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Abstrakt 
Práce se věnuje symbolice hlavy a jejímu spojení s moudrostí, což je zkoumáno na 
indoevropských mýtech o uťatých hlavách za pomoci metod komparativní religionistiky 
a strukturální analýzy. V první části práce je prezentováno obecné pojetí hlavy a její možné 
transformace v indoevropských mytologiích; těžiště práce nicméně spočívá 
v představení mýtů, v jejichž narativu hraje zásadní roli uťatá hlava. Tyto mýty jsou dále 
typologizovány do tří skupin podle moci, jež je uťatým hlavám přisouzena. V druhé části se 
práce věnuje třem konkrétním mýtům o mluvících uťatých hlavách, totiž řeckému mýtu 
o Orfeovi, velšskému příběhu o Branovi a staroseverskému mýtu o Mímim, přičemž tyto 
mýty jsou důkladně představeny, interpretovány pomocí strukturální analýzy a poté 
srovnány. Výsledky interpretace zmíněných tří mýtů jsou v závěru transponovány na 
ostatní představené mýty o uťatých hlavách i na obecnou symboliku hlavy. 
 Těžištěm je především práce s primárními prameny indoevropské provenience, 
velký důraz je nicméně kladen i na metodologické zakotvení interpretace, tedy na práci  
s rozličnou sekundární literaturou.  
 
Klíčová slova 
Orfeus, Bran, Mímir, dekapitace, strukturální analýza, komparativní religionistika 
 
Abstract 
The thesis deals with a symbolism of the head and its attachment to knowledge, which will 
be presented on the Indo-European myths of severed heads with the use of methods of 
comparative mythology and structural analysis. In the first part of the thesis is introduced 
general symbolism of the head and its possible transformations in Indo-European 
mythologies. Nevertheless, the focus of the thesis is in presentation of myths, in which the 
decapitated head plays the central role. Those myths are formed into three types based on 
power, which is given to the severed heads. In the second part the thesis deals with three 
particular myths of the speaking severed heads, namely Greek myth of Orpheus, Welsh 
story of Bran and Old Norse myth of Mímir, whereas those myths are thoroughly presented, 
interpreted by using structural analysis, and compared. The results of interpretation are 
afterwards transposed to the other myths of severed heads and to the general symbolism of 
a head. 
 The focal point of the text is mainly work with primary mythological sources, even 
though metodological basis of interpretation is also emphasised. 
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I. Úvod 
Aristotelés v De partibus animalium vypráví, že v Karii byl jednou zavražděn Diův kněz 
Hoplosmios, jehož vrah však nebyl dohledatelný. Svědkové případu nicméně vypovídali, že 
slyšeli Hoplosmiovu uťatou hlavu volat, že vrahem je jakýsi Kerkidás. Aristotela tato příhoda 
nechává chladným a poznamenává, že „je nemožné, aby někdo pronesl slova, když je 
průdušnice přeťatá a z plíce není čerpán žádný pohyb. Navíc ani mezi Barbary, kde jsou 
hlavy sekány s velkou četností, se nikdy nestalo nic podobného rázu.“ 1  Aristotelovu 
domněnku ale vyvrací mnohé zmínky v mýtech z celého světa: o vitální hlavě se vypráví 
v mýtech národů od amerických indiánů až po irské Kelty, kteří úctu k uťaté hlavě dovedli 
zdaleka nejdále.2  

Hlava je v mytické obraznosti spojena s metaforou superiority: je sídlem moudrosti,3 
psýché,4 úložištěm semene či života vůbec,5 anebo z ní vznikají nejvyšší sféry kosmu, jak 
uvidíme záhy v kapitole II. Je ale tato symbolika hlavy příbuzná symbolice hlavy uťaté? Má 
i uťatá hlava vztah k moudrosti a vědění, či její význam leží zcela jinde? V této práci se 
pokusím prozkoumat právě tento vztah uťaté hlavy a vědění, a to zejména na pramenném 
materiálu indoevropské provenience. 

  
I. 1 Struktura práce 
Práce je strukturována do tří větších celků. Kromě úvodní technické sekce a závěru se jedná 
za a) o typologii mýtů, v nichž je tematizována symbolika hlavy, a to buď její použití při 
kosmogonii, anebo její transformace v podobě zmnožení, proměny či ztráty. Důraz je kladen 
na poslední z vyjmenovaných, tedy na ztrátu hlavy ve formě dekapitace. Tato varianta je 
dále rozčleněna na další tři podskupiny podle toho, jaká je uťaté hlavě v mýtu přisuzována 
symbolická moc: hlavy bez vlastní symbolické moci; hlavy se symbolickou mocí, avšak 
sloužící jako nástroj; a konečně uťaté hlavy, které v mýtu jednají samy o sobě. Poslední 
skupině je prostor věnován i dále: za b) jsou pečlivě probrány tři mýty o uťatých hlavách, 
figurujících v narativu – nejprve řecký mýtus o Orfeovi, poté velšský příběh o Branovi, 

                                                        
1 Aristotelés, De partibus animalium III.10.673a, ve vydání: Jonathan Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle: 
The Revised Oxford Translation, tr. by William Ogle, vol. I, Princeton: Princeton University Press, 19956, s. 1049. 
2 O tzv. „kutálející se hlavě“, mytologické postavě, znamé v obou dvou Amerikách, hovoří Claude Lévi-Strauss, 
Mythologica IV: Nahý člověk, přel. Helena Beguivinová, Praha: Argo, 2009, s. 127-128. Keltské doklady budou 
bohatě rozebrány v dalších kapitolách. 
3 Platón, Timaos 44d, ve vydání: Platón, Spisy IV, přel. František Novotný, Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 404-405. 
4 Richard B. Onians, The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate , 
Cambridge – New York, Cambridge University Press, repr. 1994 (19511), s. 95-122. Za doporučení této knihy 
děkuji panu doc. Chlupovi. 
5 O jógové představě semene uloženého v hlavě např. Wendy Doniger, Women, Androgynes, and Other Mythical 
Beasts, Chiacago – London: The University of Chicago Press, paperback ed. 1982, s. 45-46. O hlavě jako sídle 
semene, tudíž i života viz Onians, The Origins of European Thought, s. 109-116. 
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a nakonec staroseverský mýtus o Mímim. Konečně za c) se tyto tři mýty snažím 
interpretovat s přihlédnutím k první, typologizační části práce. 
 
I. 2 Poznámka k metodě 
Pro práci s pramenným materiálem jsem zvolila dvě metody, které jsem se snažila 
zkombinovat.6 Zaprvé se jedná o metodu komparativní, přičemž jsem se vydala cestou 
komparace typologické. Vzhledem k velkému množství pramenů jsem se rozhodla zúžit 
okruh, kterým se ve své práci zabývám: v potaz beru pouze prameny z indoevropského 
kontextu s důrazem zejména na tři oblasti – řeckou, velšskou a staroseverskou. Moje 
orientace na Indoevropany neznamená, že se snažím hledat praindoevropský Urquell 
představy o hlavě jakožto centru vědění.7 Právě naopak, komparací se snažím dosáhnout 
pouze určitého společného jmenovatele jednotlivých mytologických narativů. Prvotní 
srovnávání příkladů různých mýtů, ve kterých je odlišným způsobem akcentována 
symbolika hlavy, je pro mě procesem porozumění.8 Komparaci vnímám jako badatelský 
a tvůrčí koncept,9 jako „[u]rčitou provizorní formu poznání, která nechává volný průchod 
badatelské invenci.“10 Postupným výkladem relevantních mytických epizod se pokouším 
dohledat strukturální motivy sdílené jednotlivými podáními, a tím dospět 
k možnému společnému smyslu uťaté mluvící hlavy. 

Typologickou komparaci ovšem nechápu jako konečnou interpretativní metodu, 
nýbrž jako přípravnou práci pro další analýzu, zdroj inspirace.11 Komparativní metodou 
mohu spatřit trendy, které určité kultury používají při převyprávění svých mýtů,12 mohu 

                                                        
6 Kombinování dvou metod zakládám na názoru Wendy Doniger, která tvrdí, že pro komparativní metodu je 
badatelský eklekticismus klíčovým prvkem. Viz Wendy Doniger, The Implied Spider: Politics & Theology in Myth, 
New York: Columbia University Press, 1998, s. 153. 
7 Tento přístup si beru z Wendy Doniger, „Sacred Cows and Profane Mares in Indian Mythology“, History of 
Religion 19.1 (1979), s. 1–26. Doniger komparuje indické a irské mýty, aniž by hledala nějaký praindoevropský 
původ určité představy; o to samé se snažím i já. 
8 „Srovnání totiž není jen pouhá klasifikace, je to především nástroj porozumění.“ Citát Williama E. Padena, viz 
Dalibor Antalík, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Praha: OIKOYMENH, 2005, s. 101. 
9 Viz Antalík o Weberově konstrukci tzv. idealtypu: „Tento Weberem předložený koncept je tudíž především 
heuristický, badatelský, tvůrčí. Nemá odhalovat ani prvotní formu skutečnosti (prototyp), ani její podstatu 
(archetyp), ani strukturu, jež determinovala její utváření (logotyp), nýbrž pouze zprostředkovat určitý 
výzkumný model.“ Ibid., s. 202. 
10 Ibid., s. 202. 
11 „[…] sémantická fenomenologie, s Eliadem jako svým nejslavnějším představitelem, může být viděna pouze 
jako zdroj inspirace za účelem prozkoumání, zda je tato či tamta konotace přítomná v daném kontextu.“ Moje 
kurzíva. Jens Peter Schjødt, „Typological and Genetic Comparisons: Implications and Perspectives“, in 
Comparative Studies in History of Religion, ed. by E. R. Sand and J. P. Sørensen, Copenhagen: Museum Tusculanum 
Press – University of Copenhagen, 19991, s. 127. 
12 Wendy Doniger, The Implied Spider, s. 33. 
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vidět celkové i partikulární podobnosti a rozdíly,13 to pro mě však není konečným cílem. Jak 
totiž výstižně říká Jens P. Schjødt:  

 
„[…] typologická komparace není metodou, ale perspektivou, ze které je možné vidět podobnosti 

v morfologii a samozřejmě v obsahu […]. Jako taková nám může pomoci klasifikovat různé 
fenomény a dokáže akademickému studiu náboženství zajistit metajazyk. Nicméně to není metoda 
interpretace, protože typologické podobnosti nám neřeknou nic o skutečných manifestacích 
v jednotlivých náboženstvích.“14 

 
Jako druhou metodu interpretace volím strukturální analýzu, k níž vybízí sama povaha 
zkoumaného materiálu. Vycházím především z přístupu Clauda Lévi-Strausse,15 který chápu 
jako typologickou komparaci svého druhu.16 Prvky, které nalézáme v mýtech (jako například 
centrální fenomén uťaté hlavy, jež mluví) podle Lévi-Strausse dávají smysl pouze na základě 
svého vztahu k ostatním prvkům mýtu.17 Se strukturálním přístupem souvisí i to, jak 
pojímám mýty – ty chápu jako souhrn všech možných verzí, které se vážou k určité mytické 
epizodě. Jak říká Lévi-Strauss:  

 
„Naše metoda nás tedy zbavuje obtíže, která dosud byla jednou z hlavních překážek, stojících 

v cestě pokroku mytologických studií, totiž hledání autentické nebo původní verze. My naopak 
navrhujeme definovat každý mýtus jako souhrn všech jeho verzí. Jinými slovy: mýtus zůstává 
mýtem, dokud je jakožto takový vnímán.“18 

 

                                                        
13 Wendy Doniger, Splitting the Difference: Gender and Myth in Ancient Greece and India, New Delhi: Oxford 
University Press, 2000, s. 4. 
14 Schjødt, „Typological and Genetic Comparisons“, s. 129. 
15 Používám především Lévi-Straussovu základní metodologickou stať o výkladu mýtů: „Struktura mýtů“, in 
Strukturální antropologie, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 182–204. Dále pracuji s úvodem do lévi-
straussovské strukturální antropologie od Radka Chlupa: „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let 
Clauda Lévi-Strausse I–II“, Religio 17.1–2 (2009), s.  3–35, 155–184. 
16 Antalík o Lévi-Straussovi uvažuje jako o „analytické komparaci“. „Vlastní srovnání zvolených mýtů se tedy 
[u Lévi-Strausse] odehrává na úrovni komparace jejich struktur […].“ Viz Antalík, Jak srovnávat nesrovnatelné, 
s. 107. Podobně i Marcel Detienne tvrdí, že „antropologie se zrodila jako komparativní [disciplína]“. Marcel 
Detienne, Comparative Anthropology of Ancient Greece, Cambridge: Center for Hellenic Studies – Trustees for 
Harvard University, 2009, s. x. 
17 „Jestliže mýty mají smysl, pak tento smysl nemůže být dán izolovanými prvky, z nichž se mýty sestávají, 
nýbrž kombinací zmíněných prvků.“ Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 185-186. „Pravda mýtu nespočívá 
v nějakém výsadním obsahu, nýbrž v logických vztazích obsah postrádajících.“ Claude Lévi-Strauss, 
Mythologica I: Syrové a vařené, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 251. 
18 Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 191. Hezkou metaforu k tomuto pojetí mýtu předkládá Wendy Doniger, 
citujíc indické lidové vyprávění o rodinném noži: „ […] filosof potká vesnického tesaře, který má krásný starý 
nůž, a zeptá se ho: ‚Jak dlouho máš tenhle nůž?‘ Tesař odpoví: ‚Ten nůž je v naší rodině po generace. Párkrát 
jsme vyměnili rukojeť i čepel, ale je to ten samý nůž‘.“ Wendy Doniger, The Implied Spider, s. 50. 
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Zároveň po vzoru Lévi-Strausse nehledám jedinou verzi mýtu: „Neexistuje ‚správná verze‘, 
jejímiž kopiemi či deformovanými ohlasy jsou verze ostatní. Součástí mýtu jsou všechny 
verze.“ 19  Kromě lévi-straussovského strukturalismu se ve své práci inspiruji zároveň 
strukturálně-antropologickým přístupem Marcela Detienna,20 či premisami Wendy Doniger, 
jež používá současně metody komparativní religionistiky a strukturální analýzy.21 

Souhrnem řečeno: moje práce spočívá v tom, že se nejprve pokusím prozkoumat 
rozličné formy symboliky hlavy komparací různých mýtů. Poté pečlivě rozeberu tři 
konkrétní mýty o uťatých mluvících hlavách a prozkoumám jejich struktury. Na závěr 
získané struktury vzájemně transponuji a vykážu jejich případnou podobnost. Z té pak 
mohu usoudit, zda je moje výchozí teze o spojení setnuté hlavy a vědění správná.22 
 
I. 3 Poznámka k práci s pramenným materiálem 
Vzhledem k tomu, že ve své práci kombinuji velké množství pramenného materiálu, není 
možné, abych citovala vše v originálních jazycích. Pracuji proto s texty ve standardních 
překladech, často s přihlédnutím k originálům. Pokud je k dispozici dobré standardní vydání 
textu v češtině, volím primárně to. Pokud český překlad neexistuje, pracuji s překladem do 
angličtiny či němčiny, nejlépe v kritickém či bilingvním vydání. V případě tří mýtů, které 
probírám podrobněji, se snažím co nejvíce přihlížet k originálním textům. 

Protože je mým cílem především prozkoumat spojení hlavy a vědění v narativu, 
chápu jako své primární prameny zejména mytické látky. Až na výjimky se tedy nebudu 
věnovat specifikaci archeologických nálezů hlav sloužících ke kultickým účelům, jako to činí 
například britská badatelka Anne Ross při své specifikaci keltského kultu hlav.23 Nálezy 
rituálních objektů beru jako podporu písemného materiálu, o který mi ale jde především. Co 
se týče samotných rituálů, pracuji pouze s jejich popisy u antických autorů a používám je - 
obdobně jako prameny materiální povahy - jako ilustraci dochovaných mytických látek. 
 

                                                        
19 Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 193. 
20 Především se inspiruji prací: Marcel Detienne, „The Myth of Honeyed Orpheus“, in R. L. Gordon (ed.), Myth, 
Religion And Society: Structuralist Essays by M. Detienne, L. Gernet, J.-P. Vernant and P. Vidal-Naquet, Cambridge – 
London: Cambridge University Press, 1981, s. 95–109. 
21 Komparativní metodu i strukturalismus řeší Wendy Doniger především v knize The Implied Spider, metoda její 
práce je pak reálně vidět např. na článku „Sacred Cows and Profane Mares“. Podobnou komparativně-
strukturální metodu používal v některých svých pracích i Georges Dumézil (např. dílo Mýtus a epos), z něho 
však spíše než metodologicky čerpám především v oblasti staroseverské mytologie. 
22 Svoje zkombinování těchto dvou metod ovšem považuji po vzoru Marcela Detienna za „sled informovaných 
domněnek“. Viz Marcel Detienne, The Writing of Orpheus: Greek Myth in Cultural Context, tr. by Janet Lloyd, 
Baltimore – London: The John Hopkins University Press, 2003, s. xiv. 
23 Například Anne Ross, Pagan Celtic Britain: Studies in Iconography and Tradition, Chicago: Academy Chicago 
Publishers, 1996, s. 94–171; či Anne Ross, „The Human Head in Insular Pagan Celtic Religion“, Proceedings of the 
Society of Antiquaries of Scotland 91 (1960), s. 10–43. 
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II. Specifikace symboliky hlavy v různých tradicích 
Kult hlavy je v religionistické diskuzi právem umisťován především do keltského prostoru, 
kde se rozvinul zdaleka nejšířeji, nicméně propracovanou symboliku hlavy můžeme objevit 
i leckde jinde, a to v nejrůznějších podobách. Není v mých silách shrnout všechny zmínky 
o hlavách nalezitelné v primární i sekundární literatuře, i přesto se ale v první části této 
kapitoly pokusím alespoň krátce představit různé typy symboliky hlavy v mýtech. Jedná se 
nejprve o kosmogonické mýty „purušovského typu“, kde hraje hlava významnou roli, dále 
o různé případy deformací hlavy (bi- či polykefalita, transformace či úplná ztráta hlavy), 
a v posledku o mýty, ve kterých vystupují hlavy uťaté. V druhé části se budu zabývat 
výhradně poslední skupinou, kterou rozklasifikuji podle toho, jaká symbolická moc je hlavě 
v mýtu přisuzována. 
 
II. 1 Použití hlavy při kosmogonii 
Začněme náš výklad od počátku (koneckonců, i hebrejské berešit, kterým začíná biblická 
kniha Genesis, znamená doslovně přeloženo „v hlavě“) – od kosmogonických tradic, které 
nějakým způsobem tematizují hlavu. Jedná se především o mýty „purušovského typu“, tedy 
o strukturaci světa rozsekáním primordiální bytosti. Toto mytologéma, vyskytující se napříč 
indoevropskými kulturami, je oblíbenou doménou komparativních religionistů v čele 
s Brucem Lincolnem, žákem Mircey Eliadeho.24 Lincoln ve svých dvou pracích rozebírá 
purušovský mýtus v celé jeho šíři, vycházeje především ze Rgvédu, Bundahišnu a Snorriho 
Eddy, které považuje za tři varianty původního praindoevropské představy. Představme si 
tento typ mýtu na příkladu ze Snorriho Eddy, se kterou se potkáme i v dalším výkladu.  

 
„Vysoký odpovídá: Synové Borovi zabili obra Ymiho. A když padl mrtev, vyteklo z jeho ran tolik 

krve, že v ní utopili všechen rod hrímtursů až na jednoho […]. 
Tu řekl Gangleri: Co si pak počali synové Borovi, když věříš, že jsou bohy? 
Vysoký dí: O tom bych mohl dlouho vypravovat. Odnesli Ymiho doprostřed Ginnungagapu 

a udělali z něj zemi – z krve udělali moře a jezera, z masa zem, z kostí skály. Balvany a kamení 
udělali ze zubů a stoliček a ze zlámaných kostí. 

