórod varoval, neposlechla a věci si přisvojila. Poté mrtvolu zabalili do 

plátna, plátno ale nezašili, a uložili mrtvou do rakve. Poté se vydali na cenu s rakví na místo, 

kde měla být Þorguna pohřbena. Na cestě se přes noc potřebovali někde schovat. Místní 

sedlák je nechtěl pustit dovnitř, a tak rakev odnesli do vedlejšího stavení a sami šli do 

světnice. Sedlák nenabídl ani jídlo. Ještě než usnuli, slyšeli ze stavení hluk, a tak se tam 

vyrazili podívat. „Spatřili mohutnou ženu, celou nahou. Připravovala jídlo.“ 39 Pak Þorguna 

odnesla jídlo do světnice a položila ho na stůl. Lidé z průvodu Þorguny si pomysleli, že je to 

proto, že je sedlák nechtěl pohostit. Tak jim sedlák poskytl jídlo, vzal jim mokré oblečení a 

nabídl suché. Þorguna se už pak neobjevila.  

Ve Fróðá se ale děly ještě další podivné věci. Þórod se vypravil krátce před Vánocemi 

se svou družinou na ostroh pro náklad ryb. Ten večer viděli lidé ve Fróðá vyčnívat ze země 

tulení hlavu. Tuleň hledal Þorgunniny závěsy. Lidé se snažili tuleně zahnat, povedlo se to 

Kjartanovi.40 

5.1.3 Pastýř, Þóri a Þórodd 

Ten večer, kdy se vrátili muži z pohřební cesty, se v síni ve Fróðá objevil na stěně 

půlměsíc. Þóri tvrdil, že je to znamení, které ohlašuje smrt „a jistě zde vypukne mor.“41 Ve 

Fróðá se pak děly další zvláštní věci. Jednou se vrátil pastýř domů a byl zamlklý. Nějakou 

                                                           
39 Sága o lidech z Eyru, s. 127 
40 Sága o lidech z Eyru, souhrn ze s. 124-128 
41 Sága o lidech z Eyru, s. 128 
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dobu se vyhýbal ostatním. Lidem se zdál jako posedlý a jednou ráno, začátkem zimy, ho našli 

mrtvého. Pohřbili ho na hřbitov u kostela a poté začalo strašit.  

Þóri šel jednou v noci ven, a když se chtěl vrátit, uviděl pastýře, který ho nechtěl 

pustit domů. Þóri ho chtěl obejít, ale pastýř s ním mrštil a Þóri se sotva doplazil zpět domů. 

Po tomto incidentu byl Þóri černý na celém těle, bylo mu velmi zle a za nedlouho umřel. Poté 

se objevovali, pastýř a Þóri spolu. Pak umírali i další lidé, až jich bylo nakonec šest.  

Den poté co, se ve Fróðá objevila tulení hlava, se ráno Þórod vracel se svými muži 

z výpravy, ale všichni u Ennského předhoří zahynuli a mrtvoly se nikdy nenašly. Kjartan a 

Þuríð pak uspořádali pohřební hostinu, na kterou přišel i sedlák Þórod se svými muži, všichni 

byli na kost promočení. Lidé je vřele přivítali, protože věřili, ačkoliv to byli pokřtění křesťané, 

že když se utonulí lidé objevili na hostině, že je to důkaz, že jim bohyně Rán připravila vlídné 

přijetí. Þórod se svými muži pak odešel k ohni a tam se hřáli, než oheň uhasl. To se opakoval 

po několik nocí, ale jednoho večera přišel večer i Þóri se svými muži a všichni byli umazaní od 

hlíny. Tak se ve Fróðá scházely obě skupiny mrtvých po celé Vánoce.  

Poté v zásobárně v jídlem lidé uviděli čouhat z jídla ohon. Lidé se ho snažili vytáhnout, 

ale vymkl se jim a zmizel. Po této události onemocněla Þorgríma, žena Þóriho. Nějakou dobu 

polehávala a nakonec zemřela. Poté ještě zemřelo osmnáct lidí a pět před strašidly uteklo. 

Po všech těchto událostech se vypravil Kjartan pro radu za Snorrim. Ten mu poradil, 

aby spálili ložní závěsy po Þorguně a aby nad mrtvými vykonali soud před dveřmi. Kněze pak 

požádali o vykonání svátosti, posvěcení vodou a vykonání zpovědi. Dále už o revenantech 

v této sáze není zmínka.42 

5.2 Sága o lidech z Lososího údolí (Laxdaela Saga) 

Tato sága, stejně jako Sága o lidech z Eyru, je jednou ze staroislandských ság. Sága byla 

sepsána ve 13.století a vypráví příběhy o lidech žijících v lososím údolí mezi 9. až 11. stoletím 

a autor ságy je opět neznámý. Pozornost je věnována hlavně milostnému trojúhelníku mezi 

Guðrún, Kjartanem a Bollim, ale v našem kontextu jsou důležité zmínky o revenantech. 

V sáze lze pozorovat silný vliv kontinentální literatury, hlavně rytířských eposů. Vliv měla ale i 

germánská poezie.  

                                                           
42 Sága o lidech z Eyru, souhrn ze s. 128-132 
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5.2.1 Hrap 

Revenant Hrap se v mnoha ohledech podobá Þórólfovi ze Sáhy o lidech z Eyru. Hrap 

byl již za života velmi nepříjemným člověkem a bylo těžké s ním vyjít. Vypráví se o něm, že si 

počínal velmi násilnicky a lidem okolo působil často příkoří. Na konci svého života požádal 

svou ženu, aby byl pochován u dveří do domu a v poloze vestoje, aby mohl lépe chránit svůj 

majetek. Už jen tato poslední vůle je důkazem toho, že Hrap měl v úmyslu se po smrti vrátit 

a střežit svůj majetek. Jakkoliv byl Hrap zlý za života, po smrti to bylo ještě horší. Vypravuje 

se, že po smrti zahubil většinu své čeledi a jeho dvůr v Hrappsstaðech pustl. Lidé poprosili 

Höskulda, aby jim pomohl. Ten vykopal Hrappovo tělo a s několika muži ho pohřbili na jiném 

místě, kde nevedli žádné cesty a v okolí se nepásl žádný dobytek. Od té doby Hrapp nestrašil. 

Až do doby, než se majetku po Hrapovi ujal Þorstein Surt. Þorstein se svými muži, po tom, co 

spatřili kolem plavat tuleně s lidskýma očima, ztroskotali a všichni, kromě jednoho muže, se 

utopili.  

Poté si majetek v Hrappsstaðech přivlastnil Þorkel Trefil. Pozemky však zůstaly ležet 

ladem. Později je koupil od Trefila Ólaf. Ten pozemky po Hrappovi přejmenoval na 

Hjarðalholt. Jeho dvůr začal brzy vzkvétat, ale Hrap se zde objevil znovu. Opět začal strašit 

čeleď až se nakonec potkal i s Ólafem, který po Hrappovi mrštil kopím. Kopí se do Hrapa 

zabodlo, ale zlomilo se. Na to se Hrap propadl do země. Ólaf nařídil, aby byl Hrap vykopán. 

Když tak učinili, našli revenanta celého a u sebe měl hrot Ólafova kopí. Hrapa spálili a jeho 

popel hodili do moře. Od té doby už nikomu neublížil. 43  

5.2.2 Þorkel 

Þorkel se na Zelený čtvrtek brzo ráno vypravil na cestu. Þorstein ho varoval, že se mu 

stane neštěstí, ale Þorkel se nenechal přemluvit a odjel. Þorkel poté utonul. Večer téhož dne 

šla Guðrún do kostela a spatřila přízrak. Přízrak se k ní naklonil a pravil: „Jsou veliké noviny, 

Guðrúno.“ 44 Z Þorkela a jeho mužů stékala voda. Guðrún ho ale ignorovala a šla do kostela. 

Z Guðrúny se pak stala velmi zbožná žena a byla první ženou na Islandu, která se naučila 

zpívat žalmy.45 

                                                           
43 Sága o lidech z Lososího údolí, souhrn s. 239 - 240, 256 - 258 
44 Sága o lidech z Lososího údolí, s. 258 
45 Sága o lidech z Lososího údolí, souhrn ze s. 357-358 
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5.3 Sága o Grettim (Grettis saga Ásmundarsonar) 

Sága o Grettim je vrcholem staroislandské literatury. Byla sepsána ve 12. nebo 13. století. 

