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Abstrakt

Slovensky

V nasledujúcej  práci  sa  autorka  venuje  problematike  motívu  mágie  tak  ako  sa  objavuje  v 

stredovekej španielskej krátkej próze. Pracuje s nasledovnými dielami: Calila y Dimna,  Sendebar, 

El Conde Lucanor, Libro del Caballero Zifar a Libro de los Gatos. Z vymenovaných zbierok ďalej 

spracováva konkrétne vybraté poviedky, kde sa nachádza motív mágie. V úvodnej časti popisuje 

stredovekú históriu a žánre a podrobnejšie sa venuje ponímaniu mágie na základe dobových ale aj 

súčasných diel a publikácií. Vychádza z predpokladu, že stredoveká didaktická literatúra väčšinou 

popisovala  reálny  svet,  v  ktorom sa  čitateľ  pohyboval.  Motívy  mágie  sú  rozdelené  do  piatich 

celkov: Diabol, Druhý Svet, Čarovný Svet, Falošná Mágia a Medicínske Povery. V každej kapitole 

sa  venuje  jednému  konkrétnemu  prvku,  ktorý  sa  snaží  rozobrať  v  kontexte  poviedky  ale  aj 

stredovekej kultúry. Na konci každej kapitoly formuluje zhrňujúci záver. Na rozdiel od publikácií 

na tému mágie v španielskej literatúre, sa zameriava podrobnejšie aj na prvok mágie použitej ako 

klamstvo, keďže tento prvok sa objavuje často. 

V závere sa venuje problematike viery stredovekého človeka v mágiu a poukazuje na niektoré 

zaujímavosti  v  porovnaní  jednotlivých  motívov.  Ďalej  konštatuje,  že  v  stredoveku  bola  mágia 

súčasťou bežného života ľudí a, ako ukazujú skúmané príbehy, viera v ňu bola hlboko zakorenená, 

aj keď sa mierne jej zobrazenie líši od toho, čo by sme očakávali.

Español

La autora del siguente trabajo trata el tema del motivo de la magia como aparece en la corta 

narrativa española medieval. Trabaja con estos libros: Calila y Dimna, Sendebar, El Conde Lucanor, 

Libro del  Caballero Zifar y  Libro de los Gato.  De estos libros escoje los cuentos relevantes que 

contienen el motivo de magia. Al principio del trabajo trata los temas de historia medieval y la 

teoría de los géneros medievales y con mayor profundidad explica el tema de la magia en la Edad 

Media basándose en las  fuentes  de la  época  y contemporáneos.  Sale  de la  hipótesis  de que  la 

literatura didáctica, en la mayoría de los casos, describiera el mundo real, en el cual vivía el lector. 

Los motivos de magia están ordenados en cinco grupos: El Diablo,  El Otro Mundo, El Mundo 

Mágico,  La Magia como Falsedad y Las Supersticiones  Médicas.  En cada  capítulo estudia un 

motivo más minuciosamente y lo explica según el  conteto literario y  cultural.  Al final de cada 

capítulo formula una conclusión. Al contrario de otras publicaciones sobre el tema de la magia en 

literatura medieval española se centra también en el tema de la magia utilizada como mentira, con 

4



tal de que este elemento aparece a menudo en los exempla. 

En la conclusión trata el problema de la creencia del hombre medieval en la magia y menciona 

interesantes comparaciones entre diferentes motivos. Al final constata que, en la  Edad  Media, la 

magia era una constante en la vida medieval y como muestran los cuentos estudiados, la creencia en 

la magia tenía profundas raíces, aunque con pequeñas diferencias a lo que estamos acostumbrados.

English

The author of this dissertation addresses the motif of magic figuring in Spanish medieval short 

prose. The researched works of art are the following titles: Calila y Dimna, Sendebar, El Conde 

Lucanor, Libro del Caballero Zifar and Libro de los Gatos. Out of the aforementioned anthologies 

the author further analyses specific selected short stories which contain the motif of magic. The 

introduction  describes  medieval  history  and  literary  genres  and  more  closely  analyses  the 

interpretation of magic on the basis of both period and current literary works and publications. 

Author presupposes medieval didactic literature for the most part describes real world which the 

reader  is  acquainted  with.  The  motifs  of  magic  are  divided  into  five  sections:Devil,  Afterlife, 

Magical Realm, Fake Magic and Medical Superstitions. Each chapter addresses one particular topic, 

analyzing it in the context of the researched stories but also in the context of medieval culture as a  

whole. The end of each chapter offers a comprehensive summary. In contrast  with publications 

dealing with the topic of magic in the Spanish literature, the dissertation focuses more closely on 

the element of magic used as trickery as this view of magic is widely represented in the literature.

The conclusion  discusses  the  issue  of  faith  in  a  life  of  a  medieval  man and also refers  to  

interesting observations from comparison of individual motifs. The dissertation concludes with the 

assertion magic was part of everyday life in the Middle Ages and faith in it was deeply rooted as 

shown in the researched stories,  however  there  are  a  few deferencies  between what  we would 

expect and what do we find.
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Úvod 

Stredoveký svet v spojitosti s mágiou je predmetom mnohých publikácií, avšak je ich len menej, 

ktoré sa pokúšajú interpretovať konkrétne literárne diela vo svetle poznatkov o mágií, ktoré máme v 

našej dobe. Ja sa vo svojej práci pokúsim, aj keď len na malom literárnom korpuse, ktorý mi bol 

poskytnutý z rôznych zdrojov, syntetizovať poznatky o motíve mágie v konkrétnych poviedkach. Aj 

malý literárny korpus nám môže načrtnúť relatívne široké pole pôsobenia mágie a povier. 

V prom rade  je  nutné  načrtnúť  si  literárny  a  historický  kontext,  v  ktorom skúmané  diela 

vznikali.  V názve práce sa nachádza pomenovanie „poviedka“,  preto si aj  tento termín musíme 

lepšie vysvetliť a odôvodniť  jeho použitie v tejto práci. Na to aby sme mohli správne pochopiť 

fungovanie mágie v stredovekej spoločnosti, musíme si priblížiť názory uznávaných autorít, ale aj 

uvedomiť  si,  práve  na  základe  fungovania  stredovekej  literatúry,  že  medzi  ľudmi  kolkovali 

najrôznejšie povery. 

V názve svojej práce pracujem s pojmom poviedka. Niekto by mohol namietnuť, že tento žáner 

nie je v stredovekej literatúre prítomný. Teória žánrov sa začína odvíjať až v oveľa neskoršej dobe 

ako je stredovek a stredovek ako taký je kvôli  častej  syntéze žánrov ťažko opísateľný.1 Mojim 

cieľom v tejto práci nie je vysloviť nejakú literárnu teóriu o žánroch. Pre svoje účely si ale musím 

zadefinovať pole,  ktorému sa budem ďalej venovať.  V kapitole o krátkej próze v stredovekých 

žánroch sa budem venovať bližšej špecifikácií pojmu exemplum či poviedka. Vo výbere skúmaných 

diel som stála pred problematikou rozprávania prozaického a veršovaného, nakoľko aj Gonzalo de 

Berceo alebo Juan Ruiz sú často krát zaraďovaní do zbierok stredovekých poviedok. Napríklad v 

knihe  Cuento y novela corta en españa od Maríe Jesús Lacarra sa okrem zbierok ako  Calila y  

Dimna stretneme práve s  príbehmi od Juana Ruiza alebo z  Libro de Alexandre. Ja som sa, pre 

ustálenie pracovnej metódy, rozhodla venovať sa výlučne próze,  nakoľko popis mágie v širšom 

korpuse by prekračoval hranice tejto práce.  

Zaujímavé na exmeplách je ich výhoda voči iným dielam literatúry, a tá spočíva na ich zrejmom 

zámere. Ich didakticko poučný charakter nám umožňuje ľahko vyvodiť zmysel danej poviedky.  Na 

základe takého ponaučenia z príbehov zistíme napríklad, ako mal fungovať prvok mágie, či bol 

predmetom morálneho poučenia alebo nie.  Autor sám sa vyjadruje k téme, o ktorej pojednáva vo 

svojom príbehu. Môžeme posúdiť, či autor odsudzuje nejaký typ správania alebo nie. Odhaľuje nám 

kus stredovekého zmýšľania. Toho, čo mal vnímať aj stredoveký čitateľ.  Exemplum, nám svojou 

1 K tejto téme viz : JAUSS, Hans Robert. Literatura medieval y teoría de los géneros. [online].[cit. 2011-8-7]. 
Dostupné z: <http://www.quedelibros.com/libro/82456/Literatura-medieval-y-teoria-de-los-generos.html>.

8



náučnou povahou odzrkadľuje istú realitu, v ktorej žili alebo, v ktorú verili vtedajší ľudia. 

Z pohľadu dnešného čitateľa má exemplum inú hodnotu. Vytráca sa z neho dôraz na samotné 

poučenie a je brané len ako príbeh. Podobne sa dialo aj so samotným žánrom didaktickej poviedky, 

ktorá postupne strácala svoj didaktický charakter a začala slúžiť najmä na pobavenie V stredoveku 

sa v exemplách objavovali ľudia a charakterové prototypy a situácie, s ktorými sa ľudia stretávali.  

Isteže, mnohé príbehy sú aplikovateľné aj dnes, ale práve tie s motívom mágie sa nášmu ponímaniu  

sveta vzdialili asi najviac. Exemplá boli stredovekému človeku predkladané ako skutočné udalosti, 

ktoré sa niekde mohli stať. Tým sa mohol človek vžiť do situácie, z ktorej si mal neskôr zobrať 

reálne poučenie2. Tento faktor nám umožní pozrieť sa na skúmané poviedky aj z reálneho hľadiska 

viery a dogiem ľudí v stredoveku, nie len ako na fabulácie jednotlivých autorov. 

Treba si uvedomiť, že mágia tvorila časť sveta stredovekého človeka.  Samozrejme mnohí ju 

kritizovali ako kacírsku, mnohí sa snažili dokázať, že je to len povera a hlúposť, a že v skutočnosti 

nič  také nefunguje.  Avšak množstvo kritík  na túto tému nás  odkazuje k jej  častej   prítomnosti. 

Nemalo by zmysel kritizovať niečo, čo neexistuje. Zaujímavé je aj sledovať, ako sa rôzne autority 

stavajú k tejto téme. Lope Barientos, napríklad na jednej strane tvrdi, že démoni nebudú počúvať 

mága a ani nemajú takú moc, aká sa im pripisuje, na druhej strane však dodáva, že aj tak je ich 

činnosť  trestuhodná,  lebo  sa  svojimi  myšlienkami snažia  postaviť  voči  Bohu.  Znamená  to,  že 

častokrát nejde o to, či mágia skutočne funguje alebo nie, ale ako k nej pristupujú jednotlivé osoby. 

Človek, ktorý neverí v jej účinnosť, sa ju logicky nebude snažiť ani praktikovať, takže sa nepreviní 

voči Bohu. Zato človek, ktorý v jej účinnosť verí bude vo väčšom pokušení sa k nej uchýliť. A nech 

už ju bude chcieť využiť k akýmkoľvek cieľom, vždy je to proti božiemu zákonu.  Proti tomuto 

názoru sa stavia neskorší spis Malleus Maleficarum.  Tu sa tvrdí,  že ten kto popiera skutočnosť 

existencie  čarodejníc,  len  zakrýva  vlastnú  čarodejnícku  činnosť,  alebo  sa  proste  stavia  proti 

kresťanskej  dogme,  ktorá  tvrdila  že  čarodejnice  existujú,  čo  bolo  v  tom  období  rovnako 

trestuhodné. 

Sekundárna literatúra,  s  ktorou som pracovala bola vždy veľmi zaujímavá.  Najjednoduchšie 

bolo nájsť práce na tému stredovekej mágie všeobecne, avšak literatúre a mágií sa venujú väčšinou 

len odborné články. Našla som len jednu publikáciu, ktorá sa zameriava na výskum mágie a povier 

v španielskej literatúre, Magia y superstición en la literatura castellana medieval ( Mágia a povery 

v kastílskej  stredovekej  literatúre).  Táto publikácia mi bola veľmi poučnou, avšak v niektorých 

bodoch  s  jej  autorom,  Antonio  Garrosa,  musím  nesúhlasiť.  Antonio  Garrosa  vo  svojej  knihe 

spracováva aj motív zázraku, no ja  považujem tento prístup za chybný, pretože ak je pre súčastného 

2 LACARRA, María Jesús.  Cuento y novela corta en España, Edad media. Barcelona: Crítica,  1999. s. 30
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človeka aj  náboženský zázrak súčasťou nadprirodzených udalostí,  pre stredovekú spoločnosť sa 

jednalo o dve rozdielne veci.  Božská sila bola všemocná  len jeho vôľa viedla k uskutočneniu 

zázraku. Taktiež svätci mohli robiť zázraky, no tiež vždy s božskou pomocou. Činy mága  alebo 

čarodejnice sú v tomto smere úplne rozdielne.  Magickému umeniu je pripisovaná spolupráca s 

diablom, ktorý stojí na opačnom konci morálneho rebríčku. „Lo que se consigue por el poder de 

Dios no tiene nada que ver con lo que se logra con la hechicería.“3 Stredoveký autori by nikdy 

nenazvali zázrak mágiou, pretože mágia v sebe skrýva negatívne konotácie. 

Pretože mágovia sa snažia zmeniť tok osudu predurčeného Bohom a chcú odhaliť tajomstvá, 

ktoré môže vedieť len Boh, no navyše sa paktujú so silami, ktoré sú v opozícií s božskou mocou, sú 

vyslovene zlé a jediné, čo pôsobia sú hriechy. Preto sa vo svojej práci nebudem zaoberať božími 

zázrakmi, alebo zázrakmi svätcov, ktoré spadajú do rituálov náboženských.

Literatúra  venujúca sa popisu mágie v stredovekej tvorbe sa  väčšinou sa venuje len prostému 

opisu jednotlivých prvkov, no málo kedy vysvetlí, prečo bol v tom ktorom diele použitý práve tento 

prvok alebo odkiaľ pochádza, poprípade sa venuje len jednotlivým príbehom. Antonio Garrosa vo 

svojej  práci  pracuje  s  obrovským  množstvom  materiálu  stredovekej  španielskej  literatúry,  no 

najčastejšie  urobí  len  popis  deja  a  autorovej  osobnosti.  Ja  sa  pokúsim venovať  sa jednotlivým 

magickým prvkom, ktoré sa objavujú v poviedkach. Treba vysvetliť ich možný pôvod a zmysel. 

Napríklad, keď je jeden príbeh založený na vstupe rytiera do kráľovstva pod vodnou hladinou, je 

treba povedať, kde inde sa ešte vyskytuje podobný prvok, v akých kultúrach, prečo voda, s čím sa 

spája  čarovné  kráľovstvo.  Po  zodpovedaní  týchto  otázok  zistíme,  že  tento  motív  je  veľmi 

komplexný.  Stretávame sa  s  ním v  rozprávkach,  keď hrdina  putuje  do  záhrobia.   Samozrejme 

popísať  podrobne,  každý  prvok  aj  tak  malého  korpusu  s  akým pracujeme,  je  úloha  nesmierne 

zložitá.  Treba  brať  do  úvahy,  že  verzie,  ktoré  sa  nám  dochovali  sú  pravdepodobne  značne 

pozmenené oproti svojmu originálu. Prešli mnohými storočiami vývoja a to často nie na území, kde 

vznikli. Indické príbehy, ktoré sa nám dochovali, majú veľa spoločného s ľudovou slovesnosťou, no 

získali aj prvky kresťanskej kultúry, v ktorej sa nakoniec objavili. Na posúdenie toho, či je v jednej 

poviedke viac z ľudovej slovesnosti alebo, nakoľko ju ovplyvnila kresťanská kultúra, by  bolo nutné 

mať podrobný prehľad jednotlivých prvkov indického a európskeho folklóru. Našťastie sa touto 

témou zaoberali už mnohý antropológovia, ktorý sa snažili katalogizovať ľudové rozprávania. No 

napriek svojej podrobnej práci sa názory mnohých na jednotlivé elementy príbehu líšia. Existujú 

3 (to, čo sa dosahuje pomocou Boha, nemá nič spoločné s tým, čo sa dosahuje pomocou mágie.) - Všetky nasledujúce 
preklady beletrie aj odbornej literatúry sú urobené autorkou práce. - ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando. Arte mágica y  
hechicería medieval, Tres tratados de magia en la corte de Juan II. Valladolid: Diputación Provincial, 2000. s. 60
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rôzne teórie, ktoré vysvetľujú význam rozprávok a nikto s určitosťou nevie povedať, že tak ako to 

interpretuje, to aj bolo myslené pôvodne. Treba ale dodať, že je niekoľko veľmi podrobných prác, 

ktoré berú do úvahy aj rôzne verzie rukopisov a aj verzie príbehu v iných krajinách, ktoré nám 

pomáhajú osvetliť ich zmysel.

 Z pohľadu poverčivosti bude zaujímavé sledovať aj protagonistov poviedok. Postavy, ktorých 

správanie ústi do pointy príbehu majú svoj určitý postoj k mágii. Niekedy ju používajú ako klam, 

niekedy sa dokonca dostanú do iného sveta, a niekedy mágia naozaj funguje v ich „poviedkovom“ 

svete. Tieto príbehy sú často krát veľmi podobné rozprávkam, ale ak by sme mali urobiť krátke 

porovnanie stredovekých exemplí  a  rozprávky zistíme,  že na rozdiel  od rozprávky sa poviedky 

v stredoveku spísané snažia poučiť. Veľa krát sa jedná o kráľa alebo dvorana, ktorý potrebuje radu. 

Rada, ktorá mu je daná, musí mať nejaký odkaz do reality, aby mohla byť aplikovateľná. Rozprávky 

nemusia mať odkaz smerom do reálneho života. „Pohádka je záměrná a poetická fikce. Nikdy se 

nevydává za skutečnost." Pohádka jé smyšlenka, píseň je skutečný příběh," říká přísloví. "Pohádka 

bájí, písnička ladí." V dnešním jazyce je slovo "pohádka" synonymem slova "lež".”4 

Po preštudovaní literárneho korpusu som sa rozhodla kapitoly svojej práce rozdeliť na základe 

najvýraznejších motívov objavujúcich sa v poviedkach do piatich celkov.

Prvou skupinou je motív  Diabla v poviedkach. Diabol funguje ako samostatná  nadprirodzená 

postava v inak reálnom svete. Stretávame ho v spoločnosti zlodejov, kupliarok alebo pôsobí ako 

výstraha  proti  prepadnutiu  hriechu.  Bližšie  sa  jeho  zobrazeniu  v  stredoveku  a  jeho  veľmi 

zaujímavému vývoju budem venovať v kapitole o náčrte stredovekej mágie. 

Druhou skupinou je Druhý Svet. Prejavuje sa tu prvok prechodu, putovania, či straty. Hrdina sa 

z reálneho sveta dostáva do iného sveta, kde platia iné pravidlá a iné fyzikálne zákony. Hrdina v 

týchto príbehoch prežíva nejaké nebezpečné dobrodružstvo, prechádza skúškou alebo niečo hľadá. 

Je definitívne zachránený, až keď vyjde z tohto sveta.

Veľmi  podobnou kategóriou  je  Magický Svet.  Do tejto  kategórie  spadajú  príbehy,  ktoré  sa 

odohrávajú od začiatku do konca vo svete kde sa dejú pre nás nereálne veci, ale pre postavy v 

príbehu to nie je nič neobvyklé.  Tieto príbehy majú najbližšie k čarovným rozprávkam.  Príkladom 

príbehu, ktorý je viac rozprávkou ako exemplom je už  príbeh o myške premenenej na dievčatko zo 

zbierky  Calila  y  Dimna.  Stretávame  sa  tu  s  folklórnymi  motívmi,  ktorým sa  nedá  vyhnúť  pri 

spracovávaní motívu mágie. Pri zapisovaní tieto folklórne témy prešli modifikáciami, takže sa nám 

nezachovali priamo zo stredovekej literatúry čisto ľudové rozprávania. Predovšetkým tieto príbehy 

4 PROPP, Jakovlevič Vladimír. Morfologie pohádky a jiné studie. Prekl Červenka; Pittermannová; Šmahelová. 
Jinočany: H&H, 1999. s. 275

11



boli upravené v zmysle poučenia a niektoré motívy z nich boli celkom vynechané. 

Štvrtou kategóriou je Mágia ako Faloš. Už som hovorila o dôležitosti viery v prípade mágie. My 

sa môžeme dohadovať, či skutočne funguje alebo nie, a so súčasnými  poznatkami by sme mohli 

stredoveké povery odsúdiť ako neúčinné.  Ale to je pohľad z dnešnej perspektívy.  Mňa zaujíma 

stredoveký názor.  Pri  prečítaní  zbierky  El Conde Lucanor si  uvedomíme,  že okrem príbehov s 

motívom funkčnej mágie, objavíme aj príbehy, kde čitateľ od začiatku vie, že mágia tu zohráva 

úlohu klamu. Antonio Garrosa vo svojom objemnom diele  Magia y superstición en la literatura  

castellana medieval, opisuje množstvo príkladov mágie v literatúre, ale vždy sa zameriava len na 

prípady,  keď  sa  jedná  o  mágiu  z  pohľadu  čitateľa  funkčnú.  Pritom  vynecháva  príklady,  keď 

podvodníci  presvedčia ostatných o svojich magických schopnostiach.  Podľa môjho názoru,  keď 

chceme spracovať motív mágie v stredoveku, musíme prihliadnuť aj k týmto prípadom. Ukazujú 

nám do reálneho sveta  a na poverčivosť ľudu. To, že tu  kúzla nefungujú vedia podvodníci,  no 

ostatné postavy, najčastejšie kráľovia alebo ženy, sa ľahko stávajú obeťou podvodu. Keď máme 

urobiť prehľad názorov o mágii v stredoveku, nájdeme názory, ktoré jej prikladajú skutočnú moc, 

ale aj vyslovenú kritiku jej nefunkčnosti. Nevidím teda dôvod, prečo vynechávať tento pohľad v 

popise mágie v literatúre. 

Piatou skúmanou oblasťou je Medicínska Povera. Táto sa objavuje len v jednej poviedke od 

Dona Juana Manuela,  ale pre jej  jedinečnosť som sa rozhodla jej  venovať samostatnú kapitolu. 

Ostatné spracované príbehy tento prvok neobsahujú a ak áno, tak len vo veľmi minimálnej miere. 

 Mojou úlohou bude na základe tohto rozdelenia priblížiť aspoň trochu, na základe dostupnej 

literatúry,  magické  zmýšľanie  stredovekých  ľudí  a  vysvetliť  konkrétne  motívy objavujúce  sa  v 

skúmaných exemplách. Pri svojom bádaní som narazila neskôr aj na ďalšie zdroje, ktoré mi, ako 

som  už  spomenula,  rozsah  práce  neumožňuje  začleniť  do  môjho  výskumu,  ako  napríklad 

Documentos  y  castigos  de  Sancho  IV.   Výskum aj  takéhoto  relatívne  malého  korpusu  prináša 

bádateľovi nemálo nových poznatkov. 
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1. Historický a literárny kontext

Pojem stredovek zavedený talianskymi  humanistami sám o sebe vyjadruje prechodové obdobie 

medzi  dvoma epochami,  ktoré majú na seba nadviazať,  antika a humanizmus. Tento názov bol 

podrobený mnohým kritikám. Stredoveká doba  nemá presné vymedzenie a jednak jeho počiatok 

tak aj  jeho koniec sú dodnes predmetom diskusií.  Všeobecne zaužívaný názor je,  že stredovek 

začína  v 5.storočí,  určenie  vyplýva  z  dátumu pádu západo-rímskej  ríše,  a  dátum jeho konca  a 

začiatku  novoveku  je  približne  1492,  dátum  označujúci  objav  Ameriky  a  porazenie  poslednej 

moslimskej bašty v Španielsku5.

V ďalšej kapitole sa budeme venovať hlavne stredoveku približne od XI. storočia, pretože ranný 

stredovek sa nevyznačuje rozvojom románskej  literatúry na iberskom polostrove.  Dovtedy bola 

kultúra  v  rukách  moslimov.  Kresťanská  kultúra  sa  odvíjala  od  Biblie.  Pestovala  sa  najmä  v 

kláštoroch.  Iberský  polostrov  v  tomto  období  vynikal  arabskými  vedeckými  spismi,  ktoré  boli 

známe v celej Európe. 

V XI. storočí nastal vzrast populácie v Európe. Bolo to zapríčinené ekonomickým zlepšením 

situácie, ktoré sa prejaví vo všetkých vrstvách spoločnosti. Zväčšujú sa mestá a získavajú rôzne 

privilégiá,  fueros.  Tento nárast  bol spôsobený v najväčšej  miere zlepšením poľnohospodárstva, 

ktoré začalo využívať lepšie prostriedky na obrábanie pôdy6. Zlepšenie podnebia malo priaznivý 

dopad na pestovateľskú činnosť.  Do miest sa sťahuje stále viac ľudí, ktorí tu hľadajú prácu ale aj  

možnosti  štúdia,  čo spôsobuje evolúciu v spoločnosti.  Na západe polostrova sa rozvíja obchod. 

Obchodníci mali dokonca zvláštnu ochranu od panovníkov, tí im dávali rôzne úľavy,  francos7. Je 

dokázaná aj častá spojitosť medzi kráľmi a mestskými trhmi, ktoré sa konali každý rok8. V tomto 

storočí  sa  pod  vplyvom ekonomického  vzrastu  začína  rozvíjať  aj  architektúra,  ktorá  tak  dáva 

priestor pre nový umelecký sloh, sloh románsky. 

Aj napriek týmto zmenám stále prevláda feudálny typ spoločnosti, je markantné rozdelenie do 

troch základných stavov, šľachta duchovenstvo a sedliaci. Najvyššie postavený šľachtici a duchovné 

5 Niektorý historici zastávajú myšlienky, že skutočný novovek sa začína až v 18.storočí alebo, že stredovek končí až 
priemyselnou revolúciou, ktorá je známkou skutočnej zmeny a pokroku.  Viac k tejto téme viz. CURTIUS, Ernest 
Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří  Stromšík, Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998. 
Pre účely tejto práce sa budeme pridržiavať bežného datovania stredoveku, a to približne do roku 1500

6 JULIÁ, Santos; PÉREZ, Joseph; VALDEÓN, Julio. Historia de España. Madrid: Espasa Calpe, 2003. s. 58-59
7 ARTETA, Antonio; CAMPISOL, Juan Reglá; JOVER ZAMORA, José María; SERRANO, Carlos Seco. Dějiny 

Španělska. Prekl.Simona Binková, Jiří Kasl, Eva Mánková, Blanka Stárková, Vít Urban. Praha: Nakladatelství 
Lidové Noviny, 1995. s. 103

8 JULIÁ ;PÉREZ ;VALDEÓN. Historia de España. s.76
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osoby  boli  zároveň  aj  najväčší  vlastníci  pôdy.  Okrem  základných  troch  stavov  nájdeme  v 

stredovekej  spoločnosti  aj  ďalšie  skupiny ľudí.  Jednak sú to  rozvíjajúci sa obchodníci a potom 

osoby alebo celé skupiny, ktoré nepatria ani do jedného stavu, pretože sú zo spoločnosti vyčlenený 

kvôli svojmu pôvodu, moslimovia a židia,  alebo chorobe9.

Dôležitú  úlohu  v  živote  jedinca  zohráva  cirkev  a  viera.  Prvý  španielsky  kráľ,  ktorý  začal 

udržiavať bližšie styky s pápežským stolcom bol Sancho III. Veliký (1004-1035)10. Veľké zmeny 

priniesol IV. Lateránsky koncil, ktorého dôsledky spôsobili preniknutie moci cirkvi nie len na pole 

kléru ale aj do súkromných životov ľudu. Cirkev často zasahovala  do svetských záležitostí a moc 

kráľa a pápeža sa často dostávali do konfliktu. Mnohí aristokrati museli vstupovať do cirkevných 

rádov, aby tak zo seba zmyli hriechy. V XI. a XII. storočí sa začína presadzovať pustovnícky spôsob 

života, ktorý má napodobniť skromný život Ježiša a jeho učeníkov11. Miesta kde sa zdržiavali boli 

častokrát neskôr vybraté za miesta, kde sa postavil kláštor, kde si ich nasledovníci mohli pripomínať 

ich život. Duchovenstvo sa začalo výraznejšie odlišovať od bežného ľudu a členilo sa samo v sebe 

na vyššie a nižšie. V XII. storočí sa začína výrazne presadzovať mariánsky kult. Panna Mária spolu 

so  svätcami  je  oslavovaná,  skladajú  sa  o  nej  rôzne  piesne,  Cantigas.  Svätci  slúžia  ako 

sprostredkovatelia  medzi  človekom a  Bohom.  Ľudia  sa  k  nim modlia,  aby za  nich  orodovali, 

poprípade má každý svätec svoju funkciu, skupinu ľudí, mesto či zamestnanie, ktoré ochraňuje pred 

zlom. Oni  ochraňujú človeka pred diablom a jeho nástrahami,  s  ich pomocou sa jedinec môže 

vymaniť hriechu.

Nedá  sa  na  španielske  dejiny  vrcholného  stredoveku  nahliadať  bez  ozrejmenia  niektorých 

historických faktov z  ranného stredoveku.  Zo španielskeho pohľadu je  pre  obdobie  stredoveku 

veľmi  podstatný  vpád  Arabov  v  roku  711,  ktorí  sa  tu  usadili  na  dlhé  storočia  a  spoluutvárali 

španielsku spoločnosť. Obsadili takmer celé územie  Iberského polostrova a na severe zostali len 

roztrúsené  kresťanské  kráľovstvá.  Moslimovia  často  zasahovali  do  nástupníctva  na  trónoch 

kresťanských štátov alebo nájazdmi na ich územia12. Boj o znovu-dobitie Španielska, Reconquista, 

sa stane jednou z  najpodstatnejších vecí v rámci utvárania kresťanských kráľovstiev. Začne až v 

XI.  storočí,  za vlády Garcíu Sanchéza III.  z Nájery,  ktorý obsadil  mesto Calahorru.  Až v XIII. 

storočí získajú kresťania prevahu, obzvlášť dôležitý je dátum 1212 Navas de Tolosa, keď sa opäť 

nadviazalo na vojenskú ofenzívu proti Arabom13. No definitívna porážka moslimov príde až v roku 

9 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 86-88
10 ARTETA; CAMPISOL; JOVER; ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska. s. 109
11 Jedným z príkladov sú cisteriáni, ktorí vnikli ako rebelantská odnož od benediktínov. JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. 

Historia de España.s. 76
12 ARTETA; CAMPISOL; JOVER; ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska. s. 94
13 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s.79
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149214. Literárne dielo venované tomuto obdobiu je známy Cantar de Mío Cid (1207), vynikajúci 

svojim  realizmom.  Zakladá  sa  na  reálnej  postave.  Rodrigo  Díaz  de  Vivar  skutočne  žil.  Dobil 

Valenciu a po jeho smrti,  jeho manželka Jimena toto mesto ešte dva roky bránila, až kým Valencia 

nepadla15. Toto dielo sa nám zachovalo takmer celé ale autora nepoznáme. Patrí do žánru Cantares 

de gesta, a je ich najvýraznejším predstaviteľom.

V XI. storočí sa začína expanzia Leónu a Kastílie na juh, po reku Duero. Prvý slobodný gróf je 

Fernán Gonzáles, ktorý si vybojuje dedičnosť svojho titulu. Sancho García, vnuk Fernána, vyplieni 

arabské územie až po Kórdobu a tým ustáli hranice svojho územia. Kresťanské kráľovstvá budú 

stále čeliť bojovým konfliktom proti moslimom. V XI. storočí, si Alfonso VI. získa večnú slávu 

dobytím  Toleda,  108516.  Kresťanská,  židovská  a  arabská  kultúra  naďalej  prežívajú  pospolu  v 

relatívnom mieri a navzájom sa obohacujú. Tento pokoj sa skončí s príchodom almorávidov, ktorý 

svojím kresťanským fanatizmom narušia túto krehkú rovnováhu17. 

Na počiatku XII.  storočia  vznikajú prvé spory medzi  šľachtou a  meštianstvom,  ktorému sa 

začína  celkom dariť.  Alfonz I.  Bojovný18 výrazne  podporuje  meštianstvo.  Obchodníci  hlavne z 

okolia  Logroňa  a  Santiaga  de  Compostely  vydali  niekoľko  požiadaviek  namierených  proti 

duchovenstvu a šľachte. Meštianstvo hľadalo podporu u kráľa a šľachta a duchovenstvo u kráľovny 

Urraky. Urraca na základe vyhrotenia týchto sporov Alfonza opustí a postaví sa na stranu šľachty. 

Avšak Alfonso ju potom porazí.  Kultúra tohto obdobia je spojená s židovskými menami. Jedným z 

hlavných predstaviteľov bol Pedro Alfonso (1106) sa venoval mnohým umeniam a precestoval celú 

Európu. Navrhoval nové rozdelenie slobodných umení pričom na ich vrcholné miesto by zaradil 

buď  filozofiu  alebo  nekromanciu,  no  prikláňal  sa  predsa  len  viac  k  filozofií.  Napísal  dielo 

Disciplina  clericalis,  ktorým predstavil  orientálnu  prózu v Španielsku.   Ďalší   predstaviteľ  bol 

Abraham ibn Ezra z Tudely, ktorý spisoval diela z filozofie, matematiky, astronómie, astrológie, 

gramatiky a venoval sa aj prekladaniu19.

V XIII storočí Fernando III. spojí Kastíliu a León. Jeho syn, Alfonz Múdry sa snaží pokračovať 

v rozširovaní územia, ale venuje sa viacej intelektuálnym činnostiam ako vládnutiu a jeho pokusy 

14 Viacej o reconquiste viz. JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España., ARTETA; CAMPISOL; JOVER; 
ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska.

15 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España.. s. 56
16 Ukázalo  sa,  že  Toledo  vlastne  nedobil  ale  len  ho  pripojil  ku  kastilským  kráľovstvám.  Mesto  si  udržiavalo 

nezávislosť na Córdobe a dokonca sa mu podarilo Córdobu obsadiť.  Malo dobré styky s kresťanmi. Dokonca tu 
Alfonz VI. žil po nejaký čas.  ARTETA; CAMPISOL; JOVER; ZAMORA; SERRANO.  Dějiny Španělska. s. 115, 
JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 53

17 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 54, 72-73
18 O jeho úspechoch a  vláde viz. JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 64-66,  ARTETA; CAMPISOL; 

JOVER; ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska. s 137
19 ARTETA; CAMPISOL; JOVER; ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska. s. 136-137
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končia  nezdarom.  Avšak  do  histórie  sa  zapísal  ako  kráľ  milujúci  vzdelanie,  vždy  obklopený 

mudrcmi.  Vďaka nemu a jeho tvorbe sa nám zachovalo niekoľko významných diel  španielskej 

literatúry20. 

Vzdelanie stredoveku bolo spočiatku v rukách cirkvi. Jazyk vzdelancov bola latinčina a až v 

XII. a XIII. storočí sa začali aktívne v kultúrnom prejave používať aj vernakulárne jazyky. Obzvlášť 

v Španielsku dlho prežívala latinská literatúra, pretože nebolo natoľko ovplyvnené reformáciou a 

humanizmom21. No v týchto storočiach je latinčina už mŕtvy jazyk a rozumejú mu len tí, ktorý sa ho 

naučili v škole. Medzi prvé diela napísané v kastílštine patria  Disputa del alma y cuerpo, Elena y 

María, preklad Calila y Dimna (1251) a Sendebar (1253).

V tomto období sa vyvíja žáner Mester de clerecía, ktorého hlavným predstaviteľom je Gonzalo 

de  Berceo  s  jeho  najvýznamnejším  dielom  Milagros  de  nuestra  señora.  Diela  tohto  žánru  sa 

vyznačujú  pravidelnou  metrikou  takzvaná  cuaderna  vía.  Ďalšie  významné  diela  sú  Libro  de 

Apolonio a  Libro de Alexandre.  Druhé zmienené dielo je jedným z prvých intelektuálnych diel 

španielskej literatúry.  Libro de Apolonio je originálne svojou inkorporáciou hudobných motívov a 

svojou štruktúrou pripomínajúcou byzantskú novelu22.