Nato pravil Stejně vysoký: Moře udělali z krve, která mu tekla z ran a volně se rozlévala, a sevřeli 
jím zemi. Obklopili ji mořem kolem dokola a všichni soudí, že je nelze přeplout. 

Nato pravil Třetí: Vzali také jeho lebku a udělali z ní nebe a to postavili čtyřmi cípy na zemi a pod 
každý roh posadili skřítka. […] 

Gangleri pravil: Veliké zvěsti to slyším. Věru nesmírné dílo to je a důmyslně provedené. Kterak 
byla uzpůsobena země? 

Vysoký odpovídá: Zvenčí je do kruhu a kolem ní se rozkládá hluboké moře. Kraje při pobřeží dali 
do obývání obřím rodům. Uvnitř země pak postavili kolem celého světa na ochranu před obry val. 

                                                        
24 Lincoln na toto téma publikoval monografii Myth, Cosmos and Society: Indo-Europan Themes of Creation and 
Destruction, Cambridge: Harvard University Press, 1986; či článek „The Indo-European Myth Of Creation“, 
History Of Religions 15.2 (1975), s. 121–145. 
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K jeho stavbě použili řas obra Ymiho a hradiště nazvali Midgard. Vzali také jeho mozek a vyhodili 
ho do vzduchu a udělali z něj oblaka, jak se zde říká: 

Z Ymiho masa 
země stvořena byla 
a z jeho krve moře, 
z kostí skály, 
stromy z vlasů, 
a z lebky nebe.“25 

 
Základním rozvrhem tohoto typu kosmogonie je tedy božská oběť primordiální bytosti, z níž 
je vytvořen nejen fyzický svět, ale i lidská společnost. Části těla první oběti pak slouží 
k zároveň sociální stratifikaci, jak je vidět na příkladu ze Rgvédu X.90: 

 
 „11. Když rozdělili Purušu, kolik částí udělali? Jak nazvali jeho ústa, jeho ruce, jeho stehna a jeho 

chodidla?  
12. Z jeho úst byli uděláni bráhmani, z jeho obou rukou byli rádžové, z jeho stehen se stali 

vaišjové, z jeho chodidel vznikli šúdrové. 
13. Měsíc vznikl z jeho mysli, z jeho oka se zrodilo Slunce; z jeho úst Indra a Agni, a z jeho dechu 

Vítr. 
14. Z jeho pupku se zrodilo ovzduší; obloha vznikla z jeho hlavy; z chodidel zem a z ucha světové 

strany. Tak byla uspořádána země.“26 
 

Hlava je v obou případech brána jako vrchol celého těla, ze kterého vzniká nedosažitelná 
nebeská klenba, případně kněžská vrstva obyvatelstva, do níž se člověk může jedině zrodit. 
Můj kolega Mgr. Jan Kozák je autorem teze, že lidské tělo jako centrum našeho prožívání 
světa je tou nejsnadnější metaforou, kterou můžeme o světě vypovídat. Popis universa 
pomocí metafory těla je tím nejjednodušším rozvrhem mapování světa, přičemž každý 
objekt je v lidské mysli převeden na miniaturního Ymiho či Purušu a rozporcován na vrchní 
část - hlavu, spodek - chodidla, atd.27 To, co člověk zná na mikrokosmické úrovni ze svého 
vlastního prožívání, převede na úroveň makrokosmickou. V případě hlavy to znamená její 
ztotožnění s těmi nejvyššími a nejvzdálenějšími částmi univerza – s nebem, vrcholky hor, 
popřípadě nejvyšší společenskou vrstvou. Tento aspekt hlavy jako obrazu něčeho vysokého 
                                                        
25 Gylfiho oblouzení 7–8, ve vydání: Snorri Sturluson, Edda a sága o Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: 
Argo 20032, s. 43–45. Přihlížím ke staroseverské verzi ve vydání: Edda Snorra Sturlusonar, ed. by Finnur Jónsson, 
København, 1931. 
26 Překládám podle standardního vydání Rgvédu (dále používám zkratku RV) v německém překladu Karla 
Friedricha Geldnera: Der Rig-Veda, üb. von Karl Friedrich Geldner, Cambridge – London: Harvard University 
Press, repr. 2003 (19511), s. 288. S přihlédnutím k anglickému překladu v Lincolnově článku: Lincoln, „The 
Indo-European Myth Of Creation“, s. 126–127. 
27 Jan Kozák, The Cosmos Inside The Skull: The Metaphor of the Head as a Part of Macrocosm-Microcosm Analogy, 
proneseno na konferenci „The Head-Motif in a Comparative Perspective“, 12.–14. dubna 2012, Bytów, Polsko; 
dosud nepublikováno. 
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či nadřazeného pro nás bude klíčový v poslední, interpretační části práce; nyní se obraťme 
k různým mytickým zobrazením deformací hlavy. 
 
II. 2 Transformace a deformace hlavy 
Pokud hovoříme obecně o symbolice hlavy, je nutné, abychom se zastavili i u toho, jak byla 
hlava v písemné či hmotné kultuře transformována. Podle Davida Williamse je možné tyto 
změny rozdělit do tří skupin: „znásobení hlav“, kdy v mýtech vystupují bytosti dvou-, tří- 
a vícehlavé; „proměnu hlavy“, symbolizovanou různými bytostmi s hlavou jiného druhu; 
a konečně „ztrátu hlavy“.28  
  

II. 2. 1 Znásobení hlav 
„Čím více hlav, tím více bůh“, mohli bychom ve zkratce říci o polykefálních bytostech. Je 
obecně přijímaným výkladem, že hlavy polykefálních božstev či hrdinů symbolizují rozličné 
oblasti universa, kterým vládnou. Tím, že mají více hlav, mohou přehlédnout celý výsek 
světa, jenž jim náleží. Pro lepší orientaci si můžeme vícehlavé bytosti ještě dále rozčlenit 
podle počtu jejich hlav na bikefální, trikefální a polykefální, domnívám se však, že pro účely 
tohoto shrnutí stačí načrtnout pouze první dva typy. 
 Nejznámějším příkladem bikefality je římský Bifrons Ianus, dvojhlavý patron 
městských bran (ianus, lat. průchod, arkáda) a přeneseně i strážce veškerých přechodů jak 
v čase, tak v prostoru. V ikonografii byl Ianus zobrazován jako hlava se dvěma mužskými 
tvářemi, koukajícími na opačnou stranu. Jedna z tváří je mladá, bezvousá, druhá stará 
a vousatá; toto zobrazení dokládá právě jeho patronát nad iniciací.29 Dvojhlavou bohyni 
Aditi můžeme nalézt i v Indii – jedna z jejích hlav značí počátek rituálu, ta druhá jeho 
ukončení. 30  Kult dvojhlavých božstev je doložen i z keltské oblasti, kde se dochovalo 
množství kamenných hlav, amuletů, či zobrazení na galských i britských mincích.31 Anne 
Ross tvrdí, že v keltském kontextu bikefalita odkazovala k symbolické síle dvojčat, kteří měli 
být pod božskou ochranou. Tomuto zaužívanému významu podle ní navíc dodal čerstvý vítr 
vliv římské ikonografie boha Iana.32  

                                                        
28 David Williams, Deformed Discourse: The Function of the Monster in Mediaeval Thought and Literature, Montreal – 
Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1996, s. 127. 
29 Ovidius ve Fasti I.133–140 vykládá Iana jako strážce nebeské brány, jemuž je díky dvěma hlavám umožněno 
hlídat západní i východní bránu nebes. Viz Ovidius, Fasti, tr. by James George Frazer, Cambridge – London: 
Harvard University Press, repr. 1996 (19311), s. 11–13. 
30 Na Šatapathabráhmanu III.2.4.16 odkazuje Michel Meslin, „Head: Symbolism and Ritual Use“, in L. Jones (ed.), 
Encyclopedia of Religion, Detroit – New York: Macmillan Reference USA, 2005, s. 3804. 
31 Množství příkladů k nálezům kamenných hlav uvádí ve svém skvělém článku Anne Ross: Ross, „The Human 
Head”, s. 16–17. Krátké shrnutí dvouhlavých idolů poskytuje i Miranda Green, „Head“, in Green, Miranda, 
Dictionary of Celtic Myth and Legend, London: Thames and Hudson, 1997, s. 114. 
32 Ross, Pagan Celtic Britain, s. 112. 
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 Trikefalita je fenoménem veskrze rozšířeným nejen v indoevropském prostoru, ale 
i leckde jinde. Trojhlavé zobrazení je typické opět pro keltskou oblast, kde byla hlava 
důležitým znázorněním moci, tudíž větší množství moci bylo zobrazeno právě znásobením 
hlav. Číslo tři mělo navíc silné nábožensko-magické konotace (božstva, hrdinové, a dokonce 
i zákony byly tříděny do triadických uskupení). S trojhlavostí je někdy spojován rohatý bůh 
Cernunnos,33 nicméně tři hlavy byly přisuzovány většině keltských božstev.34 Trojhlavá 
Hekaté strážila ve starém Řecku křižovatky,35 a podle Hesiodovy Theogonie dostala od Dia 
darem všechny tři sféry universa: nebe, zemi i moře.36 Jako jedna hlava s třemi tvářemi je 
zobrazována křesťanská Trojice i indická trimúrti, tedy Brahma, Višnu a Šiva, ztělesňující 
tvůrčí, udržující a ničivou sílu božství.37 

Raffaele Pettazzoni asociuje polykefalitu se solárním kultem: „[…] spojení se Sluncem 
vysvětluje polykefalitu v jejím úplném smyslu jako ikonografické vyjádření moci hledět do 
dvou, tří, čtyř i více směrů naráz – totiž, ideálně do všech směrů – tedy vlastnění 
vševidoucnosti, která je atributem Slunce více než kteréhokoliv jiného božstva.“38 I přes 
Pettazzoniho doklady ikonografických znázornění Slunce se třemi tvářemi si ale troufám 
nesouhlasit s jeho spojením vícehlavosti výhradně se solárním kultem. Polykefalitu sice, 
stejně jako on, chápu jako zkratkovité znázornění božské či heroické schopnosti „vidět 
více“, a to jak ve spaciálním, tak temporálním smyslu, asociuji ji ale spíše obecně se sférou 
vědění.39 
 

II. 2. 2 Proměna hlavy 
Je množství božstev, héroů i monster, které jsou jak v mytologii, tak v ikonografii 
zobrazovány s hlavou jiného druhu. Uveďme si nejdříve pár ukázek, které nám pomohou 
lépe pochopit význam těchto bytostí. Příkladem vskutku nejklasičtějším je řecká sfinga, 
nestvůra s tělem lva a hlavou ženy, která podle mýtu chytala a pojídala Thébany, dokud 

                                                        
33 O bronzové soše z Étang-sur-Arroux, kde je Cernunnos zobrazován jako trojhlavý, hovoří Miranda Green, 
„Head“, s. 115. Další informace o Cernunnovi viz Phyllis Fray Bober, „Cernunnos: Origin and Transformation of 
a Celtic Divinity“, American Journal of Archaeology, 55.1 (1951), s. 13–51. 
34 Nálezy keltských kamenných hlav opět velmi dobře shrnuje Anne Ross v „The Human Head”, s. 13–15; nebo 
v Pagan Celtic Britain, s. 107–112. 
35 Ovidius, Fasti I.141, s. 13. 
36 Hésiodos, „Zrození bohů“, in Zpěvy železného věku, přel. Julie Nováková, Praha: Svoboda, 1990, s. 25. 
37 Meslin, „Head“, s. 3804. 
38 Raffaele Pettazzoni, „The Pagan Origins of the Three-Headed Representation of the Christian Trinity“, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 9 (1946), s. 149. 
39  Je sice pravda, že například mezopotámský bůh Šamaš je primárně bohem solárním a je výslovně 
specifikován jako vševidoucí. Z tohoto důvodu je pak asociován s oblastí moudrosti a je i patronem věštění. 
Mircea Eliade sice sluneční symboliku propojuje s elitami (panovníky, zasvěcenci či filosofy), já ale 
s Pettazzoniho - dle mého názoru zkratkovitou - interpretací polykefality nesouhlasím. Pro více informací 
k solární symbolice viz Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2004, s. 
137–164. 
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Oidipús nerozluštil její hádanku. Podle Aischyla byla nazývána „psice, jež panuje nad zlými 
dny“.40 Se psy byla spojena i další monstra, tzv. kynokefalové, tedy lidé se psími hlavami, kteří 
měli být oděni do dobytčí kůže a místo řeči štěkat.41 Z řecké oblasti pochází i Mínotauros, 
tedy člověk s býčí hlavou, monstrum požírající mladíky a mladé panny.42  

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, těchto pár příkladů nám ale umožní 
konstatovat obecnou tendenci těchto zobrazení. Podle mého názoru je hlava sídlem nejen 
vědění a vědomí, ale obecněji řečeno i lidské přirozenosti. To, že jsou tato monstra cíleně 
vykreslována s hlavou jiného druhu, je pak vyložitelné právě tak, že se v nich míchá lidská 
a zvířecí přirozenost. Sfinga, nestvůra s tělem lva, má díky své lidské hlavě schopnost klást 
otázky, testovat lidi. Naproti tomu psohlavci sice chodí po dvou nohách jako lidé, ale neumí 
používat lidskou řeč; a podobně Mínotauros požírá lidi, což je pro běžného člověka 
tabuizovaným činem.43 
 

II. 2. 3 Ztráta hlavy 
Bezhlavé bytosti se vyskytují v nespočtu mýtů a legend, specifikujme si tedy nejprve, 
jakému typu akefalických postav se budeme věnovat. Je to jednoduché – bytosti bez hlavy 
můžeme zcela triviálně rozdělit na ty, jež se bez hlavy narodily, a na ty, které o ní přišly 
v průběhu života. Druhou skupinu nyní necháme stranou, přičemž se k ní vrátíme záhy při 
samostatném shrnutí různých mýtů o uťatých hlavách. 
 Akefalická monstra, tzv. Blemmye, byla častým jevem v imaginaci středověké Evropy, 
kde se o nich zmiňovala v podstatě každá významná kniha pojednávající o monstrech, 
včetně rytířských románů. Zmiňována jsou nicméně už u antických autorů, např. v Pliniově 
Naturalis Historia: „Blemmyům chybí hlavy. Ústa a oči mají připevněny na hrudníku.“44 Podle 
středověké encyklopedie Liber de natura rerum od Tomáše z Cantimpré měli bezhlavci dvojí 
podobu: 

 
„Jedni měli oči mezi rameny a místo nosu a úst jen otvory na prsou. Ti měli hustou srst a svým 

strašlivým vzhledem se podobali spíše divým zvířatům. Druzí bezhlavci, které staří Řekové 

                                                        
40 Více viz komentář Matyáše Havrdy k Sofoklovu Králi Oidipovi, přel. Petr Borkovec a Matyáš Havrda, Brno: 
Větrné Mlýny, 1999, s. 107. 
41 O kynokefalech se zmiňuje Williams, Deformed Discourse, s. 138; nebo Šmahel, Diví lidé, s. 49. 
42 Jeden z mnoha badatelů, komentující Mínotaura, je například Timothy Gantz, Early Greek Myth: A Guide to 
Literary and Artistic Sources, vol. I, Baltimore – London: The John Hopkins University Press, s. 260–270. 
43 O proměně hlavy a jejím vlivu na přirozenost bytosti viz např. Doniger, „Sacred Cows and Profane Mares in 
Indian Mythology“, s. 16. 
44  Plinius Secundus, Naturalis Historia V.8.46, üb. von Gerhard Winkler, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1988, s. 39. 
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nazývali Epifágy, žili na ostrově uprostřed […] řeky Brixans. Od prvních se odlišovali nejen výškou 
osmi stop, ale i tím, že na prsou místo otvorů měli ústa i nos.“45 

 
Plinius i pozdější tradice tyto bezhlavce lokalizovala do afrických pouští, za hranice běžného 
lidského světa. Tam patřili i svou povahou – podobali se spíše divé zvěři, neměli hlavu, 
a tedy ani znalosti lidského druhu. I sám sv. Augustin byl na pochybách, zda jim přisoudit 
původ ze synů Noemových nebo ne, svoje rozpaky ale nakonec vyřešil lišácky: „[…] buď to, 
co je o takových kmenech sepsáno, není vůbec pravda; nebo je-li to pravda, nejsou to lidé; 
nebo jsou-li lidmi, pocházejí z Adama.“46 
 
II. 3 Uťaté hlavy 
V předchozích částech jsme si představili různé proměny hlavy a její symboliky v některých 
indoevropských představách a mýtech, přičemž bylo avizováno, že se vrátíme k příběhům, 
v nichž protagonista ztrácí hlavu, a to nejen v metaforickém slova smyslu. Příběhů tohoto 
typu je nepochybně obrovské množství i v případě omezení na indoevropský kulturní 
prostor, bude tedy nutné je pro přehlednost klasifikovat. Jako nejlogičtější se mi zdá jejich 
rozčlenění do tří skupin podle toho, jakou hraje hlava v mýtech roli, či přesněji řečeno, jaká 
symbolická moc je hlavě v narativu přisuzována. Dalším možným dělením by mohlo být to, 
které razí Anna Ross při probírání archeologických nálezů kultických hlav z Britských 
ostrovů, nicméně jsme již ujasnili, že se budeme zabývat především uťatými hlavami 
v mytologiích, kde tato klasifikace logicky ztrácí smysl.47 
 Obraťme se tedy nyní k onomu rozdělení uťatých hlav v mýtech podle jejich potence. 
První velkou skupinou jsou hlavy, jejichž utětí je v mýtu důležitým aktem, samy ale žádnou 
moc nenesou. Hlavy druhé skupiny určitou moc mají, nejsou však schopné se projevovat 
samy o sobě, jsou pouhým lidským nástrojem. Poslední skupinou, têtes coupées par excelence, 
jsou uťaté hlavy, které mají tak velkou moc, že mohou v mýtech figurovat samy o sobě; 
specifikujeme si tedy formu této moci i roli těchto bytostí ve vybraných příbězích. 
Z poslední skupiny navíc vybereme tři reprezentanty (Orfea, Mímiho a Brana), jejichž 
konkrétní mýty představíme a analyzujeme v další kapitole. 
 Je jisté, že se takto jasně vymezené skupiny budou slévat, některé hlavy budou stát 
na hranici mezi nástrojem a bytostí s vlastní přirozeností. Předem proto podotýkám, že tato 
strukturace mýtů o uťatých hlavách je záležitostí čistě technickou, slouží ne k interpretaci, 

                                                        
45 Tomáše z Cantimpré velmi pěkně shrnuje František Šmahel, Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha: 
Argo, 2012, s. 51. Kurzíva je původní. 
46 Aurelius Augustinus, O Boží obci, přel. Julie Nováková, sv. II, Praha: Karolinum, 2007, s. 110. 
47 Ross, Pagan Celtic Britain, s. 99–155, či Ross, „The Human Head”, s. 10–36. V krátkosti uveďme již zmíněné 
dělení. Anne Ross rozlišuje především podle materiálu nalezených hlav (kamenné, kovové, keramické 
a dřevěné idoly), které pak dále rozčleňuje podle jejich tvaru (hlavy s atributy: trikefální, bikefální, rohaté, 
falické hlavy,„gorgony“; hlavy bez jakýchkoli atributů). 
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nýbrž ke zpřehlednění obrovského korpusu textů, v němž by se nedalo orientovat bez 
uspořádání materiálu. 
 Ještě než začneme se samotným rozřazováním mýtů do jednotlivých skupin, musíme 
se zamyslet nad tím, co dekapitace vlastně znamená. Její významy shrnují Larissa Tracy 
a Jeff Massey: „Setnutí hlavy slouží v korpusu středověké a raně novověké literatury 
k rozmanitým účelům. Je to způsob, jakým zajistit smrt a znehybnit vzpurnou mrtvolu; je 
magické a věštebné; je to indikátor svatosti a teologické propagandy; je to svědectví 
brutality a reálnosti válečného násilí.“48 Utnutí hlavy je podle mého názoru čin, který se na 
první pohled může zdát brutální, o to symboličtější moc ale má. O jakou potenci se jedná 
shrneme v následující kapitole na příkladech mýtů, ve kterých dekapitace figuruje. 
 