Hlavní hrdina Gretti, jehož život sága popisuje od narození až do smrti, pochází z mocného 

islandského rodu. Je velmi statečným u silným bojovníkem, ale právě díky tomu se stane 

vyhnancem. Jako vyhnanec prochází mnoha dobrodružstvími a mezi nimi i vítězí nad 

revenanty. Ale poslední setkání s revenantem se mu stane osudným, revenant Grettiho 

prokleje, a to mu do konce jeho života působí neštěstí.  

5.3.1 Kár 

Gretti bydlel ve dvorci Vindheim u muže jménem Audun. Jednoho večera spatřil jak 

pod dvorcem vyšlehly obrovské plameny. Gretti byl zvědavý, co to je a pravil, že na Islandu 

by se řeklo, že takové plameny vycházejí z pokladu. Audun ho varoval, že mu nebude ku 

prospěchu, pokud po pokladu bude pátrat. Gretty se ale nenechal odradit, a tak mu Audun 

pověděl, že je tam mohyla, která patří Károvi Starému, jenž se svým synem vlastnil velké 

pozemky. Po své smrti začal strašit a všechny lidi, kteří tam měli pozemky, vypudil. Jen 

svému synovi neublížil, a tak synovi zůstal celý ostrov. Těm, nad kterými drží syn Kára 

ochranou ruku, se tu nikdy nestalo nic zlého.  

Gretti se rozhodl se ráno do mohyly vypravit, prolomil strop. Byla to velmi namáhavá 

práce a den zatím postoupil. Když se nakonec do mohyly prokopal, požádal Auduna, aby mu 

hlídal lano. Spustil se dovnitř. V mohyle byla tma a nepříjemně to tam páchlo, pátral tedy po 

hmatu. Narazil na koňské kosti. Nahmatal opěradlo stolice, na které seděl nějaký člověk. 

Kolem tohoto člověka bylo velký množství pokladu. Gretti posbíral poklad, který našel a chtěl 

odejít. Vtom ho ale někdo zezadu popadl. Spustil se boj. Bojovali dlouho, oba klesli na kolena 

a tehdy se Kár převrátil na záda a hluboce to zadunělo. V té chvíli Audun utekl, protože si 

myslel, že je Gretti mrtvý. Gretti svému protivníkovi usekl hlavu mečem Jökulsnautem. Gretti 

posbíral a z mohyly s vypětím sil po těžkém boji odešel.46 

5.3.2 Glám 

Thórhal by zámožný muž a na jeho dvoře ve Stinném údolí strašilo a čeleď mu utíkala 

pryč. Skapti mu proto doporučil jako pastýře Gláma. Byl to velký a silný muž s šedýma očima i 

vlasy. Pocházel ze Švédska. Lidem se moc nelíbil, bylo na něm něco zvláštního, ale nastoupil 

                                                           
46 Sága o Grettim, souhrn ze s. 71-73 
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do služby. Glám nechodil do kostela, byl to bezvěrec, nevlídný a tvrdohlavý. Nikdo ho neměl 

rád. O Štědrý den Glám vstal a chtěl snídani, selka mu ji dala, ale říkala mu, že by se měl 

postit, protože druhý den je Boží hod a tvrdila mu, že se mu stane něco špatného, pokud se 

dopustí tohoto hříchu. Ten den se Glám už nevrátil domů. Když ho odešli lidé hledat, objevili 

stopy po zápase a kousek dál ležel Glám, mrtvý a „černý jako peklo a napuchlý jako kráva“47  

Chtěli ho odnést, ale byl moc těžký, proto ho tam nechali ležet. Kromě Gláma tam lidé našli i 

veliké stopy, jenž vedly ke skalám a byly plné krvavých skvrn.  

Druhý den se lidé vrátili pro Gláma s povozem, ale ani ten ho neuvezl. Vrátili se proto 

třetí den s knězem, ale Gláma už nenašli. Jeho tělo se nalezlo až v době nepřítomnosti kněze. 

Pohřbili ho tedy na místě nalezení. Brzy potom začal Glám strašit.  

Thórhall poté přijal do služby Thorgauta, silného a statečného muže. Glám na dvorci 

strašil dál, ale Thorgaut se ho nebál. Byl cizího původu, veliký a silný. Přes léto se Glámovy 

návštěvy poněkud omezily, ale jakmile začala zima, opět začal strašit. Jednoho Thorgaut 

nevrátil domů. Lidé se báli, že se mu stalo to, co Glámovi. Když ho našli, měl zlomené 

všechny kosti v těle. Odnesli ho do kostela a strašit nezačal. Glám ale strašil dál, a dokonce 

ještě více než dřív a všichni, kromě hospodyně a hospodáře, z dvorce utekli. Glám zabil 

dalšího pastýře. Poštval proti sobě i dobytek ve stáji, který se začal trkat navzájem. Ve stáji u 

dobytka pastevec našel i ztraceného pastýře, který ležel ve stání a měl přeraženou páteř. 

Hospodáře obešla hrůza. Glám pak řádil v celém okolí a pustošil všechny statky nad Tungou.   

Gretti jel na sever do Vatnsdalu a zůstal u příbuzných na dvorci Tunga. Ocitl se tak 

poblíže Glámovi a doslechl se o příbězích, které si lidé o něm vyprávějí. Zaujalo ho to a 

rozhodl se na strašné strašidlo podívat osobně. I když ho ostatní lidé varovali, odjel na 

Thórhallsstady. Požádal sedláka, zda ho u sebe nechá přes noc přenocovat. Sedlák byl moc 

rád. První noc se Glám neobjevil, druhou noc Grettimu zahubil koně, který byl vytažený ze 

stáje a měl zpřeráženy všechny kosti. Třetí noc se Gretti ukryl pod kožešiny, ale mohl Gláma 

spatřit skulinkou. Když uplynula asi třetina noci, uslyšel Gretti z venku velký hluk. Něco se 

projíždělo po hřebenu a tlouklo patami do střechy. Pak to slezlo ze střechy a vydalo se to ke 

dveřím. Glám strčil hlavu do světnice, Grettimu se zdála hrůzně veliká a nehorázná. Nakonec 

Glám vešel dovnitř úplně. Byl obrovský. Sahal téměř až ke stropu. Glám objevil Grettiho pod 
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kožešinami a strhl se urputný boj. Všechno, co jim stálo v cestě, bylo rozbito na kusy. 

Grettimu se povedlo do revenanta silně strčit a ten spadl na záda. Vtom se Gretti podíval 

Glámovi do očí a pocítil strach. I když nakonec Gláma přemohl, revenant ho stihl proklít. 

Gretti usekl Glámovi hlavu a položil mu ji k zadku. Gláma pak spálili na hranici.  

Gretti se poté těšil velké váženosti a nikdo nepochyboval tom, že není silnějšího a 

statečnějšího muže. 48 

Nedlouho poté ale Gretti začal být bojácný. Míval všelijaké přeludy a později se ujalo 

přísloví, že ten, kdo vidí věci jinak, se dívá Glámovýma očima.  

V případě Gláma se zde vyskytuje jedna zvláštnost. Pokud většina revenantů někoho 

zabije, tak se ten dotyčný poté objevuje buď po jeho boku, nebo samostatně, ale také jako 

revenant. Kohokoliv Glám zabil, nikdy se už neobjevil.   

  

                                                           
48 Sága o Grettim, souhrn ze s. 109 - 120 
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6 Kdo a proč se stává revenantem? 

6.1 Ságy o Islanďanech 

Položím si v této kapitole otázku, kdo jsou tedy lidé, kteří se vrací zpět na tento svět 

ve výše rozebraných ságách o Islanďanech a jaký k tomu mají důvod.  

6.1.1 Problematické osobnosti 

V ságách o Islanďanech se objevuje velké množství revenantů a nejčastějším znakem, 

který se ve spojitosti s nimi objevuje je, že byli již za života nepříjemnými lidmi. Bylo těžké 

s nimi vyjít, byli nerudní, lakomí, starali se jen o sebe a svůj majetek. O Þórólfovi Kulhavém se 

v Sáze o lidech z Eyru píše: „začal náhle stárnout a ve svém stáří byl tak zlostný a svárlivý, že i 

se svým synem Arnkelem žil v neshodě“.49 Jelikož byl svárlivý i za života a ke stáří se jeho 

povaha ještě zhoršovala, lidé v okolí se po jeho smrti začali obávat, že přijde něco zlého. Jako 

by tušili, že člověk jako on je přesně ten typ, který bude po smrti dělat potíže. Þórólf byl 

příkladem problematického člověka. Svůj pozemek získal v souboji, který on sám 

vyprovokoval právě kvůli získání tohoto pozemku. Nedokázal s nikým vyjít. Svému sousedovi 

ukradl seno, které měl na louce, vedle té jeho. Díky tomuto incidentu se rozhádal i se svým 

synem, který byl dobrým člověkem a chtěl po otci, aby za ukradené seno zaplatil. Tato 

událost se stala počátkem dalších svárů mezi Þórólfem, jeho synem Arnkelem a Snorrim, 

který zde působil jako goði, tedy jako místní soudce. Všechny tyto spory vyústily ve velkou 

hádku mezi Þórólfem a Arnkelem, po které se Þórólf vrátí domů ve velkém vzteku. Usedne 

pak na svou židli, kde nakonec beze slova zemře. Všem lidem v okolí i Arnkelovi bylo hned 

jasné, že hrozí návrat nevraživého člověka zpět do světa živých. Proto hned, jak se Arnkel 

dozví o smrti svého otce, podnikne opatření, která měla v návratu zemřelého zabránit.     

