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Bakalářská práce Ivety Binarové Role revenantů v ságách o Islanďanech a 

v ságách o dávnověku si klade za cíl vyzkoumat kulturní pozici navrátilců ze 

záhrobí v předkřesťanské a raně křesťanské severské kultuře. Autorka ke své 

práci využila dva druhy literárních pramenů: tzv. ságy o dávnověku a ságy o 

Islanďanech, tedy prameny, jež vznikly v odlišném historickém kontextu a za 

jiným účelem. Na případě těchto dvou typů ság chtěla ukázat, k jaké proměně ve 

vnímání role revenantů v severské společnosti došlo pod vlivem přijetí 

křesťanství. Záměrem práce rovněž bylo zachytit, jak se severská, resp. 

islandská společnost lišila z hlediska vztahu k revenantům od západoevropské 

křesťanské společnosti. 

 Ve svém výzkumu si Binarová položila čtyři základní otázky: Kdo a proč 

se stal revenantem, za jakých okolností se lidé s revenanty setkávali, jak se 

revenanti lišili od živých lidí a jak bylo možné revenanty zneškodnit? 

V analytické části samostatně zpracovala výskyty revenantů v ságách o 

dávnověku a v ságách o Islanďanech. Interpretační problém pro Binarovou 

vyvstal ve chvíli, když si uvědomila, že okruhy ság, které zkoumala, odrážejí 

zcela jiný typ navrátilců ze záhrobí. Oba okruhy ság se lišily jak z hlediska 

původu revenantů, tak z hlediska jejich společensko-kulturní role. Na jedné 

straně stáli revenanti, kteří byli ještě během svého života nepříjemní, zlí či 

nevraživí a již v době jejich smrti se lidé báli, že se po jejich pohřbu stane něco 

zlého. Indikátorem revenantství byl špatný pohřeb či nedořešené věci během 

života. Ve druhém případě se revenanty stávali bojovníci a mocní válečníci, 

jichž se lidé rovněž obávali již během jejich života. 

 Binarová se rovněž zaměřila na rozdíly ve vzhledu revenantů a na odlišná 

vypořádávání se s nimi. Vysledované rozdíly jsou v obou typech ság značné: 

v jedněch se navrátilci ze záhrobí neliší od živých, ve druhých mají 

nadpřirozené schopnosti a mohou se převtělovat. V jedněch se volně pohybují a 

navštěvují živé, v druhých žijí v mohylách, nebo v jejich blízkosti, kde škodí a 

kde je zároveň živí navštěvují. Poněkud nejasná je podle Binarové příčina 

vstávání z mrtvých – občas ji nelze vysledovat vůbec. Každopádně při snaze 

plně odhalit vícero patrně svébytných podob revenantství v severské, resp. 

v islandské kultuře, by bylo třeba zkoumat i další typy ság, resp. další podoby 

zobrazování revenantů v severské literatuře. V tomto ohledu by ale z hlediska 

zpracovávaného pramenného materiálu autorčina práce přece jen přesáhla 

obvyklý úzus bakalářských pracích. Každopádně srovnání ság o dávnověku a 



ság o Islanďanech vykazuje značné rozdílnosti, pravděpodobně ovlivněné dobou 

vzniku ság a důvody jejich sepsáni, resp. i podobou jejich narativu.  

 Křesťanské vlivy jsou patrné pouze v ságách o Islanďanech. Projevují se 

dobou zjevování se revenantů na Vánoce a na Velikonoce. Tím však 

christianizace skandinávských navrátilců ze záhrobí končí. Na rozdíl od 

západního křesťanského světa, který od 13. století opanovala představa očistce a 

s ním spojené zjevování se navrátilců ze záhrobí, kteří prosí pozůstalé o 

vysvobození své duše z očistcových muk a o pomoc při dosažení spásy, se 

s ničím podobným v ságách nesetkáváme. Tato skutečnost je velmi překvapivá a 

Binarová ji po mém soudu měla ve své práci více zdůraznit, protože dosti 

zřetelně ukazuje, že ságy v jistém ohledu zůstávaly velmi rezistentní vůči 

křesťanské věrouce. Větší pozornost mohla Binarová věnovat typologizaci 

revenantů, protože v severském prostředí k nim řadí i osoby, které byly jen 

zdánlivě mrtvé, resp. živé – neživé, tedy bytosti, jež se opět vymykaly 

křesťanskému pojetí revenantství. 

 Práce Ivety Binarové každopádně splňuje požadavky bakalářské práce a 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ohodnotit stupněm dvě.  
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