 II. 3. 1 Uťaté hlavy bez vlastní moci 
V tomto oddílu se budeme věnovat několika mýtům, které sice pojednávají o stětí hlavy, ta 
ale nemá moc sama o sobě. Tento typus ukážeme na dvou příbězích: nejprve na vyprávění 
o Juditě, jež usekla hlavu Holofernovi, přičemž se podíváme na původní deuterokanonický 
biblický příběh i na jeho staroanglické převyprávění, a dále na staroanglickém Béowulfovi, 
kde je hlava monstra důkazem hrdinova úspěchu. Tyto dva mýty jsem vybrala ze dvou 
důvodů – jednak má staroanglický materiál relativně blízko k literatuře staroseverské 
a velšské, respektive keltské, a právě tyto dvě budou mimojiné tvořit ohnisko mé závěrečné 
interpretace; a jednak protože, ačkoliv se to nezdá, spolu tyto dva texty úzce souvisí. Byly za 
sebe zařazeny v tzv. Nowellově kodexu, rukopisu z přelomu 10. a 11. století, tehdejší 
kompilátor v jejich následnosti tedy musel vidět nějakou logiku.49 
 Nyní se už ale pusťme do Juditina příběhu; protože se zabýváme především 
indoevropským materiálem, budeme při výkladu používat spíše staroanglické přebásnění 
s přihlédnutím k původní biblické verzi.50 
 Příběh se odehrává v Judeji, kterou napadne Nebúkadnesarův vojevůdce Holofernés. 
Krásná židovská vdova Júdit se rozhodne, že zachrání své město Betúlii, a zmámí svým 
půvabem vojevůdce, jenž na její počest uspořádá hostinu. Na té se ovšem zpije a Judita mu 
jeho vlastním mečem utne hlavu. Biblická kniha centrální epizodu příběhu popisuje takto: 

 
„[…] Júdit se postavila vedle Holofernova lože a v duchu se modlila: ‚Hospodine, Bože veškeré 

moci, shlédni v této hodině na to, co mé ruce učiní pro povznesení Jeruzaléma. Teď je příhodná 

                                                        
48 Jeff Massey a Larissa Tracy se zabývají syntézou symbolického významu hlavy ve středověku a raném 
novověku v úvodu ke svému sborníku Heads Will Roll, který se mi bohužel, vyjma jednoho příspěvku, 
nepodařilo sehnat. Massey, Tracy, „Introduction“, in J. Massey, L. Tracy (eds.), Heads Will Roll: Decapitation in the 
Medieval and Early Modern Imagination, Leiden: Brill, 2012, s. 2. 
49 Viz komentář k českému překladu Júdit, přel. a kom. Helena Znojemská, in J. Čermák (ed.), Jako když dvoranou 
proletí pták: Antologie nejstarší anglické poezie a prózy, Praha: Triáda, 2009, s. 262–267. 
50 Jediným úskalím je to, že staroanglická varianta příběhu se nám dochovala pouze od biblického verše 12:9 
dál; ústřední epizodu setnutí hlavy zachovanou naštěstí máme. 
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chvíle, aby ses ujal svého dědictví a dovolil uskutečnit můj záměr na zničení nepřátel, kteří proti 
nám povstali.‘ Pak přistoupila ke sloupu lože u hlavy Holofernovy, sňala z něho jeho meč, přiblížila 
se k loži, chopila za vlasy jeho hlavu a prosila: ‚Posilni mne, Hospodine, Bože Izraele, v tento den!‘ 
Potom, co měla síly, dvakrát jej ťala do krku a usekla mu hlavu. […] Holofernovu hlavu dala své 
komorné, která ji hodila do svého vaku na jídlo. […] Nato vyňala hlavu z vaku, ukázala ji a pravila 
jim: ‚Hle, hlava Holoferna, […] Hospodin ho usmrtil rukou ženy.‘“51 

 
Ve staroanglické verzi je tento moment popisován s poněkud odlišnou dikcí: 

 
„[…] Tehdy se vlila panně 
nová naděje v duši; za dlouhý pramen vlasů 
pohana rukou vzala, pevně jej přitáhla k sobě, 
tak jej zahanbila; zlomocného sama 
obratně položila, aby proklatce 
lidem protivného lehčeji zvládla. 
Pletenci zdobená panna udeřila 
měňavým ostřím mocného škůdce 
plného zášti, napůl proťala 
jemu hrdlo, že zhroutil se v mdlobách, 
zraněný a zpitý. Ještě však nezemřel, 
duch neprchl z těla; tu pádnou ranou 
podruhé ťala statečná paní 
pohanského psa, až se po podlaze 
hlava rozeběhla. […] 
Důmyslná paní hbitě pak přinesla 
Holofernovu krvavou hlavu 
své pomocnici, bělolící panně 
[…]. Zkrvavené břímě 
moudré společnici svěřila do rukou, 
ať domů je vezme. […] 
Kázala moudrá, zlatem krášlená, 
svojí děvečce důvtipné mysli, 
hlavu vojevůdce ať hned odhalí, 
krví zbrocenou ukáže měšťanům 
na důkaz toho, jak si v boji vedla.“52 
 

Výše jsem upozornila na jinou dikci příběhu: překladatelka Helena Znomejská ji připisuje 
jak zhuštění a přeorganizování biblického materiálu, tak i celkové změně kontextu, ve 
kterém muselo být původní vyznění značně reinterpretováno. Biblický příběh byl ve 
                                                        
51 „Júdit“ 13:4–15, Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona podle ekumenického vydání z roku 1985, Praha: Česká 
biblická společnost, 1991, s. 1261. 
52 „Júdit“, verše 111–172, Jako když dvoranou proletí pták, s. 271–272. 
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staroanglickém převyprávění cíleně směřován k výše citovanému střetu Júdit a Holoferna; 
navíc i samotní hrdinové doznali v obou dvou verzích charakterového posunu. Zatímco 
v biblickém kontextu je Judita konající, aktivní princip, který hýbe dějem, ve staroanglické 
oblasti, nepřipravené na hrdinství lidské ženy, je naproti tomu „pasivní obětí 
Holofernových nekalých záměrů. […] Holofernovo stětí je jejím prvním aktivním projevem; 
teprve od této chvíle se vskutku stává hrdinkou a vůdkyní izraelského lidu.“53 Holofernés je 
oproti charakterově nespecifikované biblické postavě vykreslen jako krutovládce opisovaný 
temnými epitety („zlosyn“, „pohanský pes“, „ďábelský“). 
 V tomto momentě se přesuneme ke slavné staroanglické poémě Béowulf. V zemi 
krále Hroðgára, v Dánsku, řádí monstrum, zvané Grendel, které si noc co noc po dvanáct let 
odvléká třicet mužů. O tomto neštěstí se dozvídá synovec švédského krále jménem Béowulf, 
který neprodleně přijíždí i se svou družinou. V prvním souboji v Hroðgarově hodovní síni 
utrhne Béowulf Grendelovi paži, v druhém souboji poráží ve vodní síni i netvorovu matku. 
Zpět do paláce přináší hlavu Grendelovy mrtvoly, kterou nalezl na dně jezera. 

 
„Vzápětí sálem za vlasy vlekli 
Grendlovu hlavu kolem hodovníků: 
hrůza obešla zemany i paní, 
lidé zírali na zjevení strašlivé.“54 
 

Jak vyložit tyto dva mýty vzhledem k našemu interpretačnímu rámci?55 Mary F. Godfrey 
tvrdí, že v Béowulfovi - což podle mého názoru platí i o Júdit - je hlava „potentním znakem 
(tacen) ve svém vlastním smyslu.“ 56  Grendelovu hlavu popisuje jako „zvláštní symbol 
vítězství,“ 57  – Béowulf, potažmo Júdit, netvorovu hlavu potřebuje jako důkaz svého 
hrdinství, potvrzení činu, který byl zapotřebí pro rozhýbání děje. Hlava, ač bez moci konat, 
se stává důležitým nástrojem pro to, aby byl hrdina vůbec vyslyšen. Krvácející hlava 
monstra odjinud - ať už je to Grendel, či Holofernes, který je pars pro toto celé nepřátelské 

                                                        
53 Komentář k českému překladu „Júdit“, Znojemská, Jako když dvoranou proletí pták, s. 264. 
54 Béowulf verše 1647–1650, přel. Jan Čermák, Praha: Torst, 2003, s. 142. S přihlédnutím k bilingvnímu vydání 
Beowulf: A dual-language edition, tr. and com. by Howell D. Chickering Jr., New York: Anchor Books, 19771. 
55 Záměrně se zde vyhýbám psychoanalytickému výkladu dekapitace, který čte utnutí hlavy jako symbolickou 
kastraci. Např.: „Holofernova dekapitace připomíná obřízku, která je charakteristickým znakem Vyvoleného 
lidu.“ Knihu Johna P. Hermanna Allegories of War: Language and Violence in Old English Poetry cituje Mary Flavia 
Godfrey, „Beowulf and Judith: Thematizing Decapitation in Old English Poetry“, Texas Studies in Literature and 
Language 35.1 (1993), s. 28. Neříkám, že tento psychoanalytický výklad není v některých kontextech validní, 
zde se mi však zdá poněkud násilným. 
56 Ibid., s. 4. Tacen znamená ve staroangličtině „znak“, „znamení“; do pozdější angličtiny toto slovo přešlo jako 
token. 
57 Ibid., s. 3. 
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Babylonie – v obou případech děsí spořádané obyvatele, čímž je nutí k odpovědi, k jednání.58 
Ač hlava sama nemluví, čin, o kterém vypovídá, dává hrdinovi sílu mluvit. 
 Nyní je tedy na místě zamyslet se nad tím, proč je stětí hlavy tak zajímavým činem, 
který je schopen zahýbat dějem. Výše zmiňovaní Jeff Massey a Larissa Tracy tvrdí, že 
„[s]etnutí hlavy je tím nejčistším důkazem smrti – totožnost obličeje zůstává po oddělení 
těla nedotčená, a uťatá hlava […] může být rozpoznána.“59 Ve starém Římě bylo utnutí hlavy 
trestem smrti rezervovaným pro občany, protože jejich status jim zajišťoval 
„civilizovanější“ smrt, než bylo ukřižování či souboj o vlastní život v cirku; v dobách 
christianizace Evropy pak bylo setnutí používáno při usmrcení misionářů, kteří odolávali 
jinému tělesnému mučení (z této tradice pak vzešla spousta hagiografií o světcích s uťatými 
hlavami, jako je například francouzský sv. Diviš).60 Důvody symbolického náboje dekapitace 
můžeme shrnout ve dvou bodech: jedním je nevyhnutelná konečnost, kterou tento způsob 
usmrcení implikuje; druhým pak sociální status, který byl dekapitaci přisouzen. 
 

II. 3. 2 Uťaté hlavy sloužící jako nástroje 
Již při uvedení typologie mýtů o uťatých hlavách podle jejich moci, jež je jim v narativu 
přisuzována, jsem avizovala, že se jednotlivé skupiny pravděpodobně budou překrývat; 
částečně by se to dalo říct i o kategorii, která byla probrána výše a o té, která bude probrána 
nyní. V tomto oddíle se budeme zabývat hlavami, které sice mají nějakou vlastní moc, ta ale 
není tak silná, aby se hlavy mohly samy projevit. Jsou pasivními objekty, nástroji, 
kultickými pomůckami, či apotropaickými symboly. Právě za nástroje bychom ale mohli 
považovat i dvě uťaté hlavy, jež jsme specifikovali v minulých odstavcích. Podle mého 
názoru je však přínosné tyto kategorie rozčlenit. Jejich vyznění je možná stejné, ne ale jejich 
pozice v systému: moc prvního typu hlav je důsledkem symbolického činu, je založena na 
vztazích jednotlivých prvků v systému; hlavy druhého typu, jak vzápětí ukážeme, jsou 
potentní samy o sobě, moc je v nich inherentně přítomná. V jednom případě je mocí nabit 
čin, v tom druhém samotný objekt. 
 Vzhledem k tomu, že se tato sekce bude zabývat uťatými hlavami jako nástroji či 
pomůckami, bude poněkud jiná i povaha probíraného materiálu. Nejprve se podíváme na 
záznamy antických historiků, kteří pojednávali o tehdejších „lovcích lebek“, tedy Skythech 
a Galech – jmenovitě se bude jednat o Hérodota a Tita Livia; poté se přesuneme k příběhu 
o Peredurovi, tedy k velšské variantě příběhu o svatém Grálu; nakonec si stručně 
představíme hlavu, která sloužila papeži Silvestrovi II. alias Gerbertovi z Aurillacu. Výběr 
materiálu je v tomto případě opět jednoduchý: antičtí autoři nám mohou vrhnout dobré 
světlo na nálezy různých kultických objektů, kterými se sice nebudeme výslovně zabývat, 
nicméně je bereme v potaz jako ilustraci; příběh o Peredurovi je z Mabinogi, tedy ze stejného 
                                                        
58 „[…] ukázání hlavy je možností, aby hrdinka směřovala a strukturovala chování Hebrejců.“ Ibid., s. 19. 
59 Massey, Tracy, „Introduction“, Heads Will Roll, s. 4. 
60 Ibid., s. 4. 
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korpusu textů jako mýtus o Branovi, který bude jedním z klíčových bodů naší interpretace, 
přičemž badatelé v něm vidí i množství paralel se staroseverským mýtem o Mímim; 
a konečně legenda o hlavě Gerberta z Aurillacu zastupuje skupinu středověkých 
pokračování původních mytických obrazů. Začněme Hérodotovým popisem skythských 
válečných zvyků: 

 
„Hlavy nepřátel, které [Skyth] zabije v bitvě, odnáší ke králi. Za přinesenou hlavu se podílí na 

kořisti, které bylo dobyto; nepřinese-li žádnou, nedostane nic. Kůži z hlavy stahuje tak, že ji 
obřízne kolem dokola u uší, potom vezme hlavu za kůži a vytřepe ji. Kůži očistí od masa hovězím 
žebrem a promne ji rukama, a když je měkká, používá ji jako utěrky. Věší ji na uzdu svého koně, na 
kterém jezdí, a chlubí se jí. Kdo má takových kožených utěrek velmi mnoho, toho považují za muže 
statečného. […] Hlavy samotné […] zpracovávají tak, že každý odřízne a vyčistí to, co je nad obočím. 
[…], kdo je bohatý, potáhne ji také hovězí kůží a uvnitř ji pozlatí a takto jí používá jako poháru.“61 

 
O obyčejích spjatých s hlavami hovoří i Titus Livius v Ab urbe condita, nicméně ve spojitosti 
s Galy: 

 
„Výzbroj padlého vojevůdce spolu s uťatou hlavou přinesli Bójové vítězoslavně do svého 

nejposvátnějšího chrámu. Potom vyprázdnili hlavu, stáhli z ní kůži, jak je u nich zvykem, a lebku 
vyložili zlatem. Lebka jim pak sloužila za posvátnou nádobu, z které o slavnostech konali úlitbu, 
a také ji užívali jako poháru kněží a představení chrámu.“62 

 
Na obou ukázkách vidíme, že pro evropské pohanské národy musela mít hlava zjevně 
důležitou symbolickou funkci. Zatímco Skythové, zmiňovaní u Hérodota, by svým 
počínáním patřili spíše do první skupiny typologie63 – hlavy jsou pro ně primárně dokladem 
statečnosti a zdatnosti určitého bojovníka, i přesto že z nich jsou dělány i poháry – u Galů 
můžeme sledovat jinou tendenci. Pro ně byla hlava taktéž trofejí, nicméně po tom, co byla 
„rituálně opracována“, přestala primárně odkazovat k boji, nýbrž začala být důležitá sama 
o sobě, a co víc, začala být spojována s jakýmsi náboženským rituálem, tedy s určitým typem 
vědění. Toto přeznačení trofeje na objekt úcty pak můžeme pravděpodobně pozorovat i na 
archeologických nálezech materiální kultury, například v provensálském Roquepertuse, kde 
lebky mladých mužů tvořily důležitou součást výzdoby keltského obětiště.64 Mezi další 

                                                        
61 Hérodotos, Dějiny V.64–65, přel. Jaroslav Šonka, Praha: Odeon, 1972, s. 244. Moje kurzíva. 
62 Titus Livius, Dějiny římské od založení města XXIII.24, přel. Marie Husová, sv. IV, Praha: Svoboda, 1973, s. 218. 
Moje kurzíva. 
63 Citát z Hérodota uvádím v této sekci právě kvůli srovnání s Galskými praktikami. O Skythech a jejich 
zacházení s hlavami píše i Bruce Lincoln, „Debreasting, Disarming, Beheading: Some Sacrificial Practices of the 
Scyths and Amazons“, in Lincoln, Bruce, Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice, Chicago – 
London: The University of Chicago Press, 1991, s. 198–208. 
64  Další podobné památky pevninských Galů jsou dochovány například v Entremont či v Nages; nálezy 
z Britských ostrovů shrnuje Ross, Pagan Celtic Britain, s. 99–155, či Ross, „The Human Head”, s. 10–36. Pěkné 
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antické autory, kteří popisovali zvyklosti spojené s hlavou, patří i Diodóros Sicilský 65 
a Strabón.66  
 Přesuňme se nyní od antických autorů do oblasti Walesu, k příběhu Peredur, syn 
Efrogův. Peredurův otec zemřel v bitvě, když byl Peredur ještě chlapec. Jeho matka ho chce 
ušetřit stejného osudu a tak ho vychovává na samotě. Chlapec se nicméně setká s rytíři 
krále Artuše a vydá se k jeho dvoru, aby se taktéž stal rytířem. Na dvoře je ale terčem urážek 
rytíře jménem Cai, přičemž odchází na zkušenou, slíbiv Caiovi pomstu. Počátkem své cesty 
potkává své dva strýce – první, nutno zmínit že chromý, ho učí boji a etiketě, což v praxi 
znamená příkaz, aby se nikdy neptal na nic, co mu přijde zvláštní. I druhý strýc ho učí boji, 
v jeho hradě se nicméně stane ještě jedna zvláštní věc: 

 
„Znenadání viděl [Peredur] dva jinochy vstupující do síně, a ze síně přešli do komnaty, nesouce 

kopí obrovských rozměrů, se třemi prameny krve, které tekly ze špičky na podlahu. Když všichni 
[hodující] viděli jinochy přicházet, začali plakat a lkát tak, že to nebylo snadné vydržet. Přesto ten 
muž nepřerušil svůj hovor s Peredurem. Nevysvětlil Peredurovi, co to bylo, a Peredur se ho na to 
neptal. Po chvilce ticha znenadání vstoupily dvě dívky s obrovským tácem, a na tom tácu mužská 
hlava, a okolo hlavy spousta krve.“67 