Všechny varoval, aby se k mrtvému nepřibližovali zepředu, pak nebožtíkovi nechal zatlačit oči 

i nozdry a nechal mrtvého vynést dírou ve zdi, která byla vybourána právě k tomuto účelu. 

To mělo zabránit tomu, aby se nebožtík vrátil zpět do domu dveřmi.  

Podobný příklad nevraživého člověka nám dává i revenant Hrapp ze Ságy o lidech 

z Lososího údolí. I o něm se v sáze píše podobně jako o Þórólfovi: „O Hrappovi se vypravuje, 

že si stále počínal násilnicky a svým sousedům činil takové příkoří, že před ním téměř nemohli 

                                                           
49 Sága i lidech z Eyru, s. 91 
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obstát“.50 To, že se nechal po smrti pohřbít pod dveře svého domu, aby mohl lépe hlídat svůj 

majetek, dokazuje, jaký za života byl. Nezajímalo ho, že jeho statek po smrti začne chátrat. 

Jen když se nedostane do rukou někoho jiného, než byl on sám. 

Taktéž Glám ze Ságy o Grettim byl: „…nevěrec a člověk nevlídný a tvrdohlavý. Nikdo ho 

neměl rád.“51 V tomto případě sice nešlo o tolik nerudného člověka jako byl Þórólf a Hrapp, 

ale případ Gláma je umocněn tím, že jeho příběh se odehrává již po přijetí křesťanství a Glám 

se stále hlásil ke staré víře. Nechtěl chodit do kostela a nechtěl se o Vánocích postit, což se 

mu pravděpodobně stalo osudným.  

6.1.2 Nezdařený pohřební rituál 

Oproti tomu Þorgunna a Þórodd se vracejí na zem, protože neproběhl správně jejich 

pohřební rituál. U Þórodda a jeho mužů ani proběhnout nemohl, protože se všichni utopili na 

moři a jejich těla nebyla nikdy nalezena. Proto se poté zjevují celý promáčení a chodí se 

ohřát k ohni. Na rozdíl od typických revenantů, kteří zemřeli na souši, nejsou tito muži 

v první řadě zlí, ačkoliv jejich přítomnost působí lidem nepříjemnosti a poté i dokonce 

neznámou chorobu, na kterou zemře mnoho dalších lidí.  

Podobným případem je i utonulý Þorkel, který se zjevil své žene Gudrun na cestě do 

kostela. Gudrun, ačkoliv se po této příhodě stala velmi zbožnou ženou, její pocit vinny jí 

nedovolil na manžela zapomenout a působil jí stále bolest. 52 Zdá se, že utopení na moři a 

ztracení se v hloubce působilo na lidi jako velmi obávaná smrt a ta poté způsobovala větší 

zármutek a neschopnost zapomenout. 53 Zjevování utonulých lidí, jakožto revenantů, je ve 

Skandinávii poměrně častým úkazem.   

6.1.3 Nedořešené záležitosti 

U Þorguny zase nebyla splněna její poslední závěť. Přála si, aby byly její ložní závěsy 

spáleny. Proto se poté Þorguna objevuje v podobě tuleně a v sáze se píše: „…tuleň se po ráně 

vynořil výš a začal se ohlížet po Þorguniných ložních závěsech.“ 54 I tomto případě se jedná o 

znak, který je běžný hlavně ve střední Evropě, tam se velice často po smrti objevují lidé, 

                                                           
50 Sága o lidech z Lososího údolí, s. 239 
51 Sága o Grettim, s. 111 
52 Hay, From Beneath the Waves, s. 3 
53 Hay, From Beneath the Waves, s. 5 
54 Sága o lidech z Eyru, s. 129 
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jejichž závěť nebyla vyplněna, nebo spíše pokud například neměly dořešeny finanční 

záležitosti, jako duhy apod. 

6.1.4 Jiný původ 

Zajímavým názorem je, že revenanty se stávají lidé, kteří mají jiný původ než ostatní 

lidé ve vesnici. 55 Þorguna přijela do Fróðá z „Jižních ostrovů.“56 Jižní ostrovy jsou v tomto 

případě Hebridy. I ona jistým způsobem vybočovala ze společnosti svou odlišnou povahou. 

Byla bohatá a k ostatním se chovala odměřeně. Zlověstný Glám byl cizinec. Na dvorec, kam 

přijel dělat pastýře, přijel ze Sylgsdalu ve Švédsku a Hrap byl smíšeného skotsko-hebridského 

původu.  Zdá se tedy, že lidé měli přirozenou obavu z cizinců a z něčeho neznámého, co se 

jakýmkoliv způsobem vymykalo tehdejší společnosti.   

6.2 Ságy o dávnověku 

 

6.2.1 Zdatní válečníci 

V mnou vybraných ságách se revenanty nejčastěji stávají lidé, kteří byli za života velmi 

bojovní a silní muži. Áran sám o sobě v sáze říká: „Doma mi nebyl nikdo roven“57 Byl to velmi 

krásný a silný mladý chlapec. Angantý, kterého navštívila v jeho mohyle Hervara, byl zase 

berserk. Berserkové je označení pro vikinské válečníky, kteří se v boji vyznačovali svou 

zběsilostí. V boji se dokázali dostat do určitého transu, kdy necítili bolest a bojovali doslova 

dokud nepadli. Angantý za života zabil mnoho zdatných bojovníků.  

Þráin ze Ságy o Hrómundu Gripssonovi byl také berserk, a k tomu ještě velmi krvežíznivý 

a ovládal magii. V sáze se o něm píše: „byl to velký, silný muž. Dobyl Valland a stal se tam 

králem.“ O něco dále v sáze o něm píše že svým mečem zabil 144 mužů. Byl to tedy opravdu 

obávaný muž, kterého by se jen málokdo odvážil vyzvat na souboj.  

Þráin reprezentuje čistě konfliktní a temný aspekt mohylového obyvatele, což je ale jen 

extrémní pól škály, na jejímž druhém konci stojí haugbúí coby laskavý dárce.58 

Je tedy zřejmé, že v ságách o dávnověku, se revenanty stávali hlavně osoby, kterých se 

lidé obávali. Byli to lidé se silnou osobností. Muži, kteří byli silní a dobří válečníci, a lidé se 

                                                           
55 Merkelbach, Hann lá eigi kyrr: Revenants and a Haunted Past in the Sagas of Icelanders, s. 25 
56 Sága o lidech z Eyru, s. 124 
57 Sága o Egilovi a Ásmundovi, s. 19 
58 Kozák, Sága o Hervaře, Komentář, s. 135 
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jich obávali. Strach z nich byl tedy předpokladem k tomu, že se po smrti mohou stát 

revenanty a být tak ještě obávanějšími bytostmi, než byli za života. Tato obava ze síly a 

taktéž obava z odlišnosti. Tyto osoby vybočovaly z měřítek běžného člověka, sedláka apod.  
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7 Kdy nebo v jaké situaci se lidé s revananty setkávají? 