V XIII. storočí sa najprestížnejšie kláštorné a mestské školy menia na Univerzity.  Prvá bola 

založená v Palencií23, 1208, táto ale čoskoro zanikla. Nasledovala ju univerzita v Salamanke. Alfonz 

X. Múdry napísal prvé známe univerzitné zákony,  Siete Partidas24. Napriek tomu, že vzdelanie je 

vo veľkej miere v rukách cirkvi, nie len ona má definitívny podiel na kultúre. Je to práve arabská 

vzdelanosť,  ktorá silne  ovplyvňuje vedu tej  doby.  Arabské spisy o medicíne,  fyzike,  chémií  sa 

študujú a cenené sú aj arabské prínosy do ďalších odvetví vzdelanosti.  

 Na  iberskom  polostrove  nadchádza  počiatkom  XIII.  storočia  politická  kríza  zapríčinená 

zmenami v dynastiách Kastílie a Leónu, občianskými vojnami a vzburami.  Na konci tohto storočia, 

za vlády Alfonza XI., sa síce situácia trochu upokojuje ale nie úplne. Pokoj prichádza až za vlády 

Katolíckych kráľov. Napríklad za vlády Fernanda IV vypukne kríza, ktorá povedie k vzburám proti 

monarchovi a bojom o trón25. Za Henricha z rodu Trastámara bola občianska vojna, ktorá viedla až 

k zmene dynastie.

20 VALBUENA PRAT, Angel. Historia de la literatura española, vol I. Barcelona: Gustavo Gili. s. 105-109
21 CURTIUS. Evropská literatura a latinský středověk. s. 36-37
22 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s. 70-98
23 Je možné, že prve tu študoval aj samotná Berceo, určite mala táto univerzita vplyv na tvorbu diel ako  Libro de 

Aleandre a Libro de Apolonio. RICO, Francisco. Clerecía del mester. Hispanic Review, Vol. 53, No. 2, 1985, s. 127-
150. [online].[cit. 2011-12-03]. Dostupné z: <http://www.jstor.org/stable/474168>.  s. 142-143

24 ARTETA; CAMPISOL; JOVER; ZAMORA; SERRANO. Dějiny Španělska.s. 160
25 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 101
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Na konci  XIII.  a  začiatkom XIV.  storočia  nastáva  zvrat  aj  v  európskej  situácií.  Prichádza 

spoločenský, kultúrny a demografický úpadok. Obzvlášť rok 1348 je najkatastrofickejší. Európou 

lomcuje  čierny  mor  spôsobený  mnohými  vojenskými  výpravami  a  hladom.  Nastáva  veľký 

spoločenský tlak a rúcanie sa stavovského systému. Aristokracia oslabuje a sedliaci sa búria. Tento 

konflikt  sa  prejavuje  na  vidieku  aj  v  mestách.  Národné  monarchie  upevňujú  svoje  pozície  a 

navzájom si konkurujú. Vnikajú dlhé a krvavé vojny, jednou z najhorších je storočná vojna medzi 

Anglickom a Francúzkom, ktorá zdevastovala obidve krajiny26.

Aj  vo  vnútri  cirkvi  vznikajú  problémy  vplyvom  náboženských  prúdov,  ktoré  hlásajú 

individuálny  prístup  k  náboženstvu.  Náboženské  skupiny,  ktoré  sa  pokúšali  o  zmenu  boli 

označované  za  kacírske.  Postupne  sa  tvoril  koncept  humanizmu,  ktorý  vychádzal  z  myšlienok 

slobody a  individualizmu.  Vzniká  konflikt  medzi  sakrálnym a  profánnym,  medzi  tým,  čo  bolo 

cirkvou  uznávané  a  medzi  tým,  čo  bolo  populárne.  Vzniká  gotická  kultúra.  Táto  bola  silne 

ovplyvnená arabskými a židovskými znalosťami aj napriek tomu, že tieto postupne oslabovali svoju 

pozíciu.

Medzi  literárnymi  dielami,  ktoré  vznikli  na  území  iberského  polostrova  vyniká  dielo  Dona 

Juana Manuela, ktorý sa prejavil ako všestranná osobnosť. Štátnik a literát, v ktorom sa obe tieto 

vlastnosti  dokonale snúbia.  Bol  synovcom Alfonza X. Múdreho.  Čo sa týkalo vládnutia  a  jeho 

súkromného  života,  správal  sa  intrigánsky  a  neváhal  meniť  strany  podľa  toho,  ako  mu  to 

vyhovovalo, svoje ženy si vyberal na základe ekonomických a politických hľadisiek. Bol jedným z 

najbohatších a najmocnejších mužov svojej doby. Na sklonku svojho života sa utiahol do ústrania a 

napísal prekvapivo veľké množstvo diel, medzi nimi aj jeho najslávnejšie dielo El Conde Lucanor  

(1335). Všetky svoje diela nechal uložiť v kláštore Peñafiel. Bol na ne hrdý a chcel, aby sa uchovali 

v  presnej  podobe.  Svojich  čitateľov  nabáda,  vedomý  si  nepresností,  ktoré  vznikajú  počas 

prepisovania, aby si prípadné chyby overil v originále. Osud tomu chcel, že originálne diela z pera 

Dona Juana sa nezachovali, zato máme ich kópie27.

Spojenie Izabely a Ferdinanda v XV. storočí znamenalo upokojenie situácie. Do obdobia ich 

vlády (1474-1516) patrí aj počiatok Renesancie. V celej Európe sa rozvíjajú humanistické idey a 

spoločnosť  prechádza  do  nového  štádia.  Rozvíja  sa  mestská  buržoázia.  Cirkevná  kríza  vrcholí 

pápežskou schizmou a jej zavŕšením bude Reformácia.

Španielsko prežíva úspešné obdobie vyvolané ekonomickým vzrastom spôsobeným objavom 

Ameriky,  otvorením  nových  trhov  a  nárastom  obyvateľstva.  Vďaka  stykom  španielskych 

26 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 111-126
27 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s. 164-168
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vzdelancov  s  talianskymi,  sem  prenikajú  humanistické  myšlienky.  Koncom  XV.  storočia  je 

vydaných okolo tisíc  inkunábulý v latinčine ale aj  v románskych jazykoch.  Od roku 1474 boli 

založené  viaceré  univerzity,  ktoré  tiež  reflektujú  humanistické  prostredie  tohto  obdobia.  Medzi 

najdôležitejšie  postavy  patrí  bezpochyby  Antonio  de  Nebrija,  ktorý  napísal  prvú  gramatiku 

kastílštiny.  Negatívnou  súčasťou  vlády  Katolíckych  Kráľov  je  vyhnanie  židov  v  roku  1492  a 

následne zavedenie inkvizície, ktorá mala dohliadať, aby sa nevyskytovali prípady konvertovaných 

kresťanov, ktorí by aj naďalej tajne praktikovali židovské či islámske náboženstvo28.

Jedno z najvýraznejších diel tohto obdobia je El libro del buen amor od Juana Ruiza. Táto kniha 

je napísaná ako  milostná autobiografía, no o autorovi sa toho veľa nevie. Zato však jeho dielo 

veľmi  zaujíma kritiku  vďaka svojmu ironickému rázu.  Juan Ruiz  mení  metrum svojho diela  a 

odďaľuje ho od čisto náboženského kontextu. Svojim vyznením sa približuje bežnému životu, jeho 

strastiam a slastiam29. 

28 JULIÁ; PÉREZ; VALDEÓN. Historia de España. s. 128-144
29 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s. 141-147
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2. Žánre stredovekej krátkej prózy

Žáner stredovekej poviedky alebo krátkej prózy je ťažko definovateľný. Je to spôsobené hlavne 

kvôli ťažko definovateľnému pôvodu týchto príbehov, keďže ich nachádzame v rôznych kultúrnych 

kontextoch.  V písomnej  podobe sú známe preklady z arabčiny no pôvodne často pochádzajú z 

Indie. Ďalej je evidentné, že mnohé príbehy majú svoje korene vo folklórnych rozprávaniach, alebo 

sú originálnym dielom autora. Príbehy, ktoré prešli z rôznych kultúrnych kontextov sa zmenili len 

málo, nemuseli sa zložito prispôsobovať konkrétnemu čitateľovi vďaka ich univezálnej podstate a 

zmyslu.  Niektorí kritici, ako napríklad Cristina Gonzáles, sa venujú folklórnemu pôvodu týchto 

príbehov. Ich teória vychádza z predpokladu, že stredoveké rozprávania majú množstvo  spoločných 

čŕt  s  ľudovými  rozprávaniami  práve  pre  to,  že  z  nich  sami  vychádzajú30.  Na  druhej  strane  sa 

stretneme s názorom, ktorý zastáva napríklad Carmen Hernández Valcárcel, že ľudové rozprávania 

sú naopak ovplyvnené písanými príbehmi, ktoré boli natoľko populárne, že sa začali šíriť medzi 

ľuďmi ústne31. Z oboch teórií dospejeme k faktu, že stredoveké rozprávanie a rozprávka sú si veľmi 

podobné. 

Medzi základné charakteristiky stredovekého exempla patria schématičnosť postáv, postavy sú 

rozdelené na dobré a zlé, časté trojité opakovanie situácií a zjednodušený dej32. Štýl týchto príbehov 

je na  poslednom mieste a plne slúži téme, ktorá je v tomot prípade na prvom mieste.   

Čo sa týka samotných exemplí,  ktoré  tvoria  väčšinu literárneho korpusu,  s  ktorým budeme 

pracovať na nasledujúcich stránkach, a ich funkcie,  je zaujímavý ich orálny charakter. Len dobrý 

rozprávač  môže rozprávať  príklad33.  Tento  aspekt  vychádza  z  toho,  že  exemplá  boli  určené  na 

vzdelávanie jednoduchých ľudí, rozprávanie je preto skrátené, a koniec je náučný, pričom poučenie 

sa musí vyvodiť buď slovne, ak nie je zrejmé z príbehu, alebo nemusí byť vyslovené ak je z príbehu 

ľahko vyvoditelné34. 

30 GONZÁLEZ, Cristina. Antología de la prosa medieval. Salamanca: Colegio de España, 1993. s. 30
31 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL, Carmen. El cuento medieval español. Murcía: Universidad de Murcía, 1997. s. 12
32 Viac na túto tému viz. HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s.
33 To podporuje teóriu ústneho šírenia príbehov
34 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s.12
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Ďalší zdroj ťažkostí pri rozlišovaní žánru stredovekej poviedky je jej blízkosť s inými žánrami, 

ktoré v stredoveku neboli tak jasne odlíšené. Často krát sa jedná len o tematické rozlíšenie príbehov. 

No aj jednotlivé témy, ktorému sa príbehy venujú sú často krát premiešané alebo hranice medzi 

jednou alebo druhou témou nie sú celkom zrejmé. Ich počet je veľký a pohybuje sa na širokom poli 

od bájky po zázraky svätých.  Podobne sa nerozlišujú ani bájky od exemplí, čo dokazuje aj ich 

miešanie sa v konkrétnych zbierkach35. 

Zo stredovekého pohľadu je dôležité,  že všetky príbehy majú mať nejakú náučnú funkciu. Majú 

mať poučenie,  ktoré si z nich čitateľ alebo počujúci vyvodí.  Táto vlastnosť exemplí bola často 

využívaná cirkvou a hlavne žobravými rádmi pri kázaniach. Čítanie len z evangélií sa považovalo 

za zastaralé. Výhoda exemplí spočívala v ich jednoduchosti,  ktorou lákali aj nevzdelaných ľudí, 

ktorí sa nevyznali v náboženskej doktríne. Cirkev mala veľkú zásluhu pri šírení poviedok, ktoré si 

prispôsobuje svojmu učeniu a vzdelávacím cieľom36.

 Poučenie, ktoré z nich plynie je pre nás často krát zarážajúce, no v stredoveku malo hlboký 

náboženský alebo praktický význam. Niektoré príbehy nás prekvapujú svojou zvláštnou morálkou, 

napríklad v zbierke  Calila  y  Dimna sú  časté  poučenia,  ktoré nám hovoria  o tom, ako sa treba 

prispôsobiť čo najpraktickejšie rôznym situáciám, dôležité je mať peniaze, z chudoby pochádza zlo, 

netreba  veriť  ženám a  doktorom,  treba  mať  dobrých  priateľov  a  netreba  sa  pliesť  do  cudzích 

záležitostí.  „La moral del  Calila y Dimna  no es ciertamente muy elevada ni muy severa.   En la 

fábula ha predominado desde sus más remotos orígenes cierto sentido utilitario, un concepto de la 

vida muy poco desinteresado y que concede más de lo justo a la astucia y a la maña.”37 Ponaučenie, 

že zradca bude vždy len zradcom, z príbehu o myške, čo sa zmení na dievčatko,  má v skutku 

ďaleko od racionálnych a praktických ponaučení Dona Juana Manuela38. Znovu- obrátenie sa na 

svoju pôvodnú podobu, prirovnané k odhaleniu zradcu, pôsobí zvláštne a toporne.

Poviedku nájdeme väčšinou vloženú do väčších príbehových celkov, v El Conde Lucanor je to 

rozprávanie pána so služobníkom, v Calila y Dimna sa jedná o príbeh dvoch vlkov, Sendebar rieši 

problém  obhajoby  krivo  obvineného  princa.  Poviedky  sú  tu  vložené,  aby  vysvetlili  postoj 

hovoriaceho  k  téme,  alebo,  aby  ukázali  podobnosť  medzi  jednotlivými  situáciami  poskytujúc 

35 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 13-16
36 LACARRA. Cuento y novela corta en España, Edad media. s. 29-31
37 Viz. MENENDÉZ PELAYO, Marcelino. Origenes de la novela. Influencia oriental: Libros de caballerías. ed. digit. 

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008 (Edición nacional de las obras completas de Menéndez  
Pelayo. Vol. 13. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943.

38 “et casóse con el mur, e entró se con él en su cueva, e tornóse a su raíz e a su natura. Et tú, traidor, falso, mintroso,  
atal serás, ca tornarás a tu raíz e a tu natura.” ( a vydala sa za myšiaka a vošla s ním do jeho nory a zmenila sa opäť do  
svojej pôvodnej podoby. A ty zradca, falošný, klamár tiež taký budeš, že sa zmeníš na to, čo si od prírody.)  ANON. 
Calila y Dimna. ed. Juan Manuel Blecua; María Jesús Lacarra. Madrid: Castalia, 1984. s. 113
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poučenie  či  možné riešenie problému.  V niektorých prípadoch sa stretávame so štruktúrou tzv. 

čínskej skrinky, čo znamená, že jeden príbeh je vložený do iného, ktorý rozpráva postava z iného 

príbehu a tak ďalej. Čitateľ tak preniká do niekoľkých vrstiev rozprávania a musí si pamätať všetky 

predchádzajúce príbehy. Najviac v tomto vyniká Calila y Dimna, kde sa stretneme aj so siedmimi 

vrstvami rozprávania. Aj napriek tomu, že väčšina zbierok má jedno hlavné rozprávanie, ktoré spája 

všetky  ostatné  príbehy,  hlavný  záujem  čitateľa  spočíva  práve  v  týchto  poviedkach.  Prvým 

skutočným románom, kde sú zaradené aj  poviedky, ale kde je hlavná váha na hlavnom deji,  je 

Libro del Caballero Zifar39. 

Poviedka v španielskom prostredí mala veľký úspech a zachovalo sa relatívne veľa príbehov. 

Prvá  zbierka  poviedok  bola  Disciplina  Clericalis,  napísaná  konvertovaným  židom  Pedrom 

Alfonsom, pôvodným menom Moysés Sefardí. Pedro Alfonso nabáda k tomu, aby bolo jeho dielo 

čítané pozorne, pretože bolo napísané s náučnými úmyslami. Pedro Alfonso písal po latinsky vďaka 

čomu sa jeho príbehy rýchlo šírili  aj  do okolitej  Európy.  Toto  šírenie  bolo uľahčené aj  vďaka 

krátkosti príbehov a práve jeho zbierka neskôr slúžila pri kázaniach40. 

V  XIII.  storočí  začínajú  vznikať  prvé  zbierky  napísané  v  románskych  jazykoch.  Hlavnou 

charakteristikou tejto krátkej prózy je opäť didaktizmus. Medzi tieto zbierky patria  Libro de los  

cien capitulos, Poridad de poridades a Libro de los buenos proverbios,. Alfonz X. Múdry objednal 

v roku 1251 preklad zbierky Calila y Dimna,  ktorá na iberský polostrov prenikla v arabskej verzií 

no pochádza z Indie, zo zbierky Panchatantra. Kniha začína príbehom mudrca, ktorý ide hľadať 

bylinky umožňujúce večný život, no namiesto toho nájde knihy plné múdrostí. Potom tieto príbehy 

rozpráva svojmu kráľovi. Jedným z ústredných príbehov pojednáva o dvoch vlkoch na dvore kráľa 

leva.  Jeden   z  nich  žiarli  na  priazeň,  ktorú  kráľ  preukazuje  býkovi,  a  tak  proti  nemu  začne 

intrigovať, až dosiahne jeho smrť. Dimnove klamstvá sú nakoniec odhalené. Celý dej je pretkaný 

množstvom  iných  príbehov,  ktoré  rozprávajú  zvieratá.  Preklad  tejto  knihy  je  považovaný  za 

ctihodný úvod do kastílsky písanej prózy. „ Al mandar traducir el libro  encontraba el castellano 

expresión elocuente de pensamientos esenciales en la historia de nuestra ideología.“41

O dva roky neskôr v roku 1253, je preložená kniha Sendebar o de los engaños de las mujeres. 

Kniha obsahuje oveľa menej príbehov ako Calila y Dimna, no hlavný dej je zreteľnejší a príbehy 

priamo ovplyvňujú osudy postáv. Ide o falošné obvinenie princa, že chcel zneužiť svoju macochu. 

Tá chcela pôvodne zviesť jeho, no on odmietol a ona zo strachu a  z pomsty chce dosiahnuť jeho 

39 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 19-21, s. 30-33
40 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 26
41 (Vďaka príkazu preložiť knihu, našla kastílština výrečné vyjadrenie základných myšlienok v histórií našej 

ideológie.), VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s. 103
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smrť.  V knihe  rozpráva  príbehy ona  a  kráľovskí  radcovia,  ktorí  chcú zase  dosiahnuť princovo 

oslobodenie. Ide o prvú zbierku s evidentným mizogýnnym posolstvom42. 

V tomto istom storočí  je napísané aj  dielo  Documentos y castigos  del Sancho IV.  Napísané 

pravdepodobne samotným kráľom, kolekcia príbehov mala slúžiť na poučenie jeho syna, aby vedel 

lepšie vládnuť. 

V nasledujúcom storočí sa krátkej próze skutočne darí. Okrem najznámejšieho diela Dona Juana 

Manuela sa stretávame aj s jeho veľkou inšpiráciou Ramónom Llullom, katalánskym spisovateľom, 

ktorý sa vo svojom diele nechal inšpirovať napríklad dielom Calila y Dimna. 

Don Juan Manuel je najvýraznejším predstaviteľom žánru krátkej prózy, exemplí či poviedok. . 

Ako sme už povedali, bol jednak bojovník, vladár a zároveň učenec dbajúci o didaktický význam 

svojich diel. Veľmi dbal na to, aby jeho diela boli čítané správne a staral sa o to, aby čitateľ nebol 

ovplyvnený  len  nepresnými  kópiami.  Svoje  diela  nechal  uschovať  v  kláštore  Peñafiel,  no 

nanešťastie sa nám práve tieto nedochovali. 

 Jeho najznámejšie dielo  El Conde Lucanor inak nazývané aj  Libro de Patronio patrí medzi 

najvýznamnejšie diela španielskej stredovekej literatúry.  Skladá sa zo štyroch častí, pričom prvá je 

najčítanejšia a je zostavená z 51 príkladov. Štruktúra príbehov je vždy tá istá. Knieža Lucanor má 

problém, s ktorým sa zverí svojmu služobníkovi Patroniovi. Ten si problém vypočuje a poskytne 

mu radu v podobe príbehu, ktorý slúži ako analógia k problému, ktorý má knieža. Celý príklad sa 

uzavrie zhrnutím príbehu v poučnom štvorverší43. 

Medzi ďalšie zbierky poviedok, ktoré budeme skúmať patrí Libro de los gatos( kniha mačiek). 

Je to nedokončené kniha a na rozdiel od predošlých zbierok, nemá rámcový príbeh. Pravdepodobne 

bola koncipovaná okolo roku 1350-1400. Jej španielsky autor sa nechal inšpirovať zbierkou od Oda 

Cheritona Fabulae, no pripísal k tomu aj svoje úvahy a viacej sa venoval popisu poučenia. Niekedy 

príbeh slúži  len ako krátka anekdota,  aby autor  mohol  rozvinúť úvahy k nejakému morálnemu 

problému44.

 Dielo,  ktoré  v  našom  popise  stredovekej  literatúry  nemôžeme  opomenúť,  aj  keď  sa  ním 

nebudeme zaoberať kvôli jeho veršovanej podobe, je Libro de Buen Amor (Kniha dobrej lásky) od 

Juana Ruiza,  ktoré je hádam najvýznamnejším dielom stredovekej španielskej literatúry a zároveň 

je to významná kolekcia exemplí a veršovaných poviedok. Kniha dobrej lásky je dielo, ktoré do 

dnes vyvoláva debaty o svojom význame. Autor na jednej strane horlivo odmieta pozemskú telesnú 

42 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 41-43
43 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s.  164-183
44 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 64
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lásku no na druhej strane jej venuje temer celý príbeh svojej knihy.  o milostnú autobiografiu, kde 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, opisuje svoje ľúbostné pokusy a zážitky. Do hlavného deja vkladá aj  

rôzne exemplá a príbehy. Medzi tými sa nájdu aj príklady, ktoré majú dej temer totožný s dejom 

príkladov Dona Juana Manuela. Juan Ruiz niekedy doplňuje svoje príbehy satyrickým komentárom
45. 

 Okrem exemplí  sa môžeme stretnúť aj  s  ďalšími útvarmi,  ktoré nie  sú presne definované. 

Okrem hlavného príbehu a poviedok, alebo rozprávaní sa môžeme stretnúť v príbehu aj s dejovou 

odbočkou. Takým príkladom sú knihy  Libro del Caballero Zifar a Gran conquista de ultramar. V 

prom prípade sa jedná o vložený príbeh o Odvážnom rytierovi,  Caballero Atrevido, ktorý na prvý 

pohľad nemá veľa spoločné s hlavným dejom. Je zvláštny v kontexe knihy, pretože narozdiel od 

ostatných príbehov vložených do ústredného deja, nemá priame poučenie. V   Libro del Caballero  

Zifar sa stretávame s troma rôznymi druhmi rozprávaní.  V prvom rade sledujeme príbeh rytiera 

Zifara, jeho nešťastia a jeho konečné víťazstvá. V druhej časti knihy sa ale dostávame do situácia, 

keď sa sám rytier Zifar stáva rozprávačom poučných príbehov, ktorými chce priučiť svojich synov 

ako lepšie vládnuť. V Gran conquista de ultramar je na začiatku knihy vložený príbeh o Labuťom 

rytierovi, Caballero del cisne. Tento príbeh je v stredoveku veľmi populárny. Magické motívy sa tu 

miešajú s typickým rytierskym správaním46. 

Vidíme, že definovať typ krátkej prózy, ktorý sa pestoval v stredoveku nie je nič jednoduché. Ja 

som sa v tomto stručnom výklade snažila trochu priblížiť problematiku prozaického žánru, ktorému 

sa budem venovať na ďalších stránkach. Je zrejmé, že poviedka, rozprávka ani exemplum  nie sú 

celkom správne pojmy na popísanie toho, s čím sa stretávame. Je to spôsobené hlavne vzájomným 

ovplyvňovaním sa a prestupom tém a štruktúr z jedného žánru do iného.

45 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s.138-162 
46 HERNÁNDÉZ VALCÁRCEL. El cuento medieval español. s. 71
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3. Stručný náčrt stredovekej mágie

Mágia bola od počiatku vekov úzko spriaznená so životom ľudstva. Človek sa cítil v prírode 

ohrozený  zo  všetkých  strán.  Nemal  také  telesné  schopnosti  ako  zvieratá  a tak  jediné,  čo  mu 

zostávalo bolo spoľahnúť sa na svoj um. Postupne začal pozorovať zákonitosti prírody, jej cykli,  

príčiny  a následky.  Jeho  snaha  o  pochopenie  prírodných  síl  a schopnosť  ich  využitia  bola 

výsledkom túžby po ovládnutí osudu, otočeniu javov, ktoré neboli k človeku milosrdné. Pomocou 

jednoduchých pravidiel príčiny a efektu mohol nadobudnúť názor, že jeho čin má vplyv na udalosti 

v prírode,  že ak sa  niečo deje  a následne potom sa stane nejaká udalosť a  táto následnosť sa 

opakuje,  majú tieto dve veci  medzi sebou kauzálny vzťah.   Dôležité bolo zmýšľanie o jednote 

medzi človekom a okolím, pocit, že je všetko prepojené. Človek bol v prírode a príroda v ňom. Len 

tak mohol mať pohyb nebeských telies na nebi vplyv na jeho osud. Celý svet bol plný pre neho 

neznámych síl, ktoré si nevedel vysvetliť. 

Medzi ľuďmi sa začali vyčleňovať jedinci, ktorý mali väčšie znalosti alebo lepšie porozumenie 

pre tieto skryté  sily.  Vznikala  tak vrstva mágov a šamanov.  Mágovia odvíjali  svoje umenie od 

odpozorovaných javov. To je veľmi podstatný faktor pri posudzovaní akejkoľvek magickej činnosti. 

Keď pokropili pôdu v snahe napodobniť dážď, a tým ho privolať, naozaj po čase začalo pršať. Bolo 

potom už  na  schopnosti  toho  ktorého  mága,  aké  účinné  boli  jeho  kúzla.  Poznávanie  mágie  a 

vzájomných pôsobení súviselo aj s výskumom prírody ako takej, napríklad byliniek, pozorovania 

nebeských telies a pod.47.

Nakoniec  sa  vykryštalizovala  metóda  sympatetickej  mágie.  Magické  myslenie  vychádzalo 

z dvoch základných predstáv; podobné vytvára podobné a veci, ktoré boli spolu v kontakte na seba 

navzájom  vplývajú  aj  na  diaľku.  Prvá  teória  dáva  vznik  homeopatickej  mágií  a druhá  zasa 

kontaktnej mágií.  Na liečenie určitých chorôb a bolestí  používali  rastliny,  ktoré sa podobali na 

postihnutý orgán, vo viere, že podobné vylieči podobné. Panovala povera, že ak pole oseje tehotná 

žena, bude dávať viacej úrody, keďže fertilita ženy pozitívne ovplyvní plodnosť pola.  Kontaktná 

mágia zase naväzuje puto medzi vzdialenými predmetmi. Ľudia museli  byť opatrný,  aby sa ich 

vlasy, či nechty nedostali do nepovolaných rúk, inak by ich mohli zakliať, keďže práve tieto časti 
47 FRAZER, James George. Golden Bough: Study in Magic and Religion. New York: Cosima, 2009. (v českom 

preklade FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Prekl. Erich Herold a Věra Heroldová- Šťovíčková. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.) s. 11, ( If we analyse the principles of thought on witch magic is 
based, they will probably be found to resolve themselves into two: forst, that like produces like, or that an effect 
resembles its cause; and, second, that things which have once been in contactwith each other continue to act on each 
other at a distance after tha physical contact has been severed. The former principle may be called tha Law of 
Similarity, the latter the Law of Contact or Contagion.)
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tela sa od neho oddeľujú najčastejšie, je cez ne človek aj najzraniteľnejší. Podobne aj stopa, tieň 

alebo časť oblečenia často slúžili na nadviazanie magického puta48. Teória o homeopatickej mágií sa 

dá aplikovať na rôzne typy povier aj dodnes. 

Magické myslenie v ľudoch pretrvalo, no postupne ho utlačilo do pozadia náboženstvo. Človek 

si uvedomil, že sám nemôže ovládať prírodné javy. Keďže to nebol on, kto vládol prírode, vstúpili  

do  predstáv  bohovia  a  náboženstvá.  Ľudia  vytvárali  s  týmito  bytosťami  spojenectvá,  pakty  na 

základe,  ktorých im slúžili  a  tieto  bytosti   im zase sprostredkovávali  splnenie ich túžob.  Tieto 

bytosti môžu byť zlé alebo dobré, no sú určitým spôsobom spriaznené s aspektami ľudskej psyché 

ako je láska alebo nenávisť49. Začala sa vyvíjať takzvaná démonická mágia, ktorú neskôr kresťanské 

autority odsúdili. 

Treba ale dodať, že v každej spoločnosti sú jedinci alebo celé skupiny, ktoré sa venujú mágií, 

alebo jej veria. Ich pohnútky sú rôzne a aj samotná aplikácia bude vždy iná, tak ako je samotná 

spoločnosť,  z  ktorej  pochádzajú  iná  od  ostatných.  Julio  Caro  Baroja  zastáva  teóriu,  že   každá 

spoločnosť a každý jedinec má iné ponímanie mágie, a preto sa nedá vytvoriť  teória, ktorá by 

zahrňovala všetky typy,  všetky pohnútky a všetky rysy50.  Stačí  sa zamerať na tak malý korpus 

literárnych diel aký skúmame v tejto práci a musíme si uvedomiť, že prípad od prípadu je použitie 

rozdielne a treba sa venovať každému magickému prvku osobitne. 

Pre skúmanie magických prvkov v španielskej stredovekej literatúre si musíme načrtnúť postoje 

vtedajších  kresťanských  autorít  a  uvedomiť  si  trochu  ako  fungovalo  magické  zmýšľanie  v 

stredoveku. 

Spočiatku boli kresťania z pohľadu iných náboženstiev považovaní za praktikantov mágie, svoje 

rituáli robili tajne a tým sa odlišovali od ostatných kultov, ktoré mali síce povolené užívanie mágie, 

avšak vždy len verejne,  aby bolo evidentné,  že sa magické rituáli  nerobia za účelom škodenia. 

Magické praktiky sami o sebe nemuseli byť vždy nebezpečné. Keď ich niekto vykonával verejne 

dával tým najavo, že to, čo činí nie je škodlivé a netreba to utajovať. Kresťania sa separovali od 

ostatných  náboženských kultov  a  stávali  as  podozrivými.  Kresťanstvo  sa  síce  vymedzovalo  no 

spočiatku tolerovalo aj iné náboženstvá. Čoskoro však prehlásilo všetky božstvá iných kultov za 

daimónides,  čiže  démonov, a  postavilo  ich  mimo  zákon51. Týmto  pádom  sa  pohanské  kulty 

dostávajú  do  pozície  vyznávačov  démonov  a  praktikantov  mágie.  Kresťanstvo  sa  počas  svojej 

48 Viacej k tejto téme viz. FRAZER. Golden Bough: Study in Magic and Religion.
49 CARO BAROJA, Julio. Vidas mágicas e Inquisición I. Madrid: Ediciones Istmo, 1992.s. 36
50 CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s. 37
51 ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando. Arte mágica y hechicería medieval, Tres tratados de magia en la corte de 

Juan II. Valladolid: Diputación Provincial, 2000. s. 38
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expanzie  snažilo  vyrovnať  s  ostatnými  náboženstvami  rôznymi  spôsobmi.  Jedným  z  nich  bol 

náboženský synkretizmus, kresťanstvo sa adaptovalo na staršie kulty a prispôsobilo si ich tradície52. 

Pápež  Gregor I Veľký vo svojom liste evangelizátorom Británie nabáda, aby neničil pohanské 

chrámy,  ale  aby ich  vysvätil  dal  do  nich  nové sochy a nové  tradície  prispôsobil  starým.  Staré 

sakrálne miesta tak prežívajú, sú kresťansky očistené a noví veriaci si nemusia zvykať na nové 

miesta, môžu navštevovať staré, ktoré sú im známe. Aj staré slávnosti majú prežiť, no namiesto 

obety zvery pohanským bohom sa má sláviť deň nejakého mučedníka53.

 V  XIV.  storočí  kresťania  určili  za  deň  narodenie  Ježiša  Krista  25.  December,  deň  keď 

nadchádza rovnodennosť. Tento dátum bol veľmi oslavovaný pohanskými kultami a tak sa zmenilo 

len meno tohoto sviatku.  Na tento účel často slúžili  aj  kulty svätcov, ktorí  mohli  predstavovať 

pohanských bohov, respektíve zastávať ich funkcie. Práve cez svätcov cirkev dokazovala svoju moc 

a konanie zázrakov plne nahradzovalo vzývanie pohanských božstiev. „El santo vence y convence 

por su fuerza sobrenatural sobre los ídolos paganos.“54 Takto nová tradícia nadviazala na starú a 

prispôsobila sa už pevne zakoreneným poverám. 

Ďalšou  úspešnou  taktikou  bolo  využívanie  evemerizmu,  to  jest  vysvetľovanie  pohanských 

mýtov na základe kresťanskej doktríny, interpretácia pohanských božstiev ako zbožštených hrdinov 

dávnoveku; to umožnilo premietnuť kresťanskú doktrínu aj dávnejšie doby pred narodením Krista a 

obhájiť  svoj  starodávny  pôvod.  Avšak  to,  čo  kresťanstvo  neasimilovalo  alebo  nevysvetlilo  na 

základe svojej  doktríny,  to  tvrdo odsudzovalo  a prenasledovalo.  Každé oddelenia sa  od hlavnej 

kresťanskej doktríny bolo považované za nebezpečný vplyv všadeprítomných démonov, ktorí sa 

snažia rôznymi spôsobmi narúšať božskú moc. Jednalo sa v týchto prípadoch najmä o rôzne povery 

považované za hlavný zdroj magického myslenia55.

Názory na mágiu v stredoveku mali možnosť vychádzať z troch rôznych zdrojov a to antickej 

tradície,  hlavne  rímskej,  Biblie,  a potom  z názorov  teológov  a filozofov.  Medzi  najčastejšie 

citovaných patrili Svätý Augustín alebo Tomáš Akvinský. Už v rímskej dobe bola mágia témou, 

ktorá  silno  ovplyvňovala  literatúru  a myslenie.  Rímska  ríša,  veľmi  tolerantná  voči  iným 

náboženstvám,  bola  veľmi  vyhranená  voči  mágií  ako  temnému  umeniu,  ktoré  je  škodlivé 

predovšetkým  svojím  utajovaním.  Práve  tajomnosť  a mystérium,  ktoré  vládlo  okolo  mágie 

52 Viacej na tému kresťanstva a pohanstva viz. CARDINI, Franco. Magia, brujería y superstición en el Occidente  
Medieval. Barcelona: Peninsula, 1982. s. 21-31

53 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  23-24, 230-232
54 ( Svätec presviedča a víťazí svojou silou nad pohanskými modlami.)ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería 

medieval. s. 39
55 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 19-24, Na túto tému viz. aj ÁLVAREZ 

LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval.
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spôsobovalo, že sa stávala krajne podozrivou. Pri posudzovaní magických rituálov sa teda bralo do 

úvahy najmä  to,  ako  a za  akým účelom boli  uskutočňované.  Na  verejnosti  bola  povolená,  ale 

v súkromí zakázaná. Mágia sa stala na poli justičnom crimen maiestatis, a takto pretrvala vo väčšej 

či menšej miere až do stredoveku, ktorý ju odsúdil úplne56.

Už v Biblii nachádzame množstvo vyjadrení na tému čarodejníc a mágov. Významná je samotná 

epizóda s troma kráľmi.  Jedná sa o astrológov a mágov,  ktorí  sa  idú klaňať božskej  moci.  Ako 

mágovia dávajú  najavo svoju podriadenosť božiemu synovi. V prvom liste Korintským svätý Pavol 

odsudzuje mágiu, pretože tá sa snaží podriadiť si osud, dáva mágovi moc nad riadením univerza, čo 

je pre kresťanstvo neprístupné, keďže jednak jedine Boh je všemocný a potom, jeho láska vládne 

svetu a všetko, čo sa kresťanovi stane je z jeho vôle, aj keď sú to veci nepriaznivé, kresťan ich musí 

brať ako skúšku a nie sa im snažiť vyhnúť57. 

Mojžišov boj  s faraónovými  mágmi  opäť  dokazuje  zvrchovanosť  božej  moci  nad  mocou 

démonov,  ktorí  prepožičiavajú  svoju  moc  čarodejníkom,  na  vytváranie  ilúzií.  Mojžiš v  boji 

samozrejme zvíťazí. Ďalším biblickým mágom je Šimon Mág, ktorý, keď sa dopočul o tom, čo 

dokážu robiť apoštoli,  chcel od nich ich schopnosti  kúpiť.  Od neho pochádza aj  názov hriechu 

simónia, čiže svätokupectvo58. 