 
Roger S. Loomis, medievista a známý badatel v oblasti grálových tradic, vysvětluje tento 
prvek jako didaktickou pomůcku, kterou chtěl Peredurův strýc podnítit synovcovu 
zvědavost a chuť k pomstě; přičemž Chrétien de Troyes, autor pozdější grálové romance 
Perceval, tento detail pochopil a dále použil odlišně – grál popsal jako hlubší mísu, schránu 
na hostie, z nichž měl žít vládce grálového hradu, Král Rybář.68 Podle mého názoru se ale 
v tomto případě Loomis mýlí – pokud vezmeme v potaz pouze strukturu příběhu, zkrvavená 
hlava na podnose skutečně může mít didaktický účel, a to podobně jako ho měly hlavy 
v prvním definovaném typu mýtů. To je však jen jedna z jejích charakteristik. Ve světle 
ukázky z Ab urbe condita od Tita Livia by jí však mohl být přisouzen status kultického 
objektu, který je nějak spojen s náboženstvím, či s věděním obecně. Právě na tuto povahu by 
odkazovalo přeznačení, jež v Percevalovi učinil Chrétien de Troyes a pozdější tradice 

                                                                                                                                                                             
shrnutí archeologických nálezů hlavového kultu poskytuje i Miranda Green, Dying for the Gods: Human Sacrifice 
in Iron Age and Roman Europe, Stroud: Tempus, 2002, s. 93–110. 
65 Diodóros Sicilský, Bibliothéké historiké V.29.5, ve vydání: Diodorus Siculus, Library of History, tr. by C. H. 
Oldfather, vol. III, Cambridge – London: Harvard University Press, repr. 2000 (19391), s. 175. 
66 Strabón, Geografika IV.4.5, ve vydání: Strabon, The Geography, tr. by Horace Leonard Jones, vol. II, Cambridge: 
Harvard University Press, repr. 1949 (19231), s. 247. 
67 „Peredur Son of Efrog“, in The Mabinogion, tr. and com. by Sioned Davies, New York: Oxford University Press, 
2007, s. 73. Peredur se od dalších grálových legend ve struktuře děje neliší, ač pozdější práce přidávají na 
finesách a mystických výkladech jednotlivých narativních prvků. 
68 Roger Sherman Loomis, Grál: Od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu, přel. Alena Chejnová, Jinočany: H&H, 
2006, s. 83–84. 
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grálových romancí, která servírovací mísu69 ztotožnila nejen s ciboriem, ale i se samotným 
pohárem, do nějž stékala krev při Kristově ukřižování.70 

Argumentem hovořícím pro spojení grálu (myšleno obecně, nejen ve formě hlavy) se 
sférou vědění je navíc i pozoruhodná analogie grálových příběhů, mýtu o Branovi a korpusu 
staroseverské literatury, tzn. paralela se dvěma ze tří okruhů, kterým se budeme věnovat 
v další kapitole.71  Ve všech třech oblastech se vyskytuje velké množství shodných či 
podobných prvků, které by nás snad mohly přivést k myšlence o společném původu 
indoevropských představ o hlavě.72 Ty ale nejsou tím, co nás primárně zajímá; přednější pro 
nás je ukázat vztah hlavy a vědění na různých mytických látkách, a prozkoumat její vztah se 
symbolikou uťaté hlavy.  
 Posledním příkladem, jímž se budeme podrobněji zaobírat, je legenda o papeži 
Silvestrovi II. čili Gerbertovi z Aurillacu, jenž působil na papežském stolci na přelomu 
10. a 11. století, a který si měl vyrobit jakousi hlavu, jež mu odpovídala na otázky. 

 
„Gerbert, říká se, vytvořil hlavu sochy pod určitým aspektem hvězd – to znamená, zrovna v ten 

čas, kdy všechny planety začínaly svou cestu. [Hlava] nemluvila, pokud nebyla požádána, ale 
pravdivě odpovídala ‚ano‘ nebo ‚ne‘. Například, Gerbert se jí zeptal: ‚Mám se stát papežem?‘ - ‚Ano.‘ 
‚Má zpívat mši předtím, než zemřu?‘ – ‚Ne.‘.“73 

 
V tomto případě je hlava sice stále nástrojem, nicméně už stojí na rozhraní se třetí kategorií 
hlav, v nichž je moc inherentně přítomná natolik, aby byly se schopné v narativu nějak 
projevovat. Gerbertova socha neumí mluvit sama, avšak podobně jako různé druhy 
mechanického věštění pravdivě odpoví na otázku, jež jí je položena. Tato hlava je nástrojem, 
má vztah k vědění, potažmo k věštění, je ale používána jinak, než tomu bylo u dvou 
předchozích příkladů.  

                                                        
69 „Helinand, opat froidmontského kláštera, který žil v téže době jako náš básník, kolem roku 1215 definoval 
význam slova graal takto: ‚scutella lata et aliquantulum profunda, in qua preciosae dapes divitibus solent 
apponi…‘, tj. ‚široká hlubší mísa, na níž bývají boháčům servírovány drahé pokrmy‘.“ Ibid., s. 35. 
70 Záměrně neuvádím interpretaci Wolframa von Eschenbach, který ve své romanci Parzival ztotožnil grál 
s drahým kamenem; po něm tento výklad převzal např. Richard Wagner ve své opeře Parsifal. 
71 Skvělý článek na toto téma napsal Alby Stone, „Bran, Odin, and the Fisher King: Norse Tradition and the 
Grail Legends“, Folklore 100.1 (1989), s. 25–38. Pro další upřesnění k jeho interpretaci viz Juliette Wood, „Bran 
and the Fisher King“, Folklore 101.1 (1990), s. 121–122. 
72 Tyto podobnosti, mezi něž patří zajišťování výživy Krále Rybáře skrze grál, zranění či symbolická kastrace 
vládce Grálového hradu, zkrvavené kopí nebo dublování hradů a jejich vládců, však pečlivě probereme až 
v kapitole III. 2, při analýze mýtu o Branovi. 
73 Roland Allen, „Gerbert, Pope Silvester II.“, The English Historical Review 7.28 (1892), s. 665. Za upozornění na 
článek Georgese Dumézila, jenž na legendu odkazuje, děkuji Jiřímu Dyndovi. Viz Georges Dumézil, „Mímir et 
Kvasir: Esquisse 76“, in Le Roman des jumeaux et autres essais: Vingt-cinq esquisses de mythologie (76-100), Paris: 
Gallimard, 1994, s. 28. 
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Podobnou hlavu, jakou měl Gerbert z Aurillacu, vlastnil i Kleoménes II., spartský král, 
kterého zmiňuje Aelianus v díle Varia Historia.74 Říkalo se, že Kleoménes slíbil svému příteli 
Archonidovi, že ho udělá svým rádcem, jakmile se dostane k moci. Když se tak stalo, tak 
svého přítele nechal setnout, jeho hlavu dále přechovával ve sklenici medu a konzultoval 
s ní všechny záležitosti spojené se svým úřadem. 75  Tato nabalzamovaná hlava 
pravděpodobně také nemluvila samovolně, inspirovaně, ale byla orákulem, které muselo být 
k činnosti přímo vyzváno. 

Viděli jsme, že v popisech antických autorů i v keltském předchůdci grálových 
romancí je hlava taktéž nástrojem, pouze v jiném smyslu. V případě prvním je to nádoba, 
používaná v kultu při libacích - zde je hlava spojena s vodou; v látce o Peredurovi je hlava 
nepřímo spojena s výživou krále; 76  ve dvou posledních případech jsou hlavy spojeny 
s věštěním, případně s věděním, a jedna z nich navíc i s medem. Všechny z těchto zdánlivě 
parciálních témat se v další kapitole možná ukážou jako důležité body v jednotlivých 
příbězích, a i na některých z nich bude dále částečně postavena interpretace. 
 Nyní pokročme dále, k poslednímu bodu typologie mýtů o uťatých hlavách, které 
mají tak velkou symbolickou potenci, že jsou schopné se v mýtech nějak projevovat. 
 

II. 3. 3 Uťaté hlavy figurující v mýtu samy o sobě 
Již na začátku je nutné upozornit, že tato sekce se nebude nijak zabývat interpretací 
jednotlivých mytických příběhů, nýbrž je pouhým přehledem různých epizod, v nichž se 
vyskytuje vitální hlava. Tento fenomén bude hlouběji rozveden v kapitole III, kde se 
podíváme na tři varianty vitálních hlav – Brana, Mímiho a Orfea – a dále v kapitole IV, v níž 
se dostaneme k jejich interpretaci, respektive k interpretaci symboliky hlavy v obecnějším 
kontextu. O co se v tomto oddíle ale snažit budeme, je alespoň rámcová specifikace moci, 
kterou tyto mytické hlavy nesou. Zároveň budeme upozorňovat na možné paralely se třemi 
mýty, k nimž se bude upírat naše pozornost v další kapitole. Tato předběžné ujasnění nám 
pak poslouží v závěrečné interpretativní kapitole. 
  Vzhledem k tomu, že fenomén hlavy, která je vitální i po smrti, je nesmírně širokou 
záležitostí, musíme specifikovat výběr látky, na níž toto téma ukážeme. Zabývat se budeme 
dvěma kulturními okruhy, které nás budou provázet i v další kapitole. Jednat se bude 
nejprve o keltskou oblast, reprezentovanou irským příběhem Cath Almaine alias Bitva o Allen, 
kde se vyskytují hned dvě mluvící hlavy; a dále o řeckou tradici, ve které se kromě jiných 
                                                        
74 Aelianus, Varia Historia XII.8 [online], tr. by Thomas Stanley, London: Thomas Dring, 1665, [citováno 2013-03-
18] dostupné z: http://penelope.uchicago.edu/aelian/varhist12.xhtml#chap8. Moderní bilingvní vydání, které 
vyšlo v edici The Loeb Classical Library, jsem bohužel neměla k dispozici. Viz Aelian, Historical Miscellany, 
tr. by Nigel G. Wilson, Cambridge: Harvard University Press, 1997.  
75 Na Aeliovu zmínku odkazuje Daniel Ogden, Greek and Roman Necromancy, Princeton: Princeton University 
Press, 2004, s. 209. 
76 Tento prvek byl zatím pouze naznačen, jasněji ale bude představen v další kapitole po probrání různých 
analogií mezi mýty o Branovi, Mímim a komplexem grálových příběhů.  
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vyskytuje příběh revenanta Polykrita, kterému se narodí hermafroditní dítě, jehož hlava po 
smrti věští. 
 Začněme s irským příběhem o bitvě o Allen, který je zachovaný v tzv. Žluté knize 
z Lecan, kodexu z 11. století. Z rukopisu se dozvídáme o bitvě leinsterského hrdiny Cathala 
Mac Findgune proti Fergalovi Mac Maele Duin, v jehož družině je i nejlepší irský pěvec 
Donn-bó. Večer před bitvou si Fergal žádá od svého barda píseň, ten na to ale nemá ani 
pomyšlení, avšak slíbí: „Nicméně na kterémkoli místě budeš, tam ti zítra večer předvedu 
minstrelské umění.“77 Další den se koná bitva, již vyhrají Leinsterští; Fergal, ač bráněn 
věrným pěvcem Donn-bóem, padne, a oběma jsou v boji uťaty hlavy. Noc po bitvě vítězná 
strana hoduje, zatímco jeden z pěšáků je vyslán na bojiště, aby nalezl Fergalovu hlavu. Na 
bojišti ale slyší, jak hlava Donna-bóa obšťastňuje sladkým zpěvem svého pána.  

 
„[…] ‚Jsem Donn-bó,‘ říká hlava, ‚a zavázal jsem se hrát dnes pro svého pána, tedy pro Fergala, 

a za žádných okolností ne pro Murchada. Tak mě neobtěžuj.‘ 
‚Kde je Fergal?‘ povídá voják. 
‚To je to zářící tělo za tebou,‘ říká hlava. 
‚Otázka,‘ říká voják, ‚koho bych měl vzít s sebou?  Ty jsi ten, kterému dávám přednost.‘ 
‚Měl bys vzít mě,‘ říká hlava, ‚ale pouze když mě vezme Kristus, syn Boží. Pokud mě vezmeš,‘ 

povídá hlava, ‚přineseš mě zpět k mému tělu.‘ […] 
‚Přinesl jsem hlavu Donn-bóa,‘ odpověděl voják. 
‚Polož ji tamhle na sloup,‘ odvětil Murchad. 
‚Inu,‘ povídá voják, který přinesl hlavu zvenčí, ‚zapěj nám, ó Donn-bóe, kvůli Božímu synu […]. 

Pobav dnes v noci Leinsterské, jako jsi bavil nedávno svého pána.‘  
‚Pak Donn-Bó otočil svou tvář ke stěně domu […], a zvýšil svůj cruinsech78 tak vysoko, že byl sladší 

než jakákoli melodie na světě; a všichni lkali a byli chmurní dojímavostí a nešťastností té hudby, 
kterou zpíval.“79 

 
Ten samý pěšák, který přinesl pěvcovu hlavu, ji zase odnese zpět. Později je přinesena 
i hlava bardova pána, Fergala Mac Maele Duin. 

 
„Fergalova hlava byla Cathalem umyta, byly jí zapleteny copy a byla učesána, okolo ní byla dána 

sametová látka; a sedm volů, sedm skopců a sedm prasat – všechny z nich uvařené – byly přineseny 
před hlavu. V přítomnosti všech mužů z Munsteru hlava zčervenala a otevřela své oči k Bohu, aby 
vyjádřila poděkování za respekt a velkou čest, která jí byla projevena.“80 

 

                                                        
77 „The Battle of Allen“, tr. by Whitley Stokes, Revue Celtique 24 (1903), s. 51. 
78 Toto slovo Stokes nechává nepřeložené, nicméně uvádí verzi z jiného rukopisu, kde je to samé vyjádřeno 
výrazem dord fiansa, tzn. divoká píseň, válečný pokřik. Ibid., s. 69. 
79 Ibid., s. 61–63. 
80 Ibid., s. 65. 
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Nutno říci, že tyto dvě po sobě následující epizody náleží příběhu, který je jinak oblečen do 
křesťanského hávu – oba dva hrdinové se výslovně zmiňují o Ježíši Kristu či Pánu Bohu. 
Podívejme se na to, jak se hlavy projevují: ve spojitosti s hlavou Fergala, jejímž 
nejvýraznějším rysem je předsedání jakési „obětní hostině“, říká Anne Ross: „[…] tato 
zvláštní epizoda nasvědčuje ranou tradici uctívání hlav, dokazujíc přinášení zvířecích obětí. 
Fakt, že je [hlavě vystrojena] slavnost napovídá připomínce tradice božských hlav […], 
předsedajících jinosvětským hostinám.“81 Ross navíc Fergalovu hlavu dává explicitně do 
souvislosti s hlavou Brana, jež taktéž předsedá jakési oběti či slavnosti v Jiném světě. 
 Naproti tomu hlava Donn-bóa, který je na začátku básně specifikován jako 
„nejjasnější, nejkrásnější a nejmilejší chlapec v Irsku“,82 je charakteristická svým zpěvem. 
Slib minstrela, že bude bavit svého pána, ať bude kdekoliv, musel být myšlen vskutku vážně, 
protože právě díky němu měla hlava možnost promluvit i po smrti. Navíc svým krásným 
a jasným zjevem i svou mocí ovlivnit nebývalým zpěvem okolí připomíná Orfea, dalšího 
z hrdinů, jímž se budeme zabývat v druhé kapitole. 

Zmiňme se alespoň krátce o další keltské mluvící hlavě, jež má důležitou funkci 
v narativu. Tou je epizoda z Táin Bó Cuailnge, alias Tažení na Cooley, kde otec hrdiny 
Cúchulainna jménem Sualdam dostane za úkol vzkázat Ulsterským žádost o pomoc v bitvě, 
spadne ale z koně na štít a usekne si hlavu, ta však poselství předává stále.83 Vyčerpávající 
přehled dalších vitálních hlav v keltských mýtech podává Anne Ross; 84  my se nyní 
přesuneme do řecké oblasti. 

Příběh Polykrita Aitolarchy, který nás zajímá v řeckém prostoru, podrobně 
vypravuje Flegón z Tralles ve svém díle De Mirabilibus.85 Polykritos, zvolený na tři roky do 
úřadu Aitolarchy, si vezme za ženu lokrijskou pannu, žije s ní tři dny, ale čtvrtý den umírá. 
Po devíti měsících se narodí dítě s mužskými i ženskými pohlavními orgány, což rodina 
a následně i celá obec logicky přijímá s pozdvižením. Při jednání na agoře se ustanoví, že 
dítě i s matkou má být upáleno, v tu chvíli se však zjevuje mrtvý Polykritos v černém hábitu 

                                                        
81 Ross, „The Human Head”, s. 38. Whitley Stokes, překladatel Cath Almaine, navíc upozorňuje i na to, jak bylo 
podle Irských análů s hlavami nepřátelských velitelů rituálně zacházeno: „Máme pro tebe hlavu Cormaca, a jak 
je obvyklé pro krále, zvedni své stehno, polož pod něj tu hlavu a zmáčkni ji svým stehnem.“ Viz Annals of 
Ireland: Three Fragments, tr. and ed. by Dubhaltach Mac Firbisigh, Dublin: Irish Archeological and Celtic Society, 
1860, s. 212. 
82 „The Battle of Allen“, s. 45. 
83 The Táin: From the Irish Epic Táin Bó Cuailnge, tr. by Thomas Kinsella, Oxford: Oxford University Press, 
reiss. 2002 (19691), s. 218–219. 
84 Ross, „The Human Head”, s. 37–42. 
85 Bohužel jsem neměla k dispozici moderní anglický překlad Phlegon of Tralles‘ Book of Marvel, tr. and ed. by 
William F. Hansen, Exeter: Exeter University Press, 1996. Vycházím proto z citace tohoto překladu, kterou 
uvádí Luc Brisson, Sexual Ambivalence: Androgyny and Hermaphroditism in Graeco-Roman Antiquity, tr. by Janet 
Lloyd, Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 2002, s. 8–12, s přihlédnutím k řeckému textu ve 
vydání Paradoxographi scriptores rerum mirabilium Graeci, ed. by Anton Westermann, Brunsviga, 1839, s. 121–125. 
Na příběh mě odkázal Ogden, Greek and Roman Necromancy, s. 210. 
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a žádá představitele obce o to, aby mu bylo dítě vydáno. O tom se mezi lidmi strhne bouřlivá 
debata, když tu:  

 
„[…] duch vzal dítě, odehnal spoustu mužů, narychlo roztrhal dítě na kusy a začal ho hltat. Lidé 

začali křičet a házet po něm kameny ve snaze ho odehnat. Nezraněn kameny pozřel [duch] celé 
dítě vyjma hlavy a pak znenadání zmizel. Lidé, znepokojení událostí […], chtěli poslat delegaci do 
Delf, ale hlava dítěte, která ležela na zemi, začala mluvit, předpovídajíc budoucnost jako 
orákulum.“86 

 
Toto zvláštní orákulum pak zakáže občanům Aitolie jet do Delf, protože jsou nečistí, přičemž 
věštebnou funkci převezme ono samo. Předvídá pak zkázu většině občanů Aitolie i Lokrije, 
kromě těch, kteří zůstanou ve skrytu. Flegón dále říká, že další rok opravdu Aitolijští vedli 
válku, v níž zahynula většina obyvatel. 
 Opět zde vidíme paralelu k mýtu o Orfeovi, jenž nás bude zajímat v další kapitole. 
Kromě problematického vztahu se ženstvím (což, jak uvidíme, je důležitým prvkem všech 
tří mýtů, kterými se budeme zabývat) je to především složitý vztah k bohu Apollónovi. 
Občané, kteří cítí, že revenant, pojídající své hermafroditní dítě, je zlé omen pro celou obec, 
jsou vyzváni k tomu, aby „nechodili do Foibovy svatyně, do chrámu s kadidlem“, tedy do 
Delf.87 Namísto Pýthie jim budoucnost věští sama hlava podivného dítěte, stejně jako věští 
navzdory Apollónovi Orfeova hlava na Lesbu. 
 Podle Brissona navíc Flegón uvádí ještě jeden příběh o věštící hlavě, tentokrát 
římské provenience. Po bitvě u Thermopyl vstal z mrtvých jakýsi syrský úředník, aby 
oznámil římským vojákům, že Zeus bude vyžadovat odplatu za jejich činy. To se brzy stalo – 
generál Publius zešílel, začal předpovídat hrůzyplnou budoucnost, a poté leza na dub, 
posvátný strom boha Dia,88 oznámil svým jednotkám, že bude sežrán rudým vlkem, kterého 
se jednotky nesmí dotknout. Vlk po chvíli opravdu přiběhl a generála Publia pozřel celého 
kromě hlavy, která ležíc na zemi začala věštit. Vojáci pak postavili oltář Apollónovi Lykeiovi 
a položili na něj onu hlavu. 89  V tomto mýtu opět vidíme nesoulad hrdiny s bohem 
Apollónem, ten je ovšem oproti příběhům o Polykritovi i Orfeovi inverzní. V druhých dvou 
příbězích nastává rozpor v momentě, kdy hlava začne věštit, zde je naopak věštebnou 
hlavou dosaženo řádu. 