7.1 Ságy o Islanďanech 

 

7.1.1 Vánoce 

Revenanti se v ságách, co se týká časového horizontu, objevují velmi často okolo 

Vánoc. Veškeré podivné události a zvláštní úmrtí, které se odehráli ve Fróðá po smrti 

Þorguny, se odehrávaly okolo Vánoc, nedlouho po přijetí nové víry. Tuleň, který se vynořil 

z podlahy ve Fróðá se objevil krátce před Vánoci poté, co se muži vrátili z výpravy. Po smrti 

Þóriho a Þóroda, se oba se svými muži objevovali ve Fróðá ve dvou skupinách. Chodili se 

ohřát k ohni do síně po několik dnů po celé Vánoce. Þórólfova aktivita se také nejčastěji 

objevuje okolo Vánoc. V sáze si píše, že kráva, která porodila tajemného býčka Glӕsiho, se 

objevila těsně před Vánoci. Pravděpodobně je to, protože Svátek Jol, je u Skandinávců spojen 

se vzpomínkou na zemřelé příbuzné. 59 Není proto divu, že okolo Vánoc se revenanti 

objevují. Podle Merkelbach jsou Vánoce v té době také období přechodu. Lidé si ještě 

neodvykli od starých pohanských zvyků, ale také už přijali novou víru. Je to tedy období mezi 

starým a novým, mezi minulostí a současností.60 Mimo to, vánoční svátky jsou také v zimě. 

Což je doba temnoty, dny jsou krátké, venku je zima a nevlídně. I Glám v Sáze o Grettim se 

objevuje v období vánočních svátků. Kromě toho to byl i bezvěrec a v té době už bylo přijato 

křesťanství. Revenantem se stal přímo o Štědrý den, kdy se odmítl postit. V ságách o 

Islanďanech se Vánoce celkově objevují velmi často a často je i zmiňováno ono přijetí nové 

víry. Pokud se revenant objevuje v létě, i tak se jeho pobyt venku většinou omezuje na noční 

hodiny.   

7.1.2 Velikonoce 

Þorkel, kterého známe ze Ságy o lidech z Lososího údolí, se vypravil na plavbu, ne které 

se svými muži utonul, na Zelený čtvrtek. 61 Podobně jako Vánoce v případě Gláma a 

revenantů ve Fróðá, zde reprezentují ono přechodové období Velikonoce. Tuto teorii 

podporuje i to, že se Þorkel po smrti zjevil Guðrún, která šla z kostela a po této události se 

stala velmi zbožnou ženou. Je zde tedy velmi patrný kontrast pohanství a nového 

                                                           
59 Lecouteux, Přízraky a strašidla ve středověku, s. 108 
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náboženství. Autor zde dává jasně najevo, že pokud se budete držet správné víry, tak Vám 

duchové nemohou ublížit. 

A nemusí to být pouze Vánoce a Velikonoce, jako doba přechodu, kdy se revenanti 

objevují. Podle R. Merkelbach se nápadně revenanti objevují v těch ságách, které nějakým 

způsobem zmiňují konverzi k novému náboženství, nebo se v textu nějakým způsobem 

objevuje vtah mezi starým a novým náboženství. 62 V Sáze o lidech z Eyru se píše, těsně před 

tím, než se zde začnou objevovat revenanti: „Téhož léta, kdy bylo na Islandu zákonem přijato 

křesťanství, …“63 Podle Mrkelbach hrála minulost pro středověké Islanďany velkou roli. Tvrdí, 

že vytváření minulosti dalo autorům ság možnost, projektovat svou přítomnost do příběhu, 

který napsali. Tak vytvářeli takzvanou užitečnou minulost (useful past)64 pro potřeby 

přítomnosti, jako například v tomto případě vysvětlení přechodu pohanské společnosti ke 

křesťanství.65  

 

7.2 Ságy o dávnověku 

7.2.1 Získání pokladu 

V ságách o dávnověku revenanti nevychází sami od sebe ze své vlastní vůle. Zde se 

objevují nejčastěji ve své vlastní mohyle, kam za nimi musí hlavní hrdina přijít. Je to tedy 

hlavní postava, která určuje, kdy se revenant zjeví. Velmi častým důvodem, proč hrdina 

navštíví mohylu je získání pokladu. Hromund s králem Olafem byli zrovna na výpravě, když se 

dozvěděli, jak velké bohatství ukrývá mohyla krále Þráina. Podle ságy byl pohřben se svým 

kouzelným mečem, brněním a obrovským pokladem. Tohle je pravděpodobně pro bojovníky 

lepší smrt. Raději se nechají zaživa zavřít v mohyle a odevzdat se tak Óðinovi, než zemřít na 

loži „obyčejnou“ smrtí.  Hromund si pak po zabití krále Þráina nechal pro sebe prsten, meč a 

náhrdelník a peníze rozdělil mezi své muže. Zde se tedy revenant neobjevuje proto, aby 

škodil, nebo protože by chtěl, ale protože za ním hrdina příběhu sám přišel.  

O Hervaře se píše, že se do mohyly svého nepoznaného otce vydává proto, že chce 

poznat své padlé příbuzné, ale hlavní důvod její návštěvy světa na pomezí mezi mrtvými a 
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živými byl, že chtěla slavný otcův meč Tyrfing, díky kterému věděla, že se stane 

neporazitelnou bojovnicí. I ona se tedy vydala za revenantem kvůli pokladu. V tomto případě 

se ani revenant nezjevil sám. Hervara ho úmyslně „vzbudila“, aby jí meč vydal. Je to tedy 

stejný případ, jako v příběhu s Hromundem. Hervara vyhledala revenanta sama kvůli 

pokladu.   

7.2.2 Dohoda 

Áran, který po své smrti v mohyle sní všechno, na co přijde, je v tomto případě 

výjimkou, ten se ve své mohyle zjevuje pravděpodobně proto, že měli se svým přítelem 

Ásmundem dohodu, že spolu po smrti jednoho z nich zůstanou tři dny v mohyle. Tento 

příběh je bohužel velmi krátký a informací ohledně revenanta je tam velmi málo. 66 Důležité 

ale je, že i v tomto případě se revenant neobjevuje ze své vlastní vůle, ale protože s ním 

Ásmund pobýval v jeho mohyle.  
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8 Jak se revenanti liší od živých lidí? 

8.1 Ságy o Islanďanech 

Skandinávští revenanti se od lidí neliší tolik, jako například středoevropští. Nevypadají 

jako stíny nebo průhledné postavy. Existuje několik opakujících se znaků, díky kterým lze 

takového nemrtvého poznat.  

8.1.1 Vzhled 

Revenant se dal také poznat podle toho, že na něm byly známky toho, jak zemřel, nebo 

toho, jak s ním bylo po smrti naloženo. Tak na Þórrodovi ze Ságy o lidech z Eyru a jeho 

mužích i na Þorkelovi ze Ságy o lidech z Lososího údolí, bylo vidět, že utonuli na moři, 

protože když je lidé spatřili, stékala z nich voda a byli úplně promáčení. I pastýř a Þóri, spolu 

s dalšími šesti lidmi, kteří zemřeli a objevovali se společně po smrti, byli umazaní od hlíny, 

protože po smrti byli zakopáni. Nebo například Þorguna se při přípravě večeře zjevovala 

nahá, to je podle Lecouteuxe důsledek toho, že ji po smrti pouze zabalili do plátna, které 

nezašpendlili. S rozšířením křesťanství se stalo zvykem tento posmrtný rubáš zašpendlit. 

Provádělo se to mimo jiné i z preventivních důvodů, aby se mrtvý nemohl vrátit zpět na 

zem.67 

Ve velkým množství případů mají obrovskou postavu. Mnohem větší, než měli za života 

a disponují obrovskou silou. Glám „šel pomalu dovnitř a napřímil se, když vešel. Sahal téměř 

až ke stropu.“68 Byl tedy mnohem větší než normální smrtelník. Také v souboji s Grettim se 

projevoval obrovskou silou. Když se Grettimu podařilo Gláma převrátit na záda, strhl přitom 

trámy okolo dveří a zřítil se i strop. 

Také Þorguna po smrti, připravovala večeři svým společníkům, kteří ji měli odvézt na 

místo posledního odpočinku, byla „mohutná“69.  

Dalším znakem revenantů je černá barva (v originálním jazyce se pro tuto barvu 

používá slovo blár, ale tato barva se někdy překládá i jako modrá). V případě, že se lidé 

snažili nebožtíka zneškodnit, většinou vykopali jeho hrob a našli tělo nezetlelé a černé „jako 
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Hel“. Hel může v tomto případě být bohyně světa mrtvých, která se jmenuje Hel nebo 

stejnojmenná říše mrtvých Hel.  

8.1.2 Nadpřirozené schopnosti 

Velmi zajímavým znakem severských revenantů je to, že mají nadpřirozené schopnosti. 

Mají moc nad zvířaty, mohou je i zabít, jako například Þórólf, který zabíjel ptáky, psy i 

dobytek. 70 Mohou je ovládnout jako Glám, který ovlivnil dobytek, aby se napadal 

navzájem.71 Dokonce se mohou do zvířat převtělit. Þórólf se převtělil do býka, aby mohl dál 

terorizovat své okolí, i když už byl vykopán a spálen. Nicméně, nelze s jistotou říct, jestli se 

do býka převtělil, nebo ho jen neočaroval.72 Zde má i symboliku barva býka, protože šedá 

groš je podle C. Lecouteuxe u germánských národů barvou nadpřirozena.73  

V případě revenantů jsou ale zvlášť oblíbenými zvířaty k převtělování tuleni. 