Ako ďalší prameň mágie a jej vedenia sa uvádza príbeh o starnúcom Adamovi, ktorý vyslal 

svojho syna a Evu naspäť do raja, aby získali  preňho niečo zo stromu života,  čo by mu vrátilo 

mladosť. Anjel v raji vyhovel adamovmu synovi a dal mu vetvu zo stromu a naviac ho naučil aj 

rôznym kúzlam,  ktoré  mali  byť  ľudstvu  nápomocné.  Tieto  múdrosti  mali  byť  spísané  v knihe 

Raziel. Barrientos však tvrdí, že celá kniha je podvod, pretože nebola napísaná anjelom ale diablom, 

a navyše ani nemá žiadnu váhu, pretože podľa nej nemôžu byť ani vyvolaní démoni a ani sa nedá 

poznať budúcnosť59. 

Svätý Augustín má vo svojich dielach veľa vyjadrení na tému  mágie a čarodejníkov. Mágia je 

podľa  neho  nevyhnutne  spojená  s paktom  s démonom,  pretože  len  démon  môže  naučiť  mága 

rôznym  zaklínadlám  a kúzelným menám.  „At  omni  miracula  magorum,  quos  recte  sentit  esse 

damnandos,  doctrinis fiunt et  operibus daemonum(...)“60 Nerozlišuje medzi jednotlivými druhmi 

mágie ako je teurgia alebo goetia a všetko kategoricky odsudzuje. Pohan je preňho človek, ktorý 

56 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  14
57 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 17
58 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 171, 173-175
59 BARRIENTOS, Lope. Tractado de la divinannça. ed. Paloma Cuenca Muñoz. Tesis doctoral..Madrid, Universidad 

Complutanse, 1992. [online].[cit. 2011-12-12]. Dostupné z: <http://eprints.ucm.es/3308/1/T18023.pdf>.  s. 198
60 (Všetky zázraky mágov, ktorí po práve zaslúžia si byť odsúdení,  majú na svedomí učenie a činy démonov.) SAN 

AUGUSTÍN. La ciudad de Dios. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2007. s. 523
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vplyvom diabolských klamstiev uctieva démonov, pretože ich považuje za božstvá. Rozdiel medzi 

pohanom a  mágom je  zrejmí.  Mág spoznal,  že  sa  jedná len  o démona a nie  Boha.  Jeho ilúzia 

spočíva v tom, že si myslí, že tento démon má moc robiť výnimočné skutky. No démon, ako taký, 

nemá moc činiť to, čo sa tvrdí. Všetko, čo robí je len ilúzia a klam. Jeho veštecké schopnosti sú 

založené na dlhodobých skúsenostiach a odhade,  premena vecí je zase len šikovný trik,  ktorým 

klame naivného človeka. Človek  nevie svojimi zmyslami  tieto klamy a ilúzie rozlíšiť, a preto často 

uverí v jeho skutočnú moc, ktorá sa z tohto pohľadu zdá byť priam božská. Človek sa vždy môže 

rozhodnúť, či diablovi uveriť alebo nie. Vzhľadom na učenie o slobodnej vôli, má človek aspoň túto 

výhodu. Svätý Augustín  priznáva,  že často krát  je  ťažké určiť,  či  sa jedná o Božiu vôľu alebo 

o zásah démona a vkladá do rúk cirkvi rozhodovanie o tom, ako interpretovať niektoré udalosti. 

Človek sám je teda postavený do oslabenej role, keď sa nemôže spoľahnúť sám  na seba, ale musí 

sa zveriť do rúk vyššej inštitúcie, ktorá ho má neviesť na správnu cestu. Cirkev sa tým stáva oveľa  

mocnejšia, pretože len ona dokáže ochrániť jednotlivca pred mocou démonov a pred peklom61.

Izidor zo Sevilly z časti zdieľa Augustínov názor na mágiu v zmysle, že je to umenie, ktoré je 

v zásadnom rozpore  z kresťanstvom  a je  nemorálne.  Avšak  nepopiera  jej  efekt.  Podľa  neho  je 

mágia  skutočne  účinná  a mág  robí  zázraky,  aj  keď  v spojení  s diablom.  Každý  kto  sa  uchýli 

k magickým praktikám má byť podľa neho odsúdený62.

Veľmi podstatným dokumentom v otázke odsúdenia čarodejníctva je Canon episcopi, napísaný 

v približne v roku 906,  kde kresťanská tradícia priamo nadväzuje na pohaskú. V opise čarodejníc 

spomína rímsku Dianu63, bohyňu noci a mágie, ako ju nasledujú ostatné čarodejnice. Avšak tiež sa 

tu tvrdí, že ak niekto uvidí čarodejnicu, je to len klam a ilúzia, spôsobená diablom. Kto tomu uverí 

ukazuje tak  svoju malú vieru v Boha. Vďaka tomuto spisu boli čarodejnice dlhodobo chránené, 

pretože sama viera v ich moc bola neprípustná64. 

Neskôr záujem o mágiu v teologických kruhoch opadol. S rozvojom škôl a univerzít sa rozvíjala 

vzdelanosť medzi ľudmi, čo priviedlo záujem o antických autorov. Začali sa študovať grécky aj 

arabský vzdelanci a filozofi ako napríklad Aristóteles, Archimédes, Ptolemáos  a mnohí iní. Tento 

záujem otvoril bránu skúmaniu vied, medicíny, astronómie, filozofie a chémie. Spolu s výskumom 

61 SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. El Discurso sobre la magia de Agustín de Hipona. Universidad 

Complutense de Madrid. [online: 2011-08-06]. Dostupné z: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4872.pdf>. 

62 MARTIN PRIETO, Pablo.  Isidoro de Sevilla frente a los límites del conocimiento: etimología, astrología, magia. 

Temas Mediev., Buenos Aires, 2011. [online].[cit. 2011-07-11]. Disponible en <http://www.scielo.org>. 

63 Viacej na túto tému viz. CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 149-152
64  RUSSELL, Jeffrey Burton. Witchcraft in the Middle Ages. New York: Cornell University press, 1984. s. 291-293, 

Cardini, Franco, Magia, brujería y superstición en el Oriente Medieval, s.29, 30-31, 91-98
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týchto  disciplín  sa  skúmali  aj  ich,  povedzme,  magické  súčasti.  Obzvlášť  medicína  bola  silno 

poznačená mágiou, pretože viac ako iné vedy vychádzala zo skúseností a z antických kníh, kde sa 

prisudzovali liečivé vlastnosti nie len rastlinám, ale aj rôznym predmetom alebo kameňom. Medik 

musel dodržiavať isté tabu, voľba liečivých bylín bola často poznačená symbolickým myslením, 

často sa riadil postavením nebeských telies, a počas liečenia používal tajné formulky a zaklínadlá 

hovorené  tajnou  rečou,  čo  malo  zosilňovať  účinok  liečby65. Vzdelanci  verili,  že  spoznávaním 

prírody sa naučia jej zákony, na základe ktorých potom budú môcť ovládať a ovplyvňovať rôzne 

javy. Podobne ako ľudia na zrode spoločností, avšak tento krát k tejto téme pristupovali z nášho 

pohľadu vedeckejšie. 

Rozvoj niektorých miest prispel k prekvitaniu vzdelanosti. Medzi také mestá patrilo Toledo, v 

ktorom bola  za úradu arcibiskupa Raimunda založená toledská škola prekladateľov. Stretávali sa tu 

najvzdelanejší  ľudia  doby.  Cez  arabskú  vzdelanosť  a komentáre  ku  knihám  sa  mohli  ľudia 

oboznamovať  s mnohými  dielami,  medzi  ktorými  boli  aj  mnohé,  ktoré  cirkev  považovala  za 

nevhodné a nebezpečné.  Medzi knihy zaoberajúce sa astrológiou a mágiou patria  Tetralibros od 

Ptolomea,  Teoría de arte mágica a Secretum secretorum od Kindiho a ten najdôležitejší,  Picatrix, 

ktorý bol preložený do latinčiny z kastílštiny Alfonson X.   Tieto spisy sa venovali predovšetkým 

poznaniu prírody na základe skúseností66. Tak stáli na zrode mágie prírodnej, ktorá nezahŕňa rituály 

a náboženské vzývanie, ale venuje sa poznaniu a tým sa približuje moderným vedám. Vzdelanie 

tohoto typu mali mnohé významné osobnosti vtedajšej doby. Pápež Silvester II. bol považovaný za 

mága,67 jeden z najvýznamnejších mágov tej doby, Michal  Škótsky, cisár Frederik II. a ďalší boli 

podozrievaní a aj obviňovaní z praktikovania mágie.  

Medzi  najznámejšie  a najškandalóznejšie  prípady  obvinenia  z paktovania  s diablom  sa radí 

proces s templármi za vlády Filipa IV Pekného68.  Toto nové objavenie sa mágie už nie v nízkych 

kruhoch nevzdelaných pohanov, ale v kruhoch inteligentných a sčítaných mužov opäť prinavrátilo 

starosť cirkvi o túto tému a jej nezákonnosti69.  

Tomáš Aquinský odsudzoval mágiu ako klam, ktorý začína už u samého mága, ktorý sa len 

domnieva,  že  démon  mu  slúži,  zatiaľ  čo  ho  klame.  Na  druhej  strane  zase  zástanci  astrológie 

upozorňovali,  že je to veda vychádzajúca z pohybov vesmírnych telies, ktorých pozorovaním sa 

dajú vyčítať mnohé veci a s vyvolávaním diabla nemá nič spoločné. Mágia sa tak rozdelila na dve 

65 KIECKHEFER, Richard. Magic in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. (český preklad: 
KIECKHEFER, Richard. Magie ve středověku. Prekl. Kateřina Jirsová. Praha: Argo, 2005.) s. 65

66 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 38
67 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  34
68 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 41
69 RUSSELL.Witchcraft in the Middle Ages. s. 195-198
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časti, na mágiu démonickú a prírodnú. Roger Bacon obhajoval prírodnú mágiu ako zdroj poznania, 

ktoré  má  slúžiť  na  obohatenie  ľudstva  a na  ochranu viery kresťanov70.  Začal  rozlišovať  medzi 

mágiu  ceremoniálnou,  ktorá  využívala  modlitby  a rituály,  a deje  sa  za  pomoci  diabolských  síl. 

Prírodná  mágia  bola  založená  na  poznaní  vesmíru  a skúsenostiach.  Má  rozjasňovať  rozum 

a pomáhať  tak  bojovať  proti  bludom,  ktoré  vytvárajú  démoni.  Aj  iný  teológovia  rozlišovali 

prírodnú  a démonickú mágiu.  Tá  prvá  sa  považovala  za  vedu,  pretože  skúmala  vzťahy medzi 

príčinou a dôsledkom.  Súdilo  sa  však,  že  diabolská  mágia  bola  oveľa  viac  používaná,  pretože 

nebolo  treba  mať  na  jej  praktizovanie  špeciálne  znalosti,  a tak  sa  aj  človek  z dediny  mohol 

s minimálnymi znalosťami pokúsiť  o kúzla.  Ako sme už spomenuli  akékoľvek spolčovanie sa s 

démonmi bolo od počiatku považované za nebezpečné a odsúdenia hodné71. 

V španielskom kontexte to bol zase biskup na dvore Juana II, Lope Barrientos, kto sa venoval 

tejto téme a napísal tri spisy o mágií a o vešteckom umení. Vysvetľuje činnosť démonov a ich vplyv 

na človeka. Vo svojich spisoch o čarodejnom umení odsudzuje tých, ktorí sa snažia veštiť alebo 

očarovávať.  Z jeho pojednania vyplýva,  že pokus o pakt  s diablom, alebo veštenie  osudu je čin 

kacírsky, pretože mág alebo veštec chce a snaží sa nahliadnuť do vecí, do ktorých len sám Boh 

môže nazrieť a tým sa dopúšťa bohorúhačstva. Navyše tieto praktiky sú neúčinné a zbytočné  lebo 

a aj  keby sa náhodou stalo,  že zlý duchovia  vypočujú volanie mága, to ešte neznamená, že mu 

povedia pravdu, práve naopak, z ich samej podstaty vyplýva, že skôr budú náchylní ku klamstvu. 

Moc privolávať duchov je človeku udelená milosťou božou, tak ako ju Boh poskytol apoštolom, od 

ktorých ju chcel odkúpiť Šimon mág72, z toho teda vyplýva, že človeku samotnému nie je daná 

poslušnosť duchov, táto moc nad nimi mu môže byť udelená len prostredníctvom Boha samého. 

Veštec  sa  tak  stáva  šarlatánom,  ktorý  klame  seba  a iných73.  Predpovedanie  budúcnosti  narúša 

kresťanskú predstavu o slobodnej  vôly človeka.  Ak by bol  jeho osud vopred určený,  nemal by 

možnosť  voľby medzi  dobrom a zlom. Podľa  kresťanov je  celý  svet  stvorený Bohom,  ktorý  je 

zvrchovaným pánom na nebesiach tak aj na zemi a všetko, čo sa udeje, je jeho zásluhou a jeho 

vôľou.  Človek,  ktorý  sa  pokúšal  postaviť  proti  osudu  a snažil  sa  vyčítať  budúcnosť,  nech  už 

z akéhokoľvek zdroja, si tým vlastne uzurpuje božskú moc74.  Barrientos mágiu klasifikuje do troch 

hlavných skupín, ktoré potom vetví na ďalšie poddruhy. Mágia za pomoci démonov, mágia, ktorá 

nevyjadruje explicitne vzťah s démonom, ale používa rôzne predmety na pomoc a potom mágiu, 

ktorá nepotrebuje démonov a používa samotnú vec. Magická činnosť sa tak podľa neho dá rozdeliť 

70 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 12
71 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 20
72 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 34, 40
73 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s.119-117
74 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 37
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na veštenie, ktoré odsudzuje, prírodnú mágiu, ktorú uznáva, aj keď do nej spadá aj  aojamiento, 

privodenie zla na niekoho, a ďalej na zaklínačstvo, ktoré tiež odsudzuje. Potom nasleduje podrobné 

rozdelenie magických odvetví.

 „...que algunas cosas son que vienen por curso natural e otras cosas son que vienen por curso 

voluntario, por ende, obseruar los tienpos para fazer las cosas que se causan por conplixión natural 

de  los  elementos  e  de  los  tienpos,  esto  non  es  pecado.(…)  pero  en  aquellas  cosas  que  son 

voluntarias  e  subjectas  a  la  vodluntad  e  aluedrío  de  los  onbres,  es  pecado  fazer  las  tales 

obseruaciones de tiempos.“75 

Barrientos sa venuje používaniu veštenia, ktoré spadá do magického umenia, no toto veštenie je 

preňho možné, len ak sa zaoberá vecami príčiny a následku, ktoré sú odvodené od pozorovania 

prírody; keď vidím oblaky, znamená to, že bude pršať. Druhý druh mágie je škodlivý a kacírsky 

jednak z toho dôvodu, že sa tým veštec snaží nabúrať autoritu Boha, ktorý jediný môže poznať 

budúcnosť. Takéto veštenie sa vykonáva za pomoci démonov, ktorí sú bytosti zradné a ich cieľom je 

veštca oklamať. 

„...quando los malos espíritus se llaman por expresa inuicaçión. La segunda espeçie, se faze sin 

expresa enuocaçión por sola consideraçión de la disposiçión de alguna cosa. La 3a, se faze son 

expresa inuocación e por propia operación para que se nos manifiese alguna cosa oculta. De la 

primera  espeçie  dependen  otras  çinco  espeçies,  conuiene  saber:  prestigio,  sueño,  nigromançia, 

phitón, figuras paresçientes en las cosas que non tienen ánima; e d’esta quinta espeçie nasçen e 

dependen otras çinco, conviene saber: geomançia, que se faze en piedra resplandiente o en fierro 

çecalado,  e  en  semejantes  cosas,  la  segunda,  ydronançia,  que  se  faze  en  el  agua,  la  terçera, 

aerimançia, que se faze en el ayre, la quarta, pironancia, que se faze en el fuego, la quinta, anispicud 

o auspiçión, que se faze en el acatamiento de las aves. De la segunda especie prinçipal, nasçen e 

dependen dos espeçies, conviene saber, la primera astrología, la segunda agüeros. De la tercera 

espeçie prinçipal, nasçe otra espeçie que se llama de las suertes, e d‘esta nasçen otras tres, conuiene 

saber, qiromançia, spitulançia e geomançia e d’esta 3a speçie  e postrimera, nasçen otras çinco: la 

primera que se faze con puntos, la 2ª que se faze con plomo, la 3ª con çedulas, la 4ª con dados, la 5ª  

con libro.”76

75   (niektoré veci sú takej podstaty, že  prichádzajú prirodzene a iné veci sú také, čo prichádzajú dobrovoľnou cestou 
takže, sledovať počasie, aby sa dali robiť veci, čo sú spôsobené prirodzeným pôsobením elementov a počasia, toot 
nie je hriech. (...) ale tie veci, čo sú dobrovoľné a podriadené vôly rozhodovaniu ľudí, je hriech robiť také skúmania 
počasia.) ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 144. Všetky preklady nasledujúce v tejto práci 
sú vytvorené jej autorkou, pokiaľ nie je vyznačené inak.

76  ( keď zlý duchovia sú privolaný invokáciou. Druhý druh sa vykonáva bez explicitného vyvolania, len s ohľadom na 
držanie nejakej veci. Tretí sa vykonáva z priamym vyvolaním cez samotnú operáciu, aby nám ukázal nejakú skrytú 
vec. Z prvého druhu vyplýva ďalších päť druhov, dobré vedieť:  prestíž, sen, nekromancia, phytón, figúry 
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V štrnástom storočí sa začali opäť silnejšie ozývať hlasy odsudzujúce mágiu. Medzi tieto patrí 

Jaén Pedro Pascual, ktorý napísal Libro contra las fadas y ventura et oras minguadas et signos et  

planetas, Ramón Llull v Árbol de la ciencia a tiež aj Don Juan Manuel autor Libro de los estados 

odsudzuje veštenie77. 

Rôzne  kresťanské  koncily  sa  venovali  problému mágie  a nakoniec  ju  odsúdili  ako  činnosť 

heretikov. Na synode v roku 1335 odsúdili tých, ktorí sa venujú vešteniu, koncil v Tolede  dal na 

rovnakú úroveň mágiu a činnosť Židov78. Obzvlášť pápež Ján XXII. bol posadnutý predstavou, že 

by sa mohol stať terčom útoku mága. Zahájil množstvo procesov aj proti významným osobnostiam. 

Rozšíril moc inkvizítorov79. Od roku 1326 bola mágia súdená rovnako ako herézia. Tento istý pápež 

nariadil  spálenie  všetkých  magických  spisov.  V roku  1376  Nicolas Eymerich  napísal  knihu  

Directorium Inquisitorum, knihu, ktorá mala napomáhať vo vyšetrovaní čarodejníctva. Podrobne 

tam popísal čarodejnice a rozdelil magické praktiky. Vychádzal z učení predných teológov, svätého 

písma a iných autorít tej doby80. 

5.  Decembra  1484  pápež  Innocent  VIII vydal  bulu proti čarodejníctvu  Summis  desiderantes  

affectibus alebo, Taurinensis editio. Čarodejníctvo v tomto dokumente  prirovnáva k herézii, a preto 

je  aj  tak  isto  nepriatelné.  V bule  sú  vymenované  nemecké  mestá,  v ktorých  sa  údajne  začali 

objavovať muži a ženy, čo svojou činnosťou škodia iným ľuďom, ich majetku, zvieratám, dobytku, 

stromom, sužujú ich a trápia. Toto všetko označil pápež ako hriech a stratu morálky. konkrétne v 

bule Inocenta VIII: „many persons of both sexes,unmindful of their  own salvation and straying 

from the Catholic Faith, have abandoned themselves to devils, incubi and succubi, and by their 

incantations,  spells,  conjurations,  and  other  accursed  charms  and  crafts,  enormities  and  horrid 

offences, have slain infants yet in the mother's womb, as also the offspring of cattle, have blasted 

the produce of the earth, the grapes of the vine, the fruits of the trees,nay, men and women, beasts of 

burthen, herd-beasts, as well as animals of other kinds, vineyards, orchards, meadows, pasture-land, 

corn, wheat, and all other cereals; these wretches furthermore afflict and torment men and women, 

beasts of burthen, herd-beasts, as well as animals of other kinds, with terrible and piteous pains and 

sore  diseases,  both internal  and external;  they hinder  men from performing the  sexual  act  and 

podobajúce sa na veci, čo nemajú dušu: z tejto piatej vyplýva a závisí ďaľších päť, hodno vedieť: geomancia, ktorá 
sa robí so žiarivým kameňom alebo s roztavením železom a s podobnými vecami, druhá je hydromancia, čo sa robí s 
vodou, tretia, aerimancia sa robí vo vzduchu, štvrtá, pyromancia, čo sa robí s ohňom, piata je auspicia, čo sa robí z 
pozorovania vtákov. Z druhého hlavného druhu vychádzajú a závisia ďalšie dva druhy, hodno vedieť, prvá je 
astrológia, druhá sú znamenia. Z tretieho hlavného druhu vychádza ďalší druh, ktorý sa volá o osude, z neho 
vychádzajú ďalšie tri, hodno vedieť, chiromancia, spitulancia a geomancia a z tejto vychádzajú ďaľšie tri a z 
pslednej ďalšie štyri s kockamo a päť s knihou.)  ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 127

77 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 48
78 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 48
79 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  86
80 ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s.. 49
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women  from  conceiving,  whence  husbands  cannot  know  their  wives  nor  wives  receive  their 

husbands;“81.  Dáva  právo  mníchom  Heinrichovi  Kramerovi  a Jakobovi  Sprengerovi  vyhľadať, 

uväzniť,  potrestať  alebo  prevychovať  ľudí,  čo  sa  previnili  týmito  zločinmi.  Toto  právo  sa 

automaticky prenáša aj na všetkých ich pomocníkov a nasledovníkov82.

Ďalej  si  skúsime  trochu  priblížiť  najvýznamnejšie  magické  vedy  a  ich  praktizovanie  v 

stredoveku.  K magickým učeniam vo významnej miere patrí astrológia a alchýmia, dve vedy, ktoré 

sa  z nášho pohľadu,  najviac podobajú na súčasné vedy.  Obe vyžadovali  hlboké znalosti  oboru, 

dlhodobé  pozorovania a experimenty.  Svätý  Tomáš  akceptuje  vplyv  nebeských  telies  na  život 

človeka, ale poukazuje na to, že Boh má väčšiu moc a môže tok osudu riadiť podľa svojej vôle. 

Astrológia môže ukázať podmienky, ktorými bude ovplyvnený ľudský osud ale neurčuje s presnou 

platnosťou jeho plynutie. Inak by bola v rozpore s kresťanským učením o slobodnej vôli. Zmienku 

o astrológií  nájdeme  aj  v Biblii,  keď  traja  králi-mágovia  sledujú  a nasledujú  hviezdu-znamenie 

narodenia Krista. Významnou astrologickou knihou bola Kniha Enochova, ktorú vraj napísal učiteľ 

magických umení Hermes Trimegisto, ktorý je však len mýtickou postavou83.

Astrológia  sa  delí  na  natálnu  astrológiu,  tá  predpovedá  budúcnosť  na  základe  postavenia 

nebeských  telies  v hodine  narodenia  a potom  mundánnu  astrológiu,  ktorá  sa  zase  zoberá 

predpoveďou budúcnosti  štátov,  vojen,  toho,  čo sa  na  svete  stane84. Ďalej  teológovia  odlišovali 

astrológiu  prírodnú,  ktorá  sa  zakladala  na  matematickom  výpočte  pohybu  nebeských  telies 

a kresťanskú, ktorá bola tiež založená na vedeckých výskumoch a vo svojom veštení rešpektuje 

právo človeka na  zasahovanie  do svojho osudu.  Astrológia  sa  stala  natoľko uznávaná,  že  bolo 

povinnosťou  nového  panovníka,  aby  si  dal  vyveštiť  osud  svojej  krajiny,  aby  mohol  lepšie 

predchádzať katastrofám.Tiež lekári museli vedieť, ktorá časť tela je spojená s ktorou planétou, aby 

mohli  posúdiť  príčinu  ochorenia  a predpísať  správnu  liečbu85.  Z astrológie  sa  vyvinula  astrálna 

mágia; nebeské telesá prekreslené do obrazov, ktoré za používajú na zaklínanie, je popísaná v knihe 

Picatrix od Alfonza Múdreho86.

81    ( je mnoho osôb oboch pohlaví, ktoré zabudnúc na spásu svojich duší a odpadnúc od katolíckej viery stvárajú 
neprístojnosti s diablami, s nimi sa telesne zmiešavajú ako incubi a succubi a svojimi kúzlami, piesňami, 
zaklínadlami a inými ohavnými a poverčivými výčinmi, čarodejnými kúskami a zločinmi škodia a ničia pôrody 
žien, mláďatá zvierat, poľnú úrodu, ovocie a vinice, ako aj mužov, ženy, zvieratá a dobytok každého druhu a takisto 
kazia a otravujú vinohrady, sady, lúky, pasienky, obilie a iné plody zeme a spôsobujú mužom i ženám a všetkému 
dobytku strašné vnútorné i vonkajšie bolesti a trápenia a zabraňujú mužom plodiť a ženám rodiť, mužom spôsobujú, 
že nemôžu plniť voči svojim manželkám povinnosti a ženám zase poskytovať svojim mužom riadny manželský 
život. KRAMER; SPRENGLER.  Malleus Maleficarum. ed. Montague Summers. s. 579

82 RUSSELL.Witchcraft in the Middle Ages. s. 229
83 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s.s. 145
84 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 53-55
85 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s.122
86 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 140

33



Alchýmia sa venuje premene prvkov na iné prvky na základe rôznych zložitých chemických 

operácií. Alchymisti sa od počiatku snažili nájsť kameň mudrcov alebo elixír či panaceu. Prvý na 

premenu obyčajných kovov na zlato a druhý ako univerzálny liek87. Jeden z najdôležitejších spisov 

napísal  Albert  Veľký,  O Alchýmií.  Alchýmia  sa  vyhýba  spájaniu  s démonmi  a odvoláva  sa  na 

prírodné vlastnosti prvkov. Vychádza z názoru, že všetky prvky sú z jednej matérie, táto sa potom 

delí na štyri hlavné prvky, ktoré sú  v telesách zastúpené rôznou mierou, a preto sa od seba líšia. 

Vhodnou úpravou sa teda jeden prvok môže premeniť na druhý. Alchýmia viac ako iné okultné 

vedy  využíva  tajné  písmo,  runy  a šifry.  Alchymisti  zastávali  názor,  že  nie  je  vhodné,  aby  sa 

alchymistické  vedenie  dostalo  do  rúk  obyčajných  ľudí.  Podobný  názor  v stredoveku  zastávali 

mnohý učenci aj o ostatných vedách, dokonca aj Roger Bacon tvrdil, že poznanie nových vied by 

nemalo byť známe nevzdelaným ľuďom88.  

87 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s.134
88 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s.140, CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente  

Medieval. s. 222-225
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3.1 Diabol

Okrem  v  zásade  akceptovaných  vied  ako  bola  alchýmia  a  astrológia,  sa  magické  učenie 

nezaobišlo bez svojej temnej stránky, ktorá bola odsudzovaná bez výnimky. Jednalo sa o mágiu, 

ktorá bola spätá s činnosťou démonov a diabla. 

Viera  v  diabla  bola  v  stredoveku  hlboko  zakorenená.  Kresťanstvo  už  bolo  pevne  ukotvené 

a šírilo svoje predstavy a náuku do rozľahlých častí  Európy. Avšak aj  napriek svojej  popularite, 

ktorej  sa  tešilo  medzi  všetkými,  nepodarilo  sa  mu  úplne  vytlačiť  staré  povery  a zvyky  medzi 

najnižšími vrstvami. Na dedinách a v odľahlejších častiach stále pretrvávali staré pohanské zvyky, 

ktoré sa  miesili  s kresťanskou vierou a vytvárali  tak zaujímavý hybrid.  Ľudia napríklad vzývali 

svätcov, ale zároveň im pripisovali podobu či schopnosti niekdajších pohanských bohov. Syntéza, 

ktorú aplikovali  kresťania  pri  šírení  svojho náboženstva  postihla  práve aj  podobu diabla,  ktorý 

prešiel z božstva pohanských kultov až do pozície protivníka jediného Boha89.

Pohania  mali  málokedy  vyslovene  negatívne  božstvo.  V polyteistických  náboženstvách 

prevládala istá „ľudskosť“ medzi bohmi. To znamená, že sa správali podobne ako ľudia, aj dobre aj  

zle. Samozrejme môžeme vysledovať niektorých bohov v pohanských panteónoch, ktorí majú skôr 

tendenciu k správaniu, ktoré by sme mohli považovať sa zlé, či nemorálne. Ako príklad nám môže 

poslúžiť  severský  boh  Loki,  ktorý  by  sa  dal  v germánskej  mytológií  vyhodnotiť  asi  ako 

najnegatívnejší  boh,  no  aj  tak  je  jeho  povaha  dvojaká,  niekedy  pomáha  a niekedy  škodí90. 

U Slovanov sa zase za diabla dal označiť Černobog, avšak výsostne negatívne vlastnosti mu boli 

pripísané  až  pod  vplyvom  kresťanstva91.  Pohanské  povery  sa  len  hemžia  rôznymi  démonmi 

a duchmi, ktorí  majú fyzickú podobu a aj napriek tomu, že často ľuďom škodia, sú poraziteľní, 

respektíve, je s nimi často možná dohoda. Títo démoni sa v pohanskom svete nachádzali všade. 

Známi sú démoni vodný, ohnivý, škriatkovia, elfovia a iné mýtické bytosti. Z popisov týchto bytostí 

sa nám pravdepodobne dochoval obraz diabla ako chlpatého muža, s rohmi, v čiernom, smradľavý a 

pod.92.  V súčastnosti sa nám najživšie zmienky o nich dochovali v podobe rozprávok.

 Aj  na začiatku stredoveku a presadzovania kresťanstva táto podoba démonov prežívala.  Ale 

zmenili svoj pôvod. Kresťanstvo ich začalo meniť na zlých duchov, padlých anjelov, ktorí sú tu na 

skúšanie  viery  kresťana  a svojou  činnosťou  chcú  škodiť  kráľovstvu  božiemu.  Avšak  stále  ešte 

89  Prechod podoby lesného boha an diabla je podrobnejšie popísaný v knihe MUCHEMBLED, Robert. A History of  
the Devil: from the Middle Ages to the Present. Cambridge. Polity Press, 2003. (český preklad: MUCHEMBLED, 
Robert. Dějiny ďábla. Prekl, Jana Vymazalová. Praha: Argo, 2007.)

90  RUSSELL. Lucifer, The Devil un the Middle Ages. s. 64, DŐMŐTŐROVÁ, Tekla. Germáni. v Mytológie sveta.. 
Bratislava: Obzor, 1973. s. 115

91 MÁCHAL, Ján. Bájesloví slovanské. Olomouc: VOTOBIA, 1995. s. 174
92 Viacej na tému démonológie slovanskej kultúry viz. MÁCHAL. Bájesloví slovanské.
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nebola diablovi pripisovaná taká váha akej sa mu dostalo neskôr.  V zásade bol popisovaný ako 

smiešny tvor, chlpatý, nízky s rohmi alebo bez, ktorý pácha rôzne nepríjemnosti a nezbedy. Jednalo 

sa o takzvané banalizované nadprirodzeno93.  Ani  teológovia  sa  nevenovali  otázke  diabla  a  jeho 

podôb. Toledský koncil 447 ho popisuje ako rohatú čiernu smradľavú bytosť, s dlhými nechtami, 

iskrivými  očami,  ušami  v  tvare  zadku  a  s  dlhým  penisom94.  V ľudových  príbehoch  mal  rolu 

komickú. Snažil sa premôcť hlavného hrdinu, alebo s ním uzatvoriť stávku, ale hlavný hrdina ho 

svojim dôvtipom väčšinou porazil. Diabol teda slúžil na pobavenie. Jeho postava bola podobná ako 

postava šaša. Príbehy o ňom ukazovali, ako sa aj obyčajný človek môže ubrániť pekelnej sile95. Toto 

ponímanie diabla trvalo približne do jedenásteho storočia. Keď sa jeho postava začala meniť. 

 Od jedenásteho storočia začali vznikať rôzne snahy o obnovu kresťanstva, ktoré v trinástom 

a dvanástom storočí vrcholili v rôznych sektách a odnožiach; bratríci, begýni,dolcinovci a i.. Mnohé 

novovzniknuté kresťanské vetvy hlásali návrat k chudobe alebo príchod Armagedonu, kresťanského 

konca  sveta  a posledného  súdu.  V Európe  vládla  apokaliptycká  nálada96.  Cirkev  čelila  nie  len 

problémom s heretikmi a kritike,  ale aj v jej samom vnútri vznikali rozbroje. 

Malý  démoník,  ktorého  mohol  poraziť  obyčajný sedliak  nestačil  na  zastrašenie.  Poskytoval 

človeku možnosť výhry alebo slobodnej voľby medzi zlom a dobrom. Jeho výzor nezastrašoval, ale 

svojou smiešnosťou skôr vytváral odľahčenie zlej reality. Cirkev vytvorila Diabla, Pána temnôt, 

proti ktorému bola jediná obrana a tou bolo odovzdanie sa do jej rúk. Táto zmena, ako sme už 

naznačili, nebola náhla ale postupne sa šírila storočiami97. 

V XIII.  storočí  sa  diablov  dopad  na  spoločnosť  mení98.  Démonická  moc  sa  stáva  nie  len 

skutočnou,  ale  sa  aj  povyšuje  do vyššieho statusu.  Získava kráľovské  atribúty.  Stáva  sa z neho 

Princ, Pán temnôt. Už to nie je osamelý nezbedník, ale má svojich služobníkov a svoje kráľovstvo. 

Dohoda s ním  je  možná  len  v prípade,  že  sa  človek  stane  jeho  služobníkom.  Vyjadrené  je  to 

napríklad  paktom,  ktorý  uzatvára  s diablom čarodejnica,  ktorý  ma  charakter  feudálneho  sľubu. 

Jeden z najlepších opisov tohoto sľubu nám podáva Gonzalo de Berceo v príbehu o Teofilovi z diela 

93 MUCHEMBLED, Robert. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present.  Cambridge. Polity 
Press, 2003. ( český preklad: MUCHEMBLED, Robert. Dějiny ďábla. Prekl, Jana Vymazalová. Praha: Argo, 2007.) 
s. 14, 273

94 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 17
95 CÁRDENAS-ROTUNNO, J. Anthony. Una aproximación al diablo en la literatura medieval española: desde  

Dominus a Dummteufel, in Hispania, Vol. 82, No. 2, 1999, s. 202-212,  American Association of Teachers of 
Spanish and Portuguese. [cit. 2011-01-14]. Dostupné z:  <http://www.jstor.org/stable/346393>.

96Viac na túto tému viz. PETERS, Edward. Heresy and authority in medieval Europe: documents in translation.  
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1980. 
97 CÁRDENAS-ROTUNNO.  Una aproximación al diablo.

98 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 44
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Milagros de Nuestra Señora 99.  

Víoa poca de ora venir muy grandes gentes

Con çiriales en manos e con çirios ardientes,

Con su rey en medio, feos, ca non luçientes:

la querria don Teofilo seer con sus parientes.100

 Kríza feudálnej spoločnosti sa prejavila v zobrazení démonov a ich služobníkov. Čarodejnica 

poskytuje  diablovi  svoju  oddanosť  a poslušnosť  a on  jej  za  to  poskytuje  nadprirodzené  sily. 

Narozdiel  od  klientského  paktu,  sa  tu  jedná  aj  o zavrhnutie  iných  mocností,  v tomto  prípade 

mocnosti božskej101.

 Dissoli el diablo: non serie buen derecho

A vassallo ageno io buscar tal provecho:

Mas deniegue a Xpo que nos faz muy despecho,

Façerli e que torne en todo so bien fecho.102

Postava diabla sa objavuje už v prvých písomných pamiatkach španielskej literatúry, v Glosas 

Emilianenses.  Je  tu  popísané  stretnutie  Lucifera  a  iných  diablov,  ktorí mu  rozprávajú,  čo  zlé 

vykonali. Okrem najrôznejších pohrôm, ktoré zapríčinili niektorí z nich, sa jeden chváli tým, že 

ukázal  nahú ženu mníchovi  a  tým ho uviedol  do pokušenia.  Prejavuje  sa  tu  tendencia  diablov 

sústrediť sa najmä na obete najbližšie Bohu a tým narúšať jeho kráľovstvo103.