Nespočet podobných variant mýtu o vitální hlavě dále nacházíme napříč celým 
korpusem indoevropské literatury. Patří mezi ně kupříkladu středověká romance Sir Gawain 

                                                        
86 Brisson, Sexual Ambivalence, s. 11. 
87 Ibid., s. 11. 
88 Dub měl v Diově věštírně v Dodóně status posvátného stromu a věštilo se z jeho listí. Viz např. Odysseia 
XIV.327–328: „Odysseus sám prý v Dodónu šel – chtělť z božího stromu, z dubu to s vysokým listím, se 
doslechnout Diovy vůle, […].“ Homéros, Odysseia, přel. Otmar Vaňorný, Praha: Petr Rezek, 199915, s. 272. 
89 Brisson, Sexual Ambivalence, s. 16–18. 
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a Zelený rytíř,90 ve které na dvůr krále Artuše zavítá rytíř obrovský podobně jako irský Bran91 
a oblečený do zeleného šatu. Rytíř vyzývá jakéhokoliv z rytířů Kulatého stolu na souboj 
o jediné ráně. Výzvu přijme Gawain, jenž Zelenému rytíři utne hlavu. Ten ji však vezme za 
vlasy do ruky, nahlas slíbí, že se za rok vrátí oplatit Gawainovi souboj a zmizí. Ananda 
Coomaraswamy tuto romanci srovnává s indickým mýtem o asurovi Namučim, jemuž bůh 
Indra usekl či ukroutil hlavu, která se za ním nejdřív kutálela a pak se stala Sluncem.92 
S Indrou je spojena ještě jedna uťatá hlava, a to Dadhjaňčova. Ašvinové, božská dvojčata, 
mimojiné léčitelé a strážci nesmrtelnosti, přemluví Dadhjaňče, aby jim sdělil, kde je ukrytá 
medovina (madhu). Dadhjaňč nesmí toto tajemství vyjevit, jinak mu bůh Indra utne hlavu. 
Aby se vyhnul Indrovu trestu, připevní mu Ašvinové hlavu koně, která slouží jako plná 
náhrada jeho běžné hlavy.93 Když Indra Dadhjaňče opravdu setne, Ašvinové mu nasadí zpět 
jeho původní hlavu; přičemž se říká, že Indra Dadhjaňčovu koňskou hlavu dále používal jako 
zbraň ve svých rozličných bojích proti různým monstrům, včetně slavného Vrtry.94  

Mluvící hlavy se hojně vyskytují i v pozdější evropské křesťanské hagiografické 
tradici – mezi takzvané cephalophores patří například vělšský svatý Cynog, svatý Llud, či 
francouzský svatý Diviš, který po stětí popadl svou hlavu a veden andělem a nebeským 
světlem kráčel dvě míle s modlící se hlavou v podpaží, dokud nenašel vhodné místo pro svůj 
hrob. Nad ním byla později postavena slavná katedrála. 95  V Irsku je známá podobně 
fantastická hagiografie svatého Melora, jenž byl dekapitován na objednávku svého strýce. 
Tomu měl vrah na důkaz činu přivézt světcovu hlavu. Po cestě ale vrah dostal takovou 
žízeň, že prosil o pomoc Boha, načež se Melorova hlava probrala a poradila mu, aby zabodl 
svou hůl do země. Z hole vyrostl krásný strom a pod ním vytryskl pramen, z něhož se 
žíznivý mohl napít.96 Důležitou funkci měly ve středověku i různé votivní hlavy Jana Křtitele 

                                                        
90 Sir Gawain and the Green Knight, tr. by Keith Harrison, Oxford: Oxford University Press, 1998. 
91 Je popisován jako „nejtěžší jezdec na světě, a také nejvyšší, […] myslím, že by mohl být poloviční obr.“ Ibid., 
s. 7. Sira Gawaina a Zeleného rytíře podrobně rozebral a komparoval např. George Lyman Kittredge, A Study of 
Gawain and the Green Knight, Cambridge: Harvard University Press, 1916. 
92  Ananda Coomaraswamy, „Sir Gawain and the Green Knight“, Speculum 19.1 (1944), s. 104–125. 
Coomaraswamyho článek je především reakcí na knihu George L. Kittredge, která je podle něj studií literárních 
motivů spíše než mytologických symbolů. 
93 Viz RV I.117.22, s. 159. Zmínka o tom, že hlava mluví, je v RV I.119.9, s. 162. 
94 Více viz Arthur A. Macdonell, Vedic Mythology, Delhi: Motilal Banarsidass, repr. 1995 (18981), s. 141–142. Na 
mýtus mě odkázal Joseph F. Nagy, „Hierarchy, Heroes, and Heads: Indo-European Structures in Greek Myth“, 
in Edmunds, Lowell (ed.), Approaches to Greek Myth, Baltimore – London: The John Hopkins University Press, 
1990, s. 218. O použití Dadhjaňčovy hlavy jako zbraně viz RV I.84.13–15. 
95 Legendu Aureu zestručňuji podle: Nicola Masciandaro, „Non Potest Hoc Corpus Decollari: Beheading and the 
Impossible“, in J. Massey, L. Tracy (eds.), Heads Will Roll: Decapitation in the Medieval and Early Modern Imagination, 
Leiden: Brill, 2012, s. 34. 
96 Cituji podle Ross, Pagan Celtic Britain, s. 144–145. 
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(zjevem připomínající snad mísu plnou krve z velšské romance o Peredurovi), které byly při 
mši stavěny na oltář jako monstrance.97  

                                                        
97 Viz např. A. A. Barb, „Mensa Sacra: The Round Table and the Holy Grail“, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 19.1-2 (1956), s. 40–67; či Masciandaro, „Non Potest Hoc Corpus Decollari“, s. 19–31. 
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III. Mluvící hlavy 
Z korpusu indoevropských mýtů, v nichž hraje hlava výraznou roli, jsme v předchozí 
kapitole vydělili hlavy uťaté. Tyto nás budou zajímat i v tomto oddíle, kde si shrneme syžety 
tří mýtů, v nichž hrají prominentní úlohu uťaté hlavy s darem řeči. Jedná se o řecký mýtus 
o Orfeovi, velšský příběh o Branovi a staroseverský mýtus o Mímim.  Tato kapitola slouží 
výhradně ke shrnutí těchto tří mýtů, případně k poukázání na nejzajímavější epizody či 
motivy. Jednotlivé motivy i struktura těchto mýtů budou dále interpretovány v kapitole IV. 
 
III. 1 Orfeus 
Hrdina Orfeus, mytický hudebník a vynálezce, je významnou postavou řecké mytologie 
a jeho příběh láká nejenom badatele, ale i literáty a operní skladatele snad od chvíle, kdy 
vůbec započal zájem o antiku.98 Příběh Orfeova života je zpravidla dáván do souvislosti 
s takzvanými orfickými mystériemi, alternativním proudem řeckého náboženství, jehož 
zakladatelem měl podle tradice být. Tento okruh, ač velmi zajímavý, však necháme stranou 
a budeme se zabývat výhradně mýtem o Orfeově životě a smrti.99 
 Orfeus je pravděpodobně archaickou postavou řecké mytologie – badatelé ho situují 
už do indoevropské vrstvy, usuzujíce například z etymologické spřízněnosti jeho jména 
s védskými trojčaty Rbhú.100 „Kanonická“ verze řeckého mýtu, která vešla do obecného 
povědomí západní civilizace, je nicméně až pozdním dílem latinských básníků Vergilia 
a Ovidia. Z jejich podání ve Zpěvech rolnických a Proměnách se dozvídáme nejzákladnější 
strukturu jedné části mýtu, kdy Orfeus ztratí svou ženu Eurydíké a vypraví se pro ni do 
podsvětí. 101 Jak ale píše Fritz Graf, důležitá část mýtu o Orfeovi se skrývá i ve starší vrstvě 

                                                        
98 Stav bádání, dostupné textové edice a bibliografii přehledně shrnuje Krištof A. Erhart v českém výboru 
orfických zlomků a svědectví antických autorů. Viz Krištof A. Erhart (ed.), Orfeův sestup do podsvětí: Výbor 
z orfických textů, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. Překlady a reference cituji - pokud neuvedu jinak – 
právě z Erhartova výboru, uvádím ho pod zkratkou OS. Přístup evropské společnosti k mýtu o Orfeovi od 
starověku do doby renesance popisuje sborník John Warden (ed.), Orpheus: The Metamorphoses of a Myth, 
Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press, 1982. 
99 Jsem si vědoma toho, že dochované výpovědi jsou dost možná psané prizmatem orfismu, který pasuje Orfea 
do role zakladatele živého hnutí. Je tedy nemožné mluvit o Orfeovi mimo orfismus podobně, jako nelze mluvit 
o Ježíšovi mimo křesťanství. Vzhledem k rozsahu práce jsem ale nucena podstoupit toto zúžení materiálu. 
100 Etymologickou i formulaickou spřízněnost mezi Orfeem a Rbhú přesvědčivě ukazuje například Michael 
Estell, následuje ve svých domněnkách Fridricha Max Müllera a Ferdinanda de Saussurea. Viz Michael Estell, 
„Orpheus and Rbhu Revisited“, Journal of Indo-European Studies 27.3–4 (1999), s. 327–333. 
101 Viz Vergilius, Zpěvy rolnické IV.453–525, ve vydání: Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid I–VI, tr. by H. Rushton 
Fairclough, Cambridge – London: Harvard University Press – William Heinemann, new and rev. ed. 1947 
(19161), s. 229-233. Ovidius, Proměny X.1–XI.84, ve vydání: Ovid, Metamorphoses: Books IX-XV, tr. by Frank Justus 
Miller, Cambridge – London: Harvard University Press, repr. 2nd ed. 1999 (19161), s. 65-127. 
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pramenů. 102  Kombinací starších výpovědí, řeckých mytografů a dramatiků i římských 
literátů můžeme rekonstruovat podobu mýtu o Orfeovi zhruba takto: 

Orfeus byl synem Músy Kalliopé a boha Apollóna, či thráckého krále Oiagra.103 Za 
jeho domovinu byla považována Thrákie či Makedonie – to podle Grafa neznamená, že byl 
Orfeův kult v klasické době importován z těchto míst, ale spíše to, že byl řeckou tradicí 
přirozeně vnímán jako cizí element v autochtonním náboženském systému.104 Orfeovou 
nejzřetelnější charakteristikou byla krásná hra na lyru, kterou měl dokonce i sám vynalézt, 
a zpěv, kterým uměl přilákat divou zvěř, či obměkčit rostliny i kameny, jak se dozvídáme 
například u Ovidia: 

 
„Orfeus thrácký svou lyrou kdys dojímal skály i šelmy,  
pohnul podsvětním proudem, jakož i trojhlavým psem.“105 
 

Tento výjimečný dar posloužil i výpravě Argonautů za zlatým rounem, kde Orfeus sehrál 
významnou roli. I přes posměšky pozdějších autorů, že neměl mezi Argonauty, tímto 
řeckým „superhrdinským komandem“, co dělat, protože nebyl válečníkem,106 to byl ale 
právě Orfeus, kdo dostal Argo skrz Skyllu a Charibdu, a to právě díky hudbě.107 Kromě „otce 
zpěvu“, jak nazývá Orfea Pindaros,108 byl také považován za vynálezce písma,109 nejstaršího 
inspirovaného filosofa,110 či autora básní a předchůdce Homéra a Hésióda.111 
 Nejznámější částí Orfeova mýtu je ale zcela určitě vyvedení jeho manželky, nymfy 
Eurydíké z podsvětí. Apollodóros ho v první knize Bibliothéké popisuje následovně: 

                                                        
102 Fritz Graf, „Orpheus: A Poet Among Men“, in J. Bremmer (ed.), Interpretations Of Greek Mythology, London: 
Routledge, 1990, s. 80. 
103 I Orfeovi rodiče mají složitý původ: Kalliopé je jednou z dcer Dia a Mnémosyné, bohyně paměti. Oiagros je 
uváděn buď jako thrácký král, syn Áreův (sám Áres je považován v mytologii za Thráka, viz např. Graf, 
„Orpheus“, s. 100), jako řeka (Servius, Komentář k Vergiliově Aeneidě 6.645, in OS, s. 150), či je to pouze 
Apollónovo epiteton (Apollodóros, Bibliothéké I.3.2, in OS, s. 152). 
104 Graf tak usuzuje z analogie s bohem Dionýsem či Áreem: oba dva jsou považováni za cizí bohy z Thrákie 
nebo z Předního Východu, doložitelní jsou ale již v mykénském období. Tento zvláštní paradox ukazuje 
k emickému vnímání těchto dvou bohů jako cizích, zvláštních elementů v pantheonu. Viz Graf, „Orpheus“, 
s. 100. 
105 Ovidius, Umění milovat III.321–322, in OS, s. 159. 
106 „Jeden raný historik, Herodóros, nemohl rozumět, proč s nimi [Orfeus] jel‚ ‘protože byl tak slabý muž‘ [...].“ 
A. N. Marlow, „Orpheus in Ancient Literature“, Music & Letters 35.4 (1954), s. 363. 
107 „Jenom jediná loď tam [přes Sirény] proplula, brázdící moře, Argó, proslulá světem [...].“  Homéros, Odysseia 
XII.69–70, s. 231. Srov. s: Apollónios Rhódský, Argonautica IV.905, ve vydání Apollonius Rhodius, The 
Argonautica, tr. by R. C. Seaton, Cambridge – London: Harvard University Press – William Heinemann, repr. 
1955 (19121), s. 357. 
108 Pindaros, Pýthijské zpěvy IV.176, in OS, s. 152. 
109 Alkidamás, Odysseus 24, in OS, s. 181. 
110 Iúliános, Řeči VII.10, in OS, s. 179. 
111 Athénagorás, Prosba za křesťany 17.1–18.3, in OS, s. 178. 
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A když zemřela jeho žena Eurydíké, uštknutá hadem, sestoupil [Orfeus] do Hádu, aby ji přivedl 
zpět a obměkčil Plutóna, aby ji propustil. Bůh mu slíbil, že to udělá, jestliže se Orfeus po cestě 
neobrátí, dokud nedorazí do svého domu. Avšak on nevěřil, obrátil se a uviděl svou ženu, která se 
pak vrátila zpátky.“112 

 
Za klasickou verzi tohoto příběhu je, jak už jsme uvedli výše, považováno Vergiliovo 
převyprávění ve Zpěvech rolnických. Vergilius příběh Orfeova sestupu do podsvětí ale 
zasazuje do zvláštního rámce: celá čtvrtá kniha jeho díla, ve které se ona epizoda nachází, je 
věnována medu a včelařství. K mýtu o Orfeovi básník dojde při popisu jak jednat, když 
včelaři zemře celý roj včel. Pro ilustraci uvádí příběh Aristaea, kterému se stalo totéž: 
Aristaeus se vydal do Egypta zjistit od mořského boha Protea, proč se mu přihodilo toto 
neštěstí, a zví, že to bylo kvůli jeho nepřímému zapříčinění smrti Eurydíké; „vypadá to, že se 
ji snažil znásilnit, a ona, utíkajíc mu, se dostala náhodou příliš blízko k jedovatému hadovi 
na břehu řeky.“113 Po smrti Eurydíké truchlí všichni její přátelé a nejvíce sám Orfeus, který 
se rozhodne vysvobodit ji z podsvětí. Tam je mu Proserpinou, podsvětní vládkyní, 
umožněno vzít si Eurydíké zpět na světlo světa pod podmínkou, že se na ni nepodívá. To ale 
takřka na povrchu země poruší a Eurydiku ztrácí podruhé. 
 V Ovidiových Proměnách je příběh popsán velmi podobně, 114  nicméně je úplně 
vynecháno včelařské entrée a zároveň je oproti Vergiliově podání nadnesen Orfeův zpěv, 
kterým hrdina přesvědčí podsvětní mocnosti k vydání Eurydíké: 

 
„Takto co lkal a zvukem strun svou provázel prosbu, 
plakaly bezkrvé duše. I Tantalos zapomněl lapat 
vodu, jež prchá mu navždy, a ztrnulo Ixíonovo 
kolo a nervou jater dva supové, nechaly věder 
Danaovny a na kámen svůj si Sisyfos used.“115 
 

Orfeus se po druhé ztrátě své ženy vrací zpět do světa lidí, kde oplakává svou družku 
a zároveň se vyhýbá jiným ženám, jak píše například Ovidius: 

 
„[…], a Orfeus stále se stranil 
nadobro ženské lásky, buď proto, že neměl v ní štěstí, 
nebo ho vázal slib. Než mnohé planuly vášní 
spojit se s ním, však truchlily mnohé, když pěvec je odbyl.“116 

                                                        
112 Apollodóros, Bibliothéké I.3.2, in OS, s. 163. 
113 W.S. Anderson, „The Orpheus of Virgil and Ovid: Flebile Nescio Quid“, in J. Warden (ed.), Orpheus: The 
Metamorphoses of a Myth, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press, 1982, s. 26. Více viz 
Vergilius, Zpěvy rolnické IV.453–459, s. 229. 
114 Pěkné srovnání obou dvou básní podává Anderson, „The Orpheus of Virgil and Ovid“, s. 37–39. 
115 Ovidius, Proměny X.40–44, in OS, s. 165. 
116 Ovidius, Proměny X.78–82, in OS, s. 169. 
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Snad kvůli svému nepřátelství k ženám byl Orfeus považován za mytického zakladatele 
homoerotické lásky,117 což byla domněnka, jež ho podle některých mytografů stála život. 
Příčin Orfeova úmrtí je vícero verzí, nicméně na faktu, že zhynul rukama rozhněvaných žen, 
se shodují snad všechny varianty. V nejstarších tradicích ho zabijí ženy zasvěcené do 
dionýských mystérií, tzv. bakchantky či mainády, a to z různých důvodů:118 buď kvůli jeho 
nenávisti k ženám, jak tvrdí Ovidius,119 anebo proto, že nechtěl vzdávat poctu Dionýsovi a za 
nejvyššího boha považoval Hélia, jak píše Aischylos v Bassarai. 120  Pozdější tradice 
z bakchantek činí prostě rozhněvané thrácké či makedonské ženy, které se Orfeovi mstí buď 
protože si „zošklivil celý ženský rod“ a nedovolil ženám účastnit se svých mystérií,121 anebo 
protože chtěl odvést muže z kraje, jak to uvádí například Pausaniás: 

 
„Vypráví se, že thrácké ženy ho zamýšlely usmrtit, poněvadž přemlouval jejich muže, aby ho 

doprovázeli na bludné pouti, neodvážily se však toho činu ze strachu před muži a teprve po 
nesmírném požití vína dokonaly své strašné předsevzetí. Od té doby bylo mužům nařízeno táhnout 
do boje v podnapilém stavu.“122 

 
Podle jiných podání, která uvádí taktéž Pausaniás, byl Orfeus buď zabit bleskem, nebo se ze 
žalu zabil sám.123 Nejklasičtější variantou příběhu je nicméně smrt hrdiny roztrháním 
rozohněnými ženami. Údaje o tom, co se stalo s Orfeovým tělem, se opět různí: podle 
Pausánia měl mohylu ve městě Libéthra, přičemž právě jeho ostatky přinesly uvedenému 
městu zkázu. 