Skandinávci měli se             s tuleni setkávali hojně, a to se samozřejmě odrazilo v jejich 

kultuře. Podle Jiřího Starého, „Kniha o záboru země, popisující osidlování Islandu Seveřany v 

devátém století a na počátku desátého století zmiňuje okolo dvaceti místních jmen 

odkazujících k tuleňům, která byla již tehdy na ostrově v užívání.“74 Þorguna se v příběhu 

zjevuje jako tuleň, protože nebyla splněna její závěť a hledá svoje závěsy, které podle jejího 

přání, měly být spáleny. V tomto případě vystupuje tuleň jako ztělesnění něčeho 

démonického. Zajímavé je, že spolu s podobou tuleně na sebe přejímá i tulení zvyky a chutě, 

když chodí vykrádat spižírnu, kde jsou uskladněny ryby. 75 Dalším příkladem je i Hrap, který 

se zjevil v úžině na moři jako velký tuleň s lidskýma očima. Oči člověka se neměnily, ať na 

sebe vzal jakoukoliv podobu. 76 Podle očí se dá revenant poznat i v případě, že není převtělen 

do zvířete. Pokud pohlédnete revenantovi do očí, pocítíte strach jako Gretti, když pohlédl 

díky svitu měsíce do Glámových očí. 77 
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8.2 Ságy o dávnověku 

8.2.1 Vzhled 

V ságách o dávnověku je popis vzhledu živých mrtvých o něco chudší než v ságách o 

Islanďanech. Nebohatší ságou na popis revenanta je Sága o Hromundu Gripssonovi. Když 

Hromund a jeho lidé prolomí strop mohyly, uvidí „velkého zloducha, černého a obrovského, 

který byl celý oděný v lesknoucím se zlatě a seděl na trůně. Hlasitě řval a plival ohěň.“78 Zde 

se opět opakuje to, že revenanti jsou černí, nebo oběti, které zabijí, jsou po smrti černé jako 

bohyně podsvětí Hel. O něco dále se v sáze píše, že Þráin měl zlatem vyšívaný plášť, obě jeho 

ruce byly křivé a jeho nehty na prstech se podobaly drápům.  

V podobě tohoto revenanta se značně odráží jeho postavení za života. Þráin byl, jak 

bylo již řečeno, králem ve Vallandu a díky svým mnohým vítězstvím oplýval bohatstvím. 

Proto i po smrti si drží svůj sociální status velmi bohatého a chamtivého člověka, jenž je celý 

oděný ve zlatě.  

V Sáze o Egilovi a Ásmundovi není Áran po smrti popsán bohužel vůbec nijak. 

Pravděpodobně je to tím, že Ásmund a Áranem strávili tři dny v mohyle hned po Áranově 

smrti, čímž se vylučuje jakákoliv fáze rozkladu těla, zápachu a podobně, ale také Áran za 

života byl čestným člověkem. Sice to byl obávaný bojovník, ale s Ásmundem měli přátelské 

pouto, není proto nutné, aby ho autor v příběhu popisoval strašidelnými prvky. Jediné, co se 

o Áranovi dozvídáme, je, že pojídá zvířata, která byla s ním pohřbena do mohyly, až se 

nakonec zakousne i do Ásmundova ucha. Tento hlad mrtvých se nachází v ságách i jinde a je 

pro revenanty také častým znakem. Zdá se, že to byla velmi hladová stvoření. Glám v sáze o 

Grettim unášel pastevce a pravděpodobně je jedl. Þráin měl zase ve své mohyle na ohni 

velký kotel, když se Hromund vloupal dovnitř.  

Ani Angantýr v Sáze o Hervaře není nijak popsán. Zde mrtvé označuje mohylový oheň, 

který zobrazuje hranici mezi dvěma světy. Mezi světem mrtvých a živých. Klasické setkání 

s revenantem v mohyle se objevuje ve většině případů v ságách o dávnověku. V ságách o 

Islanďanech se tato situace objevuje pouze v sáze o Grettim v případě Kára, což je 

pravděpodobně jejím stářím. Sága o Grettim obsahuje více prvků, které jsou blíže k ságám o 

dávnověku. 79 Podle Jana Kozáka hrála mohylové scéna v kultuře Skandinávců významnou 

                                                           
78 Sága o Hromundu Gripssonovi, kap.4 
79 Kozák, Sága o Hervaře, Komentář, s. 132 
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roli.  80 Tito obyvatele mohyl se objevují převážně na kontinentě, protože tam zůstala tradice 

mohyl nejdelší, neb Island byl kolonizován, jak jsem uvedla v úvodu, až v 9.století našeho 

letopočtu. 81 Tento názor podporuje i výrok Grettiho, který pocházel z Islandu. Když v sáze o 

Grettim spatří v dálce mohylový oheň, prohlásí, že na Islandu by takový oheň značil nějaký 

poklad. Na to mu jeho přítel odpoví, že se jedná o mohylu Kára, do které se později Gretti 

vypraví.  

8.2.2 Nadpřirozené schopnosti 

V sáze o Hrómundu Gripssonovi, jelikož se jedná o jednu ze ság o dávnověku, které 

mají více fantaskní charakter, než ságy o Islanďanech, je příběh doplněn o strašidelné prvky, 

jako že revenant Þráin plive oheň a má nehty dlouhé jako drápy, pomocí kterých dokonce 

bojuje s Hromundem a ošklivě ho pomocí nich zraní. V samotném závěru se revenant 

dokonce promění v hrozivého trolla.  

 

 

  

                                                           
80 Kozák, Sága o Hervaře, Komentář, s. 128 
81 Kozák, Ratajová, Mrtvý a jejich poklady, s. 13 
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9 Jak se dají revenanti zneškodnit? 

9.1 Ságy o Islanďanech 

 

9.1.1 Přemístění mrtvoly 

Nejčastějším a zároveň prvním krokem, ke kterému lidé přistoupí, aby revenanta, který 

terorizuje okolí, zneškodnili, je jeho vykopání a pohřbení dál od lidí. To udělal Arnkel 

v případě Þórólfa. Vykopali ho a chtěli ho převézt a pochovat jinde, ale Þórólfovi se to 

pravděpodobně moc nelíbilo, a tak působil potíže. Byl tak těžký, že se ho převézt na určené 

místo nepodařilo. Pohřbili ho proto jen opodál a okolo jeho hrobu postavili vysokou zeď.  

9.1.2 Spálení mrtvoly 

Přemístění na jiné místo Þórólfa nezastavilo, proto ho lidé vykopali znovu a tentokrát 

ho spálili na popel. Spálení těla v jiných případech většinou zabralo a revenant se poté už 

neobjevil, ale v případě Þórólfa ani toto, jak víme, nepomohlo.  

V případě Hrapa v Sáze o lidech z Lososího údolí spálení pomohlo. Ólaf nechal narovnat 

hranici, Hrapa vykopali z jeho hrobu, spáli jeho tělo na popel a ten poté hodili do moře. „Od 

té doby Hrap už nikomu neublížil“.82 

I Gláma v Sáze o Grettim po jeho přemožení spálili. Jeho popel pak nacpali do měchu a 

zakopali na místě daleko od lidí.  

U Þorguny nebylo spálení jejího těla zapotřebí. Vědělo se totiž, proč se Þorguna navrací 

zpět mezi živé, a tak spálili její ložní závěsy, jak si přála ve své závěti.  

9.1.3 Soud  

S Þórim a Þórodem je to ale složitější. Zde se nedalo tělo přemístit, ani spálit. S nimi byl 

vykonán soud přede dveřmi. Byli obviněni, že navštěvují dvorec, aniž by jim to bylo 

dovoleno. Soud probíhal stejně, jako v případě soudu na sněmu. Je zde tedy zřejmé, že 

společnost považuje mrtvé stále za členy a jedná se s nimi tak, jako by byli živí. Obžalovaní 

byli obviněni a byl vynesen rozsudek. Poté ještě kněz sloužil mši a od té doby se strašidla 

neukázala. Zde u ukazuje veliká síla tehdejších zákonů, které mají moc i nad lidmi, jenž jsou 

                                                           
82 Sága o lidech z Lososího údolí, s. 258 
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již po smrti. 83 Ale je to až díky provedenému rituálu kněze, který vesnici posvětí svěcenou 

vodou a provede mši, že se strašidla už neukáží. Tímto krokem si Kjartan, který byl 

iniciátorem soudu a vysloužil lepší pověst a postavení. Byl totiž nemanželským dítětem, a tak 

měl pravděpodobně obtížné postavení. Tím, že se mu jednou provždy podařilo vypořádat 

s revenanty, kteří obtěžovali své okolí, se stal Kjartan novým hospodářem ve Fróðá, najal 

novou čeleď dlouho tam dobře hospodařil.  