Diabol  sa  tak  povzniesol  nad  človeka,  pre  ktorého  bol  už  neporaziteľný,  neľudský.  Ako 

skutočný Satan, protivník, sa dostal temer na božskú úroveň, pretože to, čo malo byť diabolským 

výtvorom,  sa  stalo  v kresťanskej  interpretácií  skutočné.  Mohol  premieňať  ľudí  na  zvieratá, 

premiestňovať ich na veľké vzdialenosti, vstupovať do ľudského tela. Práve tento posledný prejav 

sa stal tým najzásadnejším; vymkol sa ľudskej kontrole a začal ovládať ľudí104. Jedinou možnou 

ochranou bolo plné a bezvýhradné sa odovzdanie cirkvi  a Bohu.  Človek sa stal  nesamostatným 

a navyše  mal  strach  sám  zo  seba,  aby  diabla  neprilákal  do  svojho  vnútra.  Táto  viera  bola 

99 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 197
100BERCEO, Gonzalo de. Milagros de nuestra señora. ed. Michael Gerli. Madrid: Letras hispánicas, 2003. s. 200  ( Po 

chvíli uvidel som prichádzať veľké zástupy,/  so svietnikmi v rukách a s horiacimi sviecami,/  a ich kráľ v medzi 
nimi, škaredí, bo tmavý,/ už don Teófil chcel by byť so svojou rodinou.)

101 Viacej na túto tému viz. CARO BAROJA, Julio. Las brujas y su mundo. Madrid: Alianza Editorial s.a., 2006. 
102 ( I riekol mu diabol, nebolo by to dobrého práva,/ v cudzom sluhovi hľadať takého blaha,/ ale odmietni Krista, čo 

veľmi nás hnevá,/ učiň tak a všetko bude dobre.), BERCEO. Milagros de nuestra señora.  ed. Michael Gerli. s.. 200
103 VALBUENA PRAT. Historia de la literatura española. s. 16-17
104 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s.30
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podporovaná myšlienkou zrodenia Antikrista, ktorá sprevádzala proroctvá o Poslednom súde. Ľudia 

v myšlienke na skoré zúčtovanie mali  oveľa viac dbať na svoju čistotu a vyhýbať sa hriechom. 

Akékoľvek  zakopnutie  na  ceste  kresťanskej  čistoty  mohlo  znamenať  otvorenie  brány  hriechu 

a večného zatratenia.

Je nutné opäť zdôrazniť, že Diabol v oboch podobách pretrvával v literárnych dielach súčasne.  

„Si  el  diablo  hace  el  papel  de  príncipe  o  de  papanatas,  no  es  asunto  de  evolución  y  de  una 

trayectoria cronológica sino, como ha indicado Russell, de la tradición culta o popular de la fuente.”
105 

Svätý Augustín poníma problém démonov o niečo zložitejšie. Zastáva názor, že démoni učia 

mágií, pretože všetka mágia sa robí za pomoci démona  a mág mu musí slúžiť, inak by ho démon 

nenaučil všetky svoje tajomstvá, ani svoje meno, ktoré je pri vyvolávaní démona veľmi dôležité. 

Mág sa tak stáva démonovým sluhom, a aj keď sa domnieva, že mu démon slúži, je to len jeho 

omyl. Démon využíva len ilúziu a klam a jeho pôsobenie nikdy nie je skutočné. „ sed esse spiritus 

nocendi  cupidissimos,  a  iustitia  penitus  alienos  superbia  tumidos,  invidentia  lividos,  fallacia 

callidos.“106 Sila démonov je v ich dlhom živote, takže oproti človeku majú veľa skúseností a tým 

ho môžu ohromiť. Sami démoni sú vo svojej podstate vzdelaní, avšak je to vedenie bez lásky a 

preto ním škodia. „ Est ergo in daemonibus sciencia sine caritate, et ideo tam inflati, id est tam 

superbi,  sunt,  ut  honores  divinos  et  religionis  servitutem,  quam  vero  Deo  deberi  sciunt,  sibi 

sategerint exhiberi,  et  quantum possunt,  et  apud quos possunt adhuc agunt.“107  Ale ako hovorí 

Svätý Augustín, nič čo robí démon nie je preňho nadprirodzené a vychádza to len z jeho podstaty. 

Diabol sa snaží človeka zlákať ilúziou a tým ho oddeliť od správnej cesty.  Tiež ale dodáva,  že 

diablove nástrahy, môžu byť niekedy povolené Bohom, ktorý tak chce dať znamenie ľuďom108.

V kulte diablovi sa hľadala akási anti-cirkev. Dokazujú to napríklad popisy čiernych omší, ktoré 

sú vlastne paródiou na omše cirkevné. Diabol sa stal protipólom Boha, démoni a čarodejnice jeho 

vojsko.

Sila kresťanstva spočívala na všade-prítomnom strachu z démonov, ktorí boli zodpovední za 

choroby  a  nešťastia,  alebo  aj  prírodné  pohromy.  Najhoršie  a  najnebezpečnejšie  bolo  spojenie 

105Viacej viz. CÁRDENAS-ROTUNNO.  Una aproximación al diablo. 202-212, ( Či už diabol hraje úlohu princa 
alebo hlupáčika, nie je to výsledok evolúcie alebo nejakého chronologického vývoja, ale ako naznačil Rusell, závisí 
to od vzdelaného alebo ľudového zdroja.)

106(títo sú duchovia túžiaci činiť zlo, vzdialení spravodlivosti, nafúknutí pýchou, zbledlí od závisti, bystrí v klamstve.) 
SAN AUGUSTÍN. La ciudad de Dios. s. 528-529

107(v démonoch je teda toto vedenie bez láskavosti a preto sú takí nafúknutí, to jest, takí pyšní, žiadajú si také božské 
obety a náboženské služby, o ktorých vedia, že patria len pravému Bohu, a stále sa o ne snažia koľkí môžo a koľko 
môžu.) ,San Augustín, SAN AUGUSTÍN. La ciudad de Dios. s. 588

108 SÁNCHEZ-ORO ROSA. El Discurso sobre la magia de Agustín de Hipona.
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démona s ľudským telom. Ľudia mali strach, že démon môže vstúpiť aj do nich a ani zbožnosť ich 

nezachráni.  “Es la conciencia de pecado, de que la carne mortal  atrae los demonios,  de que el 

mundo y la carne nos llevan irreversiblemente al infierno.”109 Veľmi populárne boli preto rôzne 

amulety  na  ochranu.  Avšak  aj  tieto  začali  neskôr  rôzny  vzdelanci  kritizovať,  napríklad  Lope 

Barrienos píše: “…aprovecharía más oýrlo en la Iglesia que non traerlo colado del cuello.”110

3.2 Mágovia a čarodejnice

Tak ako môžeme nájsť rôzne postoje voči mágií a jej poddruhom, rovnako sa líši aj postoj voči 

samotným ľuďom, ktorí ju praktizujú. V tejto časti sa budem venovať bližšiemu rozdeleniu medzi 

čarodejnicou a mágom, dvoma hlavnými postavami na poli  mágie.  Niektoré veci, ktoré som už 

spomenula tu zopakujem pre prehľadnosť témy. 

Podľa stredovekej tradície patrili  prví mágovia do zoroastrickej sekty. Ich praktiky sú úzko 

spojené s uctievaním démonov, pretože démoni alebo temný anjeli ich naučili temnému umeniu111. 

Stredoveký kresťanský autori odmietajú názor, že to bol Adam, kto ako prvý začal učiť magickému 

umeniu. Mágovia sa inak nazývajú aj „malefici, čo znamená „zlý“112. Ich činy sa interpretujú ako 

zlé a škodlivé. Svoju dušu spolčili s démonom, aby si zaistili pohodlný život na zemi, no v očiach 

Boha  sú  odsúdeniahodný.  Odmietnutie  Boha  bolo  pre  kresťanský  ľud tým najhorším možným 

previnením. Mág rozpoznáva Boha a aj napriek tomu sa obracia k diablovi. Sám seba klame ak si 

myslí,  že  je  schopný  démona  ovládať  alebo,  že  mu  démon  povie  pravdu113.   Ďalšou  jeho 

charakteristikou je,  že svoje praktiky robí v súkromí, alebo len v spoločnosti zasvätených osôb. 

Mágovia  sa  môžu  deliť  na  viacero  druhov  podľa  toho  s akým démonom sa  spriahnu  a za  

pomoci akej matérie robia svoje zaklínadlá alebo veštia.  Treba podotknúť,  že v stredoveku bola 

mágia  a démoni  hlavne  spätí  s predvídaním  budúcnosti  a aj  v stredovekých  spisoch  sa  venuje 

pozornosť najmä tomuto aspetku ich činnosti114. Veľmi podrobné rozdelenie urobil Izidor zo Sevilly 

vo svojich Etymologiách115.

109 (Vedomie hriechu, skrz ktorý smrteľné telo priťahuje démonov, o tom, že svet a telo nás nenávratne privedú do 
pekla.) ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería medieval. s. 40

110 (… radšej by som to počul v kostole ako videl to zavesené na krku.) ÁLVAREZ LÓPEZ. Arte mágica y hechicería  
medieval. s.146

111 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 180-182
112 Aj keď sa toto pomenovanie niektorý učenci vyvrátiť,  Cardini, Franco, Magia, brujería y superstición en el  

Oriente Medieval, s. 63, 168
113 SÁNCHEZ-ORO ROSA. El Discurso sobre la magia de Agustín de Hipona. s.
114 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  192-194
115 MARTIN PRIETO, Pablo. Isidoro de Sevilla frente a los límites del conocimiento: etimología, astrología,  

magia.
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Zásadný rozdiel medzi mágom a svätcom, ktorý taktiež činí zázraky, ktoré by sa dali prisúdiť 

mágií je v tom, že mág robí kúzla pre svoju slávu a potešenie, ale svätec to robí pre slávu božiu.

Mág, narozdiel od čarodejnice mal dvojitú povahu, mohol byť dobrý alebo zlý, slúžiť Bohu 

alebo démonom.  Slovo mág má znamenať múdri  alebo vedúci,  takže  v samotnom mene nie  je 

negatívna konotácia. V Biblii sa stretávame s dobrými mágmi, ktorí sa klaňajú Kristovi pri jeho 

narodení,  apoštoli  robia  zázračné  skutky  z moci  božej.  Na  druhej  strane  stoja  čarodejníci 

egyptského faraóna a Šimon mág,  ktorý chcel  odkúpiť  od apoštolov ich schopnosti.  V stretnutí 

medzi svätcom a mágom vyvstáva na povrch problém odlíšenia božskej sily a sily padnutého anjela. 

V kresťanskej tradícií zvíťazí božská moc. Niekedy sa môže jednať aj o víťazstvo v jednej osobe, to 

jest, keď si mág uvedomí svoj omyl a nastúpi cestu pokánia. Tak sa napríklad stalo s Cipriánom 

z Antiokie. Príklad uvedomelého mága sa objavuje aj v literárnych dielach; asi najznámejší prípad 

je príbeh o Teofilovi, ktorý hľadal u diabla pomoc ale nakoniec si uvedomil, že jedine božská moc 

je  tá  pravá  a prosil  o odpustenie.  Mágovia  alebo  čarodejníci  sú  popisovaný  ako  múdry  muži. 

Väčšinou patria do vyšších spoločenských vrstiev116. 

Najznámejším španielskym mágom je  bezpochyby  Don Enrique  de  Villena.  Tento  muž  bol 

popisovaný ako milovník telesných a duševných rozkoší. Už ako malý udivoval svojou túžbou po 

vzdelaní a rýchlo sa učil všetkým vedám. Ďalšou záľubou mu bola gastronómia. Jeho súčasníci ho 

nemali príliš v obľube a často sa mu posmievali. Vraj to nebol vôbec praktický muž a príliš sa 

nevenoval svojim povinnostiam, nevenoval sa ani lovu či iným prestížnym činnostiam. Namiesto 

toho sa vyznal v štúdiu veštenia a hádania rôznych znakov a ostatných tajných vied. Po jeho smrti  

dal kráľ Juan II spáliť jeho knihy. Medzi nimi sa nachádzal aj slávny Angel Raziel. Okrem tohto aj 

Tractado del aojamiento o fascinología. Jeho život sa dá pripodobniť k slávnemu Faustovi, avšak 

Don Enrique de Villena bol skorej vtipnou postavičkou. Neskôr sa z neho stala literárna postava, 

veľký nekromancer a mág117.

Postava čarodejnice je známejšia ako postava mága. Väčšinou sa jednalo o staré ženy, ktoré 

často asistovali pri pôrodoch, alebo žili na okraji spoločnosti. Sú ale aj prípady, keď boli odsúdené 

mladé  ženy.  Jednou  z príčin  zamerania  sa  na  ženy-čarodejnice  bola  všeobecná  mizogýnia 

116 CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s.  CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente  
Medieval. s. 171-173

117 Povesti o ňom prešli aj do ľudových rozprávaní. Napríklad sa traduje príbeh o mužovi, ktorý predal svoj tieň. Traja 
mládenci študujú mágiu od diabla v jednej jaskyni „cueva“, keď vyštudujú diabol chce, aby jeden z nich zostal pri 
ňom, no nikomu sa nechce. Markíz Villena je ale prefíkanejší ako jeho kamaráti a nechá diablovi svoj tieň. Keď je 
starý nakáže svojmu sluhov, aby  ho zabil, zakopal a splnil ešte ďalšie podmienky a po deväťdesiatich dňoch má 
markíz opäť ožiť, už ale ako dvadsať päť ročný. Sluhovi sa nepodarí splniť všetky podmienky a keď sa ľudia 
dozvedia, čo sa udialo s markízom, vykopú hio a nájdu jeho telo už scelené a omadnuté, markíz umrie deinitívne. 
Catálogo tipológico del cuento folclórico español.  Madrid, ed. Gredos, 1995. s.155-156, viacej viz. VALBUENA 
PRAT. Historia de la literatura española. s. 221-234,  viz. CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I..
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v stredoveku. Ženy boli považované za náchylnejšie  k  diablovým nástahám118. Eva ako prvá žena 

priviedla hriech k mužovi  ponúknutím jablka.  Ženy sa stávajú pomocníčkami diabla v pokúšaní 

a hriechu, hlavne žiadostivosti. Tomáš Akvinský považoval ženy za nevyvinutých mužov.  Kladivo 

na čarodejnice tvrdí, že žena je celkovo citlivejšia ako muž ako na zlé podnety tak aj na dobré, preto 

z nej  môže  vyjsť  veľké  dobro  alebo  obrovské  zlo.  Navyše  žena  je  vo  svojej  podstate  oveľa 

náchylnejšia  k hriechom  a to  najmä  hriechu  chtivosti,  ktorý je  neukojiteľný.  Týmto  spôsobom 

vháňa  aj  muža  do  osídiel  diabla.  Žena  navyše  oplýva  všetkými  schopnosťami,  aby  mužovi 

učarovala119. 

 Čarodejnica sa stala symbolom zla a zároveň zúfalstva, ktoré zachvátilo stredovek v období 

krízy.  Mor,  vojny a hladomor  sa  premietli  do  roviny spirituálnej  a boli  pripísané  vplyvu  zlých 

duchov,  ktorí  za  pomoci  čarodejníc  ničili  životy  a majetky  ľudí.  Medzi  čarodejnicami  existujú 

rozdiely. Na jednej strane je to čarodejnica a na druhej zaklínačka. Tá prvá Boha zavrhla a telom aj 

dušou sa odovzdala diablovi. Na jeho pokyn zabíja deti a kopuluje so zvieratami, znevažuje Boha. 

Stretáva sa s ostatnými čarodejnicami na nočných sabatoch, kde slúžia čiernu omšu. Druhý typ, 

zaklínačka,  nemusí  mať  uzavretú  dohodu  s diablom  a svoje  umenie  využíva  na  svoju  obživu. 

Spravidla  má  viac  zamestnaní.  Je  to  typ  Celestíny  od  Fernanda  de  Rojasa.  Táto  žena,  stará 

a skúsená  sa  pohybuje  v spoločnosti  a nestretáva  sa  s inými  čarodejnicami.  Jej  činnosť  nie  je 

spojená  s vyznávaním  kultu  a nezrieka  sa  kresťanstva.  Prvý  typ,  čarodejnica,  sa  prisudzuje 

vidieckemu prostrediu, druhý typ, mestskému120.

118 CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s.  47
119 Viacej viz. CARO BAROJA. Las brujas y su mundo,  MARTINEZ DE TOLEDO, Alfonso.  Arcipreste de Talavera 

o Corbacho: o Reprobación del amor mundano. [online].[cit 2011-12-11]. Dostupné z: 
<http://www.cervantesvirtual.com/>. KRAMER, Heinrich; SPRENGLER, Jacob. Malleus Maleficarum. ed. 
Montague Summers. London: The Book Tree, 2000.

120 Viacej viz. Baroja, Julio Caro, Las Brujas y su mundo
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4.  Diabol

4.1 Diabol  Juana Manuela

Príbeh  o Diablovi  a falošnej  begýnke  sa  začína  popisom  diablovho  pokusu  o rozdelenie 

zaľúbeného páru. Nedarí sa mu to ani na viac krát. „Et porque el diablo se despaga sienpre de las 

buenas cosas, ovo desto muy grand pesar, et pero que andido muy grand tiempo por meter mal entre 

ellos, nunca lo pudo guisar.”121

Predstavuje vlastne smiešnu až poľutovania hodnú bytosť.  Jeho jedinou starosťou je vnášať 

rozkol medzi ľudí,  ale na bohabojných ľudí,  ktorí  sa milujú, nemá dosah. Juan Manuel ani len 

nepopisuje, že by sa hneval alebo zúril nad svojou neschopnosťou. On je len nešťastný a vo svojom 

smútku sa sám potuluje. Navyše sa tu vyskytuje aj zmienka o jeho podriadenosti niekomu inému: 

„et desque lo sopiera aquel su mayoral, quel’ dixiera que pues tan grand tiempo avía que andava en 

aquello et pues non lo fazía, que sopiesse que era perdido con él”122.  Diabol je tu popísaný ako 

nešťastný zamestnanec, ktorému sa nedarí v práci a jeho šéf sa naňho za to hnevá. Nehovorí však 

o tom,  kto  je  jeho nadriadený a ani  tento  nevyvoláva  v čitateľovi  pocit  nejakého nebezpečného 

nadprirodzena. Vo svojom nešťastí narazí na begýnku.

Begýnky patrili medzi odnože kresťanstva, ktoré vznikli v trinástom storočí. Rozmohli sa na 

území  terajšieho  Španielska  a Nizozemska,  Talianka,  Nemecka  a Francúzka.  Obzvlášť  v období 

križiackych vojen sa ich rady výrazne rozšírili. Boli to ženy, ktoré žili nábožným polo-kláštorným 

životom. Neskladali žiaden sľub čistoty a ani sa nemuseli vzdať svojho majetku. Keď to uznali za 

vhodné mohli kedykoľvek opustiť svoj rád a vydať sa. V zásade sa však odmietali podriadiť mužom 

a snažili sa žiť nezávislý život. Živili sa väčšinou manuálnou prácou. V roku 1311 boli obvinené 

s herézie pápežom Klementom V. Ich nezávislosť a následné vlastné interpretovanie svätého písma  

a mysticizmus im priniesol len cirkevnú nevôľu a odpor123.

Otázne je, ako treba interpretovať pomenovanie „falsa beguina“. Jednak sa môže vzťahovať na 

begýnky ako také, považované za falošné klamárky pre to, čo vyznávajú, alebo sa to vzťahuje na 

túto jednu konkrétnu begýnku. Ak by sa jednalo o prvý prípad tak sa v príbehu stretávame so ženou, 

ktorá menom, ktorým ju Juan Manuel popisuje reprezentuje ženskú nezávislosť a tým pádom jednu 

121  (a pretože diabol nemá rád dobro, toto ho trápilo, a preto sa dlhí ča snažil medzi nich vložiť rozkol, no nikdy sa mu 
to nepodarilo.)MANUEL, Don Juan. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed. José Manuel Blecua. Madrid:

Editorial Castalia, 2003. s. 218
122  (odkedy to vedel jeho pán, ktorý mu povedal, že už pridlhý čas chodieva tam a nedarí sa mu, aby vedel, že je mu 

už ukradnutý.)MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. s.219
123 PETERS, Edward. Heresy and authority in medieval Europe: documents in translation. s. 236-237
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z vecí, ktoré boli v stredoveku vzdelancami často krát odsudzované.  Druhý prípad považujem za 

menej pravdepodobný, pretože sa v príbehu nestretávame opisom begýnky a preto usudzujem, že 

pomenovanie  „falsa  beguina“ slúži  ako  synekdocha. Toto  podporuje  aj  popis  begýniek  v  diele 

Corbacho; „Pero súpose a la fin cómo había habido muchos hijos en muchas beguinas;“ „Que así 

andaban las beguinas de casa en casa de caballeros como si se hubiesen de salvar, aunque algunas 

de ellas -de aquellas con quien él tomaba placer- bien se pensaban que le habrían hallado alguna 

mujer en su casa,“124.

Ženy boli považované za bytosti, ktoré podliehajú hriechu oveľa častejšie ako muži, pretože sa 

riadia  svojimi  vášňami  a chtivosťou.  Sú  to  najčastejšie  ony,  kto  má  kontakt  s diablom.  Už  od 

zbierky Sendebar alebo Libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres sa nám žena ukauje 

v negatívnom  svetle.  Ďalej  sú  opisované  rôznymi  inými  spisovateľmi,  ktorí  ich  už  jasne 

prirovnávajú  k diablovým  služobniciam.  Martínez  de  Toledo  o nich  píše  s veľkým  dešpektom 

a prisudzuje im hlavne hriech lakomstva, ktorý ich privádza robiť rôzne hrozné činy. Arcipreste de 

Hita zdôrazňuje ženskú schopnosť reči a klamstva125.

Tak  nám to  predkladá  aj  Juan  Manuel,  ktorý  píše,  že  „Et  desque  se  conoscieron....”126.To 

znamená, že begýnku považuje za ženu, ktorá sa pravidelne stretáva s diablom. Ich vzťah je však na 

prvý pohľad temer priateľský. Je to akoby sa stretli dvaja známi. Ona sa ho opýta, čo mu je.  Potom, 

čo jej  vysvetlí svoje trápenie, ona si je okamžite istá, že by to bola schopná vyriešiť sama. 

V príbehu vidíme hneď dva príklady nadradenosti človeka nad diablom. V prvom diabol nie je 

schopný rozhádať dvoch ľudí a v druhom žena sama preukáže lepšie schopnosti. To znamená, že 

diabol sa nám ukazuje ako bytosť slabá. Begýnka sama si kladie podmienky ich dohody, “Et el 

diablo le dixo que faría lo que ella quisiesse en tal que guisasse cómo pusiesse mal entre aquel 

omne et aquella muger.”127.

V tomto príbehu je teda žena diabolskejšia ako sám diabol a to hlavne vďaka svojej schopnosti 

psychologicky spracovať svoje obete. Begýnka je nástroj zla. V tomto príbehu diabol vlastne vyhrá, 

pretože jeho snahy sú naplnené, aj keď nie priamo ním. Je to neobvyklý koniec pre stredovekú 

literatúru,  pretože  sa  zlu  podarí  zničiť  nevinný  pár  manželov.  V podobných  príbehoch  koniec 
124 (Ale na koniec vysvitlo, že mal mnoho detí od mnohých begýniek) ( Pretože tak chodili begýnky z domu do domu 

rytierov ako keby ich to bývalo malo zachrániť, aj keď niektoré, medzi nimi také s akými sa on stýkal, namýšľali si, 
že našli ženu v jeho dome.) MARTINEZ DE TOLEDO.  Arcipreste de Talavera o Corbacho: o Reprobación del  
amor mundano. ed. Pastor. s.95-96

125 Núñez Gonzáles, Elena. Las máscaras de Satán: La representación en la liteatura española, Del Cid  a la Celestina. 
Alcalá de Henares, 2007. Tesis doctoral (Phdr.).Universidad de  Alcalá. Facultad de filosofía y letras. Departamento 
de filología. Bajo la dirección de Dr. D. Carlos Álvar

126  (a keďže sa poznali...) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. 218
127 (A diabol jej povedal, že urobí to, čo ona bude chcieť ak si ona poponáhľa vniesť zlo medzi toho muža  a tú ženu,) 

(a keďže sa poznali...) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. 219 
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zvykne  vyústiť  do  záchrany  sprostredkovanej  božskou  silou  podobne  ako  v Los  Milagros  de 

nuestra señora. 

Diabol príbehu XLV.128 má  v sebe tiež veľa ľudského. Jedná sa už o zrejmý pakt medzi diablom 

a človekom. „Estonçe fizieron sus posturas en uno et el omne fue su vasallo.“129  Tento príbeh má 

v sebe zrejmejšie varovanie pred diablom ako príbeh predošlí. Človek, ktorý s diablom urobí pakt 

začne  kradnúť  a  niekoľko  krát  ho  chytia.  Diabol,  podľa  ich  dohody,  mu  príde  na  pomoc,  no 

nakoniec ho zradí a zlodeja obesia130. 

 Ale „estos diablos en si no tienen nada de lo formidable del diablo Dominus y tampoco tiene el 

pacto la formalidad como el de vasallaje mas apostasía exigido en el cuento de Teófilo“131.

Ani ľudské postavy, s ktorými sa  diabli  stretávajú, nie sú veľmi prekvapené alebo vystrašené. 

Falošná begínka je dokonca diablova priateľka alebo známa a schudobnelý muž, počiatočný úľak 

hneď prekoná a potom mu už nerobí problém využívať ochotné služby svojho nového ochrancu.

V oboch prípadoch sa akoby jednalo o akúsi skúšku alebo stávku. Begýnka aj zlodej skúšajú 

ako ďaleko môžu zájsť ich sily v porovnaní so silami diabla. Jedná sa o druh stávky.  Zlodej kradne 

dovtedy, dokým ho jeho pomocník zachraňuje. Prejavuje známky strachu, keď jeho záchrana trvá 

dlhšie  ako  očakáva,  ale  tento  strach  nie  je  natoľko  výrazný,  aby  ho  odviedol  od  kriminálnej 

činnosti. 

 V príbehu číslo XL sa diabol vyskytuje v tele posadnutej ženy. Príbeh sám je smerovaný k 

ponaučeniu, že dobro treba činiť počas života a nie ho nechať vykonať až po ňom. Diabol sa tu teda 

vyskytuje ako ten, čo prináša zjavenie božskej múdrosti. Mohlo by se jednať o jeden z prípadov, 

ktoré vysvetľuje Svätý Augustín, keď sa cez diabla prejavuje božská sila. Posadnutá žena môže 

predpovedať veci, pretože „el diablo, que fablava en ella,  sabía todas las cosas fechas et aun las 

dichas.“132.

128 Zaujímavé je, že tento príbeh sa objavuje aj v diele El Libro del buen amor, čo dokazuje jeho obľúbenosť a 
nadčasovosť.

129 ( A tak učinili dohodu a muž sa stal jeho vazalom.)  (a keďže sa poznali...) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de  
Patronio. ed.  Blecua. 235

130 Tento istý príbeh sa objavuje aj v knihe od Juana Ruiza, Libro de buen amor, len s malými rozdielmi.
131  ( títo diabli sami o sebe nemajú nič hrôzostrašné z diabla Dominusa a ani ich pakt nie je taký hrozivý ako ten 

poddanský z príbehu o Teofilovi, ktorý navyše vyžadoval zrieknutie sa viery.) CÁRDENAS-ROTUNNO.  Una 
aproximación al diablo. 

132 ( diabol, ktorý z nej hovoril, poznal všetky veci minulé a budúce) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de 
Patronio. ed.  Blecua. s. 211
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Zaujímavé na tomto príbehu je to, že diabol nekoná zlo a vzhľadom na cieľ ponaučenia môžeme 

povedať, že hovorí pravdu. Od všetkých ostatných podôb diabla, s ktorými sa stretneme v ďalších 

poviedkach sa líši tým, že nie je v podobe osoby, ale prejavuje sa v podobe posadnutia. Avšak je 

príznačné, že ho opäť nachádzame v tele ženy. Predstavuje nebezpečenstvo vtelenia sa do človeka. 

Tým sa odlišuje od diablov ľudového typu, ktorí sú skôr ďalšími  bytosťami na úrovni človeka. 

4.2  Diabol v zbierke Sendebar

Odlišný popis a funkciu diabla nájdeme v zbierke Sendebar. Treba pripomenúť, že táto zbierka 

bola prvou v literatúre, kde sa silne prejavila mizogýnia ako nás už aj názov navádza, Libro de los  

engaños de las mujeres. V šiestom príbehu s názvom Striges sa stretávame s princom na love. Princ 

stretne dievčinu, ktorá o sebe tvrdí,  že  je princeznou vo vzdialenom kráľovstve133.  V najbližšej 

dedine sa dievčina od princa oddelí a tajne sa ide dohodnúť so svojimi kumpánmi, ktorý sú diabli.  

„e vio que era diabla que estava con sus parientes“134.

 Princ ich tajne odpočúva a tak sa dozvie, že aj dievčina sama je diabol.  Má z nej veľký strach,  

no podarí samu diablicu oklamať. Dievčina sama nakoniec vyzradí princovi ako ju treba poraziť.

Diabol v tomto príbehu dostáva podobu ženy. V ženskom tele ho nájdeme ešte v mnohých iných 

príbehoch. Tento motív je veľmi častý. Môžeme ho spojiť jednak s opovrhovaním ženami. Ženy, 

ako som už spomínala v úvode, boli vždy považované za slabšie. Ľahšie podliehali diabolským 

pokušeniam, no sami tieto pokušenia aj sprostredkovávali mužom. Diabol použil Evu na to aby 

zviedol Adama. V tomto prípade prišlo k úplnej syntéze diabolských a ženských prvkov. 

Dievčina sa správa ako lovec. Čaká na svoju obeť v lese, kam zablúdi princ a potom ho chce 

vlákať do pasce.  Diabol  však v tomto príbehu, a  ako uvidíme ani  v ďalších príbehoch zbierky 

Sendebar, nie je mocný. Princ diablicu premôže jednoduchým trikom.

133  “ The putative women who take part in the games in the forest, are likewise demons,)RUSSELL.Witchcraft in the  
Middle Ages. s. 207

134( a zbadal, že je to diablica a je so svojimi príbuznými.)  Sendebar, o libro de los engaños de las mujeres. [Online].
[2011-1-22]. Dostupné z: 
<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483818656026729976613/p0000001.htm#I_20_>.
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„ ¿Qué as que tremes?

»E él le dixo:-Espántome de mi conpañero, que he miedo que me verná d'él mal.(…)

-E más te alabaste que eras rey e gran prínçipe- e el diablo le dixo-. Ruega a Dios que te ayude  

contra él e serás librado.

»E dixo él:-Verdat dizes, e fazerlo he.

»E alçó sus manos contra Dios, e dixo: -¡Ay, señor Dios, ruégote e pídote por merçed que me 

libres deste diablo e de sus conpañeros!

»E cayó el diablo detrás, e començó enbarduñar en tierra, e queriése levantar e non podié. E  

estonçe començó el moço a correr quanto podié, fasta que llegó al padre muerto de sed, e era mucho 

espantado de lo que viera.”135 

Diablica sama mu prezradí ako ju treba poraziť. Z tohto pohľadu diablove sily sú poraziteľné 

ľudským umom. Je pravda, že princ vzýva Boha, aby mu pomohol, no z pohľadu príbehu nezáleží 

na tom aká veta alebo vec princovi pomohla, ale to, že diablica sama mu to prezradila. 

V ďalšom príbehu s názvom Fontes sa opäť stretávame s princom opusteným v lese.omylom sa 

napil z prameňa, ktorý ho zmenil na ženu. Diabol sem prichádza za zvláštnych okolností a aj jeho 

správanie je veľmi nezvyklé.  Uľútostí  sa nad princom, „el diablo ovo piedat d'él porque era tan 

fermoso”136, a rozhodne sa mu pomôcť. Zoberie na seba jeho podobu po dobu štyroch mesiacov. 

Urobia  spolu  dohodu.  Nakoniec  sa  ukáže,  že  jeho  pomoc  nebola  veľmi  dobrá,  keďže  po 

stanovenom čase diabol, už tehotný, prenesie ženskú podobu opäť na princa. Princ sa s diablom 

začne hádať a idú spolu pred súd. Princ súd vyhrá a šťastný a v mužskej podobe odchádza domov. 

Opäť vidíme ironizáciu diabla. Je mu pripísaná určitá nadprirodzená moc, no vôbec sa nezlučuje 

s neskoršími kresťanskými predstavami. Tento príbeh obsahuje aj mnohé nezrovnalosti a pri jeho 

prečítaní nám nie je zrejmé, čo sa tam vlastne odohralo. Ako upozorňuje Federico Bravo, tento 

príbeh vytvára priestor pre veľa otázok137. Prečo princ musí čakať štyri mesiace, ako prebiehajú 

premeny a kto sú „alcalles“. Kastílska verzia knihy nám neposkytuje odpovede na tieto otázky,  

135 („Prečo sa tak trasieš?“ A on jej povedal: „Bojím sa svojho druha, mam strach, že mi učiní zle. (…) „A vystatoval si 
sa, že si kráľ a veľký princ,“ a diabol povedal, „pros Boha, aby ťa pred ním ochránil, a budeš zachránený.“ A on 
povedal: „ Pravdu vravíš, a tak aj urobím.“ A zdvihol svoje ruky k Bohu a povedal: „ Ah, Pane Bože, prosím ťa a 
žiadam ťa o milosť, osloboď ma od tohto diabla a jeho kumpánov. A diabol padol na znak a začal sa váľať v zemi i 
chcel sa zdvihnúť no nemohol. Tak mladík sa pustil do behu, čo mu sily stačili až  ký nedobehol k otcovi polomŕtvy 
od smädu a veľmi preľaknutý z toho, čo videl.) Sendebar,  online

136 ( a diablovi ho bolo ľúto, lebo bol taký pekný.) Sendebar. online
137 Bravo vidí spojitosť medzi týmto príbehom a príbehom Striges, kde má diabol podobu dievčiny. Ženská podoba 

jedného diabla nadväzuje na zmenu podoby diabla druhého. BRAVO, Federico. Tríptico del Diablo: en torno al libro 
de Sendebar. Bulletín Hispanique, 99. n. 2. 1997
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avšak hebrejská verzia príbehu nám napovie viacej. V tejto princ v podobe ženy stretne niekoľko 

mladých dievčín, povie im, čo sa mu prihodilo a jedna mu za sľub manželstva poradí ako získať 

späť mužskú podobu. V tomto prípade je to znovu sa napiť z prameňa. Nejasný sled premien v 

našom príbehu Bravo interpretuje pomocou diablovho slova, ktoré sa má rovnať činu. To znamená, 

že to, čo diabol povie sa automaticky stane, čo by vysvetľovalo premenu princa z muža znovu na 

ženu vo chvíli, keď sa diabol po štyroch mesiacoch vráti. „Tornarme he yo dueña, commo tú eres, e 

a  cabo  de  quatro  meses  tornarme  he  commo  dantes  era.“138 Diabol  svojim  slovom navodzuje 

zároveň aj akciu, ktorá nastane. Princ sa zmení opäť na ženu a až po súde s diablom sa definitívne 

zmení na muža139. 

Žena sa opäť spája s podobou diabla. Vyzdvihuje sa najmä schopnosť diabla zmeniť pohlavie a 

jeho sexuálny charakter. „ la posibilidad de que el diablo haya podido tener trato sexual con el 

infante, su figura no deja de estar vinculada con la tentación carnal, como así demuestra el que 

reaparezca más adelante en lugar de muger preñada.“140

 K ridikulizácí diabla prispieva aj fakt, že v tomto prípade to nie je Boh, kto má nad diablom 

konečnú moc, „E estonçes se razonó el Infante con el diablo ante sus alcalles, e fallaron por derecho 

que vençiera el Infante al diablo.“141. Diabla poráža prosté právo. Opäť sa diabol dá stotožniť skôr s 

nadprirodzenými bytosťami z rozprávok ako s mocným nepriateľom všemocného Boha. 