 
„Libéthřané dostali kdysi z Thrákie Dionýsovu věštbu, že až slunce spatří Orfeovy kosti, jejich 

město zahyne vinou vepře. […] Jakmile se však naplnila boží vůle, stalo se toto: Za pravého poledne 
ulehl jeden pastýř u Orfeova hrobu a usnul. A tu najednou počal ze spánku zpívat mohutným 
a příjemným hlasem Orfeovy písně. Ti, kteří pásli nebo orali nejblíže, opustili svou práci a kupili se 
kolem pastýře, zpívajícího ve snu. A tu, jak se tak navzájem strkali a přeli, kdo má stát pasákovi 
nejblíže, porazí sloup, schránka z něho spadne a rozbije se. Tak slunce spatří pozůstatky Orfeových 
kostí. Ihned v následující noci seslal bůh z nebes nesmírné záplavy vod, řeka Vepř (Sýs), […] 
vyvrátila boží příbytky i domy lidí a utopila jak občany, tak všechno ostatní tvorstvo, které zůstalo 
ve městě.“124 

                                                        
117 Např. Ovidius, Proměny X.83–85, in OS, s. 171; nebo Fanoklés, zl. 1.1–10, in OS, s. 170. 
118 Výčet snad všech typů tradic o Orfeově úmrtí uvádí Graf, „Orpheus“, s. 85–86. 
119 Ovidius, Proměny IX.1–8, in OS, s. 182. 
120 Aeschylus, Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments, tr. by Herbert Weir Smyth, Cambridge – 
London: Harvard University Press, repr. 1999 (19261), s.386–388. Dílo známe kromě zlomků i z pojednání 
Pseudo-Eratosthena, viz Zhvězdnění 24, in OS, s. 181. 
121 Fótios, Bibliothéké 186.140a.31, in OS, s. 184. 
122 Pausaniás, Cesta po Řecku IX.30.5, in OS, s. 184–185. 
123 Pausaniás, Cesta po Řecku IX.30.5, in OS, s. 185; a Pausaniás, Cesta po Řecku IX.30.6, in OS, s. 186. 
124 Pausaniás, Cesta po Řecku IX.30.9, in OS, s. 190–191. 
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Standardně se ovšem v mýtech říká, že Orfeova hlava byla i s lyrou vhozena do řeky Hebru 
a odnesena na pobřeží ostrova Lesbu. Na břehu byla hlava málem zakousnuta hadem, 
kterého na poslední nechal zkamenět bůh Apollón.125  Hlava byla na ostrově pohřbena a nad 
jejím hrobem prý slavíci zpívali sladčeji než jinde, jak uvádí Pausaniás a Antigonos 
z Karystu.126 Orfeovu hrobu byly přisuzovány i jiné podivné vlastnosti: 

 
„Protože Lesbos není daleko od Tróje, Řekové poslali pro věštbu do tamější věštírny. Domnívám 

se, že věštby dával Orfeus, jeho hlava po tom, co (mu) udělaly ženy, doplula na Lesbos, přebývala 
v puklině a zpívala věštby uvnitř země. Proto se k ní obyvatelé Lesbu obraceli s prosbou o věštbu, 
[…]. Výroky z této věštírny byly posílány dokonce až do Babylónu.“127 

 
Do posvátného okrsku Orfeovy věštírny nesměly podle Fótia vstoupit ženy.128 Hlava podle 
něj byla uctívána podobně jako bohové; jen její věštění po čase přestalo, podle tradice mu 
totiž učinil přítrž bůh Apollón: 

 
„Kdysi tam prý (na Lesbu) Orfeus dával věštby, až byl sám Apollón naplněn starostmi. Když lidé 

už nechodili pro věštby ani do Grýneia, ani do Klaru, ani tam, kde je Apollónova trojnožka, a Orfeus 
tam věštil sám – […] – bůh k němu přistoupil ve chvíli, kdy chtěl pronést věštbu, a řekl: „Nech toho, 
už dost jsem snášel tvé věštby.“129 

 
Orfeův příběh má dozajista i množství paralel a analogií: v řecké oblasti ho můžeme srovnat 
například s Pausániovým podáním o takzvané Trofóniově věštírně v Lebadeie. Trofónius 
a Agamédes byli bratři, ale Trofónius měl prý být synem Apollóna. Byli známí jako dobří 
stavitelé, nicméně když jednou stavěli pokladnici pro jakéhosi Hyriea, kradli z ní a při 
krádeži byl jeden z bratrů, Agamédes, chycen do pasti. Aby se Trofónius zachránil, sťal 
svého bratra, ale v tu chvíli se země otevřela a spolkla ho.130 Věštírna navíc byla místními 
obyvateli nalezena následováním roje včel, což je zvláštní paralelou k Vergiliovu popisu 
Orfeova příběhu, který autor uvádí v přímé souvislosti s návodem jak si počínat, když včelař 
pozbude roje.131 Trofóniova věštírna navíc měla být podle Pausánia jakousi puklinou v zemi, 

                                                        
125 Ovidius, Proměny XI.50–60, in OS, s. 189. 
126 Pausaniás, Cesta po Řecku IX.30.6, in OS, s. 193; a Antigonos z Karystu, Sbírka překvapivých historek 5, in OS, 
s. 193. 
127 Filostratos, Héróikos 28.8, in OS, s. 191–192.  
128 Fótios, Bibliothéké 186.140b.11, in OS, s. 199. Podobná tabuizace Orfeovy svatyně byla i v Libéthře, viz Graf, 
„Orpheus“, s. 87. 
129 Filostratos, Životopis Apollónia z Tyany IV.14, in OS, s. 192. 
130 Pausaniás, Cesta po Řecku IX.37.5–7, ve vydání Pausanias, Description of Greece, tr. by W. H. S. Jones, vol. IV, 
Cambridge – London: Harvard University Press – William Heinemann, repr. 1965 (19351), s. 339. Stejná epizoda 
je popsána i v Telegonii, kde bratři budují pokladnici pro Augeáše. Viz Martin L. West (ed.), Greek Epic Fragments, 
Cambridge – London: Harvard University Press, 2003, s. 167, pozn. 69. 
131 Popis nálezu věštírny viz Pausaniás, Cesta po Řecku IX.40.1–2, ve vydání: Description of Greece, s. 355–357.  



29 
 

ke které člověk sestupoval po žebříku jakousi šachtou – podobné byly snad i představy 
o Orfeově věštírně, jak vidíme například na Filostratově popisu Orfeovy svatyně na Lesbu.132 
 Samostatnou kapitolu by mohl tvořit badatelský přístup k Orfeovi jakožto „řeckému 
šamanovi“. Mircea Eliade, pravděpodobně první, kdo tuto hypotézu vyslovil, připodobňuje 
mýtus o Orfeovi k ideologii a technikám šamanů: Orfeův sestup do podsvětí, léčitelské či 
hudební schopnosti, a v neposledku i jeho mluvící hlava, jsou podle Eliadeho epizody 
analogické k charakteristickým znakům „Velkého šamana“.133 Eliadovu teorii dále rozvinuli 
i další badatelé jako Eric Dodds či Åke Hultkrantz.134 Je otázkou, zda je pro nás vůbec 
přínosné se ve spojitosti s Orfeem zabývat šamanismem. Orfeus zjevně nebyl žádným 
šamanem, ale jeho mýtus sdílí určité typologické podobnosti se šamanskými rituály 
domorodých společností, například operování s uťatou hlavou za účelem získání moudrosti. 
Jsem však toho názoru, že tato paralela by měla sloužit výhradně k ilustraci, nikoliv 
k interpretaci mýtů o uťatých hlavách, a z toho důvodu se jí nebudu ve své práci dále 
zabývat. 
 
III. 2 Bran 
Bran, či, jak je nazýván častěji, Bendigeidfran, je hrdina příběhu Branwen, dcera Llyrova alias 
Druhé větve Mabinogi, tedy druhé části velšské středověké literární sbírky Mabinogion.135 Toto 
dílo, zachované ve dvou kodexech z přelomu 14. a 15. století - v Bílé knize z Rrydderch 
a Červené knize z Hergest - je umělým literárním kompendiem jedenácti příběhů, které 
využívají mytologických a orálních materiálů původní keltské mytologické tradice i námětů 
středověkých rytířských romancí artušovského cyklu. Sbírka sama je notně diverzifikovaná: 
první čtyři příběhy jsou sdruženy do takzvaných Čtyř větví Mabinogi, které spojuje postava 
hrdiny Pryderiho, jenž podle badatelů v jednotlivých příbězích zažívá různá stadia svého 
života; další tři příběhy, mezi nimiž je i výše uvedený Peredur, syn Efrogův, jsou takzvané „tři 
romance“; další dva příběhy patří do artušovského cyklu a poslední dvojice je situována do 
rané britské historie. V dalším výkladu nás budou zajímat především Čtyři větve Mabinogi, 
které díky svému jednotnému zakončení „takto končí tato větev Mabinogi“ později daly 

                                                        
132 Filostratos, Héróikos 28.8 viz výše. Další paralely včetně kreseb na vázách uvádí Ogden, Greek and Roman 
Necromancy, s. 208. 
133 Mircea Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 1997, s. 327. 
134 Eric Robertson Dodds, Řekové a iracionálno, přel. Ondřej Prokop, Praha: OIKOYMENH, 2000, s. 158–159. 
(Doddsova kniha vyšla, stejně jako Eliadeho Šamanismus, v roce 1951. Nejsem si  tedy jistá, nakolik Dodds 
z Eliadeho čerpal při vytváření svých hypotéz, a nakolik ho uvádí pouze jako další možný zdroj 
k problematice.) Åke Hultkrantz, The North American Indian Orpheus Tradition: A Contribution to Comparative 
Religion, Stockholm: Statens Etnografiska Museum, 1957. 
135 Jako základní pramen používám anglické vydání Sioned Davies, The Mabinogion. Zároveň ale přihlížím 
k českému překladu ve vydání: Mabinogi: Keltské pověsti, přel. Jan Vilikovský, Praha: Státní nakladatelství krásné 
literatury a umění, 1965; a k velšskému textu ve vydání: The Text of Mabinogion and Other Welsh Tales from the Red 
Book of Hergest, ed. by John Rhŷs, Oxford: The Clarendon Press, 1887. 
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jméno celé sbírce a tím utvořily klamavou ideu její jednoty.136 Čtyři větve jsou situovány do 
Walesu v době před christianizací a jsou patrně odrazem společného keltského dědictví – 
najdeme zde ekvivalenty mytologických postav sousední irské tradice, např. Rhiannon, 
která v mnohém připomíná irskou koňskou bohyni Eponu, či hrdinu Lleu, jenž je analogický 
irskému bohu Lughovi. I Bran, hrdina Druhé větve, je podobně jako další postavy považován 
za euhemerizovaného keltského boha, čemuž by nasvědčovaly jeho obrovské rozměry, 
vlastnictví magického kotle či jakýsi zásvětní kult, který je přisouzen jeho uťaté hlavě.137 
 Příběh Druhé větve Mabinogi probíhá zhruba takto: Bran alias Bendigeidfran, 
„požehnaný havran“,138 byl obr, který se nevěšel do žádného domu ani lodi, a zároveň král 
Británie. Jednoho dne k jeho břehům připluje vojsko z jihu Irska. Velitel, irský král 
Matholwch, si přeje spojit rody a vzít si za ženu Branovu sestru Branwen („bílá či svatá 
vrána“, jinak také Bronwen, „bílá hruď“),139 nejkrásnější dívku na světě. Vezmou se tedy, 
nicméně Branwenin další bratr Efnysien je dotčen, že nebyl tázán, zda svatbu schvaluje, a na 
protest zmrzačí všechny koně krále Matholwcha. Tato potupa irského krále přirozeně 
rozčílí. Aby ho Bendigeidfran uchlácholil, přidá mu závdavkem magický kotel Znovuzrození. 
Když je do tohoto kotle vhozen mrtvý muž, znovu obživne, avšak bez schopnosti řeči. 
Matholwch je spokojen a odjede do Irska, kde mu Branwen po roce porodí syna jménem 
Gwern. 
 Po čase se Matholwchovi kvůli potupě, které se mu dostalo v Británii, začnou 
vysmívat jeho bratři i širší družina, a žádají pomstu. Tu vykonají na Branwen, kterou 
vyženou z královské komnaty a donutí ji pracovat na nejnižším postu v kuchyni, zároveň 
zakážou všem Irům plout do Walesu a každého Velšana, toho času v Irsku, uvězní. Branwen, 
pracujíc v kuchyni, si v mezidobí vycvičí špačka, kterého naučí mluvit a pošle za svým 
bratrem Branem. Ten, rozezlen událostmi, ihned sestaví vojsko a vydá se do Irska - on 
pěšky, ostatní na lodích. Po příjezdu do Irska Velšané zjistí, že je od nepřátel dělí řeka, přes 
kterou se nedá přeplavit, ani na ní není most – Bran si lehne napříč a muži po něm přejdou.  

                                                        
136 Pojem mabinogi je sám o sobě problematický. Podle konsensu je překládán jako „příběh mládí“ (z velšského 
mab – syn, chlapec), přičemž celý korpus by byl pak „sbírkou příběhů mládí“, lat. infantia. Eric Hamp naproti 
tomu navrhuje, že mabinogi pochází z původního tvaru *mapon(j)ākijī, z čehož odvozuje, že sbírka by pak byla 
„látka náležející Maponovi či Mabonovi“, keltskému bohu mládí, lat. Maponālia. Viz Eric P. Hamp, „Mabinogi“, 
Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (1974–1975), s. 243–249. 
137 Takto usuzuje například Sioned Davies v komentáři ke Druhé větvi Mabinogi, viz The Mabinogion, s. 232. 
Podobné domněnky vyslovuje například i Hilda Ellis Davidson, Myths and Symbols in Pagan Europe: Early 
Scandinavian and Celtic Religions, Syracuse: Syracuse University Press, 1988, s. 75. 
138 Bendigeid- pochází z latinského benedic-; brân znamená vrána, havran. Jméno rozebírá například Patrick 
K. Ford, „Branwen: A Study of Celtic Affinities“, Studia Celtica 22–23 (1987–1988), s. 33. Starší badatelé, např. 
Anne Ross, „The Human Head“, s. 38, se domnívali, že jméno obsahuje i slovo pen – hlava, tento výklad byl ale 
později zavrhnut, viz např. Wood, „Bran and the Fisher King“, s. 121. 
139 První etymologii předkládá Ford, „Branwen“, s. 33; druhou Davies v komentáři ke Druhé větvi Mabinogi, viz 
The Mabinogion, s. 233. 
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 Matholwch dá mezitím postavit ohromný dům, aby vzdal Branovi, který se nikdy do 
žádného domu nevešel, výjimečný hold. V tomto domě se má konat takzvané mírové 
jednání, nicméně Irové dovnitř nastrčí pytle od mouky, ve kterých jsou schováni vojáci. Ty 
ještě před jednáním pobije Efnysien, procházeje se domem. Poté je domluveno příměří 
a Bran poprvé potkává svého synovce Gwerna, kterého vzápětí Efnysien hodí do ohně. Nato 
se strhne bitva, ve které mají kvůli kotli Znovuzrození převahu Irové. Efnysien ale kotel 
zničí a v bitvě nakonec zvítězí Britové, i když jich kromě zraněného Brana a Branwen přežije 
pouze sedm. 

 
„Potom Bendigeidfran nařídil, aby mu usekli hlavu. ‚A vezměte mou hlavu,‘ řekl, ‚a doneste ji do 

Gwynfryn [Bílého kopce] v Londýně a pohřběte jí tváří k Francii. Zabere vám to mnoho času; sedm 
let budete hodovat v Harlech a Rhiannonini ptáci vám budou zpívat. A hlava vám bude dobrou 
společností tak, jako když byla na mně. A zůstanete osmdesát let v Gwales v Penfro. A dokud 
neotevřete dveře směrem k Aber Henfelen, tváří ke Cornwallu, můžete tam zůstat a hlava neshnije. 
Ale jakmile otevřete dveře, nebude moci zůstat déle. Jeďte do Londýna pohřbít hlavu. A nyní 
vyražte přes moře.‘ 

Pak byla useknuta jeho hlava a vyrazili přes moře, těchto sedm mužů a osmá Branwen. Přistáli na 
pobřeží na Aber Alaw v Talebolion a sedli si a odpočívali. Ona [Branwen] se koukla na Irsko a na 
Ostrov Mocných [Británii], na to co z nich mohla vidět.  

‚Ó, Synu Boží,‘ řekla, ‚běda mi, že jsem se kdy narodila. Dva dobré ostrovy kvůli mně byly 
zpustošeny!‘ Zhluboka si povzdechla a její srdce puklo. […] 

Pak jeli do Harlech a usadili se a byli hoštěni jídlem a pitím. Jakmile začali jíst a pít, přiletěli tři 
ptáci a začali jim zpívat písničku, a všechny písničky, co kdy slyšeli, byli proti téhle bezvýznamné. 
[…] A hodovali sedm let. 

Na konci sedmého roku vyrazili do Gwales v Penfro. Tam nalezli příjemné královské bydliště nad 
mořem, a byla tam veliká síň. A vstoupili do té síně, jež měla dvoje otevřené dveře a třetí zavřené, 
ty směrem ke Cornwallu. 