Jednou z interpretací tohoto příběhu u utonulých mužích je metafora pro vzpomínku 

na zemřelé přátele, která stále žije a působí bolest.84 V tomto případě je pak jedinou 

možností, jak na zemřelé zapomenout, uspořádat soud přede dveřmi. 

 

9.2 Ságy o dávnověku 

 

9.2.1 Useknutí hlavy a následné spálení 

Sága o Hromundu Gripssonovi a Sága o Egilovi a Ásmundovi se v tomto bodě, tedy 

v tom, jak se dá revenant zneškodnit, shodují. Hromund Þráina po tom, co se změní v trolla, 

zneškodní tím, že mu usekne hlavu a jeho tělo spálí na popel. Ásmund Áranovi také usekl 

hlavu a na to rozdělal oheň a spálil jeho tělo na popel. Tito dva revenanti se řadí k těm méně 

zlověstným. Oba se po tomto aktu už nikdy neobjeví.  

9.2.2 Slovní souboj 

V případě Angantýra ze Ságy o Hervaře nebylo nutné nějaké zneškodnění. Hervara je 

Angantýa dcera a revenant i po smrti vnímá svá rodinná pouta. Proto klasický zápas o poklad 

v mohyle je zde vystřídán zápasem slovním. Hervara na svého otce naléhá, snaží se ho 

přimnět, aby jí vydal meč Tyrfing. Angantý se snaží jakýmkoliv způsobem vymluvit, ale 

nakonec jí meč předá spolu s proroctvím zkázy jejího rodu. Nicméně vztah Hervary s otcem 

vylučuje nutnost zneškodnění Angantýa, který zde vystupuje jako starostlivý otec. Po vydání 

meče Hervara odchází a o revenantovi se již nic nedozvíme. 

Když jsou revenanti v ságách o dávnověku zneškodněni, tak se hrdinové, kteří tak učinili, 

stávají slavnými a k tomu si ještě většinou odnášejí poklad, který byl uložen v mohyle. 

                                                           
83 Merkelbach, Hann lá eigi kyrr: Revenants and a Haunted Past in the Sagas of Icelanders, s. 24 
84 Hay, From Beneath the Waves, s. 2 
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Hervara, která svého otce přemohla v hádce, si jako trofej odnesla slavný meč Tyrfing, pro 

který si přišla. V tomto případě mi přijde i zajímavé, že revenanta přemohla žena. Ve všech 

ostatních příbězích o revenantech jsem se zatím setkala pouze s muži, kteří se s nemrtvými 

utkali. Samozřejmě Hervara nebyla běžnou ženou, byla to štítonoška, a také byla potomek 

samotného Óðina, jak je uvedeno na začátku ságy.  

I Hromund si po zápase s Þráinem odnáší poklady a slávu. V sáze se doslova píše, že: „Po 

tom se stal Hromund velmi slavným. Byl vekorysý a populární“85 

Znamená to tedy, že i případě ság o dávnověku, lze pomocí zneškodnění revenanta 

zlepšit sociální status hrdiny příběhu, který revenanta přemohl. Hromund pocházel z chudé 

rodiny. Hervara byla sice dcerou známého berserka, ale i ona měla původ původně nejasný, 

protože žila a byla vychovávaná u svého pěstouna. Zajímavé v tomto případě je, že Hervařin 

původ je podle všeho odvozen od samotného Óðina86, jak je uvedeno na počátku ságy. Každá 

sága na začátku obsahuje delší úvod, v němž se popisuje rodokmen hlavních postav. V Sáze o 

Hervaře se píše, že z Turci přišli z východu na sever. Jedním z nich byl i Óðin. Jedním z jeho 

synů byl Sigrlami a jeho syn byl Svafrlami, a to byl ten muž, který si právě nechal ukout meč 

Tyrfing u dvou skřítků. Arngrím poté Tyrfing při loupeživé bitvě ukradl a oženil se s dcerou 

Svafrlamiho. Ty pak měli jednoho ze synů Angantýa, otce Hervary. Zdá se tedy, že Hervara, 

jako potomek Óðina, nejvyššího boha a boha mrtvých bojovníků, byla předurčena k setkání 

s revenantem.  

Hromund zabitím revenanta získal slávu a úctu a Hervara získala své rodinné dědictví a 

poznala svého otce a tím svůj původ.  

 

  

                                                           
85 Sága o Hromundu Gripssonovi, kap.5 
86 Sága o Hervaře, s. 35-41 
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10 Srovnání revenantů ze ság o dávnověku s revenanty ze ság o 

Islanďanech 

 

10.1 Kdo a proč se stává revenantem? 

V ságách o dávnověku se ve všech případech, které jsem zmiňovala, stávají revenanty 

lidé, kteří byli silnými bojovníky. Tito lidé byli výborní válečníci a charakteristické pro ně bylo 

šílenství, do kterého se dokázali dostat během boje. Touto vlastností se lišili od obyčejných 

lidí, jako byli sedláci, rybáři a podobně. Tom že byli obávanými osobami, je pak předurčovalo 

k tomu, aby se z nich stali revenanti, protože se jich lidé obecně obávali. Tento aspekt se 

objevuje i v ságách o Islanďanech, ale nejde v tomto případě o silného bojovníka, ale spíše o 

člověka, který byl za života zlý a konfliktní, nebo například samotářský a málomluvný. 

V ságách o Islanďanech je paleta důvodů k obavám z nějaké osoby mnohem různorodější. 

Není to vždy jen konfliktní osoba. Lidé se mohli někoho obávat i protože například tato osoba 

stále věří ve starou víru v době, když už bylo přijato křesťanství. Byla to tedy spíše odlišnost, 

která dotyčného předurčovala k revenantství. Další příčinou odlišnosti byl v uvedených 

ságách o Islanďanech i cizí původ. Případů, kdy se revenantem stal člověk, který právě přijel 

nebo připlul z jiné země je v ságách o Islanďanech poměrně velké množství. I to mohlo 

způsobovat odlišnost od ostatních lidí a tím i obavu. V těchto ságách je tato odlišnosti 

v příběhu dopředu uvedena a čtenář je tak připraven na to, že se tato osoba stane 

revenantem.  

Nejčastější příčinou k tomu, aby se někdo stal revenantem, je tedy v případě ság o 

dávnověku silná bojovná osobnost a v případě ság o Islanďanech je to nejčastěji odlišnost, 

která může mít více podob. Dalšími příčinami revenantství je v ságách o Islanďanech 

nemožnost provedení pohřebního rituálu, jako je utonutí na moři, nebo špatně provedený 

pohřební rituál, jako nevyplnění závěti, či nezašpendlení pohřebního roucha.  

Zajímavým rozdílem mezi žánry je, že v ságách o dávnověku je revenantství normálním 

prvkem, který podle děje není ničím způsobený, sice zde stávají revenanty lidé, kteří byli 

berserky nebo zdatnými bojovníky, ale jejich vstání z mrtvých nemá zjevnou příčinu, jako by 

to bylo běžnou záležitostí. V těchto případech nejsou líčeny žádné obavy v revenanta. 

Postavy v ságách pouze mohou varovat hrdinu příběhu, aby revenanta nevyhledával, ale lidé 
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z nich nemají obecně strach. Je to pravděpodobně způsobené tím, že revenanti v ságách o 

dávnověku nikdy nevystupují ze své mohyly a lidé se jich tak nemusejí obávat.  

V rodových ságách revenantství konkrétní příčinu má, lidé se už předem obávali, že se 

stane revenantem ten, kdo zrovna zemřel a měl předpoklady proto, aby se jím stal. Zároveň 

zde se zde revenanti volně pohybují podle své vlastní vůle. Proto je v těchto ságách strach 

líčen mnohem více.  

 

10.2 Kdy nebo v jaké situaci se objevují?  

Odpověď na tuto otázku úzce souvisí s rozdělením revenantů na ty, co se volně pohybují 

a na ty, co obývají mohylu. Pro ságy o dávnověku jsou typičtí revenanti, kteří obývají mohylu. 