Posledný príbeh, v ktorom sa stretávame s diablom má názov Nomina.  Tento príbeh začína 

slovami, „oí dezir que era un omne que nunca se partía de una diableza e ovo d'ella un fijo“142 

Hlavnou potavou je teda človek, ktorý „má“ svoju diablicu. Kúsok ďalej sa dozvedáme, že má aj 

svoju vlastnú ženu, za ktorou ale ide, až keď mu diablica odišla. Postava diabla v tomto príbehu sa 

dá vysvetliť ako nadprirodzený tvor, ktorý tu nemá žiadne negatívne konnotácie. Práve naopak, v 

porovnaní s mužovou pomstychtivou manželkou je diablica vykreslená pozitívne. Diabol sa tu opäť 

spája s chtivosťou a promiskuitou. Hneď v úvode dozvedáme, že muž mal s diablicou syna a prvé 

jeho želanie sa spája tiež s chivosťou, „Bien sabes verdaderamente que puramente amás los omnes a 

las mugeres, e páganse mucho de su solaz“143. Z kresťanskej tradície by sa diablica z tohto príbehu 

dala  prirovnať  k  sukubom,  diabolským  pomocníkov  mágov.  Dozvedáme  sa  o  nich  z  Malleus  

Maleficarum144, 

138  (Zmením sa ja na ženu ako si ty a po štyroch mesiacoch sa zemním ako som predtým bol.)  Sendebar, online
139 BRAVO, Federico. Tríptico del Diablo: en torno al libro de Sendebar. Bulletín Hispanique, 99. n. 2. 1997, s. 356-

358
140 BRAVO, Federico. Tríptico del Diablo: en torno al libro de Sendebar. Bulletín Hispanique, 99. n. 2. 1997, s. 370
141   ( a tak sa súdil princ s diablom pred jeho sudcami a tí rozhodli, že právo má princ nad diablom.) Sendebar, online
142( počul som o mužovi, čo sa nikdy nevzďaľoval od svojej diablice a mal z nej aj jedného syna...) Sendebar, online 
143( Dobre vieš, že skutočne vy muži milujete ženy a tešíte sa z ich spoločnosti.) Sendebar, online 
144 Síce ej toto dielo spísané o dve storočia neskôr môže nám poslúžiť na ilustráciu idee sukuba. KRAMER; 
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Diablica dáva mužovi možnosť troch želaní. Nie sú to zradné želania, ako by sa od diabla mohlo 

očakávať, dokonca je v nich odkaz na Boha, ale nakoniec tak dopadnú. Je to nakoniec mužova žena, 

kto ich svojimi zlými radami premrhá. 

Ako sme mohli sledovať v celej zbierke Sendebar má diabol funkciu bytosti, ktorej sa človek 

môže vyrovnať. Len v jednom prípade sa jedná o diabla, z ktorého ide strach a to v príbehu Striges. 

V ostatných dvoch je diabol postavou, ktorá chce pomôcť človeku. V príbehu Nomina zohráva 

vyslovene pozitívnu úlohu a diablica je postavená do kontrastu so zlou ženou, ktorá chce premrhať 

mužove želania a dáva mu zlé rady, aby dopadol zle. 

Sendebar je  jedna  z  najstarších  zbierok  indického  pôvodu,  ktoré  sa  dostali  na  iberský 

poloostrov.  Práve  tento  pôvod  spôsobuje,  že  predstava  diabla  nie  je  natoľko  ovplyvnená 

kresťanským videním. Diabol tu nemá atribúty odporcu Boha, dokonca človek sa ho ani nemusí 

báť.  Dá  sa  stotožniť  s  predstavou  Dumteufelta,  škriatka,  bytosť  rôznej  povahy,  ktorá  škodí  aj 

pomáha, no človek sa jej vie vyrovnať145.

4.3  Diabol v Libro del Caballero Zifar: El caballero atrevido

Diabol  v  podobe  krásnej  ženy  sa  objavuje  aj  v  príbehu  o  Odvážnom rytierovi,  Caballero 

atrevido z knihy  El Libro del caballero Zifar. Rytiera priláka do podvodného kráľovstva krásna 

žena. Žena sa ako vodná nymfa objaví uprostred vodnej hladiny. Toto jazero spája ústredný dej 

knihy s vloženým príbehom. Nejedná sa o obyčajné jazero, ale z predošlého príbehu vieme, že je to 

jazero, kam bol zahodený popol zradcu Nasóna. V prvom opise jazera sa stretávame s démonickými 

prvkami, „E dizen que oy en dia van alla muchos a uer las marauillas, que veen muchos armados 

lidiar aderredor del lago, e veen çibdades e villas e casteillos muy fuertes conbatiendo los vnos a los 

otros e dando fuego a los casteillos e a las çibdades. E quando se facen aquellas visiones e veen al 

lago, fallan que esta el agua bulliendo tan fuerte e que lo non osan catar. E enderredor del lago, bien 

dos mijeros, es todo fecho çeniza; e a las vegadas se para vna dueña muy fermosa en medio del lago 

e fácelo amansar, e llama a los que y están por los engañar;“146.

Spočiatku sa rytierovi zdá,   že  “nunca tan blanco nin tan  fermoso nin tan bien  fecho pie de 

dueña viera“147. Pani je k nemu milá a uvedie ho na svoj dvor plný zázračných vecí a prepychu. Pani 

SPRENGLER.  Malleus Maleficarum. ed. Montague Summers. s. 21-28
145 CÁRDENAS-ROTUNNO.  Una aproximación al diablo. s .202-212
146 ( a hovorí sa, že dnes tam mnohí chodia, aby videli zázraky a vidia mnoho ozbrojencov bojovať okolo jazera, 

mnohé mestá a dediny a hrady silné súperia jeden s druhým a zapaľujú hrady a mestá. A keď sa dejú tie vízie  a 
vidia jazero, zistia, že voda vrie tak silno, že sa jej neodvažujú dotknúť, okolo jazera je na hodnú diaľku všetko 
popol. Niekedy uprostred jazera stojí krásna pani  a upokojuje ho, a volá tých, ktorí sa nechajú oklamať.)  Caballero 
Zifar. ed. Cristina González. Madrid: Cátedra, 2001. s.  239-241

147  ( nikdy takú bielu a tak krásnu ženskú nôžku nevidel) Caballero Zifar. ed. Cristina González. Madrid, Cátedra, 
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uloží rytierovi zákaz, že nemôže hovoriť s nijakou dámou alebo iným človekom, inak ju stratí. V 

prvú noc spolu splodia syna. Ten sa zázračne rýchlo narodí a vyrastie. Na ďalší deň sa ide rytier 

prejsť po meste. Tam uvidí dámu, ešte krajšiu ako jeho žena a dá sa s ňou do reči. Táto dáma s ním 

nechce hovoriť, ale jej slúžky a spoločníčky ju nabádajú, aby v dobrom prijala rytiera, keď sa do nej 

zaľúbil. Tieto ženy sú opísané negatívne, „otra maldita, que non se preçiaba menos que la primera 

de estas trugimanias atales,”148. Je to akoby oni prinútili rytiera k hovoru s dámou a tým spôsobili 

následný hnev ich kráľovny.  Tá, keď sa to dozvie, zmení sa na diablicu.  “e fue la más sañuda cosa 

del mundo.  E asentose en un estrado e  tenía el  vn braço sobre el conde Nasón, que dio el rey de 

Mentón por  traydor,  y el  otro braço sobre el  visabuelo,  que  fuera dado  otrosy por  traydor,  asy 

commo ya oyestes. E quando entraron el cavallero e su fijo por la puerta del palaçio en sus palafres, 

vieron estar en el estrado vn diablo mucho feo e mucho espantable, que tenía los braços sobre los 

condes,  e semejava que  los sacava los  coraçones  e los  comía.”149.  Diabol   tu  získava  atribúty 

skutočného mocného vládcu, v tomto prípade vládkyne. Ide z nej hrôza a už sa nezdá, žeby rytier  

nad  ňou  mohol  zvíťaziť.  Diabol  tu  prináša  trest  za  porušenie  zákazu  a  následné  vyhnanie  z 

kráľovstva. Ženy sú tu opäť vykreslené v zlom svetle. Čitateľ nevie, či je horšia diablica alebo 

kupliarky, ktoré navádzajú rytiera a krásnu pani na rozhovor. Je zaujímavé, že rytier poruší svoj 

sľub a to navyše tak, že nie len, že sa dá do reči s inou ženou, ale jej ešte aj vyznáva lásku, a tým 

zradí svoju novú manželku. No nakoniec je to jeho žena, kto sa ukáže ako diabol v spoločnosti 

dvoch najväčších zradcov z celej knihy. Celý príbeh sa uzatvára pomenovaním rytierovho syna, 

ktorý bol tiež vyhnaný z podvodného kráľovstva. Dostane meno Alberto Diablo, ako odkaz na jeho 

pôvod. No napriek tomu, že jeho matka je diablica, „fue muy buen caballero de armas,  e mucho 

atrevido,  e muy syn miedo en todas las cosas, ca no  auía cosa del mundo que  dubdase e  que no 

acometiese. E deste linaje ay oy en día caualleros en aquel regno de Porfilia, mucho entendidos y 

mucho atrevidos en todos sus  fechos.“150. Z hriešneho vzťahu s diablom teda mohol vzísť dobrý 

plod. Diabol tu teda nie je celkom negatívny. Halvne sa spája so ženou a s jej vlastnosťami, ako 

napríklad žiarlivosť.  

2001., ed. Cristina González, s. 240 
148 ( ďalšia taká, čo nie menej sa bavila takými trikmi ako tá prvá) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 245
149 ( a bola to tá najzúrivejšia vec na svete. Sedela na vyvýšenom mieste a po jednej ruke mala grófa Nasóna, ktorý 

zradil kráľa Mentóna, a po druhej ruke mala jeho pradedka, ktorý bol tiež zradca, tak ako počujete. A keď vošli 
hradnou bránou na svojich tátošoch, uvideli na stupni diabla škaredého a hrozného, čo mal ruky položené na grófoch 
a zdalo sa, že im vytrháva srdcia a požiera ich.) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 249  

150 ( bol veľmi dobrým rytierom, odvážny a bez strachu z ničoho, bo nebolo na svete veci, v ktorej by zaváhal, a z jeho 
rodu je dodnes veľa rytierov v tom kráľovstve, v Porfírií, veľmi schopní a a veľmi odvážni vo svojich činoch.) 
Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 251
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4.4  Diabol v zbierke Calila y Dimna

Zbierka prevažne bájok o zvieratách sa nevenuje natoľko ľudskému svetu, aby sa v nej vyskytlo 

veľa príkladov, ktoré by nám mohli poslúžiť pri výskume témy diabla. Zo všetkých príkladov je tu 

len  jeden,  El  religioso,  el  ladrón y el  diablo,  kde  sa vyskytne  diabol  a  aj  to  v podobe krajne 

zosmiešňujúcej. Dej príbehu sa odvíja od jedného nábožného človeka, ktorý má peknú kravu. Tú 

mu chce ukradnúť zlodej, kým bude muž spať. Keď ho zlodej prenasleduje, na ceste sa k nemu 

pridá diabol, „el diablo que andaba en forma de home.“151. Stretávame sa tu teda s postavou diabla 

ako  skutočnej  postavy  z  mäsa  a  kostí.  Diabol  chce  muža  zadusiť  v  spánku.  Keď  sa  blížia  k 

mužovmu domu, začnú sa hádať o to, ktorý z nich má vykonať svoj čin ako prvý, aby mu ho ten 

druhý  neskazil.  Hádajú  sa  natoľko,  že  zlodej  zakričí  na  muža,  aby  ho  zobudil  a  oznámil  mu 

diablove úmysly. To isté urobí aj diabol, no keďže je muž už prebudený, ani jeden nemôže vykonať 

to, čo chcel a tak obaja odídu. 

Vidíme, že v tomto prípade je diabol vskutku len smiešnou figúrkou, ktorá nemá žiadnu reálnu 

moc. Jediné,  čo mu dodáva diabolskosť je to, že chce udusiť nábožného muža. Diabli  sa vždy 

snažia zaútočiť na tých, ktorí sú najbližšie Bohu a tým poškodiť jeho kráľovstvo. Inak je tento  

diabol rovnako silný ako zlodej, pretože nad ním nevie presadiť svoju moc a navyše aj hlúpy, keď 

žaluje mužovi zlodejove úmysly.

4.5  Diabol v Libro de los Gatos

Ako posledná zbierka nám zostáva El Libro de los Gatos. Napriek počtu príbehov, ktoré sa v nej 

nachádzajú,  nenájdeme  ani  jeden,  kde  by  sa  diabol  spomínal  ako  postava  priamo zohrávajúca 

nejakú úlohu v deji. O to viac sa spomína v samotnom ponaučení príbehu, „esta el diablo cabellos 

para  los  afogar,  commoquier  que  algunos  sufre  nuestro  sefior  algunos  dias  cudando  que  se 

emendaran. Mas al cabo, si non se emiendan, viene el 40 diablo e matalos e lieualos al infierno 

onde mas se les ualdria eneste mundo ser pobres e lazrados que non despues sofrir las penas para 

sienpre,“152. Ako vidíme, tu je úloha diabla celkom odlišná od predošlých príkladov. Jednak priamo 

neinteraguje s postavami príbehu, ale slúži ako výstraha voči chybnému správaniu. Stavia sa mimo 

príbeh a tým sa kladie na úroveň čitateľa. V ostatných príbehoch sme sledovali diabla, ktorý bol 

smiešny alebo strašný, niekedy dokonca aj  dobrý, no vždy bol uzavretý v príbehu ako fiktívna 

postava. Len v príbehu Dona Manuela sa stretávame s ponaučením proti magickým činnostiam a 

151 ( diabol, čo chodil v podobe muža) Calila y Dimna, ed. Blecua, s. 249
152 (  diabol  číha na duše, […], Vždy je tam diabol, aby ich zadusil, keď niekoho znáša náš Pán niekoľko dní, sleduje, 

či sa nezlepšia, a keď sa nezlepšia  príde diabol a zabije ich, a odnesie do pekla.) El Libro de los Gatos. ed. G. T. 
Northup. Modern Philology Vol. 5, No. 4 (Apr., 1908), s. 477-554. The University of Chicago Press. [online].[cit. 
2011-10-11]. Dostupné z:  <http://www.jstor.org/stable/432465>.  s. 511-512
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diablovi. Avšak v  Libro de los  Gatos sa na mnohých miestach dočítame o nebezpečenstva, ktoré 

nám hrozia od diabla, ktorý je tu prezentovaný ako skutočný nepriateľ Boha a veriacich, „Estonge 

el diablo e dexalos caer enla muerte. E despues caen enel infierno do todos son quebrantados si se 

non arrepienten de antes dela muerte. Ansi, qui suben por escallera de pecados he caen en mal lugar 

de sus grados.[...]“153.

4.6  Záver

Z  toho,  čo  sme  mali  možnosť  vidieť  v  predošlých  príbehoch  môžeme  vysledovať  určité 

tendencie  zobrazenia  diabla  v  poviedkach.  Najčastejšie  sa  diabol  vyskytuje  v  podobe  ženy. 

Odpoveď na to prečo je tomu tak, nám poskytne prehľad celkového ponímania ženy. Už v úvodnej 

časti sme predostreli stredovekú myšlienku, že ženy ľahšie poliehajú vplyvu diabla. Častejšie ich 

zachvacuje hnev a pomstychtivosť154. Žena  predstavovala v stredovekej spoločnosti hriech. Ona 

sama v podobe Evy hriech priniesla na svet a aj jej telo bolo hriešne. Verilo sa dokonca, že žena v 

období menštruácie vylučuje jed155. Navyše ženy vyvolávajú v mužovi túžby a tým ho priťahujú k 

čineniu  hriechu.  Podobe to  môžeme vidieť  aj  v  skúmaných  poviedkach.  Žena  láka  odvážneho 

rytiera  do  svojho  kráľovstva,  nadobudnutý  stav  šťastia  pokazia  opäť  ženy.  Diabol  v  podobe 

dievčaťa chce prichystať pascu na princa. Aj keď diabol nie je vyslovene negatívnym prvkom, spája 

sa s jeho postavou hriech chtivosti. Ako diabol, čo sa zmení na dievča a otehotnie, alebo diablica, 

ktorá  dá  mužovi  syna  a  tri  priania156.  V príbehu  o  diablovi  a  begýnke  sa  síce  diabol  priamo 

nestotožňuje so ženou, avšak tu je žena ešte horšia ako on. A opäť má blízko ku hriechu chtivosti, 

pretože je to práve obvinenie z nevery, ktoré vnesie rozkol medzi šťastných manželov. 

Len v dvoch príbehoch sa diabol spája s iným hriechom, s  kradnutím. V prípade zlodeja z 

príbehu od Dona Juana Manuela ej diabol typický pokušiteľ. Nakoniec jeho obeť prepadne hriechu 

úplne a notoricky, je obesená a jej duša putuje k do pekla. V príklade z knihy Calila y Dimna sa 

znova postava diabla stretáva so zlodejom, no diabol je tu potencionálnym vrahom. 

Vo väčšine príbehov sa stretávame s takzvaným banalizovaným nadprirodzenom157. V príbehoch 

je diabol slabý a častokrát smiešny. Najviac je to badať práve na príbehu z knihy Calila y Dimna. 

Tuto diabol naozaj nemá žiadnu nadprirodzenú moc a nakoniec mu ani nevyjde jeho plán, nechá sa 

153  Diabol ich nechá umrieť. A potom padnú do pekla, kde budú polámaný ak pred smrťou neoľutovali svoje činy. Tu 
teda idú po stupňoch hriechu, každý podľa svojej zásluhy.) Libro de los Gatos, Ed. G. T. Northup. Modern Philology
Vol. 5, No. 4 (Apr., 1908), s. 477-554. The University of Chicago Press. [online].[cit. 2011-10-11]. Dostupné z: 
 <http://www.jstor.org/stable/432465>. s. 26

154 CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s.   212
155 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 83
156 BRAVO, Federico, El tríptico del diablo: En torno al libro de Sendebar, s. 370
157 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 273
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odradiť tým, že je človek, ktorého chcel zabiť, prebudený. No aj v ďalších príkladoch z knihy El 

Conde Lucanor alebo  Sendebar je  diabol  porazený ľudským umom a  šikovnosťou158.  Jedine  v 

zbierke  El libro de los gatos má absolútnu moc a môže byť poraziteľný len Bohom a nábožným 

životom.  Keď  porovnáme  pôvod  tejto  zbierky  s  ostatnými,  ktoré  sme  mali  možnosť  skúmať, 

nájdeme možnú odpoveď, prečo je tomu tak.  Sendebar a  Calila y Dimna sú zbierky s indickým 

pôvodom,  takže  aj  motívy,  ktoré  sa  tu  objavujú  sú  orientálneho  typu  a  aj  keď môžu  byť  po-

kresťančené, hlavná myšlienka príbehov sa nestráca. Sú to jedny z najstarších príbehov. Indických 

autorov, zdá sa, netrápil  rozpor medzi Bohom a diablom, na ktorom sa rozvíja nutnosť viery a 

čistého života. Vo všetkých príbehoch odchádza neúspešný. Dal by sa prirovnať k rozprávkovému 

čertovi, z ktorého môže ísť strach no vo folklórnej tvorbe je porazený dobrým človekom a zlého 

potrestá.  El Conde Lucanor je zbierka napísaná dvoranom. Mužom, ktorý vládol, bol bojovníkom 

no aj vzdelancom. Jeho príbehy sa sústredia na problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri panovaní.  

Varuje síce aj pred diabolskými nástrahami a nabáda žiť nábožným životom, no jeho diabol je tiež 

neschopný a skorej varuje pred konkrétnymi nástrahami, ako je klamstvo159. Len Libro de los gatos, 

má náboženský pôvod. Je to preklad fabliaux klerika menom Odo de Cheriton160. Tento sa  snažil 

svoje dielo inštruovať proti  skazeným mníchom a preto upozorňoval  predovšetkým na duševné 

škody, ktoré spôsobuje zlý život. Tento postup môžeme sledovať aj  v diele Gonzala de Bercea,  

Milagros de Nuestra Señora. S diablami sa stretávame vo chvíli, keď sa pred dušou človeka otvára 

brána pekelná,  alebo  keď chce diabol obalamutiť mnícha. V najznámejšom príklade o Teofilovi 

vidíme diabla ako skutočného pána, nakoniec porazeného božskými silami. Vo všetkých prípadoch 

je diabol porazený, no už nie človekom ale Pannou Máriou. Bez odovzdanosti Bohu a modlitby 

Panne Márii, by sa úbožiak nikdy nevymanil z pekelných múk. Je zaujímavé sledovať tento rozkol 

medzi  náboženským  a,  takpovediac,  folklórnym  poňatím  témy  diabla.  Zobrazenie  diabla  v 

poviedkach tak nezávisí len od času  ich napísania, ale aj od zamerania  ich spisovateľa. 

158 O diablovi ako smiešnej postave viz. RUSSELL. Lucifer, The Devil un the Middle Ages. MUCHEMBLED. A 
History of the Devil: from the Middle Ages to the Present.

159 Viacej k téme teologického zamerania a zmyslu diela viz. URZAINQUI, Inmaculada. Más sobre la novedad 
didáctica de don Juan Manuel. v Bulletin Hispanique. Tome 92, N°2, 1990. s. 701-728. [online].[cit. 2011-
10-23]. Dostupné z:<http://www.persee.fr/web/guest/home>. s.701-728. 
     „el joven infante del Libro de los estados, lejos de pensar que alcanzará la salvación apartándose del mundo, 
comprende que sólo lo logrará siendo fiel a las obligaciones de su propio estado. En este sentido puede decirse que 
el Libro de los estados es radicalmente un Anti-Barlaam. […] hallamos en este punto un pensamiento claro, 
orgánico y coherente ; un pensamiento que, como ha apuntado Luciana de Stefano, se enraiza claramente en la 
corriente filosófíco-cristiana que, frente a la caracterizada por el pesimismo y la condena de la naturaleza, lleva el 
sello del optimismo. ( mladý princ z Libro de los estados, je ďaleko od toho myslieť si, e dosiahne vykúpenie tým, 
že sa vzdiali svetu, chápe, že to dokáže jedine ak bud verný povinnostiam svojej vrstvy. V tomto zmysle sa dá 
povedať, že Libro de los estados je absolútne proti- Barlaam. […] tu nachádzame jasné a celistvé zmýšľanie, 
zmýšľanie, ktoré ako naznačila Luciana de Stefano, sa jasne zakladá na filozoficko- kresťanskom prúde, ktorý proti 
pesimizmu a odsúdenia prírody, má istý nádych optimizmu.)  s. 720

160 Libro de los Gatos, ed. Nothrup, s. 478
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5. Druhý svet

V tejto časti sa pokúsim opísať druhý svet v španielskej poviedke.  Ide o svet, ktorý v istom 

zmysle vybočuje z bežnej reality aj pre samotné postavy poviedky. Postava väčšinou putuje, prejde 

cez nejaký vchod alebo sa stratí a v takom rozpoložení narazí na neznámu krajinu. Často krát je  

práve tento prechod sprevádzaný rôznymi zákazmi alebo zmenou podstaty samotného protagonistu. 

Príznačné pre druhý svet je to, že čas tu plynie inak a je jasne oddelený pobyt protagonistu v ňom.  

Ide o istý druh skúšky spojený s iniciačným rituálom,  ktorým musí jedinec prejsť, aby dovŕšil svoje 

dospievanie alebo nejaké skúsenosti. Vo folklórnej tvorbe sa cesta do druhého sveta často spája so 

smrťou161.  Hrdina  ide  zachrániť  niekoho  milovaného  a  pri  tom  musí  splniť  určité  úlohy. 

Najznámejší príbeh s touto tématikou je príbeh o Orfeovi, ktorý končí nešťastne.  

V stredovekej literatúre sa stretávame s častým použitím námetu cesty do iných krajov. Tieto 

kraje  sa  ukazujú  ako čarovné a  v mnohom sa  odlišujú  od skutočného sveta.  Jednak sa hrdina 

dostáva do nebezpečenstva, keď kraj do ktorého vstúpi je obývaný nepriateľskými tvormi alebo 

naopak, narazí na nádhernú krajinu spojenú s mýtom o pozemskom raji.  Cesty do iných svetov 

pochádzajú už z antickej literatúry, známym príkladom je odyseova cesta alebo Aeneas. Odkazy na 

druhý svet sa objavujú aj v keltskej a orientálnej tradícií. Každá z nich má svoje vlastné motívy,  

ktoré na tomto mieste netreba rozberať dopodrobna. Je ale dôležité povedať, že orientálna tradícia, 

často  krát  pracuje  s  vodou ako  s  prechodovým miestom,  a  taktiež  v  keltskej  tradícii  nájdeme 

takzvaný „svet pod vlnami“162. Je to miesto, kde sa nachádzajú iné bytosti a hrdina doňho môže za 

priaznivých podmienok zostúpiť. Vo svojom putovaní je hrdina volaný krásnymi ženami, ktoré ho 

chcú prilákať na svoj ostrov. Spomeňme si na krásnu Kirké, ktorá chcela u seba zadržať Odysea, no 

ako sa neskôr ukázalo,  bola  to  mocná čarodejnica,  ktorá premieňala mužov na zvieratá.  Motív 

čarodejnice volajúcej hrdinu sa objavuje aj keltskom príbehu o  branovom putovaní, Viaje de Bran. 

Od nej môže pochádzať mýtus krásnej ženy, ktorá hrdinu zvedie no potom sa zmení na diablicu163.

Dôležitým faktorom v putovaní do iných svetov bolo hľadanie raja164.  Predstava, že pozemský 

raj  niekde na zemi stále existuje bola v stredoveku veľmi silná. Mapy boli zakresľované veľmi 

nepresne,  zato  ale  označovali  miesto,  kde  mali  byť  umiestnený  prvý  ľudia.  Miesto,  ktoré  je 

chránené,  ale  tomu kto ho objaví,  zaručí  večné blaho a poskytne mu rozkoše do konca života, 

161 PROPP, Vladimír. Theory and history of folklore. Prekl Ariadna Y. Martin; Richard P. Martin. Manchester: 
University of Minnessota Press, 1984. s. 117

162 PATCH, Howard. El otro mundo en la literatura medieval: Seguido de un apéndice : La Visión de trasmundo en las  
literaturas hispánicas, MALKIEL, Maria Rosa Lida. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1956.  s. 16

163 PATCH. El otro mundo en la literatura medieval. s. 66-67
164  Viacej viz. DELUMEAU, Jean. Pozemký raj, zahrada rozkoše. Prekl. Zdeněk Müller. Praha:  Argo, 2003.
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dráždilo mysle mnohých bádateľov165. V kresťanských predstavách o druhom svete sa samozrejme 

objavujú aj opisy pozemského raja, pekla a neskôr aj očistca.  Tak ako bol na svete umiestnený raj  

verilo sa, že existujú aj vstupy do pekla. V stredoveku bolo jedno z najrozšírenejších diel Očistec 

svätého Patrika, kde sa miesia írske ľudové prvky s kresťanskou tradíciou166. 

Pre  náš  cieľ  je  však  dôležitejšie  ukázať  ako  sa  prejavovala  predstava  o  druhom  svete  v 

španielskej literatúre. Za vlády Alfonsa X. Múdreho bol prvý krát preložený už spomínaný Očistec 

svätého Patrika. Jedným z najvýznamnejších diel, kde sa stretávame s popisom druhého sveta je 

Libro  de  Aleixandre.  Alexander  Veliký  putuje  po  krajinách orientu  a   napríklad  Babylónia,  vo 

svojom  popise,  nadobúda  znaky  pozemského  raja.  Aj  Gonzalo  de  Berceo  pracuje  s  rajským 

motívom  na začiatku svojej zbierky Milagors de Nuestra Señora. V postave pútnika prichádza na 

nádherné miesto. Ale to, čo popisuje Berceo nie je iný svet aj keď spočiatku je tak opísaný.  Ide o 

alegóriu, kde jednotlivé prvky krásneho miesta majú kresťanský význam167.

5.1 Druhý svet a Caballero Zifar

Príbeh o Odvážnom rytierovi168 je najvernejším zobrazením toho, čo považujeme za prechod do 

iného sveta. Rytier sa nachádza v blízkosti jazera, ktoré má rôzne zázračné atribúty; dejú sa tam 

zázraky a ľudia vidia rôzne vízie a obrazy.  Ďalším dôležitým faktorom je prítomnosť krásnej ženy, 

ktorá láka do jazera mužov, čo sa nechajú oklamať. Motív krásnej ženy,169 ktorá má spojitosť s 

vodným  živlom je  známy  v  keltskej  tradícií,  nájdeme  ho  v  antickej  mytológií,  no  nie  menej 

zaujímavý je fakt, že tento prvok sa často nachádza aj vo folklórnych predstavách. V slovanskej 

démonológií sa nachádzajú bytosti rusalky. Tieto žijú vo vode a lákajú k sebe pútnikov. Kto im 

podľahne, toho utancujú k smrti. Ďalším typom bytostí, ktoré lákajú ľudí do močiarov sú bludičky. 

V podobe svetielok v noci vedú zablúdených ľudí do močiarov, kde sa utopia. Bludičky sa spájajú s 

dušami nepokrstených detí, ktoré blúdia po svete a škodia. Nadprirodzené bytosti podobného druhu 

sa z rozprávaní často krát vytratili pod vplyvom kresťanských motívov, „Příkladem  asimilace s  

materiálem z náboženství  může být náhrada  draka čertem,  […]  Taková představa zlých vodních 

165 Často krát sa v literatúre o hľadaní pozemského raja spomínajú ostrovy blažených. Vôbec raj bol situovaný na 
odľahlom mieste, hore či ostrove. Viacej na túto tému viz. DELUMEAU, Jean. Pozemský ráj, zahrada rozkoše.

166 PATCH. El otro mundo en la literatura medieval. s. 59
167MALKIEL, Maria Rosa Lida. Visión del trasmundo. V Patch. s. 374-375
168 Okrem tohto ríbehu sa v knihe obajvuje aj ďalší prvok nadprirodzeného sveta a to už v priamom rozprávaní. Príbeh 

o Roboánovi a Darovaných Ostrovoch, Islas Dotadas. Syn rytiera Zifara prichádza do kráľovstva Trigidia, 
situovaného blízko rieky Tigris, jedného z rajských tokov. Stane sa priateľom cisára, avšak položí mu otázku, prečo 
sa cisár nesmeje a následne je vyhnaný. V loďke sa doplaví na ostrov, kde si zoberie za ženu cisárovnú, Nobleza. 
Žije s ňou nejaký čas, poruší zákaz, ktorý mu je daný, kvôli pokúšaniu inej ženy- diablice. Nakoniec z kráľovstva 
odchádza na splašenom koni. Medzi oboma príbehmi sú zjavné paralely, čo sa motívov tíka.Viacej viz. Malkiel, 
Maria Rosa Lida, v Patch, Visión del trasmundo, s. 410-411, GONZÁLEZ, Cristina, Caballero Zifar y el reino 
lejano. Madrid: Gredos, 1984.

169 GONZÁLEZ. Caballero Zifar y el reino lejano. s. 97
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bytostí nemusí mít nic společného s takzvanou nižší rolnickou mytologií, neboť se dá vysvětlit jako 

jeden z druhů transformací.”170.

Dozvedáme sa, že rytier je z kráľovstva Porfilia, o jazere sa dopočul a chcel ho vidieť. Týmto sa 

nám objavuje prvok putovania,  ktorý tu síce nie je priamo  opísaný, ale zmienkou o rytierovom 

pôvode je nám dané jasne najavo.  Rytier vstupuje do jazera. Jazerá a vody celkovo sú príznačné pre 

prestup do iného sveta. Tvoria predel medzi pozemským životom a zásvetím171.

Na druhej strane rytier zbadá „vna tierra  estraña,  e segunt a  el  semejaua muy fermosa  e  muy 

viçiosa.”172. Dostáva sa teda do krajiny,  ktorá mu je neznáma a navyše má tie najlepšie kvality. 

Zámky jeho panej sú „eran muy grandes e muy fermosos. E asy paresçieron a aquel cauallero tan 

noblemente obrados que bien le semejaua que en todo el mundo no podían ser mejores palaçios nin 

mas nobles nin mejor obrados que aquellos; ca ençima de las coberturas de las casas paresçían que 

auia robis e esmeraldas e çafires, todos fechos a vna talla, tan grandes commo la cabeça del ome, en 

manera que de noche asy alumbraua todas las casas, que no auia camara nin lugar por apartado que 

fuese,  que  tan  alumbroso  non estudiese commo sy fuese  todo  lleño de  candelas.”173.  Popis 

prenádherných stavieb ozdobených drahými kameňmi je pre stavby druhého sveta veľmi typický. 

Napríklad  v  príbehoch  Marie  de  France,  hrdina  Gyžmar  tiež  nájde  podobný  zámok174.   Autor 

neopisuje dopodrobna, všetky bohatstvá tejto zeme. Vystačí si opisom „la más noble que hombre 

podría  ver”.  Dôležitý  je  často  opakujúci  sa  prvok  drahých  kameňov  a  zlata,  „eran  todos  de 

esmeraldas y zafiros“, „la tabla era de rubís“, „vasos de oro“, „muchas piedras preciosas“. Táto zem 

má množstvo mocných a krásnych ľudí. Títo vedia robiť rôzne triky a kúsky.

 Jedným z najdôležitejších prvkov, ktorým sa vyznačuje druhý svet je čas. Čas tu  plynie oveľa 

rýchlejšie ako v obyčajnom svete. Tak napríklad, „todos los árboles desta tierra e las yeruas nasçen 

e floresçen e dan fruto nueuo de cada día, e las otras reses paren a syete días». «Commo, señora?», 

dixo el  caballero,  «pues sy vos ençinta sodes, a syete dias abredes fruto?». «çertas»,  dixo ella,  

«verdad es». «Bendita sea tal tierra!», dixo el cauallero, «que tan ayna lieua y tan abondada es en 

todas cosas». Asy pasaron su tienpo muy viçiosamente fasta los syete dias, que encaesçió la dueña 

de su hijo. E fasta los otros syete dias fue çerca tan grande commo su padre. «Agora», dixo el  

cauallero, «veo que todas las cosas cresçen aquí adeshora; mas marauillome por que lo face Dios en 

170 PROPP. Morfologie pohádky a jiné studie. s. 145
171  PROPP. Theory and history of folklore. s. 117
172 ( neznáma zem,  jemu zdala sa byť veľmi krásna a prepychová.) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 240-241
173 ( boli také veľké a tak krásne. Zdali sa tomu rytierovi byť tak umne urobené, že sa mu videlo, že nikde na svete taé 

nemôžu byť krajšie paláce. Na domoch sa zdalo akoby boli rubíny, smaragdy a zafíry, všetky takej veškosti, že ako 
ľudská hlava, takže v noci žiarili na všetky domy, takže nebolo izby ani odľahlého miesta, kde by nebolo toľko 
svetla, že sa zdalo, akoby bolo osvetlení sviečkami.) Caballero Zifar, ed Cristina González, s. 242 

174 MALKIEL. La visión de trasmundo. v Patch. s. 411
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esta tierra mas que en la nuestra».“175 

Rýchle plynutie času pôsobí blahodárne. Ovocie dorastá, deti sa rodia rýchlejšie, no nikde nie je 

zmienka  o  tom,  žeby  aj  hlavný  hrdina  starol  rýchlo.  Jeho  sa  akoby  toto  plynutie  času  ani  

nedotýkalo. „Faktické měření času začalo hrát roli až v období rozvinutého zemědělství.  Folklor 

tedy  odráží  předzemědělský  způsob  vnímání  času,  a  proto  je  ve  folkloru  jeho  vyjádření  vždy 

fantastické.”176

Ďalším dôležitým prvkom je zákaz. Prechod hrdinu do iného sveta je skoro vždy sprevádzaný s 

nejakým obmedzením. V tomto prípade sa jedná o zákaz hovoru. Rytier sa nemôže rozprávať s 

ľudmi a zvlášť s dámami, ktoré sa v zázračnej zemi nachádzajú, „«Señora, que es esto Por que esta 

gente  non fabla?»  «No les  fabledes»,  dixo,  «nin a  ninguna  dueña,  maguer  vos  fablen,  ca  me 

perderme yedes porende.”177.  Tento zákaz nie  je permanentný,  „costumbre es de esta  tierra  que 

desde  el  día  que  alguno  resçiben por  señor,  fasta  siete  semanas  non han de  fablar,  e  non tan 

sollamente al  señor  mas vno a otro; mas deuen andar muy omildosos delante de su señor,  e serle 

mandados en todas aquellas cosas  que les mandaría“178. Chvíľkami sa zdá, že nie len rytier nemôže 

hovoriť s obyvateľmi kráľovstva, ale ani oni nemôžu rozprávať. Znak nemožnosti reči sa spája so 

záhrobným  svetom,  keď  buď  hrdina  nemôže  hovoriť,  či  smiať  sa,  alebo  obyvatelia  záhrobia 

nehovoria. V tomto prípade sa stretávame nemotou na oboch stranách. Motív nemých ľudí tu nie je 

dopracovaný  dopodrobna.  Keď  sa  rytier  vydá  na  prechádzku  do  mesta,  začne  sa  rozprávať  s 

krásnou ženou. Je zvláštne, že táto a jej družky rytierovi odpovedajú a rozprávajú sa medzi sebou, 

keď desaťtisíc  rytierov pri  hodovaní  mlčalo.  Rytier  teda  zákaz hovorenia  poruší  a  je  z  krajiny 

vyhnaný, pričom jeho paní sa zmení na diablicu. „E fue luego fecho un terremotus, que semejó que 

todos los palaçios e la çibdad venia a tierra, e tomo vn viento torbellino tan fuerte al cauallero e a su 

fijo, que bien por ally por do desçendio el cauallero, por alli los sobio muy rezio, e dio con ellos 

fuera del lago çerca de la su tienda.“179. 