‚Hle, tam jsou ty dveře, kterých nesmíme otevříti,‘ děl Manawyddan. 
Tu noc tam zůstali a byli spokojeni a nic jim nechybělo. A žádnou strast, kterou viděli a prožili, si 

nepamatovali, ani žádné neštěstí ve světě. A strávili tam osmdesát let tak, že nikdy nestrávili 
příjemnější nebo nádhernější čas. Nebylo to méně příjemné, než když poprvé přijeli, ani se nedalo 
říct, že by za ten čas zestárli. Hlava byla neméně příjemná, než kdyby s nimi byl živý 
Bendigeidfran. Kvůli těmto osmdesáti letem to bylo nazváno Sněm vznešené hlavy. […] 

Jednoho dne Heilyn syn Gwynův řekl: ‚Hanba mým vousům, jestliže neotevřu ty dveře, abych 
zjistil, je-li je pravda to, co říkají.‘ Otevřel dveře a pohlédl k Cornwallu a na Aber Henfelen. A když 
se podíval, každá ztráta, kterou kdy zažili, všichni příbuzní a společníci, které ztratili, a všechno 
zlé, které na ně padlo, bylo tak čisté, jako kdyby se s tím setkali na tom místě; […]. A od té chvíle 
neměli klid, dokud se nedostali s hlavou do Londýna. Ačkoliv byla cesta dlouhá, nakonec přišli do 
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Londýna a pohřbili hlavu na Gwynfryn. […]; žádná pohroma nepřijde přes moře na tento ostrov, 
dokud hlava bude ve svém úkrytu.“140 

 
Ačkoliv Branova hlava nemluví, je z vyprávění jisté, že nějakým způsobem baví své 
společníky, chová se stejně, jako když ji měl Bran na krku. Zajímavá je i sama jinosvětská 
hostina, které Branova hlava předsedá - trvá osmdesát let v jakémsi sále hojnosti, který 
připomíná jak velšské pojetí zásvětí, Annwfn,141 tak staroseverskou Valhallu, nádhernou Síň 
padlých, kde mají mrtví bojovníci každý den hojnost masa a medoviny.142 
 Příběh o Branovi je často dáván do souvislosti i s cyklem grálových příběhů, 
o kterých jsme hovořili v předchozí kapitole. Badatelé nejčastěji spojují to, že Král Rybář, 
vládce grálového hradu, je podobně jako Bran zraněn otráveným kopím – Bran do chodidla, 
troed, Král Rybář do slabin.143 Ještě více souvislostí s grálovými příběhy skýtá staroseverský 
korpus – nejenže sám bůh Óðinn je taktéž poraněn kopím, ale podobně jako Král Rybář 
nepotřebuje jíst (Óðinn pije ve Valhalle pouze víno, Král Rybář jí jednu hostii denně),144 oba 
mají dvě síně či hrady, a tak dále. Alby Stone z těchto podobností, mezi něž patří 
koneckonců i useknutá hlava se zvláštní mocí, usuzuje snad společný původ těchto tří 
příběhů.145 Domnívám se, že není správné stavět interpretaci uťatých hlav výhradně na 
vztahu těchto příběhů, mám nicméně pocit, že jejich podobnost nám může částečně otevřít 
prostor pro chápání dalších parcialit v mýtech o Branovi a Mímim, a přeneseně snad 
i v mýtu o Orfeovi.  
 
III. 3 Mímir 
Staroseverský korpus jsme srovnáním příběhu o Bendigeidfranovi s grálovým cyklem načali 
už v předchozí subkapitole, přesuňme se k němu nyní naplno. Postava Mímiho, která nás 
zajímá především, je opředena notnými tajemstvími.  

Představme si nejprve prameny, ve kterých Mímiho nalezneme. Základním 
materiálem jsou Poetická Edda a Snorriho Edda, tzv. Prozaická.146 Oba dva prameny jsou 
                                                        
140 The Mabinogion, s. 32–34. S přihlédnutím k českému překladu Mabinogi, s. 40–42; a k velšskému textu The Text 
of Mabinogion, s. 26-43. 
141 James Mackillop ostrov Gwales, kde probíhá hostina, ztotožňuje s velšským zásvětím, Annwfn, které bylo 
považováno „za místo radosti a štěstí, kde je život zpříjemňován okouzlující hudbou a fontánou, z níš prýští 
elixír sladší než víno. Nemoci a stáří jsou zde neznámými pojmy.“ James Mackillop, Keltské bájesloví: Průvodce 
keltskou mythologií, přel. Václav Pelíšek, Praha: Lidové noviny, 2009, s. 149. 
142 Gylfiho oblouzení 38–40, in Snorri Sturluson, Edda, s. 72–74. 
143 Např. komentář k Druhé větvi Mabinogi v The Mabinogion, s. 232. 
144 Gylfiho oblouzení 38, in Snorri Sturluson, Edda, s. 72. Stone, „Bran, Odin, and the Fisher King“, s. 32. 
145 Stone, „Bran, Odin, and the Fisher King“, s. s. 25–38. 
146 Používám především česká vydání: Edda, přel. Ladislav Heger, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury 
a umění, 19621; a Snorri Sturluson, Edda a sága o Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: Argo, 20032. 
Přihlížím však i k původním textům ve vydání: De gamle Eddadigte, ed. by Finnur Jónsson, København: G. E. C. 
Gads, 1932; a Edda Snorra Sturlusonar, ed. by Finnur Jónsson, København, 1931. Pokud neuvedu jinak, cituji dále 
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datovatelné zhruba do 13. století: Snorri Sturluson, autor Prozaické Eddy, zemřel roku 1241 
a nejstarší kodex, ve kterém je dochována Edda Poetická, tzv. Codex Regius, pochází zhruba ze 
sedmdesátých let 13. století, jeho obsah je ale pravděpodobně o dost starší. Tyto texty jsou 
pak základním kamenem při studiu staroseverského předkřesťanského náboženství, a to 
i přesto, že jsou oba dva psány v době dvě stě let trvající christianizace.147 

Mímir se literatuře vyskytuje ve třech variantách jako Mímir, Mímr a Mími. Jeho 
jméno je tradičně vykládáno jako „moudrý“ a je etymologicky příbuzné s latinským 
memor.148 Není ani zdaleka jasné, zda se tyto tři jména vážou k jedné a té samé postavě – sám 
Snorri Mímiho uvádí jako příslušníka božské rodiny Ásů a zároveň jako obra (jǫtunn).149 
Problematice toho, zda je Mímir jednou či dvěma postavami, se však budeme věnovat až po 
představení mýtu. 
 Ze Snorriho Ságy o Ynglinzích se dozvídáme, že na počátku na světě žily dva (božské) 
rody, Ásové a Vanové, které proti sobě vytáhly do boje:150 

 
„Když už se to oběma stranám znelíbilo, vyhlásili smírčí jednání a uzavřeli mír a vyměnili si 

rukojmí. Vanové vydali své nejznamenitější muže, Njörda Bohatého a jeho syna Freye. Ásové jim za 
ně dali Höniho a prohlásili, že tak znamenitý a sličný muž se výtečně hodí za náčelníka. Poslali 
s ním ještě Mímiho, muže nad jiné moudrého, a Vanové za něho vydali toho nejbystřejšího za 
svých řad, Kvasiho. Ve Vanaheimu udělali z Höniho hned náčelníka a Mími mu ve všem radil. 
Zasedal-li však na sněmu či jiném shromáždění a Mími nebyl po ruce, odpovídal pokaždé, když mu 
předložili spletitou otázku, stejně: ‚Nechť rozhodnou jiní.“ Tu pojali Vanové podezření, že je Ásové 
při výměně mužů ošidili. I chytili Mímiho, usekli mu hlavu a poslali ji Ásům. Ódin hlavu vzal, 
pomazal ji bylinami, aby nezetlela, a zaříkáním jí přičaroval takovou moc, že s ním mohla 
promlouvat a prozradila mu mnohá tajemství.“151 

                                                                                                                                                                             
pouze názvy jednotlivých eddických písní či jejich částí s paginací českého vydání; pro Poetickou Eddu 
používám zkratku PoE, pro Snorriho Eddu zkratku SnE. 
147 „V některých případech si proto nemůžeme být jisti, zda ten nebo onen motiv či důraz je skutečně výrazem 
‚genuinní‘ předkřesťanské mytologie (ať již byla jakkoli pluralitním útvarem), či zda se již jedná o adaptaci či 
implicitní interpretaci mýtu ve staletích po konverzi (která proběhla na Islandu a v Norsku kolem roku 1000), 
kdy již tradice zanikla, proměňovala se pod vlivem interpretatio christiana na jedné straně (démonizace 
a euhemerizace v soudobých kronikách) a na druhé straně se stávala oním středověkým ‚pohanstvím 
venkovanů‘, redukována na lidové rituály plodnosti, pověry a pohádky.“ Jan Kozák, „Óðinn a medovina 
básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu“, Religio 18.2 (2010), s. 195.  
148 Jan De Vries, Altgermanische Religionsgeschichte: Band I, Berlin: Gruyter, 19562, s. 247; Rudolf Simek, Dictionary 
of Northern Mythology, tr. by Angela Hall, Cambridge: Brewer, repr. in paperback, 2000 (19841), s. 216. 
149 Sága o Ynglinzích 4, in SnE s. 148. Jako obr je uváděn v sekci „Jǫtna heiti“ (Jména obrů) poslední části Jazyka 
básnického, þulur. Nebyla jsem schopná dohledat vydání, které by zahrnovalo i tuto část, čerpám proto 
výhradně z: Simek, Dictionary, s. 216. 
150 Ačkoliv Snorri v Sáze o Ynglinzích pojednává o těchto dvou rodech jako o lidech, je jisté, že jsou to pouze 
euhemerizovaní bohové pohanského pantheonu. O válce Ásů a Vanů máme záznam i ve Vědmině věštbě 24, in 
PoE, s. 23: „Zbořeny byly zdi hradu ásů. Bojovní vanové vtrhli válčit.“  
151 Sága o Ynglinzích 4, in SnE s. 148. 
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O Mímiho hlavě (Mímis hǫfuð) mluví Snorri i v další části Ságy o Ynglinzích: 
 
„Ódin měl stále u sebe Mímiho hlavu a ta ho zpravovala o událostech v jiných světech.“152 
 

Jako uťatá hlava je Mímir zpodobován i ve starší Poetické Eddě, pravděpodobně ve spojitosti 
s Ragnarǫkem, eschatologickou představou o soumraku bohů a konci světa: 

 
„Vzrušeni jsou 
Mímiho syni, 
hlas Gjallarhornu 
hlásí zkázu 
třeskně troubí 
Heimdallův roh, 
Ódin mluví 
s Mímiho hlavou.“153 
 

Na stejnou situaci pravděpodobně odkazuje i eddická Píseň o Sigrdrífě, valkýře, která učí 
hrdinu Sigurða použití run, v tomto případě tzv. hugrúnar, runy mysli.154 

 
„Rozvahy runy 
ryj v svou paměť, 
chceš-li nad všechny vyniknout. 
Hropt je vymyslel 
a sám je vyryl 
a v paměti podržel, 
moudrý mízou, 
jež mírně kapala 
z Heiddraupniho hlavy, 
z Hoddrofnova rohu. 
 
Na skále stál 
s ostrým mečem 
a s helmicí na hlavě; 
tu Mímiho hlava 
začala mluvit 
a první pronesla pravdu.“155 
 

                                                        
152 Sága o Ynglinzích 7, in SnE s. 152.  
153 Vědmina věstba 45, in PoE, s. 29. Standardně uváděno jako strofa 46. 
154 Geir T. Zoëga, A Concise Dictionary of Old Icelandic, Oxford: Clarendon Press, repr. 1967 (19101), s. 214. 
155 Píseň o Sigrdrífě 14, in PoE, s. 313. Standardně uváděno jako strofa 13. 
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O Mímim Snorri mluví i ve svém nejdůležitějším díle, v první části Prozaické Eddy s názvem 
Gylfiho oblouzení. Zajímavé je, že oproti Sáze o Ynglinzích se o Mímim ani jednou explicitně 
nezmíní jako o uťaté mluvící hlavě. 

 
„Pod kořenem [jasanu Yggdrasilu], který vede k hrímtursům, je Mímiho studně, v níž se skrývá 

moudrost a poznání. Ten, jemuž studně patří, se jmenuje Mími. Oplývá věděním, ježto pije ze 
studny rohem Gjallarhornem. Sem přišel Praotec a žádal o doušek ze studně, a dostal jej, až když do 
ní uložil jako zástavu své oko. Toto se vypráví ve Vědmině věštbě: 

I to vím, Ódine, 
kdes oko ukryl: 
v Mímiho studni 
mnoho proslavené. 
Za ranního úsvitu 
upíjí Mími 
ze zástavy vládce. 
Ví někdo víc?“156 

 
„Ódin vyjede k Mímiho studni načerpat od Mímiho rady pro sebe a svůj voj.“157 
 

Fakt, že zde Snorri pojednává pouze o Mímim a nikoliv o Mímiho hlavě, přivedl některé 
badatele k názoru, že se jedná o dvě různé bytosti: o Ása, jenž přijde o hlavu, kterou pak 
opatruje bůh Óðinn, a o obra (či nějaké původní staroseverské vodní božstvo), který je 
strážcem studny pod kořenem kosmického stromu Yggdrasilu.158 Podobně jako Jacqueline 
Simpson jsem ale toho názoru, že se dost dobře může jednat o jednu postavu, která prošla, 
stejně jako Orfeus, divokým osobnostním vývojem.159  Zároveň by dvě podání o Mímim 
mohla být komplementárními aspekty jednoho mýtu, který je v různých podáních nahlížen 
z odlišných perspektiv. Dvě varianty jednoho mýtu by mohly popisovat například různá 
časová období, anebo by se mohlo jednat o rozdíl mezi statickým a dynamickým podáním 
mýtu, jako to ukázal na diskrepanci mezi mýty o Óðinově zisku medoviny básnictví Jan 

                                                        
156 Gylfiho oblouzení 15, in SnE, s. 52. Standardně uváděno jako strofa 14; Snorri navíc cituje strofu 28 z Vědminy 
věštby, viz PoE, s. 24. 
157 Gylfiho oblouzení 50, in SnE, s. 94. 
158 Pro úvod do tématu viz De Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, s. 245–248. Pro výtečný vhled do 
problematiky a shrnutí badatelské diskuze viz Jacqueline Simpson, „Mimir: Two Myths or One?“, Saga-Book of 
the Viking Society 16.1 (1962), s. 43. 
159 Simpson tento závěr činí na základě komparace mýtů o Mímim s dalším indoevropským materiálem, 
jmenovitě s mýty o Orfeovi a Branovi a s irským a anglickým foklórem. Viz ibid., s. 44–53, anebo Jacqueline 
Simpson, „A Note on the Folktale Motif of the Heads in the Well“, Saga-Book of the Viking Society 16.1 (1962), 
s. 248–250.  
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Kozák. 160  Nicméně ať je tomu jakkoliv, já tyto dvě varianty pojímám vzhledem 
k následujícímu strukturálnímu rozboru jako součást jediného mýtu o Mímim.161 
 Zajímavým momentem mýtu je podle mého názoru Mímiho bydliště ve studni 
(Mímis-brunnr) pod kosmickým stromem Yggdrasilem, což mělo být podle Snorriho hlavní 
posvátné místo bohů, kde se každý den konaly soudy.162 Hlava ve spojitosti se studnou 
a stromem je obdobou příběhů irské provenience, jako jsou například některé dochované 
lidové léčebné rituály či výše zmíněná hagiografie sv. Melora. 163  Jacqueline Simpson 
z komparace s keltským materiálem i s mýtem o Orfeovi, jehož hlava pluje po řece Hebru na 
ostrov Lesbos, usuzuje, že asociace uťaté hlavy a vody je společným indoevropským 
dědictvím. 164  My však nepátráme po společném původu, ale pouze po jakési sdílené 
symbolice uťaté hlavy. Zda se v této symbolice objevuje i aspekt vody se budeme snažit 
probrat v poslední, interpretační kapitole. 
 Podobným zajímavým prvkem je i vztah Mímiho hlavy s rohem Gjallarhornem, jenž 
byl tradičně asociován s bohem Heimdallem. Z Gjallarhornu má podle podání Snorriho 
Gylfiho oblouzení pít Mímir vodu ze studny. Jeho umístění pod Yggdrasilem napovídá 
i Vědmina věštba: 

 
„Vím, kde skryt je 
Heimdallův roh 
pod světlou korunou 
svatého stromu;“165 
 

Výraz hljóð, použitý ve Vědmině věštbě pro roh, znamená ale i zvuk či sluch.166 Sigurð Nordal 
z toho usuzuje, že může jít o Heimdallovo ucho, které schoval, podobně jako bůh Óðinn své 

                                                        
160 Skvělý článek Jana Kozáka, „Óðinn a medovina básnictví“, rozebírá dva odlišné mýty o tom, jak bůh Óðinn 
získá přístup k medovině básnictví buď sebeobětí na kosmickém stromě Yggdrasilu, nebo výpravou 
k Sutungovi. Tato dvě podání se kvůli přítomnosti medoviny básnictví zdají být i velmi blízká dvěma mýtům 
o Mímim, viz ibid., s. 196. Více o medovině např. i John Stephens, „Mead of Poetry: Myth and Metaphor“, 
Neophilologicus 56.3 (1972), s. 259–268. 
161 „Součástí mýtu jsou všechny [jeho] verze.“ Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 193. Mé metodologické 
předpoklady viz výše, kapitola I. 2. 
162 Gylfiho oblouzení 15, in SnE, s. 52. 
163 Hlavy ve studnách měly v keltské oblasti podle lidové tradice léčivou moc; např. v případě epilepsie se konal 
rituál pití vody z pramene lebkou předka. Viz Ross, Pagan Celtic Britain, s. 143. Další irská podání o hlavách ve 
studnách viz ibid., s. 140–147. O posvátných studnách např. N. J. G. Pounds, „Holy Wells and Climatic Change“, 
Folklore 54. 1 (1943), s. 262–264. 
164 Simpson, „Mímir: Two Myths or One?“, s. 46. Indoevropské představy o vodě a jejím vztahem s moudrostí 
probírá Bruce Lincoln, „Waters of Memory, Waters of Forgetfulness“, Fabula 23.1–2 (1982), s. 19–34. 
165 Vědmina věštba 27, in PoE, s. 24. Standardně uváděno jako strofa 26. 
166 Zoëga, A Concise Dictionary of Old Icelandic, s. 202–203. 
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oko, do studny jako zástavu výměnou za nějakou nadstandardní schopnost. 167  Roh 
Gjallarhorn by měl zároveň zaznít na počátku Ragnarǫku, kdy má bůh Heimdall, strážce 
nebes, vzbudit svým troubením všechny bohy.168 Fráze horn’s á lopti (v českém překladu 
„třeskně troubí“), jež se ve výše uvedené pasáži Vědminy věštby169 standardně překládá ve 
smyslu troubení na Gjallarhorn, by navíc podle Jacqueline Simpson mohla znamenat i jeho 
vyzvednutí z nějakého skrytého úložiště, tedy pravděpodobně Mímiho studny.170 Bruce 
Lincoln se naopak na základě jazykové analýzy domnívá, že Gjallarhorn je pouze jiným 
názvem pro Mímiho studnu – tvrdí, že výraz znamená v podstatě pramen řeky Gjǫll, tedy 
studnu Hvergelmir, o níž se zmiňuje Snorri.171 Osobně se však přikláním k výkladu, že 
Gjallarhorn mohl být jakousi posvátnou nádobou, která byla určena zároveň k pití 
a k troubení, a jež byla uchovávána pod kořeny kosmického stromu a chráněna strážcem 
moudrosti Mímim.172 

                                                        
167 Sigurða Nordala cituje Jacqueline Simpson, „Mímir: Two Myths or One?“, s. 52. Tradičně se usuzuje, že bůh 
Óðinn obětoval svůj vnější zrak výměnou za zrak vnitřní, včetně dalších magických schopností. Viz např. 
Georges Dumézil, „The One-Eyed God and the One-Handed God“, in Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European 
Representations of Sovereignty, tr. by Derek Coltman, New York: Zone Books, 1988, s. 139–159. 
168 Gylfiho oblouzení 51, in SnE, s. 94. Standardně uváděno jako strofa 50. Podobně i viz výše Vědmina věštba 45, in 
PoE, s. 29. Standardně uváděno jako strofa 46. 
169 Vědmina věštba 45, in PoE, s. 29. Viz výše. 
170 Simpson, „Mímir: Two Myths or One?“, s. 52. 
171 Gylfiho oblouzení 4, in SnE, s. 41. Lincolnova argumentace viz Lincoln, „Waters of Memory, Waters of 
Forgetfulness“, s. 26–27. 
172 Více o symbolice picích rohů ve staroseverské oblasti viz např. Jacqueline Simpson, „Grímr The Good: 
A Magical Drinking Horn“, Etudes Celtiques 10.2 (1962-3), s. 489–515. Simpson rozebírá epizodu ze 
staroseverského příběhu o Þorsteinu Boejarmagnovi, kde je mocný picí roh jménem Grímr Dobrý, „na [jehož] 
hrotu je lidská hlava z masa a s ústy, která mluví s lidmi a hovoří o věcech, které se stanou, a o tom, lze-li čekat 
nějaká neštěstí.“ Viz „Příběh o Þorsteinu Boejarmagnovi“, přel. David Šimeček, Souvislosti 10.4 (2009), s. 114–
129. 
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IV. Interpretace 
Přejděme od shrnutí relevantních mýtů k interpretaci, jež bude mít vícero úrovní: v první 
části rozebereme struktury mýtů o Orfeovi, Branovi a Mímim, a tyto struktury následně 
porovnáme. Zároveň se zaměříme i na komparaci některých shodných detailů ve třech výše 
zmíněných mýtech. V další části pak to, co jsme vydedukovali z komparace struktur, 
transponujeme na ostatní mýty o uťatých mluvících hlavách a zjistíme, zda je možné 
hovořit o společné povaze fenoménu. Na závěr se naše zjištění pokusíme aplikovat na 
počáteční tezi o spojení hlavy a moudrosti a určíme, zda je oprávněná. 
 