Zde je důvod pro jejich zjevení většinou spojený s nějakým úmyslem hrdiny příběhu, který 

následně revenanta zneškodní jen proto, aby dosáhl své záměru. Tento úmysl hrdiny je 

nejčastěji touha po bohatství nebo touha po slávě. Revenant se tedy v příběhu objeví, až 

když ho hrdina příběhu sám vyhledá a vstoupí do jeho mohyly. Revenanti mají tedy v těchto 

ságách spíše pasivní funkci strážců pokladu nebo nějakého vědění. Revenanti jsou zde 

připoutáni ke své mohyle. Jejich mohyla je jako jejich druhý dům. Z této mohyly vůbec 

nevycházejí a ve většině případů v nich ochraňují svůj poklad, který neshromáždili za života. 

A právě tento poklad je nejčastějším důvodem, proč hrdinové ság navštíví mohylu a 

s revenantem se setkají. O tomto rozdělení revenantů píše i Jakobsson87 Ten rozdělil 

islandské duchy podle jejich chování a funkce, na strážce a upíry. Strážci jsou ti, kteří 

setrvávají ve své mohyle a hlídají většinou nějaký poklad. Bývají méně zlomocní než druhá 

skupina nemrtvých, ačkoliv i oni dokáží být při hlídání svého pokladu velmi agresivní. Druhou 

kategorii upírů pak representují ti revenanti, kteří se volně pohybují po okolí, z jiného 

důvodu, než je hlídání peněz. Termín upíra ale používá jen jako přirovnání, tito revenanti se 

nechovají a nevypadají jako upíři, které známe z literatury ze střední Evropy. Toto rozdělení 

podle Jakobssona ale není tak striktní, jak se může zdát. Do skupiny strážců zařadil i Hrapa ze 

Ságy o lidech z Lososího údolí. Ten se sice pohybuje i mimo svou mohylu, ale v první řade se 

stal revenantem, protože byl lakomý a žádal od své ženy, aby ho pohřbila pod dveřmi domu, 

aby mohl hlídat svůj majetek i po smrti. Chadwick rozděluje revenaty stejným způsobem. 

                                                           
87 Jakobsson, The Vampires and Watchmen, s. 289 - 291 
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Podle ní v příbězích, které se vztahují k Norsku, se málokdy dají najít revenanti, kteří opouští 

své pohřební místo. Oproti tomu duchové na Islandu se volně pohybují. 88 

Proč se v ságách o dávnověku objevují spíše revenanti v mohylách a v ságách o 

Islanďanech mohyly hrají menší roli? Seveřané pokládali mohyly za velmi významný kulturní 

rys, ale křesťanství změnilo způsob pohřbívání z mohyl na ukládání těla pod zem. 89 Jelikož 

Island byl kolonizován až v 9. století, nebyla zde tradice mohyl tak dlouhá, a to i snižovalo 

počet mohylových scén v ságách. Naproti tomu ve Skandinávii byla tato tradice dlouhá, a tak 

se zde scény s revenanty v mohylách objevují mnohem častěji. 90  Dalším důvodem může být 

čas vzniku ság. Rodové ságy jsou mladší, zatímco ságy o dávnověku vznikaly později, kdy 

narůstala obliba fantaskních příběhů. 91  

Mohylová scéna, jako je setkání Hervary s jejím otcem Angatýem, kdy byla mohyla 

obklopena mohylovými plameny, je jedním z literárních klenotů, které se v sáze nacházejí a 

je svým motivem charakteristická pro ságy o dávnověku.  Rozšířenost tohoto motivu 

v ságách o dávnověku dokazuje, že se jednalo u časté kulturní téma, jenž se oddělilo od 

závislosti na historickém kontextu a stalo se svébytnou součástí kulturních představ. Toto 

oddělení od faktické roviny ilustruje skutečnost, že v této době docházelo v Evropě 

k hromadnému vykrádání hrobů, ale tato skutečnost se neodrazila v literárních motivech té 

doby. Zatím co ve Skandinávii docházelo k vylupování mohyl jen zřídka, přesto hraje 

mohylová scéna významnou roli v literární tvorbě. Mohylové scény jsou pro Skandinávii 

téměř typickým rysem. 92 

Role revenantů v ságách o dávnověku, jež se omezují na scény v mohyle, jsou většinou 

jasně dané a mají určitou formu, které se drží všechny příběhy. Touto rolí je většinou role 

strážce pokladu a jisté překážky, které musí hrdina ságy zdolat, aby dostal poklad, po kterém 

touží, nebo aby získal slávu a prestiž, jaká mu chybí.  

V ságách o Islanďanech se oproti tomu revenanti volně pohybují. Objevují ze své 

vlastní vůle, protože je k tomu přiměje nějaký důvod. Někteří se vrátí, protože nebyla 

vyplněna jejich závěť, někteří se vrací, aby dořešili záležitosti, které nestihli dokončit nebo 

                                                           
88 Chadwick, Norse Ghosts, s. 50 
89 Kozák – Ratajová, Mrtví a jejich poklady, s. 6 
90 Kozák – Ratajová, Mrtví a jejich poklady, s. 13 
91 Kozák – Ratajová, Mertví a jejich poklady, s. 18-19 
92 Kozák – Sága o Hervaře, Komentář, s. 128 
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aby se pomstili. Situace, kdy se objevují, jsou proto mnohem různorodější než v ságách o 

dávnověku. Mohou terorizovat okolí své mohyly, ale klidně i celou vesnici, nebo celý kraj. 

Jsou to všichni revenanti, kteří se objevují v ságách o Islanďanech, kromě Kara v Sáze o 

Grettim. Případ Kara v Sáze o Grettim je klasíckým příkladem prolomení mohyly, jaký 

nacházíme v ságách odávnověku. To se podle J.Kozáka shoduje s jejím poněkud hraničním 

statutem, protože tato sága obsahuje celou řadu motivů, které jsou blízké mýtům a 

pověstem, takže stojí téměř na půl cesty k ságách o dávnověku.93 Sága o Grettim je také 

jednou z nejmladších rodových ság. Vzhledem k tomu, že se vkus publika proměňoval, mají 

mladší ságy sklon obsahovat více fantaskních prvků, než ságy straší. Tím je tato sága ve svém 

žánru ojedinělá. 94 

Kromě určení polohy, kde se Revenanti objevují, je také možné určit i časový rámec 

jejich výskytu. Zvláště častým obdobím, kdy se tyto nadpřirozené bytosti objevují, jsou 

Vánoce a Velikonoce, ale to pouze v ságách o Islanďanech, v ságách o dávnověku se zjevení 

revenanta neváže na žádné zvláštní období, protože se zde revenanti nezjevují, ale hrdina 

příběhu je sám vyhledá. 

 

10.3 Jak se liší od živých lidí? 

 Revenanti mají mnoho společného s živými lidmi. Jsou jim podobní fyzicky, mají stejné 

pocity a motivace. Stejný je i jejich vztah k příbuzným lidem nebo k přátelům. I po smrti si 

pamatují, kdo patřil do jejich rodiny a mají k němu často podobný vztah jako za života. 

Někteří duchové na chvíli přestanou se svým řáděním, když je v blízkosti jejich příbuzný. Pře 

mezi Hervarou a jejím otcem probíhala na slovní úrovni, když si Hervara přišla pro jeho meč. 

Kdyby přišel kdokoliv jiný pro poklad, nejspíš by se spustila bitva. Tento znak, to že si 

revenanti pamatují příbuzenské vztahy i po smrti, se objevuje často v obou typech žánrů.  

Přesto lze najít určité odlišnosti, a to podobné v obou žánrech. Revenanti se liší živých 

lidí í tím, že jsou velcí, strašidelní, silní, mají strašlivé oči a často mají černou barvu.   

 V ságách o Islanďanech se kromě těchto znaků, objevují i revenanti podobní mrtvole. 

Jsou nafouklí, protože se jejich těla již rozkládají. Mohou na nich být vidět znaky toho, jak 

                                                           
93 Kozák, Sága o Hervaře, Komentář, s. 132 
94 Kozák – Ratajová, Mrtví a jejich poklady, s. 17 



 

40 
 

zemřeli. Jsou ušpinění od hlíny, páchnou nebo v případě utonutí na moři, z nich teče voda. 

Dalším rozdílem je, že oproti revenantům v rodových ságách, jsou revenanti v ságách o 

dávnověku více fantaskní. Objevují se zde revenanti, kteří mají drápy, pomocí kterých mohou 

bojovat, dokáží se změnit v trolla, nebo pojídají zvířata i lidi.  