175 (všetku strom a rastliny rastú a kvitnú a dávajú nové plody každý deň  a ďalšie veci plodia každých sedem dní. 
„ Ako, pani?“povedal rytier, „ takže ak vy ste teraz tehotná, za sedem dní budete mať dieťa?“ „Zaiste,“ povedala 
ona, „tak je.“ „ Požehnaná taká zem.!“ povedal rytier, „ čo má také šťastie a je taká bohatá vo všetkých veciach. Tak 
strávili čas vo veľkom blahu, až kým neprešlo sedem dní, keď sa narodil panej ich syn A za necelých ďalších sedem 
dní bol skoro tak veľký ako jeho otec. „ Teraz,“ povedal rytier, „ vidím, že tu všetky veci rastú predčasne, no divím 
sa, prečo Boh tak činí v tejto zemi a nie aj v ten našej.“)   Libro del Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 244

176 PROPP. Morfologie pohádky a jiné studie. s.281
177 („ Pani, čo to je, prečo títo ľudia nehovoria?“ „ Nehovorte s nimi,“ povedala, „ ani so žiadnou ženou, aj keby na vás 

hovorili, inak ma stratíte.“) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 241
178 ( taký je zvyk v tejto zemi, že keď prímu niekoho sa svojho pána, sedem týždňov neprehovoria, a nie len s pánom 

ale ani medzi sebou; navyše musia byť veľmi úctiví pred svojim pánom, a byť mu po vôli vo všetkých veciach, čo 
im nakáže.) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 243

179 ( a také silné zemetrasenie bolo, že sa zdalo, že paláce a mesto sa prepadne pod zem, a zdvihol sa  vietor  taký silný, 
že rytiera a jeho syna, odkiaľ rytier zostúpil sem, tade ich vyniesol rýchlo von z jazera, blízko pri jeho stane.) 
Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 249
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Na brehu jazera sa stretne so svojimi spoločníkmi, ktorí sú veľmi udivení jeho náhlim zjavením 

sa.  Spolu s rytierom unikol zo zázračnej krajiny aj jeho syn, no tento už ako dospelý muž. Okrem 

nich dvoch boli z krajiny vyhodené aj ich kone, no pri prechode z jedného sveta do druhého sa 

zmenili na „el  vno en semejança de puerco, y el otro en semejança de cabra, dando las mayores 

voces del mundo.“180.  Prasa a koza sú považované za nečisté zvieratá, často slúžia ako pomocníci 

čarodejnice  alebo sprevádzajú diabla181.  Na prasce  zmení   Kirké odyseových spoločníkov.  Kult 

kozla bol zase neskôr spájaný s čarodejnými rituálmi a uctievaním diabla. 

V poviedke Striges v zbierke Sendebar sledujeme mladého princa, ešte chlapca, ktorý na love 

sleduje zver a stratí sa. Treba si povšimnúť, že nie princ sám od seba sa vydá prenasledovať zviera,  

„díxole el privado al niño: »-Ve en pos de aquel venado fasta que lo alcançes e lo mates, e levarlo as 

a tu padre.”182.  Je to jeho spoločník,  kto ho tam vyšle.  Princ prejde cez les,  až stretne plačúcu 

dievčinu. Dievčina sa mu predstaví, ale veľmi neurčito: „Yo só fija de un rey de fulana tierra“ 183. 

Pre potreby rozprávania nie je dôležité odkiaľ presne je, stačí, že je z cudzej zeme. Princ ju zoberie  

k sebe a putujú ďalej, až kým prídu do dediny bez obyvateľov. Neznáme prázdne miesto sa môže 

interpretovať aj ako ríša mŕtvych.  Dedina sa ukáže ako miesto, kde prebývajú diabli. Princ sa z ich 

spárov šikovne zachráni. O jeho ceste naspäť domov sa už veľa nedozvieme, „E estonçe començó el 

moço a correr quanto podié, fasta que llegó al padre muerto de sed, e era mucho espantado de lo 

que viera.“184. Zdá sa, že princ sa už bez väčších obtiaží dostane do svojho kráľovstva.  O tom, že  

navštívil „druhý svet“ svedčí aj podstatná zmienka o stave, v ktorom sa vrátil „ muerto de sed“. 

Smäd sprevádza predstavy o návšteve druhého sveta. 

5.2 Druhý svet v El Conde Lucanor

Ako výpravu na druhý svet môžeme interpretovať príbeh od Dona Juana Manuela, De lo que 

contesçió a un deán de Sanctiago con don Illán, el grand maestro de Toledo. Muž bažiaci po získaní 

znalostí  o  nekromancií,  vyhľadá známeho toledského mága Don Illána185.  Tento ho zavedie do 

svojho podzemného laboratória. Predstavu prechodu do iného sveta vyvoláva zmienka Dona Illána, 

že umeniu nekromancie sa dá naučiť len „en lugar mucho apartado”, na odľahlom mieste. Samotný 

prvok  nekromancie  nás  odvoláva  na  svet  mŕtvych,  ktorý  ako  sme  si  povedali  je  najčastejším 

180 ( jeden v podobe prasaťa a druhý v podobe kozy, kričiac na celý svet.) Caballero Zifar, ed. Cristina González, s. 
250

181 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 17
182 ( povedal mu služoník, „ choď sleduj tú zver, kým ju nechytíš a nezabiješ, a odnes ju takú tvojmu otcovi.“) 

Sendebar, online
183 Sendebar, online
184  ( A ta začal princ utekať koľko len mohol, až kýmm prišiel k svojmu otcovi, mŕtvy od smädu, a bol veľmi 

preľaknutý z toho, čo videl.) Sendebar, online 
185 O tejto postave sa podrobnejšie vyjadruje CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s. 218
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prípadom druhého sveta. Don Illán neverí dekanovi, že splní slovo a bude mu naozaj vďačný, aj 

keď dôjde k vysokému postaveniu. Tento ho presviedča o svojich dobrých úmysloch. Tak sa spolu 

vydajú na miesto,  kde má Don Illán svoje laboratórium. Najprv zostúpia hlboko po kamennom 

schodisku,  až  kým  sa  nezdá,  že  sú  až  pod  riekou. Na  tomto  mieste  sa  nachádza  množstvo 

magických kníh186, z ktorých sa má budúci žiak učiť.  Po čase prídu za dekanom poslovia a zvestujú 

mu  chorobu  a  úmrtie  jeho  strýka.  Na  to  je  dekan  zvolený  arcibiskupom.  Postupne  stúpa  po 

spoločenskom rebríku.  Don  Illán  za  ním chodieva  a  prosí  ho  o  láskavosť,  no  dekan  ho  vždy 

odmietne. Ukáže sa, že celý príbeh spoločenského postupu bol len ilúzia a obaja muži sa ocitnú 

opäť v magickom laboratóriu. Prechod do iného sveta naznačuje  rýchle plynutie času, ako sme na 

to upozornili v prípade Odvážneho rytiera. Od doby, keď obaja vstúpili do podzemnej izby, až kým 

z nej opäť nevyšli, neubehlo ani zopár hodín, no zdalo sa, že je to niekoľko rokov. S prechodom na 

druhý svet má tento príbeh spoločnú aj skúšku, ktorú protagonista nesplnil. Neodvďačil sa svojmu 

majstrovi tak, ako prisľúbil, následne na to bol z druhého sveta vyhodený  a ocitol sa v realite. Na 

rozdiel od klasického prechodu na druhý svet sa tento prípad predsa len v niečom líši a to je jeho 

umelé vytvorenie. Mág vytvorí ilúziu, ktorá má slúžiť na zistenie toho, ako sa bude dekan správať v 

budúcnosti187.

Mágia je tu použitá prakticky a dalo by sa povedať, že v dobrom. Slúži k odhaleniu falošného 

človeka.  Z ponaučenia príbehu vyplýva,  že človek si  má dať pozor  na ľudí,  ktorí  len sľubujú. 

Samotný fakt, že príbeh hovorí o mágovi sa už nijako nekomentuje. Príbeh v sebe skrýva aj ďalšie 

magické prvky. Opakovanie po troch, tri krát prišli poslovia za dekanom, tri krát odmietol Dona 

Illána.  Magickú  atmosféru  navodzujú  aj  knihy,  ktoré  sa  nachádzajú  v  mágovom  laboratóriu. 

Magické spisy boli veľmi známe v stredoveku, knihy sami mali magickú moc. 

Motív jarabíc predstavuje symbol dvoch realít, súvisia s rituálom vstúpenia a východu. Taktiež 

sa objavujú na konci španielskych rozprávok „ fueron felices y comieron perdices.“,čo sa u nás dá 

preložiť ako „ boli šťastný, až kým nepomreli.“. Zároveň determinujú čas, v ktorom sa odohráva 

celý príbeh. Ako sme už spomenuli, čas je jedným zo základných motívov prechodu na druhý svet.  

Aj v tomto príbehu je presne determinovaný. Dekan aj čitateľ majú pocit, že  prešli roky a zatiaľ sa 

nestihli piecť ani prepelice. Taktiež sa dajú prepojiť so samotnou magickou náukou, o ktorú sa Don 

Illán nepodelí, tak ako sa nepodelí o jedlo. Z pohľadu stredovekého človeka sa prepelice spájali s 

diablom alebo s krátkou pamäťou188. 

V neposlednom rade sa dá za magický prvok označiť aj mesto Toledo. Toledo bolo v stredoveku 

186 O dôležitosti nekromancerských kníh viz. KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 156-158
187 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 158
188 LACARRA. Cuento y novela corta en España, Edad media. s. 178
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jedným z miest, ktoré boli známe svojím spojením s magickými vedami. Mali v ňom študovať také 

osobnosti ako Michal zo Škótska alebo Herbert d' Aurilac, inak známy ako pápež Silvester II., ktorý 

si  vraj  svoje  miesto  získal  vďaka  magickým  trikom.  V  Tolede  prekvitala  vzdelanosť  vďaka 

prekladateľskej škole. Miesili sa tu arabské a židovské skúsenosti a vedy. Panovala legenda, že v 

Tolede sa nachádza aj Herkulesova jaskyňa. Povesť, ktorá vznikla vďaka množstvu jaskýň v okolí 

mesta. Tento motív je prepojený s predstavou stredu sveta, ktorý je niekde pod zemou. Mesto, ktoré 

malo podobnú slávu bola napríklad Córdoba, ktorá bola známa svojimi nekromancermi189.  

Nekromancia  je  umenie  veštenia  pomocou vyvolávania  mŕtvych.  Cez  vyvolávanie  ich  duše 

môže mág odhaliť veci budúce prítomné alebo minulé, alebo iných skrytých vecí. Okrem týchto 

vešteckých možností, dokáže nekromancer vyvolať aj rôzne ilúzie190. Dokonca sa dozvedáme, že aj 

muž duchovného stavu sa jedným chcel stať. V stredovekej spoločnosti to nebolo nič neobvyklé. 

Nekromancermi sa stávali práve najčastejšie členovia duchovného stavu alebo iné vysoko vzdelané 

osoby. Magické umenie im umožňovalo získavať moc. „ desde una época muy antigua el invocar a 

los muertos fue un tipo de magia de los más execrados, pero también de los que consideraban más 

eficientes y útiles para alcanzar grandes cosas,“191.

 Tak sa ukáže aj z našom príbehu. Don Illán použije svoje nekromancerské umenie na odhalenie 

dôveryhodnosti svojho potencionálneho žiaka. V zásade ale prevládal názor, že mág nekromancer 

vždy spolupracuje s démonom. Kvôli tomu sa jeho povolanie stávalo nebezpečným. Pri vzývaní 

mŕtvych a démonov sa preto používal ochranný kruh. Keď sa v ňom mág nachádzal, vyvolaný 

démon mu nemohol ublížiť192.

5.3 Druhý svet v Libro de los Gatos

Ďalším príkladom vstupu do iného sveta spomínaným aj v knihe  La visión de trasmundo je 

príbeh o Galterovi z Libro de los gatos, Enxemplo de lo que acaesció á Galter con una mujer. Galter 

sa rozhodne nájsť miesto „vn logar do sienpre ouiesse gozo e nunca pudiese su coragon entresteçer. 

“193. Z jeho zámeru je  evidentný motív  hľadania pozemského raja,  tak  obľúbený v stredovekej 

spoločnosti.  Počas  svojho  hľadania  stretne  ženu,  ktorej  pred  nedávnom umrel  manžel.  Tá  mu 

prisľúbi všetky svoje bohatstvá vrátane manželstva s ňou. Keď sa jej opýta na lôžko, kde spolu 

spočinú, „Ella fue [e] mostrole vna cama e en ella un leon. E en [derredor de] aquel lecho staua dela 

189 CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s. 37-38,  GARROSA, Antonio R.,Magia y  
superstición en la literatura castellana medieval. Valladolid: Universidad, 1987.

190 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 155-166
191 CARO BAROJA. Vidas mágicas e Inquisición I. s.  219
192 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 7, 174 
193 ( miesto, kde by bolo vždy veselo a nikdy nie smutne.) Libro de los Gatos, ed. Northup,s. 45
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[vna] parte vn oso e dela otra vn lobo e dela otra muchos gujanos e dela otra muchas serpientes.“194 

Za  využívanie  všetkých  privilégií  bude  musieť  spávať  na  posteli  s  divokými  a  nebezpečnými 

zvieratami,  ktoré  ho  môžu  kedykoľvek  zožrať.  Hrdina  odmietne  a  putuje  ďalej.  Dôjde  do 

kráľovstva, kde umrel kráľ. Ľudia v tom kráľovstve mu hneď ponúknu, aby sa stal ich kráľom. 

Poukazujú mu nádhery svojho kráľovstva, no situácia s posteľou sa opakuje. Galter odmietne a 

putuje ďalej. Na tretí krát nájde prenádherný palác, „Todas las paredes e la madera eran de oro e de 

piedras preçiosas,“195,  kde ho miestny opäť chcú urobiť vládcom. Ale opäť na posteli spočívajú 

beštie. Galter sa preľakne a ako v ostatných prípadoch odchádza. Ďalej stretne starého muža, ktorý 

sedí na schodisku. Schodisko má tri schody a tie vedú k múru. Starý muž sa Galtera opýta, čo hľadá 

a Galter mu ako v iných prípadoch odpovie. Starec mu povie nech vystúpi to tých troch stupňoch a 

nájde to. Galter tak učiní a v skutku nájde to, čo hľadal. Tento príbeh je v skutočnosti zložitou 

alegóriou. Tri stupne vyjadrujú stupne jákobovho rebríku, tie smerujú do neba a vyjadrujú pokánie, 

spoveď, a kajúcnosť196.

5.4 Záver

Zo štyroch skúmaných príbehov môžeme popísať niektoré prevládajúce prvky v pohľade na 

druhý svet. Predovšetkým je to už spomínané putovanie. Len v jednom prípade hľadá hrdina druhý 

svet dobrovoľne. Tento príbeh sa najviac podobá alegorickým putovaniam za pozemským rajom. V 

ostatných príbehoch je druhý svet znamením potencionálneho nebezpečenstva. V každom z týchto 

príbehov sa hrdina stretáva s bytosťou s nadprirodzenými schopnosťami, v dvoch prípadoch je to 

diablica a v jednom mág. V každom prípade hrdina čelí istej skúške. Jednak to je zákaz rozprávať, v 

druhom  prípade  sa  princ  musí  ubrániť  proti  bande  diablov,  dekan  zo  Santiaga  musí  prejaviť 

vďačnosť a Galter musí prespať na posteli s beštiami. Len princovi sa podarí zachrániť sa pred 

diablicou, inak ostatné postavy úlohu porušia alebo ju ani nezačnú plniť. Je zjavné, že opakovanie 

tých istých motívov má hlboké korene. Druhý svet láka tých, čo doňho vstúpia. Oplýva bohatstvom, 

hojnosťou,  krásou  žien,  mocou.  Hrdinovi  je  často  krát  poskytnutá  možnosť  veľmi  výrazného 

spoločenského postupu, ako sme to videli v prípade Galtera, ktorý sa môže stať kráľom. Jediný kto 

nemá možnosť získať nič,  je  princ zo zbierky  Sendebar.  Ten sa náhodou dostane do lesa a  do 

spoločnosti diabla. Ale je to naozaj len náhoda? Videli sme, že princ je do lesa poslaný. Nikto mu 

nejde na pomoc. Zdá sa, že je to typ skúšky schopností princa, ktorú nakoniec splní.

194 ( Ona šla a ukázala mu posteľ a na nej bol lev. A okolo tej postele boli na jednej strane medveď a na druhej vlk, a na 
ďalšej veľa červov a na ďalšej veľa hadov.)  Libro de los Gatos, ed. Northup, s. 45-46

195 ( Celé steny boli zo zlata a drahých kameňov.) Libro de los Gatos, ed. Northup, s. 46
196 MALKIEL. La visión de trasmundo, v.Patch. s. 381
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Druhý svet  je ako výstraha.  Stredovekému človeku bolo pripomínané,  že krása sveta je len 

dočasná. Každé náhle veľké bohatstvo je podozrivé a nikdy nie je jednoduché ho získať,  alebo 

udržať si ho. S veľkým šťastím prichádzajú aj nebezpečné pasce. Rýchle plynutie času v druhom 

svete pomáha rýchlejšie odhaľovať zlé stránky ľudskej osobnosti, poprípade rôzne iné nástrahy. 
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6. Magický svet

Magický svet sa od druhého sveta líši niekoľkými zásadnými faktormi. Ako sme už spomenuli, 

pre  druhý  svet  je  typický  prechod  od  reálneho  sveta  do  neznámeho  sveta,  ktorý  sa  svojimi 

pravidlami odlišuje a udivuje svojho návštevníka. Magický svet naproti tomu je krajina, v ktorej sa 

konajúce  postavy nachádzajú  od  začiatku.  Jej  zákony sú  pre  jej  obyvateľov  úplne  normálne  a 

prítomnosť božstiev alebo nadprirodzené javy nie sú prekvapivé. Typ poviedok s týmto motívom 

má najbližšie k rozprávkam, kde sa tiež dejú nadprirodzené veci, ktoré môžu trápiť ľudí alebo im 

naopak prinášať pomoc, no nikto z príbehu sa nezamýšľa nad tým, prečo sa to deje a nezdá sa mu to 

zvláštne. Tak napríklad Odvážny rytier, z príbehu o Rytierovi Zifarovi, sa pýta jazernej pani, čo sa 

deje, kto sú tí ľudia, prečo nemôžu hovoriť; prejavuje tak údiv nad niečím, čo pre jeho svet nie je 

bežné. V magickom svete nadprirodzené bytosti alebo predmety tvoria časť sveta, do ktorého patria. 

Zaujímavé na oboch typoch motívov je porovnanie perspektívy čitateľa. Je pravdepodobné, že v 

stredoveku, keď vrcholili predstavy o pozemskom raji, o požehnaných ostrovoch a vstupoch do 

očistca, bolo možné, že čitateľ príbehu s motívom druhého sveta sa mohol stotožniť s postavou, 

ktorá do tohto druhého sveta prenikla. Odvážny rytier bol z tej istej reality ako čitateľ. Tento veril, 

že  je  možný  prechod  do  inej  krajiny  cez  určité  špecifické  miesta.  Zatiaľ  čo  čitateľ  príbehu  s 

motívom  magického  sveta  prijímal  príbeh  ako  vymyslenú  a  fantastickú  poviedku.  Tá  bola 

zaujímavá svojím poučením a celkovou netradičnosťou, odľahčením od reality, no nemohla priniesť 

poučenie o konkrétnych bytostiach alebo miestach z príbehu, pretože tieto boli aj pre vtedajšieho 

čitateľa priveľmi vzdialené ak nie priam nereálne. Keď sa stretávame v príbehoch od Dona Juana 

Manuela s diablom, je to postava, ktorá bola v stredoveku braná ako reálna197. Bola to bytosť, ktorá 

skutočne mohla poškodiť človeka a to bez ohľadu na to, či sa jednalo o diabla smiešneho alebo o 

pána pekiel. Na druhej strane sa dá len obtiažne predpokladať, že by stredoveký človek očakával, že 

porozumie zvieracej reči, alebo sa bude zhovárať so Slnkom. „Folklorní podání není založeno na 

zobrazení všedních charakterů nebo obyčejných dějů v běžných situacích, nýbrž naopak, vypráví se 

právě o tom, co zaráží svou  neobvyklostí.”198. Podobne sa dá hovoriť aj o priestore v magickom 

svete. V príbehoch o prechode do druhého sveta sa často stretávame s konkrétnym miestom, kde sa 

dá nájsť priechod. Odvážny rytier prejde do podvodného kráľovstva, ktoré sa ale nachádza pod 

konkrétnym jazerom, reálnym z pohľadu samotného kontextu príbehu o Zifarovi. Don Illán žije v 

197    “Si normatiza el comportamiento humanoes porque se entiende que así es la realidad.“ MOYA CASAS, Pablo 
César. Los siervos del demonios. Madrid: UNED ediciones., 2000. s. 16

198 PROPP. Morfologie pohádky a jiné studie. s. 275
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Tolede,  konkrétne  miesto  existujúce  v  čitateľovej  realite.  V magickom svete  nenájdeme takéto 

odkazy na topografiu.  Ide o neurčitú  krajinu,  o  neurčité  kráľovstvo,  ktoré nemá ani  alegorický 

význam. Pokiaľ je príbeh alegoricky vysvetlený, je evidentné, že toto vysvetlenie je novšie ako 

príbeh sám.

Príbehov  s  motívom  magického  sveta  nenájdeme  v  našom  korpuse  veľa.  Je  zaujímave 

podotknúť,  že  napríklad  v  zbierke  Dona  Juana  Manuela  sa  nenachádzajú  vôbec,  čo  môže  byť 

spôsobené práve realizmom tejto zbierky. 

6.1 Magický svet v zbierke Calila y Dimna

Jedným z najzaujímavejších príbehov z tejto kategórie je bezpochyby  La rata transformada en 

niña zo zbierky Calila y Dimna. V tomto  príbehu sa stretávame s nábožným človekom, ktorý sa ide 

okúpať do rieky, kde nájde  potkanicu. Chce sa jej ujať, no „temióse que l´sería fuerte de criar“199 a 

tak prosí Boha, aby ju premenil na dievčatko. A tak sa stane. Človek dievčatko vychováva až do jej 

dvanástich rokov, keď jej oznámi, že je načase, aby sa vydala. Ona si však kladie podmienku, že 

chce za muža len toho najmocnejšieho a najodvážnejšieho na svete. Tak človek ide za Slnkom a 

ponúka mu ruku svojej dcéry, no Slnko mu povie, že nie je najmocnejšie a pošle ho za anjelom 

morských oblakov, ktorý je mocnejší, pretože vie zastrieť slnko. Človek ide teda za týmto anjelom 

no ten ho pošle za vetrom  a ten zase za horou a tá ho zase pošle za potkanom, čo jej hryzie vnútro. 

Človek ide za potkanom a ten privolí na svadbu.  Dievča sa opäť premení na potkanicu a tak sa veci 

vrátia do svojho pôvodného štádia. 

Tento príbeh pôvodne z indickej zbierky Panchatantra obsahoval niekoľko prvkov, ktoré bližšie 

objasňujú jeho zmysel. Rieka, do ktorej sa išiel kúpať nábožný človek je Ganga a on do nej išiel 

zmyť svoje hriechy. Pôvodne to bol, kto premenil potkana na dievča, v arabskom preklade sa táto 

moc prenáša na Boha, ktorý premení zviera na prosbu muža200. María Jesús Lacarra našla spojiosť 

medzi týmto príbehom a bájkou o lasičke a Afrodite201. Okrem tejto podobnosti je motív premeny 

zvieraťa na človeka alebo opačne veľmi častý vo folklórnych príbehoch. 

Ďalší zaujímavý motív sú štyri bytosti, ktoré zbožný človek navštívi. Jedná sa o reprezentácie 

štyroch živlov oheň, voda, vietor a zem. Tento prvok sa takisto objavuje v rôznych folklórnych 

199 ( bál ze, že by ju bolo ťažké chovať,) Calila y Dimna, ed. Blecua, s. 244 
200 Calila y Dimna, ed. Blecua, s. 244 
201 LACARRA. Cuento y novela corta en España, Edad media. s. 61, Lasička sa zamiluje do jedného mládenca a prosí 

Afroditu o to zmenu na človeka, aby si ho mohla zviať. Počas svadobnej noci, jej Afrodita nastaví pasť v podobe 
myšky, ktorú vypustí do izby. Lasička sa za ňou rozbehne  a opäť sa zmení na zviera.
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rozprávaniach202. V kastílskej verzií sa objavuje anjel oblakov. Tento motív je zjavne kresťanský. 

Celkovo je zaujímavé sledovať prelievanie kresťanských a folklórnych prvkov. Muž na začiatku 

prosí Boha o pomoc no v zápätí sa vydá za Slnkom ako za tým najmocnejším na Zemi. 

Ďalší príbeh, Tittuy y el mayordomo del mar, z rovnakej zbierky nás zaskočí svojim príbehom. 

Samička vtáka tittuy sa chystá klásť vajíčka a nakáže samčekovi, aby našiel odľahlé miesto, kde by 

ich mohla naklásť. Ten je však lenivý a nechce sa mu sťahovať z blízkosti mora a trávy, kde majú 

hniezdo teraz. Samička ho varuje pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozí, že im hniezdo odplaví 

more. Samček ju upokojí so slovami, že sa tak nestane, lebo to môžu pánovi mora zakázať. Samička 

ho označí za blázna, ak si myslí, že môže niekoho takého zastrašiť, no nakoniec aj tak nakladie 

vajíčka tam, kde jej povie samček. Pán mora im však hniezdo odnesie, pretože chce vidieť, čo proti 

tomu tittuy urobí. Samček ide hľadať pomoc u ostatných vtákov a tak ich všetkých zvolá. Nakoniec 

príde aj sám kráľ vtákov. Pošlú ho za pánom mora, aby mu povedal, nech im navráti hniezdo inak s 

ním budú bojovať. Pán mora sa zľakne moci vtáčieho kráľa, žlny, a vráti kuriatka aj s hniezdom.

Vidíme,  že  sa  jedná  o  bájku,  príbeh,  kde  hlavné  postavy  sú  zvieratá.  Vieme,  že  v  týchto 

príbehoch zvieratá zastupujú ľudské vlastnosti, ktoré sú následne vyzdvihované alebo zatratené. No 

v tomto príbehu nás nezaujímajú povahové vlastnosti zvierat ale fakt, že sa tu objavuje božstvo. „El 

mayordomo del mar“ je akýsi boh mora, ktorý ovláda jeho pohyby a môže sa tak stať nebezpečným 

pre zvieratá. Zvieratá o ňom vedia, poznajú ho, no namiesto toho, aby sa ho báli ako mocného boha, 

vyhrážajú sa mu. Dokonca on sám zváži svoje postavenie voči žlne a vzdá sa bez boja203. Táto 

netradičná postava vo zvieracích bájkach nám trochu pripomína postavu smiešneho čerta, ktorý robí 

škodu, no potom býva porazený, niekedy aj celkom jednoducho.  Avšak pán mora má zrejme viacej 

spoločného  s  polyteistickými  náboženstvami,  kde  sa  našli  bohovia  zastupujúci  všetky  aspekty 

života. Zaráža však jeho slabosť, neschopnosť brániť sa proti vtákom. Poučenie z príbehu má byť, 

že  netreba  bojovať  priamo s  niekým,  kto  je  výrazne  silnejší,  ale  namiesto  toho  si  treba  nájsť 

mocného pomocníka. V tomto prípade sa nám však žlna204, aj keď kráľ vtákov, nezdá byť práve 

rovnocenný protivník morskému božstvu. 

202V našom kultúrnom kontexte sa  vyskytuje napríklad v rozprávkach od Pavla Dobšinskího, Svetská krása, kde sa 
objavujú ako postavy  Slnko, Vietor ale aj Mesiac. Mládenec z príbehu sa u nich vyzvedá, kde nájde dievčinu, ktorú 
si chce vziať. V tejto verzií sa prejavujú aj kanibalské črty týchto mocností, pred ktorými sa musí mládenec chrániť. 
Ďalší podobný príbeh je o Troch pomarančoch. Princ je prekliaty a aby sa jeho prekliatie sa zruší a keď zje tri 
pomaranče lásky. Princ sa za nimi vydá a prejde cez domy Slnka, Mesiaca, Vetra. LACARRA. Cuento y novela 
corta en España, Edad media. s. 63

203 Bolo by zaujímavé vedieť presnú symboliku tohto vtáka v indickom folklóre. To by mohlo vysvetliť jeho zvláštnu 
moc nad inak nespútaným vodným živlom. Vták žlna sa zvykne zdržiavať v blízkosti vodných tokov, no nie je 
významnejším vodným vtákom ako napríklad iné druhy. Jeho postavenie ako kráľa vtákov sa dá vysvetliť sýto žltou 
farbou, ktorá môže pripomínať zlato. 

204 Alebo sokol, z textu to nie je jasné: „falcón oriol“

64



6.2 Magický svet v Libro de los Gatos

V  Libro de los Gatos, nájdeme príklad o dvoch priateľoch. Keď idú po lese stretnú skupinu 

opíc. Jeden z nich tvrdí, že určite od opíc získa viac, keď im bude hovoriť pravdu a druhý zase 

tvrdí, že s klamstvom skorej zvíťazí.  Urobia stávku. Klamár zahrnie opice lichôtkami a tak ich  

vychvaľuje, že mu dajú najesť a zahrnú ho zlatom a striebrom. Keď k nim prehovorí pravdovravný,  

povie im, že sú špinavé  a škaredé. Opice sa naňho nahnevajú a vypichnú mu oči a zanechajú ho 

napospas divej zvery. Zo strachu vylezie na strom. Pod týmto stromom sa stretnú rôzne zvieratá a 

tie sa pustia do hovoru medzi sebou. Jedna líška porozpráva ostatným zvieratám o  kráľovstve 

odkiaľ je, žije tam jedna princezná, ktorá je nemá a kráľ, ktorý je slepý. Ale líška vie, ako ich oboch 

vyliečiť„El domingo quando van ofreҫer las buenas mugeres e dexan el pan sobre las fuesas, e vo 

yo e rrebato vna torta. Si el primero bocado que yo tomo, melo sacasen dela boca antes que yo lo 

tragase e gelo diesen a comer, luego fablaria. E otra nesҫedad mayor vos dire que aquel rrey que 

esta giego e tiene vna lancha de piedra encabo desu casa. Si aquella fuese alҫada, saldria vna fuente 

de alli e quantos Viegos se vntasen los ojos con aquel agua luego guaresҫerian.“205. Princezná sa dá 

teda vyliečiť ak kus chleba, ktorý vloží do papule tá líška, dajú zjesť princeznej. A liek na kráľovú 

slepotu sa skrýva pod ploským kameňom, ktorý zakrýva prameň, ktorý by vyliečil jeho oči. Toto 

všetko počuje človek na strome, ďalej v príbehu sa nazýva Pravda, Buena Verdad. Zachránia ho 

povozníci. Tí ho odvezú do kráľovstva so slepím kráľom. Pravda oznámi, že vie kráľa a princeznú 

vyliečiť. Urobí tak, ako počul od líšky a aj sám si vylieči oči. Následne sa mu dostane mnohých 

darov a bude veľmi ctený na kráľovskom dvore. Keď sa to dozvie jeho kamarát, Zlá Pravda, Mala 

Verdad, závidí mu. Pomocou lži zistí od  Pravdy, ako sa dozvedel o týchto tajomstvách a sám sa 

chce nejaké dozvedieť. V noci vylezie na strom. Keď sa pod ním stretnú zvieratá, líška hovorí o 

prezradení  tajomstiev,  ktoré  si  hovorili  predošlú  noc.  Zvieratá  zistia,  že  na  strome  niekto  je. 

Medveď ho zhodí zo stromu a ostatné zvery ho roztrhajú a celého ho zjedia.

Tento príbeh je podobný alegórií od Dona Juana Manuela o Strome lži. Oba príbehy majú ako 

hlavných protagonistov Pravdu a Lož. Dokonca z celkového náboženského ladenia zbierky Libro 

de los Gatos, by sme mohli predpokladať alegorickú interpretáciu. No namiesto toho čítame typický 

rozprávkový príbeh, kde namiesto mien hlavných postáv boli použité mená ich cností, respektíve 

necností. Dvaja protagonisti na začiatku vedú rozhovor s opicami. Hovoriace zvieratá nás v takomto 

druhu príbehu nezaskočia, a ani ich ľudské správanie. Magický  prvok nájdeme v rozprávaní líšky.

205 ( V nedeľu, keď dobré ženy idú na službu a nechajú chleba, ja idem a ukradnem jeden bochník. Ak prvé sústo, čo si 
dám, mi vyberú z pusy pred tým, ako ho prehltnem a dajú jej ho zjesť, potom bude hovoriť. A ďalšiu ešte hroznejšiu 
vec vám poviem, že ten kráľ, čo je slepý, má za domom kamennú dosku. Ak tú dosku zdvihnú, vytryskne odtiaľ 
prameň, a tou vodou keď si slepci potrú oči, hneď vyzdravejú.) Libro de los Gatos, ed. Northup, s. 49 

206 Líška je typickým rozprávkovým zvieraťom, PROPP. Theory and history of folklore. s. 144
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Tá hovorí o slepote kráľa a nemej princeznej.  Pomoc od zvieraťa alebo informácia od zvieracieho 

pomocníka je klasickým rozprávkovým motívom. Vďaka tejto pomoci je následne hrdina schopný 

vyriešiť daný problém. Príchod hrdinu, ktorý vylieči oslabeného kráľa a potom nastúpi na jeho 

miesto sa vyskytuje vo folklórnych príbehoch pravidelne. Je skoro pravidlom, že hrdina  a následník 

trónu prichádza z cudzej krajiny.  V tomto príbehu sa hlavný hrdina nestáva kráľom, ale je bohato 

odmenený. V iných verziách príbehu z orientu alebo z Európy, nastupuje na trón. Nemá princezná 

by mola byť variantou princeznej, ktorá sa nesmeje. Je to podobný motív nemožnosti prejavu ako 

ten z príbehu o Odvážnom rytierovi207. Hrdina ju vylieči sústom chleba, ktorý už mala v papuli 

líška. Líška v tomto príbehu sa stáva nie len tvorom, ktorý prezradil  hrdinovi liek, ale sama je 

liekom. Okrem toho sledujeme, že sa stáva aj tou, ktorá odsúdi Zlú pravdu a pošle za ňou medveďa, 

aby ju následne mohli zabiť. Je zaujímavé sledovať toto trojité rozpoloženie zvieracieho pomocníka 

ako radcu, liek a pomstu. Samotný fakt, že liek pochádza z líškiných úst, sa dá spojiť s poverami 

spojenými s líškou. Je to zviera, ktoré označuje šťastie alebo nešťastie, ohlasuje smrť208 a časti jej 

tela  majú rôzne magické funkcie,  ako neskôr uvidíme v poviedke od Dona Juana Manuela.  Je 

príznačné, že vyliečenie nemoty prechádza takpovediac z úst do úst,  odvíja sa to od predstáv o 

homeopatickej  mágií.  Navyše  líška  je  práve  to  zviera,  ktoré  v  príbehu  hovorí  najviac.  Jej 

urozprávanosť sa stáva synonymom pre schopnosť hovoriť. Preto z jej úst do úst princezniných má 

prejsť potrava, ktorá „nabitá“ líškinou schopnosťou prejde aj na princeznú. 

Kráľová slepota je zase liečiteľná prameňom, ktorý je síce ukrytý, no v blízkosti kráľa. Toto je 

tiež častý motív. Na prameni zvykne namiesto kameňa sedieť žaba, ktorú treba odstrániť, aby sa 

zlomilo prekliatie alebo choroba člena rodiny domu, kde sa prameň so žabou nachádza. Túto verziu 

môžeme nájsť v príbehu o Dedovi Vševedovi. Prameň, ktorý je skrytý alebo je zasypaný je často 

príčinou nešťastia celého kráľovstva. V tomto prípade je nešťastie spôsobené slepotou kráľa. Na 

vysvetlenie  motívu  liečivého  prameňa  nemusíme  vymýšľať  zložité  teórie.  Liečivé  pramene 

poznáme aj dnes a poznali ich aj v minulosti. Jeho zázračná moc vyliečiť slepotu aj vypichnuté oči 

je, pravda, zveličená.

Príbeh je pravdepodobne prevzatý z orientálneho zdroja, aj keď má veľa podobných variant aj v 

európskom kontexte209.

207 PROPP. Morfologie pohádky a jiné studie. s. 177-203
208 LORENZ, Jesús Rodriguéz. Supersticiones de Galicia. Valladolid: Ed. Maxtor, 2001. s. 100
209Libro de los Gatos, Northup, s. 20
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6.3 Záver

Mali sme možnosť vidieť ako sa prejavuje motív magického sveta v stredovekých poviedkach. 

Na základe literárneho korpusu, ktorý sme mali možnosť sledovať, nemôžeme vyvodiť žiadne 

konkrétne závery o podobnosti týchto príbehov.  Dokonca ani len poučenia z nich plynúce nám 

nedajú  žiadne  vodítko.  Je  isté,  že  tieto  príbehy  sú  zakorenené  vo  folklórnych  predstavách  a 

rozprávaniach. Majú podobnú štruktúru s rozprávkami a výrazne sa líšia od ostatných skúmaných 

príbehov. V kontexte poučnej literatúry je na ich zaradení do zbierok exemplí zvláštny fakt, že sa 

neodvolávajú na reálnu skutočnosť, ako bolo naznačené už v úvode do tejto kapitoly. Nie sú ani 

alegóriou, ani autor ich tak neinterpretuje. Čitateľ sa z nich nemôže poučiť priamo, pretože si je od 

počiatku vedomí, že to, čo sa deje v tomto príbehu nie je z jeho sveta a jemu sa to stať nemôže. 

Tvoria samostatnú skupinu, ktorá je ale sama v sebe natoľko rozdielna, nakoľko sa od seba líšia 

rozprávkové príbehy.
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7. Mágia ako klam

Vo  výskumoch  venovaným  stredovekej  mágií  a  jej  zobrazení  v  literatúre  môžeme  nájsť 

množstvo publikácií. Všetky tieto diela ale zabúdajú na kategóriu mágie, o ktorej sa od začiatku vie, 

že je falošná. Patria sem príbehy so zlodejmi, podvodníkmi, kupliarkami a pod. Čitateľ  vie, že to 

čoho je svedkom je podvod. Nevedia to však postavy z príbehu. Tieto príbehy, aj keď nezobrazujú 

funkčnú mágiu, predsa len obsahujú jej motív.  To, že mágia v tomto konkrétnom prípade nefunguje 

z  našej  perspektívy,  neznamená,  že  nefunguje z  perspektívy príbehu.  Práve  naopak,  ukazuje to 

autorove zmýšľanie o mágií a jej skutočnosti. Jednak je to kritika ľudských vlastnosti, ktoré primäjú 

človeka veriť kúzelníkom, ale je to aj kritika týchto osôb, ktoré sa rozhodne nedajú považovať za 

hodnoverné. V týchto príbehoch uvidíme ako fungovali povery o mágií.  Stretávame sa s tým, že 

práve vďaka nej sa záporný hrdinovia príbehu obohatia na úkor poverčivejších. To znamená, že 

tento  typ  mágie  je  vskutku  praktický,  aj  keď  nie  je  robený  tak,  ako  by  sme  očakávali  my. 

Každopádne fakt,  že  niekto  použil  nejakú poveru na oklamanie druhého svedčí  o  tom,  že  táto 

povera existovala. Dnešného čitateľa by asi sotva niekto varoval pred nebezpečenstvom falošných 

mágov, no ako uvidíme v stredoveku sa tak dialo. Albert Veliký varuje pred poverami a falošnými 

veštcami210. V predchádzajúcich kapitolách sme hovorili o diablovi a o druhom svete, čo boli dve 

známe reality stredovekého človeka. Objavujú sa tam jednak v poviedkach ale aj na mapách alebo v 

teologických spisoch. Podobne sa v rôznych literárnych dielach kritizuje to, že ľudia sa prikláňajú k 

praktizovaniu  mágie  a  hlúpym  poverám.  No  už  samotná  kritika  týchto  vecí  vypovedá  o  ich 

existencií. 

Nasledujúcu kapitolu so rozdelila do tematických celkov, v ktorých sa odohráva príbeh. 

7.1 Faloš ohrozujúca rodinu

Jeden z prvých príkladov je príbeh Canicula zo zbierky Sendebar. V tomto príbehu sa jedná o 

dvoch šťastných manželov, ktorí si prisahajú vernosť. Keď manžel odíde, začne sa jeho žene dvoriť 

iný muž, no ona ho odmietne. Tento muž vyhľadá pomoc kupliarky a tá sa vydá za ženou. Urobí 

však malý trik. Upečie chleba z medu a korenia a dá ho zjesť jednej fenke. Tá ju potom nasleduje,  

lebo chce viac chleba, no zároveň plače, lebo ju štípe korenie. Žena sa podiví nad týmto zjavom a  

kupliarka jej začne vysvetľovať, že to nie je fenka, ale premenená žena, ktorú preklial jej nápadník,  

ktorého odmietla. „-Amiga, ¿viestes llorar así a otras perras, así commo a ésta?

210 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 135
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»Dixo la vieja:

»-Faze derecho, que esta perra fue muger, e muy fermosa, e morava aquí cabo mí, e

enamoróse un omne d'ella, e ella non se pagó d'él, e estonçes maldíxola aquel omne que la

amava, e tornóse luego perra. E agora, quando me vio, menbrósele d'ella, e començóse de llorar.

»E estonçes dixo la muger:

»-¡Ay, mezquina! ¿Qué faré yo, que el otro día me vio un omne en la carrera e demandóme

mi amor e yo non quis'? E agora he miedo que me tornaré perra, si me maldixo. E agora ve, e

ruegal' por mí, que le daré quanto él quesiere.”211

 Kupliarke  sa nepodarí  nápadníka nájsť a  tak  privedie  iného muža.  Ten je  však  manželom 

spomínanej ženy. Začuduje sa, keď ho kupliarka vedie do jeho vlastného domu a začne podozrievať 

svoju ženu z nevery.

V tomto príklade sa stretávame s motívom premeny ženy na psa. Aj napriek tomu, že poviedka 

sa  podľa  toho  volá,  je  to  motív  v  celku  nenápadný.  Kupliarka  použije  klamstvo,  aby  ženu 

presvedčila, že je nebezpečné odmietať nápadníkov. Prečo na to nepoužije nejaké iné klamstvo? 

Určite  sa  dnešnému čitateľovi  zdá  tento  príbeh  ťažko  uveriteľný.  Prečo  nepovie  napríklad,  že 

odmietnutý milenec ju môže zabiť, čo by z nášho pohľadu vyznelo určite logickejšie? Sme však 

svedkami toho, že žena uverí a dokonca je ochotná okamžite mužovi vyplniť jeho priania. Z toho je 

vidieť, že má skutočne veľký strach. Stredoveká predstava, že sa človek môže zmeniť na zviera 

bola všeobecne rozšírená, aj keď to cirkev spočiatku popierala212. Vo väčšine príbehov sa stretávame 

s tým, že je to diabol, ktorý sa premieňa, ako  v príbehu od Gonzala de Bercea o opitom mníchovi,  

ktorému sa zjavuje diabol v rôznych zvieracích podobách. Vo zvieracej podobe môže diabol slúžiť 

čarodejnici. Lope Barrientos  sa na tému premien vyjadruje takto ”qualquier que cree que criatura 

alguna puede trasmidarse en or o en peor, o transformarse en otra espeqie, salvo por nuestro Criador 

por el qual todas las cosas son fechas, segind testinnnio de sant Johan, el que tal creyere es infiel e 

peor que pagano..”213  Z toho teda vyplýva, že oficiálny stredoveký názor bol, že len Boh môže 

211    ( „Priateľka, už si videla niekedy plakať iné fenky tak ako plače tuto táto?“  Starena odpovedala: „ tak jest, že táto 
fenka bola žena  a krásna a žila tu kúsok odo mňa. Jeden muž sa do nej zamiloval, ale ona mu neoplatila rovnako, a 
tk ju ten muž, čo ju miloval, preklial a ona sa zmanila na fenku. A teraz ke´d ma zbadala na všetko si spomenula a 
začala plakať.“ Na to žena povedala: „ Ah, ja nešťastná! Čo len budem robiť? Nedávno ma uvidel jeden muž na 
ceste a chcel odo mňa lásku, ale ja som nechcela. A teraz mám strach, že sa premením na fenku, ak na prekľaje. Tak 
teraz choď a pros za mňa, že mu dám všetko, čo len chce.“) Sendebar, online

212 MUCHEMBLED. A History of the Devil: from the Middle Ages to the Present. s. 33
213    (ktokoľvek, kto verí, že sa nejaká bytosť môže premeniť na inú či horšiu, či na iný druh, inak ako pričinením 

nášho stvoriteľa, ktorý stvoril všetky veci podľa svedectva Jánovho, je neveriaci a horší ako pohan.)BARRIENTOS. 
Tractado de la divinannça. ed. Paloma Cuenca Muñoz. s. 186-187
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premieňať bytosti na iné bytosti a všetko, čo robia diabli je len klam. Avšak spomína aj zaujímavú 

vec  o tom,  že  kto  by premene človeka uveril,  sám je  pohan.  Vidíme však aj  na základe  tejto 

poviedky, že medzi ľuďmi táto povera prežívala. Dalo by sa podotknúť, že Sendebar je zbierka  s 

orientálnymi koreňmi a tento motív pochádza práve odtiaľ. Premena človeka na zviera je motív 

známy v ľudových rozprávaniach po celom svete. V XII. storočí sa v kresťanskom svete začala 

rozširovať myšlienka, a to aj napriek tomu, že kresťanské autority ju odsudzovali, že démon, ktorý 

vstúpi do človeka, môže spôsobiť jeho mutáciu. Podporoval to výskyt ľudských hybridov, ako ich 

nazývali. Ľudia sa báli svojej zvieracej podstaty214. 

Arcipreste de Talavera kritizuje milujúce ženy, ktoré,  keď zatúžia po mužovi,  robia kúzla a 

rôzne  očarovania,  aby ho  získali.  Aby tak  mohli  činiť,  vyhľadávajú  pomoc  starých  kupliarok. 

Arcipreste varuje pred ženami, čo „por celosía de otra no te emponzoñase o hechizase, que son 

cosas que contecen hoy y de cada día.“215.  No okrem toho, že je u žien samozrejmé, že vyhľadávajú 

pomoc čarodejnice, aj muž môže padnúť do týchto temných sietí, „comenzarás en una hojuela de 

oliva,  o  en  un  estornudo  o  sueño  a  creer,  y  después,  de  paso  en  paso,  hacerte  ha  venir  a 

nigromántico y encantador, hechicero y agorero y adivinador.“216. Bohužiaľ o samotnej premene 

človeka  na  zviera  sa   nezmieňuje.  Je  však  zrejmé,  že  v  hrách  lásky  bolo  bežné  navštevovať 

čarodejnice a používať kúzla. Preto sa žene nezdalo byť nemožné, žeby sa ľudská bytosť mohla 

premeniť na psa. 

V ďalšom príklade  z  rovnakej  zbierky sa  hovorí  o  žene,  ktorá  ide  odniesť  chleba  svojmu 

mužovi. Po ceste ju napadnú zlodeji a  „uno de los ladrones fizo una imagen de marfil por escarnio, 

e metióla en la çesta.”217.  Ona si to nevšimne, a keď dá mužovi jesť a on tento „imágen“ nájde, 

veľmi sa prekvapí. Žena to zahovorí tým, že mala zlý sen o svojom mužovi a tak šla za vykladačmi  

snov a tí  jej povedali, aby urobila túto figúrku, a aby ju on zjedol a potom sa mu nič nestane. Muž  

tomu uverí218.

214 Viac na túto tému viz. Muchembled, Robert, A history of the devil: from the middle ages to the present, s. 81-85 
215 ( pre žiarlivosť na inú ťa neotrávi alebo nezačaruje, čo sú veci, čo sa dejú dnes a denne.) MARTINEZ DE 

TOLEDO.  Arcipreste de Talavera o Corbacho: o Reprobación del amor mundano. ed. Pastor. s. 26
216  ( začneš v olivový lístok alebo kýchnutie, či na sen veriť, a potom, krok po kroku, bude z teba nekromancer, 

zaklínač, čarodejník, vykladač a veštec.) MARTINEZ DE TOLEDO.  Arcipreste de Talavera o Corbacho: o 
Reprobación del amor mundano. ed. Pastor. s. 52

217 ( jeden zo zlodejov urobil figúrku zo slonoviny na výsmech, a dal jej ho do košíka.)Sendebar, online
218Tento príbeh je zaujímavý aj z pohľadu samotného klamstva. Prečo žena mužovi klame a nepovie mu, čo sa stalo? V 

príbehu je v skutku len málo vodítok, no môžeme predpokladať, že zlodeji ženu zneuctili a ona nechcela o svojom 
ponížení informovať muža, lebo by to bolo pre ňu zahanbujúce, dokonca by ju muž mohol aj zapudiť. Jeden z 
zlodejov vytvorí obrázok alebo figúrku z prosa. Táto figúrka je „de marfil“. Nedozvedáme sa z textu, o aký tvar ide, 
no názov nám napovie, že sa jedná o slona alebo o sloniu kosť. Bolo by zaujímavé zistiť, čo autor vlastne mieni. 
Jednak sa môže jednať o figúrku slona, ktoré boli často vyrábané zo slonovinovej kosti, alebo o figúrku 
slonovinovej kosti ako takej, čo by napovedalo falickému charakteru zobrazenia, ktoré nás navracia k teórií 
znásilnenia ženy. Navyše žena vo svojom sne hovorí o tom, že manžel bol u krajčíra, „alfayete“. Prečo krajčír? 
Používa ihlu a tá mohla byť podobná zobrazeniu, ktoré našiel muž vo svojom obede. 
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Magický prvok v tejto poviedke je samozrejme výklad snov, o ktorom vieme, že bol bežne 

používaný  v  stredoveku,  a  rovnako  tak  aj  kritizovaný.  K  tejto  téme  sa   opäť  vyjadruje  Lope 

Barrientos. Kritizuje výklad snov a označuje ho za nepravdivý, pretože budúcnosť môže vedieť len 

Boh.  Taktiež sa dozvedáme to, že žena išla vyhľadať konkrétne osoby, ktoré sa venujú výkladu 

snov. Takže sa nepriamo stretávame s motívom veštca. Žena má urobiť figúrku, ktorú má zjesť jej 

muž, aby sa ochránil. Rôzne figúrky alebo obrázky, ktoré majú ochrannú funkciu  sú nám známe zo 

stredovekej mágie219. Napríklad ochranný kruh, ktorý si maľuje čarodejnica, aby na ňu nemohol 

zaútočiť vyvolaný démon. Podobne sa rôzne figúrky využívali ako talizmany „se entrepone entre 

ellos  alguna piedra o algund niño pequeño,”220. 

V príklade o Diablovi a falošnej begýnke, ktorý sme už mali možnosť rozobrať v kapitole o 

diablovi, tiež nájdeme príklad falošnej mágie, ktorá v tomto prípade zruinuje život manželského 

páru. Keď si stará žena vybuduje dobrý vzťah s vydatou ženou, povie jej, že jej manžel chodí za 

inou a to isté povie aj jej mužovi. Begýnka navrhne žene, že nájde mudrca, čo by jej vedel pomôcť. 

Po pár dňoch sa starena vráti a oznámi žene, že „avía fallado un omne muy sabidor et quel’ dixiera 

que si oviesse unos pocos de cabellos de la varba de su marido de los que están en la garganta, que 

faría con ellos una maestría que perdiesse el marido toda la saña que avía della”221.  Žena sa bude 

snažiť manželovi odseknúť tie tri  chlpy,  no práve to spôsobí nedorozumenie a následnú ženinu 

smrť222.

Mužov návrat k manželke majú umožniť tri  chlpy z brady.  Vlasy sú jednou zo základných 

ingrediencií  pri  očarovávaní  niekoho.  Sú  jeho  časťou  a  verí  sa,  že  sú  naňho  stála  duchovne 

napojené. Táto mágia sa nazýva kontaktná, pretože mág používa niečo, čo bolo v priamom kontakte 

s očarovávanou osobou. Členovia rôznych primitívnych kmeňov skrývali svoje nechty a vlasy, aby 

sa nedostali do rúk mágom alebo šamanom z iného kmeňa223.

Príbeh s témou oklamanej ženy je aj Pallium, Enxemplo de la muger, e del alcaueta, del omne e 

del mercador, e de la muger que vendió el paño. Jedná sa tu opäť o intrigy starej kupliarky, ktorá. Sa 

snaží nahnať ženu so rúk iného muža. Keď pod vplyvom chybného zdania muž udrie svoju ženu, 

219 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 84
220 (vkladá sa do nich nejaký kameň alebo malá figúrka.) BARRIENTOS. Tractado de la divinannça. ed. Paloma 

Cuenca Muñoz. s.  238
221 ( našla veľmi múdreho muža, a že jej povedal nech donesie tri fúzy z brady jej muža, čo sú na krku, a že on z nich 

urobí takú vec, že on sa na ňu hneď prestane hnevať)  MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed. 
Blecua. s. 220

222Begýnka tu pracuje s možnosťou chybnej interpretácie jedného gesta, „El error interpretativo que el marido comete, 
engañado por la beguina, desencadena el trágico crescendo de muertes que da fin al relato.” BAQUERO 
GOYANES, Mariano. El perspectivismo en El Conde Lucanor. [online].[cit. 2011-10-29] 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/perspectivismo-en-el-conde-Lucanor-0/html/>.

223Viac na túto tému viz. FRAZER. The Golden bough, A study in magic and religion,.s.  230-238
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kupliarka jej povie, že je to kvôli tomu, že ju niekto očaroval a pošle ju do svojho domu, kde „ay un 

omne de  los  sabios  del  mundo,  e  si  quesiéredes  ir  a  ora  de  biésperas  comigo a él,  él  te  dará 

consejo.”224. Tento múdry muž je samozrejme muž, ktorý chce získať ženu za milenku.

V týchto príbehoch sa stretávame s motívom múdreho muža, „un omne muy sabidor“, „ omne 

de los sabios del mundo“. Mág alebo nekromacer  je postava známa nám, už z príbehu o Donovi 

Ilánovi.  Múdry  muž  vie  pomocou  kúziel,  začarovať  muža  tak,  aby  sa  vrátil  k  svojej  žene. 

Stretávame sa tu teda  opäť s ľúbostnou mágiou, ktorá bola hádam najpopulárnejšia medzi ľuďmi. 

7.2 Oklamaní králi 

V zbierke od Dona Juana Manuela máme dva príklady o falošnej  mágií,  ktoré s úspechom 

prenikli aj do neskorších literatúr. Pozrime sa na ten najznámejší De lo que contesció a un rey con 

los burladores que fizieron el paño225. 

V príbehu  traja podvodníci prídu za kráľom a povedia mu, že dokážu urobiť takú látku, že 

„todo omne que fuesse fijo daquel padre que todos dizían, que vería el paño; mas el que non fuesse 

fijo daquel padre que él tenía et que las gentes dizían, que non podría ver el paño.” 226. Kráľ im 

uverí.  A je z toho veľmi potešený. Podvodníci zneužijú fakt, že ten kto nie je skutočne synom 

svojho otca, po ňom nemôže dediť, čo by prinieslo kráľovi majetky týchto nemanželských synov. 

Podvodníci  prevezmú od  kráľa  veľa  zlata,  hodvábu,  striebra  a  iných  drahocenností.  Potom za 

kráľom prídu a opíšu mu, ako vyzerá to plátno. Kráľ pošle svojho sluhu, aby sa naňho išiel pozrieť.  

Sluha nič neuvidí, ale nechce to dať najavo, lebo inak by bol považovaný za nemanželského. A tak 

aj on opíše kráľovi krásu plátna. Potom sa ide na plátno pozrieť dráb a stane sa to isté, plátno nevidí 

ale hanbí sa a tak ospevuje jeho krásu. Najdôležitejší moment v príbehu je, keď sa sám kráľ ide  

pozrieť na plátno, „cuando el rey vio que ellos non texían et dizían de qué manera era elpaño, et él, 

que non lo veía et que lo avían visto los otros, tóvose por muerto; ca tovo que porque non era fijo 

del rey que él tenía por su padre, que por esso non podía ver el paño, et reçeló que si dixiesse que lo 

nonveía, que perdería el regno. Et por ende començó a loar mucho el paño et aprendió muy bien la 

manera como dizían aquellos maestros que el paño era fecho.”227.  Vyvrcholenie prichádza, keď sa 

224  ( je jeden z najmúdrejších mužov na svete, a keby si tam so mnou chcela na večer ísť, on ti dá radu.) Sendebar, 
online, s. 16

225Najznámejšiu verziu tohto príbehu poznáme od Christiana Andersena, Cisárové nové šaty. Okrem motív kúzla, ktoré 
odhalí nepravý pôvod ľudí, použil aj Cervantes vo svojom diele Divadlo zázrakov, Retablo de las maravillas.

226  (Každý muž, čo je synom svojho otca, uvidí tú látku. Ale ten kto nie je synom otca, čo ľudia tvrdia, nemôže vidieť 
tú látku.) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. s. 187

227  ( a keď kráľ videl ako tkajú a hovoria, akej kvality je plátno, a on ho nevidel, ale videli ho iní, skoro umrel; bo si 
myslel, že nie je synom toho kráľa, ktorého považoval za otca, a preto nemohol vidieť to plátno, a nepovedal by, že 
ho nevidí, inak by stratil kráľovstvo. Tak začal vychvaľovať tú látku a dobre sa priučil tomu, čo hovorili, tí mastri o 
tom, ako bolo plátno urobené) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. s.188
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blíži deň veľkých osláv a všetci navrhujú, aby kráľ išiel odetý do šiat z toho plátna. Podvodníci sa 

tvária, akože šijú šaty. Don Juan Manuel vtipne poznamenáva,  že „mas de tanto le avino bien, que 

era verano.“228, keď kráľ ide skoro nahý pred ľudí. Klamstvo zlomí až jeden černoch, ktorý stráži 

kone, a ktorý „non avía que pudiesse perder“229. Potom sa postupne pridajú aj ďalší, ktorí povedia, 

že žiadne šaty nevidia. Medzi tým však podvodníci ujdú.

Zázračné plátno alebo predmet, ktorý odhaľuje pôvod, klamstvo, či neveru, je to, čomu uveria 

postavy v príbehu. Plátno alebo obraz, tento sa objavuje častejšie v nemeckých alebo talianskych 

príbehoch, ktorý nikto nevidí, ale všetci ho horlivo opisujú sa objavuje vo viacerých rozprávaniach
230.  

Dôležitý faktor tohto „kúzla“ je jeho utajenosť. Podvodníci povedia kráľovi nech sa sám príde 

pozrieť na plátno,  „lo fuesse ver et que non entrasse con él omne del mundo“231. Kráľ sa tomu 

poteší  a  samotné  utajenie  považuje  za  dobré  znamenie,  ktoré  patrí  ku  kúzlam.  Ako  sme  už 

spomenuli v úvode o mágií, spája sa s ňou neoddeliteľne utajenie. Utajenie sprevádza aj mnohé 

vedné disciplíny,  pretože  mnohý vzdelaní  ľudia mali  pocit,  že  hocikto  by sa nemal  vyznať  vo 

vážnych veciach, alebo by ich ani nepochopil.

Okrem toho je tu ale zjavná sila presvedčivosti opisov, ktoré podávajú podvodníci o plátne. 

Masovosť  úspechu  ich  „zázraku“  je  založená  predovšetkým na  postave  kráľa  a  jeho  cti  a  cti 

ostatných dvoranov. Ten, aby nemal hanbu a nepriznal,  že plátno nevidí,  spôsobí si ešte väčšiu 

hanbu, keď sa prezradí klamstvo. Hanba je to, čomu sa chce kráľ vyhnúť. Stredoveká posadnutosť 

po správnom sociálnom štatúte, po cti, je tu dotiahnutá do extrému232. 

Mariano Baquero Goyanes vysvetľuje tento príbeh na základe zmeny perspektívy v príbehu. 

Základ klamstva je samotný sebaklam kráľa a jeho dvora,  ktorí  síce vedia,  že nič  nevidia,  ale 

obávajú sa to povedať233. Kráľ spočiatku plne neverí podvodníkom, a preto keď ho k sebe volajú 

nejde on sám, ale pošle sluhu. Nepočíta však s tým, že aj sluha, podobne ako on sám, sa bude chcieť 

vyhnúť poníženiu. Ako poznamenáva Alfredo Alzugarat,  „cuantos más van a ver el ”paño” más se 

afirma la “existencia” de este.“234.
228  ( dobre preňho, že bolo leto.) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. s. 190
229 ( nemal nič, čo by mohol stratiť)  MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed.  Blecua. s. 190
230 ARCHER, Taylor. Emperors new clothes. Modern Philology Vol. 25, No. 1, 1927, s. 17-27. The University of 

Chicago Press. [online].[cit. 2011-10-5]. Dostupné z: <http://www.jstor.org/stable/433396>.
231 ( nech si ho príde pozrieť, no nech s ním nik nevstúpi.) MANUEL. El Conde Lucanor o libro de Patronio. ed. 

Blecua. s. 187
232Viac na tému hanby viz. CARREÑO, Antonio. La vergüenza como constante social y narrativa en Don Juan  

Manuel: EL “ejemplo L” de El Conde Lucanor. V Thesarius. Vol. 32, n.1., 1977. [online]. [cit. 2011- 12-12]. 
dostupné z: <http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_001_054_0.pdf>.

233 BAQUERO GOYANES. Perspectivismo en El Conde Lucanor
234 (o koľko viac ľudí sa ide pozrieť na plátno, o toľko sa potvrdí jeho existencia.) ALZURAGAT, Alfredo. El rey  

desnudo y el poder de la ficción. [online].[cit. 2011-10-29]. Dostupné z:< http://letras 
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 V príbehu XX. De lo que contesçió a un rey con un omne quel’ dixo quel’ faría alquimia235, sa 

opäť stretávame s kráľom a s podvodníkom, ktorý chce kráľa okradnúť.  Jeden muž sa chcel rýchlo 

obohatiť a dopočul sa o kráľovi, ktorý sa zaoberal alchýmiou.  Podvodník zobral sto dukátov a 

zapracoval ich s ďalšími vecami a urobil tak sto guľôčok. S tými potom prišiel do mesta, kde sa ten 

kráľ zdržiaval. Predal tie guľôčky za pár mincí jednému človeku s tým, že bez nich sa nedá robiť  

alchýmia,  a  že  sa  volajú  tabardíe.  Nejaký  čas  sa  ešte  držal  v  tom  meste  a  bolo  verejným 

tajomstvom, že sa vyzná v alchýmií. Toto sa donieslo aj kráľovi, ktorý si ho nechal k sebe zavolať. 

Podvodník sa najprv tváril, že on sa v alchýmií nevyzná, no nakoniec kráľovi prisvedčil a sľúbil 

mu, že mu niečo ukáže. Ale varuje ho, aby to nikomu nepovedal, aby v tejto veci nikomu neveril. 

Kráľovi  sa  to  zdajú  byť  pravdivé  slová,  keďže  podobne ako  v  predošlom príbehu,  potvrdzujú 

magickú tradíciu utajovania.  Podvodník si  nechal  priniesť nejaké veci,  medzi  nimi  aj  tabardie, 

všetky veci dokopy stáli len pár mincí. Kráľ bol veľmi potešený, lebo videl, že sa pár mincí dostal  

celý jeden dukát. Podvodník zanechá kráľa aj s receptom na výrobu zlata, ale povie mu, že ak by 

čokoľvek chýbalo, zlato sa mu nepodarí vyrobiť. Kráľ to skúša sám a ide mu to, no po čase sa mu 

minú  tabardíe. Ide za podvodníkom a oznámi mu to. Podvodník mu povie, že vie, kde  tabardíe 

nájsť a vypýta si od kráľa veľké bohatstvo, aby sa  za nimi mohol vydať. Kráľ mu to všetko dá a 

podvodník sa stratí navždy.

Veľmi podobný príbeh nájdeme v knihe  Libro del Caballero Zifar. Mládenec chce byť rytierom 

jedného kráľa. Tento kráľ o ňom pochybuje kvôli jeho nízkemu pôvodu a chce vedieť, čo mladík 

dokáže. Ten, v strese  povie, že vie vyrobiť zlato. Sám je vystrašený z toho, čo povedal a chce sa z 

tejto nešťastnej situácie dostať. Rozdrví niekoľko mincí a zmieša ich s iným prachom a výsledok 

pomenuje  alejandrique. Potom stretne korenára a s tým sa dohodne, ako  oklamú kráľa a obaja 

zarobia. Následne je príbeh rovnaký s príbehom od Dona Juana Manuela. Mladík v tajnosti ukáže 

kráľovi, ako sa robí zlato a keď sa minie prášok, kráľ ho pošle aj s kopou peňazí, aby ho našiel.  

Mladík odíde s úmyslom nikdy sa nevrátiť.

Alchýmia je jednou zo základných odvetví stredovekej mágie, no je zároveň na pomedzí medzi 

mágiou a vedou. Alchymisti sa v prvom rade snažili nájsť zlato. Aj v tomto príbehu hrá podvodník s 

tým, že kráľ  sa  chce obohatiť a chce nájsť spôsob ako vyrobiť drahý kov. Šikovne napodobní 

skutočných alchymistov a nechá si priniesť laboratórium na výrobu zlata. V stredoveku boli títo 

falošní alchymisti známu a niektoré spisy proti nim varovali236. Opäť sa tu stretávame s tým, že 

všetko musí prejsť v úplnom utajení. Kráľovi sa práve  tieto slová zdajú byť dôkazom pravdivosti 
uruguay.espaciolatino.com/alzugarat/rey_desnudo.htm>.

235Tento príbeh má pravdepodobne orientálny pôvod. LACARRA. Cuento y novela corta en España, Edad media. s. 
179-180

236 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 139
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alchymistovho počínania. Keďže sa jednalo o predmet tak výnosný ako zlato, alchymisti všetky 

svoje objavy a pokusy skrývali. Zapisovali ich do kníh často v alegóriách alebo tajným jazykom, 

aby sa ich konkurencia alebo niekto nepovolaný nedostal k prísne stráženému tajomstvu. Dôležitú 

úlohu zohráva hľadanie kameňa mudrcov, vďaka ktorému sa dá vyrobiť zlato. V našom prípade túto 

funkciu tvoria  alejandrique a tabardíe, zázračné prášky alebo guľôčky. 

Kráľ,  ktorý  sa  venuje  alchýmií  nás  v  kontexte  stredovekej  kultúry  nemusí  prekvapovať. 

Alchýmia  bola  niektorými  teológmi  odsudzovaná,  no  iní  ju  zase  za  nebezpečnú  nepovažovali. 

Alfonz  X.  Múdry  sa  na  svojom  dvore  rád  obklopoval  vzdelanými  arabskými  a  židovskými 

učencami. Samotný názov alchýmia pochádza z arabštiny. Alfonz X. bol známi svojou záľubou v 

magickom umení. Sám napísal niekoľko kníh na túto tému237.  Tento príbeh bol dokonca neskôr 

pripisovaný niektorým konkrétnym postavám ako napríklad niektorým vojvodom, či Františkovi 

I238.

7.3 Zlodeji 

Zostáva nám preskúmať poslednú skupinu z tejto kapitoly a tou sú príbehy o oklamaných alebo 

klamajúcich zlodejoch. Oba ďalšie príbehy sa nachádzajú v zbierke Calila y Dimna.  Prvý príbeh je 

o mníchovi a troch zlodejoch. Mních mal jeleňa a chcel ho obetovať. Keď ho viedol na obetné 

miesto videli ho traja zlodeji. Rozdelili sa tak, aby ho stretli na rôznych úsekoch cesty a vždy sa ho 

opýtali na psa, ktorého vedie. Nakoniec zmätený mních uverí tomu, že vedie psa a myslí si, že ten, 

kto mu psa predal, ho očaroval, aby si myslel, že je to jeleň. Nechá zviera tak a odíde. Traja zlodeji 

ho potom rozrežú a rozdelia si ho. 

Mních uverí  tomu, že ho niekto mohol očarovať tak, aby videl jeleňa namiesto psa. Ako sme si 

už povedali, v stredovekom zmýšľaní sa vedú polemiky o tom, či  mohli diabli v skutku vytvárať 

len ilúzie zvierat alebo ľudí, alebo ich aj naozaj premieňať. Preto sa aj mníchovi zdá možné, že ho 

jeho vlastné zmysli sklamali. Nakoniec mních prijme pohľad iných a nie svoj, no nestačí na to len  

jeden človek, ale musia byť traja. 

Posledný príbeh, El ladrón y el rayo de luz,  hovorí o mužovi, ktorý sa prebudí uprostred noci a 

počuje na svojej streche zlodejov. Prebudí aj svoju ženu a potichu sa s ňou dohodne na tom, ako  

zlodejov oklamať. Potom, už nahlas, jej začne rozprávať, ako získal všetko svoje bohatstvo. Povie, 

že sa vkrádal ľuďom do domu pomocou mesačného svetla, ktoré mu poslúžilo ako schody. „Yo 

andaba la noche que facía luna e mis compañeros conmigo, fasta que sobía en somo de la casa do 

237V našom kontexte je najznámejší kráľ Rudolf II. Habsburský, známy svojou záľubou v alchýmií
238 LACARRA. Cuento y novela corta en España, Edad media. s. 179, Viacej na tému mágie na kráľovskom dvore 

viz. CARDINI. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval. s.  204-208
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quería entrar, e llegaba a alguna finiestra por donde entraba la luna e decía siete veces: «saulan,  

saulan.» Desí abrazábame con la luna e entraba por la finiestra e descendía por ella a la casa,“239. 

Zlodeji to počujú a uveria tomu a potešia sa. Keď pán domu so ženou zaspia, jeden zlodej sa akoby 

chytí mesačného svetla, no v zápätí spadne na zem. Vtedy sa zdvihne pán domu a začne ho biť. A 

zlodej mu dá za pravdu, že si zaslúži, keď mu uveril také klamstvo.

V tomto  prípade  sa  stretávame  so  zázračným slovíčkom,  vďaka  ktorému  je  možné  použiť 

mesačný svit ako schody. Podobný motív vidíme aj v  príbehu o Odvážnom rytierovi z  Libro del  

Caballero Zifar. Keď je rytier na hostine u panej z jazera vidí rôznych akrobatov, ktorí skáču a robia 

rôzne kúsky, „los otros subian por los rayos del sol a las feniestras de los palaҫios que eran mucho 

altos,  y  desҫendian por  ellos  bien  asy como  sy desҫendiesen por  cuerdas,  y  no se hacían  mal 

ninguno”240.