Dalším znakem, který revenanty odlišuje od živých lidí, jsou jejich nadpřirozené 

schopnosti. Revenanti v ságách o Islanďanech dokáží ovládat nebo usmrtit zvířata, mohou se 

do nich dokonce vtělit. Revenanti v ságách o dávnověku ovládat zvířata neumí, ale mají jiné 

nadpřirozené schopnosti. Například se dokáží proměnit v trola, nebo mají dlouhé drápy.  

 

10.4 Jak se dají zneškodnit 

V tomto bodě se oba typy ság také shodují, nicméně ságy o dávnověku jsou na 

informace o revenantech celkově skoupější a mnohem méně různorodé. Společným krokem 

v obou žánrech, ke kterému lidé v případě zneškodnění revenanta přistoupí, je jeho spálení, 

ale v ságách o Islanďanech před spálením ještě často předchází přemístění těla do jiného 

hrobu dál od lidí a v případě ság o dávnověku předchází spálení těla ještě useknutí hlavy, aby 

bylo opravdu zajištěno, že se mrtvý znovu nevrátí.  

V obou žánrech se objevuje i souboj s reventem, ať už slovní nebo fyzický, za účelem 

jeho zneškodnění, ale tento souboj k zneškodnění většinou nevede a musí se přistoupit k již 

zmíněným krokům, jako spálení těla atd.  

V ságách o Islanďanech se ještě v jednom případě objevuje další možnost, jak zneškodnit 

revenanta, je jím soud přede dveřmi. V ságách o Islanďanech se tento soud prováděl 

v případě utonulých lidí, pravděpodobně proto, že zde nebyla možnost vykopat mrtvá těla a 

přemístit je dál od vesnice, nebo je spálit, nicméně tato možnost je ságách zmíněna jen 

jednou.  

Na závěr bych ještě ráda zmínila jeden zajímavý aspekt spojený se zneškodněním 

revenantů. Přemožení revenanta je v ságách spojeno se zlepšením sociálního statusu. 95  

Tento aspekt probírá ve své práci, Messages from the Otherworld, Kirsi Kanerva. Zde 

rozebírá nejen příběh Kjartana, jako muže s pochybným původem, který si díky svému 
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jednání vydobil postavení uznávaného muže, ale zmiňuje zde ve stejném smyslu i Ólafa, 

který zneškodní Hrappa v Sáze o lidech z Lososího údolí. I on, stejně jako Kjartan, se narodil v 

nepotvrzeném sexuálním svazku. V tomto případě jako syn konkubíny. Ólaf přemůže Hrappa, 

poté ho vykope a spálí a Hrapp se už nikdy víc neukáže. Tím si Ólaf také vydobyl lepší sociální 

postavení a stal se uznávaným člověkem. Podle K. Kanervy tyto dva příklady podporují 

myšlenku, že neklidní mrtvý v ságách odkazují na otázku původu a na společenské normy, 

které jsou s tím spojeny. Neklidní mrtvý tak poskytnou Kjartanovi i Ólafovi možnost změnit 

svůj sociální status.   
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11 Závěr 

Ve své práci jsem se rozhodla věnovat revenantům v ságách o Islanďanech a v ságách o 

dávnověku. V těchto ságách vedle sebe existovalo křesťanství a pohanství a je patrné, že 

mimokřesťanská kultura měla určitou kontinuitu, která se v ságách právě projevuje.   

Revenanti ve Skandinávii jsou ti nebožtíci, jejichž tělo se nerozkládá, jsou naprosto 

hmotní a tělesní, stejně jako živý člověk a někdy by se dalo dokonce říct, že ještě hmotnější, 

protože není výjimkou, když je revenant, objevující se v ságách, tak těžký, že se nedá 

přemístit ani pomocí vozu a párů volů. Jejich korporalita je typickým znakem skandinávských 

revenantů a napříč všemi žánry ság96. Jsou velcí, strašliví a často mají zvláštní a děsivý výraz 

v očích. Díky tomu se s nimi dá zápasit, dají se zranit a konečně se dají i „zabít“. Z tohoto 

hlediska se tyto bytosti dají přirovnat spíše k evropským upírům, než k duchům v podobě 

duše či stínu.  

Nejdůležitějším a nejvíce výrazným rozdílem mezi těmito žánry ság, které jsem 

zmiňovala, je onen volný pohyb revenantů v ságách o Islanďanech a typičtí mohyloví 

obyvatelé v ságách o dávnověku. Tento rozdíl souvisí pravděpodobně se stářím ság. Island, 

odkud pocházejí rodové ságy, byl osídlen až v 9. století, je zde proto kratší tradice pohřbívání 

do mohyl, zatímco ve Skandinávii, kde se odehrávají ságy o dávnověku, je tradice mohyl 

mnohem delší, a proto se zde objevuje více příběhů v mohylách. Podle toho, jestli se 

revenant může volně pohybovat, jak je mohylovým strážcem pokladu, se pak odvíjí i jeho 

pole působnosti v příběhu ságy.   

Během celé práce jsem se snažila držet mnou vytyčených otázek, abych dokázala 

objektivně posoudit, jaké jsou mezi revenanty v ságách o Islanďanech a v ságách o 

dávnověku rozdíly.  

Zjistila jsem, že revenanty se nejčastěji stávají osoby, kterých se ostatní členové 

společnosti z nějakého důvodu obávali již za života. V ságách o dávnověku způsobuje tuto 

obavu síla a bojovnost, jakou osoby, které se poté stanou revenanty, disponují. V ságách o 

Islanďanech se aspekt obavy, jako příčiny revenantství, objevuje také, ale nemá podobu 

pouze obavy ze silného bojovníka. Těchto důvodů k obavám je v ságách o Islanďanech celá 
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řada, zejména konfliktní osobnost za života, nebo jakákoliv odlišnost od zbytku společnosti, 

jako například cizí původ, nebo jiná víra. Odlišný člověk, kterého se lidé báli, se pak lehce 

stává adeptem na „z mrtvých vstání“.  

Revenanti a jejich zjevování má v rodových ságách často spojitost s Vánoci nebo 

Velikonoci. Tato období jsou spojena s dobou přechodu. Je to tedy čas, který je náchylnější 

na možnost zjevení mrtvých. Zároveň je toto období spojeno se vzpomínkou na mrtvé. Poté 

se nejčastěji revenanti objevují v noci, nebo v zimě, kdy jsou dny krátké a celkově je tato 

doba obdobím temna. V ságách o dávnověku není zjevení revenanta vázáno na určitou dobu, 

protože se revenat v pravém smyslu nezjevuje. Objevuje se v příběhu až v době, kdy ho 

hrdina příběhu z nějakého důvodu sám vyhledá. Tímto důvodem může být vidina pokladu 

nebo dohoda s přítelem. 

Od živých lidí se revenanti v mnohém neodlišují. S živými lidmi mají společnou 

mentalitu. Pamatují si, kdo byl jejich přítel i nepřítel. Pamatují si kdo byla jejich rodina a na 

tyto osoby většinou neútočí, ačkoliv to není pravidlem. Po smrti si pamatují i nedořešené 

události či spory, které se po smrti snaží dořešit. Jejich druhý život je určitým pokračováním 

toho prvního. Od živých lidí se liší hlavně vzhledem. Jsou strašidelní, mají větší postavu než 

obyčejný člověk, jsou černí nebo projevují známky okolností jejich smrti, jako je například 

stékající voda z oblečení při utonutí. Fyzický vzhled je spíše popisován v ságách o Islanďanech 

než v ságách o dávnověku. Další důležitou věcí, kterou se odlišují od živých lidí, jsou 

nadpřirozené schopnosti. Revenanti v ságách o Islanďanech umí usmrtit a ovládat zvířata, 

zatímco revenanti v ságách o dávnověku mocí nad zvířaty nedisponují, ale dokáží se 

proměnit v trola nebo bojovat silnými drápy.  

Zneškodnit se dají většinou velmi obtížně. Rádi kladou velký odpor a nechtějí se jen tak 

vzdát. Některé je dokonce potřeba zneškodnit několikrát po tom, co první opatření 

nepomohla. V ságách o Islanďanech se většinou jako první přistoupí k vykopání těla z mohyly 

a jeho přemístění dál od místa obývaného lidmi. Pokud to nepomůže, tělo se vykope znovu a 

tentokrát se spálí na popel. Někdy stačí dodržet nebožtíkovo poslední přání, aby se přestal 

zjevovat. V ságách o dávnověku se objevuje jen useknutí hlavy a opět spálení těla.  
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