7.4 Záver

Ako  vidíme  možnosti  použitia  mágie  ako  klamu  boli  veľmi  široké.  Pri  skúmaní  širšieho 

literárneho  korpusu,  by sme  určite  našli  viacej  prípadov  ľudí,  ktorí  sa  stali  obeťou  šikovného 

klamstva. To však následne dokazuje, že povery a mágia boli v stredovekom živote bežné. Jednak 

sa s ním narábalo kriticky, to jest, že autori buď odsudzovali samotnú možnosť toho, že by mágia 

mohla fungovať a kto tomu uverí,  je sám hlupák, ako v prípade falošného alchymistu od Dona 

Juana Manuela a z knihy Libro del Caballero Zifar. Kritizuje sa tu predstava alchymistov, že môžu 

vyrobiť zlato, ale hlavne sa tu kritizuje fakt, že niekto verí ich klamstvám, a pritom sám vidí, že  

alchymista nežije v bohatstve. Mágia, respektíve, klamstvo o mágií, slúži aj na odhalenie ľudských 

vlastností.  Napríklad  v príbehu o  kráľovi  a  troch  podvodníkoch sa  pomocou ilúzie  zázračného 

plátna  odhaľuje  prehnaná  posadnutosť  spoločenskou  cťou.  Tú  zneužijú  podvodníci  a  žiaden 

klamaný,  sa neodváži  prehovoriť,  lebo by sa tým sám ohrozil.  Mágia v podobe klamstva je aj 

jednoduchým spôsobom ako spôsobiť narušenie manželského vzťahu.  Najpríkladnejší  príbeh na 

túto  tému  je  príbeh  o  falošnej  begýnke.  Na  spôsobenie  klamlivého  efektu  jej  stačí  navrhnúť 

nevinnej žene, aby odstrihla vlasy svojmu mužovi. 

V troch príbehoch,  ktoré sme skúmali  sa stretávame s tým, že je to  žena,  ktorá si  vymyslí  

magické klamstvo, i keď v jednom z nich, Elephantinus, ženino klamstvo má ochrániť jej vlastnú 

česť. V dvoch z týchto príbehov žena rýchlo uverí tomu, čo jej kupliarka alebo begýnka, nahovorí. 

239  ( ja som chodil v noci s mojimi kumpánmi, keď svietil mesiac, až kým som nevyšiel na strechu domu, kam som 
chcel vojsť, a došiel som k nejakému oknu, do ktorého svietil mesiac a sedem krát som povedal: „saulan, saulan.“. 
Tak som sa chytil mesačného svitu, ktorý mieril do okna a zišiel som po ňom.) Calila y Dimna, ed. Blecua, s. 110

240 ( a ďalší stúpali po slnečných lúčoch k oknám palácov, ktoré boli veľmi vysoko a po nich aj zostupovali ako po 
lanách a nič zlé sa im nestalo.) Caballero Zifar,  Cristina González, s. 243
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Je až prekvapivé s akou ľahkosťou tieto ženy padnú do pasce. No vzhľadom na stredovekú mienku 

o ženách, to už také prekvapivé nie je. V oboch prípadoch sa jedná o kúzlo, ktoré chce použiť 

milujúca osoba na osobu, ktorej cit je voči nej chladný. Buď je to odmietnutie možnej milenky, 

ktoré má spôsobiť premenu ženy na psa, alebo snaha prinavrátiť mužove city, čo má byť urobené 

pomocou mágie pracujúcej s časťou tela očarovanej osoby. Arcipreste de Talavera správne opisuje, 

že láska, obzvlášť tá nenaplnená privádza ľudí do osídiel mágie a kúziel241. 

Aj keď by sa nám mohlo zdať, že ženy častejšie podliehajú magickému vábeniu, z príkladov 

vidíme, že túžba po zázračných predmetoch nemíňa ani tak významné osoby ako kráľov. V jednom 

sme si vysvetlili možnosť fungovania klamstva na základe cti a ziskuchtivosti kráľa a v druhom 

prípade  sa  jedná  čisto  o  ziskuchtivosť  kráľa,  ktorý  zaslepený  možnosťou  ľahkej  výroby zlata, 

prehliadne nehodnovernosť alchymistu. 

Ziskuchtivosť je kritizovaná aj v príbehu o zlodejovi a mesačnom lúči. Magická lož tu pracuje s  

podobou mesačného lúča so schodiskom, či rebríkom, ktorý schádza do okien domov. Táto zraková 

ilúzia je natoľko silná, že keď zlodej počuje muža rozprávať svoj príbeh neváha a uverí tomu, bez 

toho,  aby si  to  sám vyskúšal  na nejakom bezpečnejšom mieste.  Rovnaký efekt  zrakovej  ilúzie 

spôsobenej pomocou presvedčivých rečí vzniká aj  v príklade o mníchovi, ktorý vedie jeleňa na 

obetisko. Tuto je však nutné klam potvrdiť tri krát nezávisle, aby sa stal pravdou. Platí tu pravidlo, 

že často opakovaná lož sa stáva pravdou. To isté sa dá samozrejme aplikovať na príklad o kráľovi a 

zázračnom plátne. 

Falošná mágia pracuje s negatívnymi vlastnosťami ľudí, ktoré inak nie sú tak viditeľné,  ale 

vďaka klamstvu sa ľahko odhalia. Poprípade, ako každé klamstvo, spôsobuje  rozkol medzi ľuďmi. 

Klamári nepoužívajú zložité zariadenia a triky, ako musí dnešný kúzelník. Stačí im jednoducho, aby 

svojej obeti oznámili, že je niečo možné, a tá to zoberie za fakt.  Tak tento typ magického motívu 

pracuje s bežnými ľudskými predstavami zosilnenými rečou inej osoby. 

241 MARTINEZ DE TOLEDO.  Arcipreste de Talavera o Corbacho: o Reprobación del amor mundano. ed. Pastor. s. 
52
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8. Príklad o líške a medicínske povery 

Zaujímavý a ojedinelý je príklad XXIX. od  Dona Juana Manuela,  De lo que contesçió a un 

raposo que se echó en la calle et se fizo muerto.  Ako uvidíme, tento príbeh nemá temer žiadnu 

spojitosť  s  predchádzajúcimi  skúmanými  príkladmi.  Nejedná  sa  tu  ani  o  klam,  ani  o  mágiu 

spôsobenú  diablom.  Je  to  príklad,  ktorý  má  najbližšie  k  skutočným poverám,  ako  sa  pokúsim 

dokázať v nasledujúcom rozbore. 

Príbeh začína ako klasická bájka. Líška vojde v noci do dvora so sliepkami a keď odtiaľ už chce 

odísť, zistí že je deň. Ujsť z mesta sa ukáže ako príliš nebezpečné. Hodí sa na zem a tvári sa, že je  

mŕtva.  Keď ju okoloidúci  ľudia uvidia,  začnú ju postupne,  doslova,  rozoberať:„et  dixo que los 

cabellos de la fruente del raposo que eran buenos para poner en la fruente de los moços pequeños 

porque non les aojen.(...) otro, et dixo esso mismo de los cabellos del lomo; et otro, de las ijadas. Et 

tantos dixieron esto fasta que lo trasquilaron todo.(...) otro et dixo que la uña del polgar del raposo 

que era buena para guaresçer de los panarizos; (...)vino otro que dixo que el diente del raposo era 

bueno para el dolor de los dientes (...)vino otro que dixo que el coraçón del raposo era bueno para’l 

dolor del coraçón.”242. Keď chcú líške vybrať srdce, tak nakoniec ujde a zachráni sa. 

Tento istý motív sa vyskytuje  v príbehu o najznámejšej líške Reynardovi. Je to príbeh spísaný v 

XI.-XII. storočí v Holandsku. Ide o príbeh lišiaka, ktorý je postupne obviňovaný inými zvieratami, 

pričom každé z nich rozpráva jeden príbeh o ňom. V jednom z príbehov, ktoré rozprávajú zvieratá, 

sa hovorí o tom, ako chcel lišiak získať ryby z voza rybára. Ľahol si na zem a tváril sa ako mŕtvy.  

Rybár ho zobral kvôli  kožušine,  hodil  na ryby a pokračoval v ceste.  Lišiak potom všetky ryby 

vyhádzal243.  Okrem toho tento príbeh nájdeme aj  u  Juana  Ruiza,  ktorý  ale  opisuje  ako z  líšky 

ubúdajú oveľa dôležitejšie časti tela ako chlpy či zuby. Nechá líšku aj prehovoriť a ona spomenie 

diabla. 

Je dôležité si povedať niečo o charaktere líšky a jej symbológií v stredoveku, aby sme lepšie 

pochopili  správanie  líšky  a  dedinčanov.  Stredoveké  beštiáre  hovoria  o  líške  v  zásade  všetky 

rovnako. Je to podla nich tvor nanajvýš zradný a podlý. Je hlavnou nepriateľkou sliepok a inej 

domácej hydiny. Na čom sa zhodujú všetky beštiáre, je to, že keď líška vyhladne,  ľahne si na zem a 

242  ( a povedal, že chlpy z čela líšky je dobré pokladať na čelo malých chlapcov, aby ich neočarovali.[...] ďalší 
povedal to isté o chlpoch z chrbta, a ďalší o slabinách. A toľko hovorili, až ho celého obrali.[...] ďalší povedal, že 
palec líšky je dobrý na liečenie zápalu prstov; [...] prišiel ďalší, ktorý povedal, že zub líšky ej dobrý proti bolesti 
zubov, […] prišiel ďalší a ten povedal, že srdce líšky je dobré proti bolesti srdca.) MANUEL. El Conde Lucanor o  
libro de Patronio. ed.  Blecua. s.180-181

243http://bestiary.ca/etexts/morley1889/morley%20-%20history%20of%20reynard%20the%20fox.pdf
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tvári sa, že je mŕtva. A takto vydrží, kým k nej neprídu rôzne vtáky a iné zvieratá, čo sa živia 

mŕtvolami, aby ju mohli, zjesť, no keď sú dostatočne blízko, líška na nich vyskočí a tak ich uloví. V 

tom spočíva jej veľký úskok. 

To,  že  líška  sa vie  tváriť  ako mŕtva bolo v stredoveku pripisované jej  spojeniu s  diablom. 

„ Author  compares the Fox to the devil, saying that the devil,  who led death to us when our first 

parents, at his suggestion, transgressed the command of the Lord in that they ate of the forbidden 

tree, is dead.(...) Just exactly as the Fox pretending himself to be dead places his carcass before the 

birds in order to deceive them, so the devil putting before men long life, the delights of the world,  

and of sins, and the strength of the body, which while each man is hoping to obtain for himself, the  

devil by fraud carries him off to hell.“244. 

V tomto príbehu sme svedkami stredovekých liečebných metód. Z nášho pohľadu sú to povery. 

V stredovekých lekárskych príručkách sa okrem liečby pomocou byliniek vyskytovali aj rady, ako 

použiť  časti  zvieracích tiel  na liečbu niektorých problémov245.  V medicínskej  príručke  Pseudo-

Apuleius,  Herbarius a ďalšie texty,  nachádzame celú kapitolu možností  využitia častí tela líšky. 

Napríklad pre problém takzvanej dislokovanej maternice246 treba povariť líščie kĺby s miazgou a 

priložiť ich na dané miesto a miesto sa vylieči. Podobne pomáhajú časti tela líšky liečiť plešatosť. 

Proti bolesti sleziny treba zahriať líščie pľúca v popole a potom ich podávať v tekutom stave. Líščie 

pľúca podávané s červeným vínom pomáhajú proti dýchavičnosti. Proti bolesti uzlín zase pomáhajú 

líščie semenníky. Líščie uši liečia bolesť ľudských uší. Očný zákal lieči líščia žlč247. 

Táto ukážka zo stredovekého spisu nám ukazuje ako fungovala stredoveká medicína. Preto nás 

nemôže prekvapiť, ak sa dedinčania snažia vybrať z líšky jednotlivé časti a liečiť sa ich pomocou.  

Dôležitým faktorom v príbehu  je  počínanie na základe podobnosti. Líškin zub je dobrý na liečenie  

zubov, jej srdce je dobré na bolesť srdca. Jednoduché zmýšľanie dedinčanov je rozvinuté do väčšej 

hĺbky v medicínskej knihe, kde sa už nejedná o prostú podobnosť medzi orgánmi, ktoré na seba 

244  ( Autor prirovnáva líšku k diablovi, tvrdiac, že diabol, ktorý k nám priviedol smrť za čias našich prvých rodičov, na 
jeho popud prekročili zákaz Pána a jedli zo zakázaného stromu, je mŕtvy. […] Presne tak ako sa líška pretvaruje, že 
je mŕtva, položí svoju mršinu pred vtáky, aby ich oklamala, tak diabol kladie pred človeka dlhý život, rozkoše sveta 
a hriechu, a silu tela, a kým sa človek domnieva, že ich bude mať pre seba, diabol ho stiahne skrz tento  podvod do 
pekla.) THEOBALD. Physiologus a metrical bestiary of twelve chapters, prekl. Alan Wood Rendell. [online].
[cit.2011-11-7]. Dostupné z: <http://bestiary.ca/etexts/rendell1928/rendell1928.htm>. s.  43

245 KIECKHEFER. Magic in the Middle Ages. s. 22-24
246 Zrejme sa jedná o  „mal de madre“ z Celestíny, viac viz. BURKE, James F., El de madre and the failure of  

mathernal influence un Celestina. [online].[cit. 2011-10-29].  Dostupné z: 
<http://parnaseo.uv.es/celestinesca/numeros/1993/vol%2017/num%202/2_articulo5.pdf>.

247Tieto poznámky sú výsledkom môjho prekladu z rukopisov z PSEUDO-APULEIUS, Herbarius a zo stránky 
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/ashmole/1462.htm. Je možné, že nie sú úplne presné, 
no dávajú určitú predstavu o tom, ako fungovala medicína v stredoveku, čo je cieľom tejto ukážky. Facsimile 
prekladaných stránok sú priložené v prílohe č.1.
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navzájom pôsobia,  ale  vyžadujú špecifickú prípravu a  aplikáciu.  Napríklad pľúca liečia  nie  len 

pľúca, ale záleží od ich prípravy, či budú liečiť dýchavičnosť alebo slezinu. 
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Záver

Mojou úlohou bolo preskúmať aké magické motívy sa objavujú v stredovekej poviedke a ako sa 

prejavujú. Niekedy nie je jednoduché vysvetliť niektoré motívy, najmä ak sa prelínajú s folklórnymi 

motívmi, ktoré sú svojou fantáziou nevyčerpateľné. Avšak pokúsila som sa na základe dostupných 

informácií  získaných  z  bibliografie  usporiadať  a  zhrnúť  niektoré  poznatky  na  konkrétnych 

prípadoch.  Veľa  krát  som musela  pristúpiť  k  zjednodušeniam vysvetlení  rôznych motívov,  ako 

napríklad úloha ženy v magickom myslení, vzhľadom na to, že len o týchto samostatných témach 

boli napísané celé publikácie. Vzhľadom na veľmi konkrétne zameranie práce sa ale domnievam, že 

tieto  zjednodušenia  neboli  na  škodu,  naopak,  pomohli  ľahšie  pochopiť  význam  jednotlivých 

motívov.

Na základe predošlého prieskumu piatich zbierok stredovekej  španielskej  literatúry môžeme 

formulovať niekoľko záverov a porovnaní, no kým sa pustím do konkrétnych záverov je dôležité si 

uvedomiť pomer medzi všetkými poviedkami v skúmaných zbierkach a poviedkami, v ktorých sa 

objavuje motív mágie. Bez ohľadu na špecifické zaradenie motívu sa najviac poviedok objavuje v 

zbierke El Conde Lucanor, ak opomenieme časté varovanie pred mocou diabla v Libro de los Gatos, 

ktoré ale netvorí samotnú časť poviedok. V dvoch najstarších dochovaných zbierkach Sendebar a 

Calila y Dimna nájdeme zhodne päť poviedok. Malá frekvencia tohto motívu v exemplách nám 

môže napovedať, jeho malé využitie v spoločnosti, ktoré určite zaostáva za bežnými neduhmi ako 

klamstvo, chamtivosť, nevera a podobne. 

Skúsim  sa  teraz  zamerať  na  konkrétne  motívy  a  závery,  ktoré  z  ich  skúmania  vyplynuli.  

Zobrazenie diabla je väčšinou v línií folklórnej predstavy smiešnej a relatívne slabej bytosti, ktorá 

síce človeku pôsobí nepríjemnosti, no len málokedy nad ním skutočne zvíťazí. Ako sme si už načrtli 

dielo s náboženskejším charakterom má tendenciu zobrazovať podobu diabla ako absolútneho zla, 

no staršie príbehy alebo príbehy zamerané na pozemskejšie myslenie sa s ním vysporadúvajú ako s 

bytosťou na ľudskej úrovni. Diabol je tu teda vykreslený ako nekresťanská postava. Často krát ani 

nie sú dôležité jeho nadprirodzené schopnosti, ale skôr samotný fakt, že je to bytosť, ktorá chce 

škodiť. 

Ani v jednom príbehu sa nestretávame s hlavným pomocníkom diabla, čarodejnicou. Pri častom 

opise  čarodejníc  a  ich  zlých  činoch  v  stredovekých  spisoch  by sa  dala  očakávať  aspoň  malá 

zmienka o nich. Na druhej strane sa ale stretávame často s popisom mága, „múdreho muža“. Či už 

sa jedná o výmysel postavy v príbehu, ako v prípade poviedky o diablovi a begýnke, keď starena 

hovorí, že vyhľadá „múdreho muža“, ale vlastne na jeho existencií vôbec nezáleží, alebo v príbehu 

81



zo zbierky Sendebar, kde múdry muž je vlastne len muž, ktorý sa chce zmocniť ženy. 

Evidentne nie len čarodejnica ale práve mudrc mal v stredoveku veľkú váhu. Dôležité na tejto 

postave je to, že so sebou nenesie negatívne konotácie ako napríklad starena. Najvýraznejší mudrc, 

s ktorým sme sa mali možnosť stretnúť v skúmaných poviedkach je bezpochyby Don Illán. Jeho 

postava zjavne súvisí s dlhou tradíciou ponímania mudrca, vedca a mága. Ako sme si už v úvode 

povedali, jedni z prvých spomínaných mágov sú traja mudrci z východu. Muži boli stredovekou 

spoločnosťou považovaní vždy za tých vzdelanejších a práve schopnosť výkladu snov, astrológie, či 

magických umení si vyžadovala isté vzdelanie. Dôkazom ich vinkulácie s mágiou sú aj  dobové 

legendy o učencoch,  ktorí  si  získali  povesť čarodejníka,  nekromancera.  Zlá žena sa objavuje v 

podobe kupliarky, ktorá ale sama na seba nestrháva magické schopnosti, ale deleguje ich práve na 

postavu mudrca. 

Síce  nestretávame  ani  v  jednom  príbehu  priamo  čarodejnicu,  zato  ale  sledujeme  ženské 

spodobnenie diabla a to hneď v niekoľkých príbehoch, ktoré sme skúmali. Diablica je vždy hlavne 

pokušiteľka. Zvádza hrdinu, vedie ho do neznámeho sveta, vystavuje ho nebezpečenstvu a má vždy 

erotické prvky. Žena tu nie je služobníčkou diabla, ona sama sa ním stáva, ona sama je hriech a 

nabáda na hriech aj muža. „La mujer no es sólo inferior al hombre, sino más corrupta por naturaleza 

y doblemente pecadora según el modelo básico de Eva. Peca ella y, añadidamente, causa la pérdida 

de Adán.“248. 

Mojou úlohou tu nie je vysvetliť vnímanie ženy s stredoveku, ale je zaujímavé, že ak som v 

kapitole Stručný stredovekej náčrt mágie veľa krát narazila na spriaznenie ženy a diabla, priamo vo 

forme paktu,  tak  zo  samotných  poviedok  to  nevyplýva.  Jediní,  kto  s  diablom skutočne  urobia 

dohodu sú zlodej a princ. Jeden pre svoje obohatenie a druhý pre svoju záchranu. Postava stareny a 

kupliarky je negatívna, ale chýbajú jej atribúty, ktoré by  z nej urobili čarodejnicu.  

 Ďalšou  zaujímavosťou  je  blízkosť  sa  motívov  druhého  a  čarovného  sveta.  Je  zaujímavé 

sledovať ako sa na území dnešného španielska prelínajú prastaré námety z indického folklóru a 

vznikajú nové, ktoré sú užšie späté so stredovekými myšlienkami. Pri čítaní poviedok s magickou 

tematikou si často uvedomíme ich spoločné prvky s čarovnou rozprávkou. Deje sa tak najmä v 

starých zbierkach ako  Sendebar a  Calila y Dimna, no napríklad aj príbeh o Odvážnom rytierovi 

nám svojím  dejom veľmi pripomenie rozprávku. V novších výtvoroch sa prvok čarovného sveta 

vytráca. V zbierke El Conde Lucanor ho už temer nenájdeme. Dalo by sa to pripísať už spomínanej 

úlohe exemplí,  ktorou bolo poučovať a  ako sme už naznačili,  príbehy zo  sveta,  kde sa čitateľ 

nemôže umiestniť, do istej miery strácajú svoju didaktickú funkciu, o čom svedčí aj ich nie veľmi 

248 MOYA CASAS, Pablo César. Los siervos del demonio. s. 134
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zrejmé poučenie. V príbehu o vtákovi tittuy sa nám poučenie, že na silného protivníka treba ísť so 

silným spojencom, v prípade boja Pána mora a vtákov, nezdá byť celkom adekvátne. A ani príbeh o 

myške, čo s zmenila na dievčinu nekorešponduje dosť dobre s poučením, že zradca sa zase stane len 

zradcom. 

Prechod do druhého sveta sa vyskytuje narozdiel od čarovného sveta ako samostatný motív, 

ktorý slúži na navodenie situácie; nepopisuje svet postáv ale ešte niečo za ním. Sám o sebe netvorí 

časť poučenia, pokiaľ sa nejedná o príbeh s konkrétnym alegorickým vysvetlením, akým je príbeh o 

Galterovi,  kde druhý,  lepší  svet  je  ekvivalentom raja.  Je  však evidentné časté  opakovanie tých 

istých motívov ako sú napríklad voda, drahé kamene, hojnosť, zrýchlený čas a skúška. Práve tá, 

respektíve jej nesplnenie,  je príčinou hrdinovho odchodu. Je v zásade jedno ako sa hrdina dostane 

na druhý svet, samotná situácia tam prebieha podobne skoro vo všetkých príbehoch. Toto sa nedá 

vysledovať v príbehoch z čarovného sveta, ktoré svojou rozmanitosťou a fantáziou môžu obsahovať 

akýkoľvek motív od hovoriacich zvierat po prírodné božstvá. Postavy z týchto príbehov vnímajú 

zázračné  javy  ako  samozrejmosť  a  komunikujú  s  nadprirodzenými  bytosťami,  čo  sa  v  iných 

príbehoch deje jedine s postavou diabla, ktorý tvorí súčasť stredovekého reálneho sveta. 

Príbehy z čarovného a druhého sveta nájdeme predovšetkým v starších zbierkach. Don Juan 

Manuel využíva  len motív  prechodu  na  iný  svet,  ktorý  je  sám o  sebe  nie  tak  priehľadný ako 

napríklad  prechod  Odvážneho  rytiera  z   Libro  del  Caballero  Zifar.  Zato  však  oveľa  častejšie 

používa motív diabla a falošnej mágie.  Práve falošná mágia bola zjavne s postupom vekov čím 

ďalej tým viac bežným prvkom, ako v poviedkach tak aj v reálnom živote, keď sa čarodejníci začali 

označovať za klamárov a podvodníkov. Staršie rozprávania, ktoré majú bližšie k rozprávke, mágiu 

často  nespochybňujú.  V  tomto  prípade  sa  môžeme  odvolať  na  teóriu  Vladimíra  J.  Proppa: 

„Pohanské představy o mytických bytostech  a  lidech nadaných nadpřirozenými  schopnostmi  se 

promítly do jiného žánru, který ruský lid označuje slovy "byli", "bylički", "byvalščiny."Odráží se v 

nich  lidová  démonologie.  Ve  většině  případů  jsou  to  příběhy  strašidelné:  o  lesních  mužích, 

rusalkách,  domácích  skřítcích,  nebožtících,  viděních,  zakletých  pokladech  atd.  Již  jejich  název 

vypovídá o tom, že se jim věří. (Byťje etymologicky to, co skutečně bylo, pozn. překl.) Sem patří 

také vyprávění o čertech, vlkodlacích, vědmách, čarodějích, zaříkávačích atd.”249.

Mágia spočíva vo viere. Je to viera ľudí, ktorá jej  dáva život a moc. Keď sa jedná o prípad 

cisárových  nových šatov, môžeme povedať, že mágia tu nebola skutočná. Ako čitateľ sme si toho 

samozrejme od začiatku vedomí. Mágia v tomto prípade reprezentuje faloš a chytrosť šikovných 

klamárov. Ale cisár a jeho dvor jej veria. Skutočne veria, že sa stretli so začarovaným plátnom. To, 

249 PROPP. Morfologie pohádky a jiné studie. s.  309
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že ho nevidia hovorí o ich defekte, no nie o klamstve. Čaro sa zruší, keď jeden dedinčan vykríkne 

pravdu. Pravdu z pohľadu čitateľa. To, že cisár nie je oblečený vieme my a vedia to tí, ktorí nevedia 

o kúzle, ale tí čo o ňom vedia, sú o ňom aj presvedčený. Sám cisár staví na to svoju česť alebo 

hanbu.  Zaiste  sa  v  stredoveku  s  takým extrémnym príkladom často  ľudia  nestretávali,  no  keď 

nazrieme aj na dvor Katolíckych Kráľov, dozvieme sa o ich poverčivosti.

 Práve  príbehy o  falošnej  mágií  najviac  trestajú zlé  vlastnosti  ľudí,  ktorým sa vysmievajú. 

Poverčivosť, pýcha, chamtivosť, snaha ovplyvniť myseľ niekoho iného, obzvlášť v milostnej mágií, 

toto všetko sú zlé vlastnosti, ktoré sa dali zneužiť pomocou jednoduchých trikov.

Vrcholný dôkaz o viere v  sympatetickú mágiu nám poskytuje príbeh zo zbierky Dona Juana 

Manuela,  De lo que contesçió a un raposo. Viera ľudí v moc podobnosti bola zjavne v stredoveku 

veľmi rozšírená. Tento záver nemusím vyvodiť jedine z tejto poviedky, ale dokazujú to aj dobové 

lekárske  príručky.  Musím ale  dodať,  že  toto  sa  zdá  byť  magické  nám,  nie  však  stredovekému 

človeku. Medicína mala vždy blízko k vede aj k mágií.

Z predošlého výskumu vyplýva, že magické myslenie tvorilo bežnú súčasť stredovekého života. 

Podľa  malého  počtu  príbehov  na  túto  tému  sa  dá  predpokladať,  že  mágia  nepatrila  medzi 

najdôležitejšie hriechy, pred ktorými sa treba vyvarovať. Zároveň sledujeme, že mágia nie je ani 

často krát kritizovaná, narozdiel od iných spisov a diel, a  väčšinou sa vyskytuje len ako samostatný 

prvok v príbehu, ktorého zmena  za iný prvok, by asi zmysel samotného príbehu neobrátila. No 

samotné  použitie  týchto  prvkov  v  zdanlivo  bežných  situáciách  dokazuje  ich  prítomnosť  v 

stredovekej spoločnosti. 
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Resumé

Español

El motivo de magia en el cuento medieval español

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el motivo de la magia funciona en los cuentos 

medievales españoles.  El autor escogió  el género de los Exempla, debido a su conexión con la 

realidad y su descripción de las creencias de la Edad Media. La lectura de los textos elegidos nos 

proporcionará un pequeño pero exhaustivo campo de prácticas mágicas y supersticiónes diferentes.

Sobre la base de historias leídas, el autor decidió dividirlas en cinco unidades, que comparten 

las características principales de un tema mágico.

El primer grupo se centra en el personaje del  Diablo, que aparece en las historias como una 

figura independiente y se comunica con otros actores de las historias.

El segundo grupo se centra en el Otro Mundo. Este tema se basa tanto en la idea medieval de la 

posibilidad de paso al infierno, al purgatorio o al paraíso, cuya entrada está en la superficie, como 

en  antiguas  tradiciones  orientales  y  celtas,  que  a  menudo  tratan  sobre  el  tema  del  viaje  y  la 

búsqueda de un reino o país desconocido, que está, en algunos aspectos, más allá del mundo real.

Algunos  autores  atribuyen  las  historias  sobre  el  tema  del  mundo  sobrenatural  a  las  de  los 

rituales transitorios . Todas las historias de este grupo tienen en común la transición, la prohibición,  

las pruebas y el anuncio de la salida posterior de este mundo.

El tercer tipo es el Mundo Mágico. Este es muy similar al Otro Mundo, con la diferencia de que 

los personajes no han tenido que pasar a otro país porque ya el suyo propio contiene elementos 

sobrenaturales. A diferencia del otro mundo, los personajes de las historias no se sorprenden cuando 

se enfrentan a seres sobrenaturales o se comunican con ellos.

El cuarto grupo es único, ya que no aparece en ninguna publicación que trate el tema de la 

magia en la literatura. Este es la  Magia  Falsa. El autor se centra en la idea de que la magia está 

todavía presente aunque es sólo una invención. Esto significa que si alguien quiere robar o engañar, 

se puede utilizar una mentira que se basa en el elemento mágico. Es una magia falsa, que no surte 

efecto, pero los personajes de la historia creen que es verdad. El autor de la historia trata de criticar 

la superstición.

El último grupo, la  Superstición  Médica, consiste sólo en una historia de la colección de  El 

Conde Lucanor. Esta es la historia de un zorro que se hace el muerto y la gente que pasa junto a su 
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cuerpo comienza a tomar partes del mismo para utilizarlos como medicamentos. En este ejemplo, la 

creencia en la habilidad mágica de ciertos temas es evidente. Esta creencia se basa en la ley de las  

similitudes entre las cosas. Probablemente fue la práctica mágica más común, ya que la podemos 

encontrar  en los manuales médicos.  En este  caso,  es cuestionable hablar  de magia en la  Edad 

Media, ya que claramente no se considera como  magia, sino como práctica médica.

Para una mejor comprensión de la literatura medieval, la primera parte del trabajo se centra en 

la  historia  medieval  española  y  el  género  de  los  exemplum y  cuentos cortos  medievales.  Un 

Exempla es una historia con carácter didáctico y con una moraleja al final. Los personajes de las  

historias son sencillos y sirven principalmente para dibujar el carácter que se critica en la historia. 

El tema y  el origen de las historias son variados y, en ocasiones, es difícil clasificaros en un género. 

A menudo, las historias que se encuentran en las colecciones tienen un marco narrativo. Es como 

una conversación entre dos personas; uno quiere un consejo y, a continuación, el otro le cuenta una 

historia análoga a la del problema. A menudo estas historias generan una estructura en capas, lo que 

significa que una historia contiene otra y ésta contiene otra y así sucesivamente. Esta estructura es 

típica de la colección de historias de Calila y Dimna.

Estas historias llegaron a Europa desde Oriente, sobre todo de la India, a través de traducciones 

árabes.  Pronto comenzaron a surgir  colecciones latinas como por ejemplo   Disciplina clericalis  

escrita por Pedro Alfonso.

El siguiente capítulo se centra en la magia. La magia en la Edad Media se aborda desde el punto 

de vista  histórico.  En el  cristianismo,  desde el  año 1484, cuando la  Inquisición se introdujo y 

comenzó el Renacimiento, la magia fue condenada debido al uso de las fuerzas demoníacas. Invocar 

al demonio es actuar en contra de Dios. Muchos estudiosos de la Edad Media, también condenaron 

la adivinación. Argumentaron que socavaba el  concepto de libre albedrío, y que el  vidente está 

tratando de usurpar el poder divino. El intento de distribución de la magia natural y lo demoníaco 

no tuvo éxito y finalmente ambos fueron condenados como ilegales.

Incluso la figura del diablo ha experimentado una evolución en la Edad Media de lo ridículo al  

Señor  del  Infierno.  Del  personaje  ridiculizado, tonto,  e  incluso risible  que hace  daños pero no 

grandes y que siempre puede ser derrotado por hombre,  se convirtió  en el verdadero enemigo de 

Dios, temible y fuerte, que ya no puede ser vencido por hombre sino solo por las fuerzas divinas. El 

hombre podía ser salvado del diablo sólo por el poder divino.

Muy importantes fueron las figuras del mago y la bruja. El mago era generalmente un hombre 

sabio y educado, mientras que la bruja era la mujer primitiva que sirvió al diablo.
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Los demonios en las historias medievales se caracterizan por su estupidez.  Es un personaje 

débil, casi siempre derrotado por el hombre. Aparece a menudo en forma de mujer o en compañía  

de un ladrón. El diablo es a menudo ridículo, divertido. Esto podría ser una influencia o un reflejo 

de la cultura popular no religiosa, a excepción de la colección de El Libro de Los Gatos, que tiene 

un enfoque religioso claro. Es interesante observar que no había brujas en compañía del diablo. Es 

cierto que las mujeres aparecen en los cuentos que tratan del diablo, pero no como sus sirvientas. 

Por ejemplo en el caso de la falsa beguina, es evidente, que la mujer es incluso m8s poderosa que el 

diablo. El carácter del diablo es más común en la colección de El Conde Lucanor y Sendebar.

El Otro Mundo se refleja en las historias con rasgos uniformes. La transición al otro mundo es a 

través del agua o por medio de la selva. El héroe está acompañado por un ser sobrenatural. El  

tiempo pasa más rápido. A menudo, este país es muy rico, hay palacios, joyas, frutas. El héroe se 

expone a la prohibición, a lo tabú o a pruebas.  Casi siempre viola la prohibición o no consique 

aprobar la prueba y est8 expulsado del Otro mundo. Historias con este tema son, por ejemplo, El 

Caballero Atrevido del  Libro del caballero Zifar o De Lo Que sin contesçió y decano Sanctiago de 

don Illán de El Conde Lucanor, y la historia de Galter del Libro de los Gatos. 

Hay  relativamente  pocas  historias  con  el  tema  del  mundo  mágico  y  que  aparezcan  en  la 

colección de Calia y Dimna y El Libro de los Gatos. Las historias con este tema son tan diferentes 

que difícilmente puede ser descrito por normas específicas.  Los dioses de las fuerzas naturales 

aparecen y ocurren sucesos sobrenaturales. Ellos están más cerca de los cuentos de hadas.

Las historias con el tema de la magia falsa son principalmente una crítica de la superstición. Se 

presentan  principalmente  en  la  colección  de  El  Conde Lucanor.  Esto  se  puede  explicar  por  el 

enfoque secular de la obra. Las personas engañadas son, en especial, las mujeres o los hombres 

nobles.  Una  alcahueta  obtiene  la  confianza  de  una  mujer  casada,  que  busca  la  protección  del 

hechizado. Los casos importantes suceden en la corte real, como el ejemplo de un falso alquimista 

de la  colección de  El Conde Lucanor o  tres  tramposos y la  tela  invisible.  En ambos casos,  el 

estafador hace creer al rey en sus poderes, y éste le da una gran cantidad de oro, y el rey se queda 

avergonzado.

El último capítulo habla sobre el ejemplo del zorro que trata de evitar el peligro de muerte, 

haciéndose  pasar  por  muerto.  En  una  encuesta  del  bestiario  medieval,  vemos  que  es  una 

característica común de los zorros. Con esta habilidad de un zorro podría coger más fácilmente la 

presa.  La capacidad de la  muerte  falsa  se  conecta  con el  diablo y la  predicción  de la  muerte. 

Algunas partes del cuerpo de algunos animales se utilizan en la medicina contra la enfermedad y 

también como talismanes para la protección contra la magia.
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De este informe surge que la magia en la sociedad medieval se presentan comúnmente. A pesar 

de los esfuerzos de la Iglesia para prohibir practicas mágicas,  éstas todavía están presentes en las 

capas sociales populares. Pero no sólo entre las personas de bajo nivel de educación sino también 

entre los hombres nobles. Hay muchas historias de personas reales que han dedicado su vida al 

estudio de la magia.  Interesante es que en lol cuentos estudiados no aparece la figura de la bruja, 

pero lo sí la figura del hombre sabio aparece. Eso es una cosa espectacular porque seg`n la tradición 

mágica medieval esperaríamos que la bruja será una constante en los casos donde se tratade magia. 

Pero todo al contrario, si hay una vieja alcahueta, ella misma no usurpa el poder mágico para sí, 

pero lo delega a un hombre sabio, aunque tenemos que advertir que este hombre sabio es a menudo 

una figura inventada por la vieja para engeñar.

  A pesar  de  las  frecuentes  críticas  de  la  magia  en  la  Edad  Media,  este  motivo  aparece 

relativamente  en  pocos  cuentos  y  en  muchos  menos  está  criticado. Sólo  la magia  falsa  es 

estrictamente negativa, ya que no sólo sirve para detectar las malas características del hombre, sino 

que también sirve para engañarlo y robarle. De lo contrario, un acto mágico en sí no aparece como 

algo negativo.
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