IV. 1 Struktury mýtů o Orfeovi, Branovi a Mímim a jejich interpretace 
Nejprve pro připomenutí v krátkosti shrňme děj tří vybraných mýtů, které v zápětí 
rozčleníme do jednotlivých mytémů.173 
 Orfeus je synem Músy Kalliopé a boha Apollóna, pěvec, Argonaut, civilizační hrdina. 
Za ženu si vezme nymfu Eurydíké, jejich manželství ale neplní kýženou sociální funkci – 
výraz nymfé v řečtině signalizuje ženu, která je již vdaná, ale ještě nemá dítě.174 Eurydíké 
záhy umírá, šlápnouc na jedovatého hada. Orfeus se za ní vydává do Hádu, dostane svolení ji 
vyvézt zpět, avšak zklame a Eurydíké „umírá podruhé“. Orfeus se vrací zpět na zem, 
přestane se stýkat s ženami, a to ho stojí život. Zabijí ho thrácké ženy, jeho hlava spadne do 
řeky Hebru a dopluje na ostrov Lesbos. Tam je vyzvednuta z moře, je jí ustaven kult 
a věštírna a hlava věští, dokud jí to Apollón nezakáže. 
 Bran je král Walesu, obr. Žije se svou sestrou Branwen, snad bychom mohli říct, že 
v nějakém symbolickém incestním svazku - jejich vztah tedy neplní běžnou sociální funkci 
partnerského vztahu. Branwen je vyvdána do Irska, kde se k ní ale chovají špatně, a tak jí 
Bran jede zachránit. V Irsku je zraněn, na vlastní žádost je mu sťata hlava, jež pak po 
sedmaosmdesát let sídlí se svými přeživšími spolubojovníky na ostrovech u Cornwallu. 
Nakonec je pohřbena v Londýně a ochraňuje Británii před neštěstím z východu.175 
 Staroseverský mýtus vypráví o tom, jak je na počátku mír mezi dvěma božskými 
rody, Ásy a Vany, ten je ale záhy přerušen válkou. Po jejím skončení jsou Hǫnir a Mímir, 
nejmoudřejší bytost na světě, posláni jako záruka míru do sídla Vanů. Tam je Mímir sťat, 
protože Hǫnir neplní funkci náčelníka, jež je od něj očekávána. Mímiho hlava je poslána 
zpět k Ásům, je nabalzamována a umístěna do studny pod Yggdrasil, kde předává bohu 
Óðinovi moudrost. 
 Ve všech mýtech vidíme šest shodných strukturálních motivů. V první řadě je to 
extrémní pozice hrdiny ve společnosti, jeho nadhodnocení: Orfeus je z božského rodu, navíc 
jeden z Argonautů a nejlepší pěvec světa; Bran je obr a král Walesu a Mímir je 
                                                        
173 Pro definici pojmu mytém viz Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 186. 
174 Výklad pojmu nymfé viz Marcel Detienne, „The Myth of ‚Honeyed Orpheus‘“, s. 100.  
175 Jinou strukturu příběhu navrhuje například Jeffrey Gantz, „Thematic Structure in the Four Branches of 
Mabinogi“, Medium Aevum 47 (1978), s. 249–250. 
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nejmoudřejším Ásem. Všechny tyto tři bytosti se na počátku nacházejí v určitém ideálním 
stavu, který je však neudržitelný: Orfeův sňatek s Eurydíké je sice láskyplnný, ale to je vše: 
manželství je bezdětné a ani jeden z partnerů nezvládne přijmout roli, která je mu ve 
společnosti předepsána, 176 a tak Eurydíké umírá pronásledována včelařem Aristaeem, jenž 
symbolizuje řádný manželský vztah.177 Bran na počátku žije se svou sestrou, což bychom 
mohli zjednodušeně interpretovat jako symbolický incest. K blízkému vztahu hrdinů snad 
odkazuje i příbuznost jmen Bendigeidfran a Branwen.178 Jejich vztah, obdobně jako Orfeovo 
manželství, neplní sociální funkci, která je od soužití muže a ženy běžně očekávána. Ve 
staroseverském mýtu je počáteční neudržitelnost situace vyjádřena mírem mezi dvěma 
božskými rody, Ásy a Vany, a zároveň situováním Ásů do jakéhosi zlatého věku, kde podle 
Prozaické Eddy žijí v hojnosti, hrajíce v kostky.179 

Celkem logicky z této ideální, avšak neudržitelné situace vzniká nějaký rozpor mezi 
dvěma stranami. Tento rozkol bychom mohli popsat jako nedobrovolnou ztrátu ženského 
elementu či boj s ním. Eurydíké, Orfeova žena, umírá, pronásledována Aristaeem, na otravu 
hadím jedem a její přízrak odchází do podsvětí. Branwen je nedobrovolně provdána do 
Irska, kde je s ní špatně zacházeno. Ásové a Vanové začínají válčit po smrti jakési Gullveig, 
mysteriózní ženy, jež byla třikrát sežehnuta v ohni, a přesto stále žije.180 Ursula Dronke se 
domnívá, že spálení této Gullveig znamená rituální zničení zlatého idolu „nevěsty Vanů“, 
bohyně Freyji.181 Jako rozpor s femininitou by se však dal chápat celý konflikt s Vany, kteří 
jsou oproti magicko-bojovným Ásům na strukturální rovině femininní, jsou zaměřeni na 
patronát nad hojností a plodností.182 

                                                        
176 Detienne tvrdí, že důvodem smrti páru je právě jejich neschopnost zvládnout určené sociální role: „Ta 
‚příliš velká láska‘ (Vergiliova tantus furor, Zpěvy rolnické IV.495), která uspíšila destrukci Eurydíké a Orfea, je 
znakem jejich neschopnosti žít v manželském vztahu mimo líbánky. Příběh Orfea a Eurydíké není příběhem 
tragické lásky nebo nešťastné vášně; je to selhání páru neschopného ustavit manželský vztah, který dovoluje 
řádný odstup.“ Viz Marcel Detienne, „The Myth of ‚Honeyed Orpheus‘“, s. 104. 
177 Melissa je v řečtině zároveň včela a zároveň označení pro ideál vdané ženy, jež je věrná svému manželovi, 
spravuje dům a je řádnou a starostlivou matkou legitimních potomků. Viz ibid., s. 101. 
178 Na začátku příběhu jsou vyjmenování i Branwenini další bratři (Manawydan, Nysien, Efnysien), jejich jména 
však nejsou podobná tomu jejímu. The Mabinogion, s. 22. 
179 „Hráli v kostky, v hojnosti žili, nic jim ze zlata nescházelo.“ Vědmina věštba 8, in PoE, s. 19. 
180 Jméno Gullveig znamená „zlatý nápoj“; viz komentář k Vědmině věštbě od Ursuly Dronke, The Poetic Edda: 
Volume II, Mythological Poems, tr. and com. by Ursula Dronke, Oxford: Clarendon Press, 2007, s. 41. Smrt tajemné 
Gullveig je v Eddě popsána jako první vražda světa; její jméno je kromě Gullveig i Heiðr a je jí přisuzována 
schopnost seiðr, kouzelnictví. Viz Vědmina věštba 21, in PoE, s.  22. Georges Dumézil tvrdí, že Gullveig poslali 
Vanové, a že ve válce dvou rodů hrála podobnou roli, jako Tarpeia ve válce Římanů proti Sabinům. Viz Georges 
Dumézil, „The Gods: Aesir and Vanir“, tr. by John Lindow, in E. Haugen (ed.), Gods of the Ancient Northmen, 
Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1977, s. 8. Epizodu s Tarpeiou shrnuje Dumézil 
např. v Mýtus a epos I: Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů, přel. Jiří Našinec, Praha: 
OIKOYMENH, 20011, s. 308. 
181 Komentář k Vědmině věštbě ve vydání Ursuly Dronke, The Poetic Edda, s. 41. 
182 O rozlišení dvou božských rodů viz Dumézil, „The Gods: Aesir and Vanir“, s. 3–25. 
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Aby hrdina napravil nesoulad, odchází do Jiného světa, tam ale umírá. Orfeus jde 
vysvobodit svou milou z Hádu, avšak neuspěje. V žádné variantě mýtu sice není explicitně 
řečeno, že by Orfeus v Hádu zemřel, je to ale jasně patrné po jeho návratu zpátky do světa 
lidí, jak uvidíme záhy. Bran jede osvobodit svou sestru Branwen z Irska, kam ji předtím 
provdal; v Irsku je ale při bitvě zraněn a následně sťat. Irsko sice není standardním 
příkladem Jiného světa, nicméně to, jak je v mýtu vykreslena cesta tam nasvědčuje, že tak 
ve velšské optice bylo chápáno: do Irska se cestuje přes moře, což například v irských 
plavbách do Jiného světa, tzv. immrama, vždy značí počátek jinosvětského dobrodružství,183 
dále je na irském pobřeží magnetická řeka, již normální smrtelník není schopen přejít ani 
přeplout,184 či odtamtud pochází magický kotel Znovuzrození. Ve staroseverském mýtu jsou 
Mímir a Hǫnir posláni jako rukojmí a záruka míru do sídla Vanů, Vanaheimu. Jinosvětskost 
Vanaheimu je vidět především na rovině zvykové - podle Snorriho bylo u Vanů běžné, že 
spolu sourozenci žili v incestních vztazích, což v Ásgardu přípustné nebylo.185  

Po smrti v Jiném světě se hrdina navrací zpět: Orfeus je kvůli svému návratu z Hádu 
symbolicky mrtev, což lze dobře vidět na jeho antipatii k ženám. V Řecku byla prokreace 
činností psýché – jedinec, který psýché ztratí, pozbyde i svou schopnost plození. Tu Orfeus po 
návratu z podsvětí vskutku nemá, netouží po přítomnosti žen, což znamená, že je mrtvý.186 
Za své odmítání ženské lásky je Orfeus roztrhán mainádami, jeho uťatá hlava dopluje po 
řece Hebru na ostrov Lesbos, kde jí je ustaven kult a věštírna. Branova uťatá hlava je 
dopravena na ostrov Gwales, kde osmdesát let předsedá jakési jinosvětské hostině a baví své 
společníky, a na závěr je pohřbena v Londýně, kde ochraňuje Británii proti invazi z východu. 
Mímiho uťatá hlava je vrácena hlavnímu bohu Ásů Óðinovi, ten ji nabalzamuje a uschová ve 
studni pod stromem Yggdrasilem, kde hlava od té doby stráží moudrost a poskytuje jí právě 
bohu Óðinovi. 

Strukturální podobnosti mezi těmito třemi mýty lépe vyniknou v tabulce (viz 
Tabulka 1). Tu můžeme číst dvěma různými směry: ve sloupcích směrem zeshora dolů 
tabulka ukazuje synchronní průběh jednoho každého mýtu, v řádcích zleva doprava jsou 
prvky jednotlivých mýtů popsány diachronně.187 Kromě podobností v tabulce zároveň dobře 
vidíme i rozdíly mezi jednotlivými podáními. Zatímco v případě mýtů o Orfeovi a Branovi 
hrají na odchodu hrdiny do Jiného světa ženy, s nimiž jsou oba dva hrdinové v blízkém 
vztahu, v mýtu o Mímim je katalyzátorem odchodu do Jiného světa válka mezi dvěma rody, 
kterou pravděpodobně rozpoutá vražda tajemné Gullveig. Dále se mýty liší v momentě 
setnutí hlavy: zatímco u Brana a Mímiho k tomu dochází ještě v Jiném světě, Orfeus je sťat 
                                                        
183 Např. Plavba svatého Brendana, v českém vydání: Bájné plavby do jiných světů, přel. Eva Hladká-Kučerňáková 
a Daniel Samek, Praha: Argo, 2010. 
184 Srov. Jazyk básnický 26, in SnE, s. 115, či „Příběh o Þorsteinu Boejarmagnovi“, s. 118. 
185 „Dokud žil Njörd u Vanů, měl za ženu svou sestru, neboť to bylo v souladu s jejich zákony. […] U Ásů však 
bylo zakázáno, aby pokrevní příbuzní žili v tak blízkém svazku.“ Sága o Ynglinzích 4, in SnE, s. 148. 
186 Svou argumentaci zakládám na knize R. B. Onianse, The Origins of European Thought, s. 108, pozn. 7. 
187 Řídím se tím, jak sestrojení tabulky popisuje Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 189.  
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až po návratu z podsvětí, kdy je však už symbolicky mrtev. Navíc mají uťaté hlavy hrdinů 
v jednotlivých mýtech různou funkci: Orfeus i Mímir podávají věštebná sdělení, poskytují 
moudrost buď hlavnímu bohu či celé společnosti, v mýtu o Branovi však není kromě výroku 
„hlava byla neméně příjemná, než kdyby s nimi byl živý Bendigeidfran,“188 explicitně 
zmíněno, že by jeho hlava jakkoliv hovořila. Jako ekvivalent věšteckého nadání bychom 
však mohli brát jeho funkci předsedy na osmdesát let trvající hostině na ostrově Gwales,189 
či jeho následnou ochranu celé Británie. 

 
Tabulka 1 
diachronní (paradigmatická) rovina mýtu 
 ORFEUS BRAN MÍMIR 
Extrémní počáteční 
pozice hrdiny ve 
společnosti 

Syn Músy a boha 
Apollóna 

Král Walesu; obr, jež se 
nevejde do domu ani 
lodi 

Nejmoudřejší bytost 
mezi Ásy 

Neudržitelný ideální 
počáteční stav 

Manželství s nymfou 
Eurydíké → 
neudržitelné  

Žije se sestrou 
Branwen (symbolický 
incest) → neudržitelné 

Mír mezi Ásy a Vany 
→ neudržitelné 

Rozpor Eurydíké umírá, 
odchází do Hádu 

Branwen provdána do 
Irska 

Rozpoutání války 
s Vany přičiněním 
Gullveig 

Odchod do Jiného světa, 
smrt 

„Záchrana“ Eurydíké 
z Hádu 

„Záchrana“ Branwen 
z Irska, kde je Bran 
zraněn → sťat 

Odchází do Vanaheimu 
jako rukojmí → sťat 

Návrat do tohoto světa Vyhýbá se ženám, 
zavádí homoerotickou 
lásku → sťat ženami 

Návrat ve formě uťaté 
hlavy 

Návrat ve formě uťaté 
hlavy, kterou Óðinn 
nabalzamuje a ukryje 

Hlava Doplave po řece Hebru 
na ostrov Lesbos, kde jí 
je ustaven věštírna a 
kult 

80 let předsedá hostině 
na ostrově Gwales, 
poté pohřbena 
v Londýně, chrání 
Británii 

Bydlí ve studni pod 
Yggdrasilem, věští 
a sděluje Óðinovi 
moudrost 

synchronní (syntagmatická) rovina mýtu 
 

Po srovnání těchto tří mýtů nám snad může připadat, že ačkoliv si na strukturální ani 
dějové úrovni stoprocentně neodpovídají, tak spolu zvláštním způsobem korelují. Stáčejí se 
do sebe podobně jako Penroseův trojúhelník, který paradoxně porušuje zákony eukleidovské 
geometrie. Tato iluzorní grafika znázorňuje obrazec, jehož každé dvě strany spolu svírají 
pravý úhel, přesto ale z určitého úhlu pohledu vypadá jako trojúhelník. Pokud bychom 
                                                        
188 The Mabinogion, s. 34. 
189 K tomuto výkladu přispívají i různá komparativní data jako např. irský příběh Cath Almaine, viz výše kapitola 
III. 3. 
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obrazec sestrojili ve třech rozměrech, zdál by se být z většiny úhlů pouze nevzhlednou 
soustavou tří trámků, z jedné perspektivy by ovšem vypadal jako rovnostranný trojúhelník. 
Podobným způsobem se mohou jevit i námi probírané mýty, ze kterých se stává plně 
propojený komplex právě v jednom určitém úhlu pohledu. Zároveň podobně, jako k sobě 
v Penroseově trojúhelníku v pravém úhlu přiléhají dvě strany ze tří, jsou spolu v určitém rysu 
spojeny vždy dva ze tří mýtů, přičemž u třetího mýtu hledaný rys buď úplně chybí, či je 
pervertovaný. Způsob, jakým do sebe tyto mýty současně zapadají a nezapadají, nám může 
ilustrovat další tabulka (viz Tabulka 2), v níž ukážeme podobnosti tří detailů. 

V první řadě se jedná o důvod setnutí hrdiny, ke kterému podle mého názoru 
dochází kvůli neschopnosti partnera naplnit funkci, jež je od něj očekávána. Eurydíké není 
schopná zajistit Orfeovi potomstvo a umírá pronásledována „personifikovanou ženskostí“ 
v podobě včelaře, kvůli čemuž je Orfeus následně sťat. Branwen taktéž neplní svou sociální 
funkci, a to ani v původním vztahu s Branem, ani v Jiném světě, kde jí to jako cizince není 
dovoleno. Hǫnir nestačí na svou úlohu náčelníka a Mímir za to zaplatí hlavou. Setnutí hlavy 
je vyvrcholením snahy hrdiny řešit onu neudržitelnou situaci, k níž v jeho životě došlo, 
vypořádat se s příkořím osudu. Hrdina svým úsilím doslova „ztrácí hlavu“, aby byl následně 
pouze hlavou, jež je na určité rovině schopna udělat víc než on sám.  
 Dalším důležitým prvkem všech tří hrdinů je vlastnictví magického nástroje, jež 
může mít buď picí, nebo hudební funkci, v případě Mímiho pak obojí. Orfeus je majitelem 
lyry, na níž jeho hlava podle Lúkiánova podání doplave až na Lesbos, tam je lyra pohřbena 
v Apollónově svatyni a vyluzuje tam hudbu, aniž by se jí kdokoliv dotkl.190 Bran vlastní 
magický kotel Znovuzrození, který pochází z Irska, Jiného světa. Mímir je strážcem rohu 
Gjallarhornu, z něhož zároveň pije vodu studny, a na nějž Heimdall zatroubí při zahájení 
Ragnarǫku. Tyto magické nádoby snad odkazují na jinosvětský aspekt všech tří hrdinů – 
i Jacqueline Simpson na základě komparace různých mýtů podobně usuzuje, že „božstvo 
Jiného světa by mělo být strážcem významné nádoby, ať už rohu či poháru, nebo magického 
kotle […].191 

Společným rysem mýtů je i výše zmíněné spojení uťaté hlavy s vodou. Hlava Orfea 
doplave po řece Hebru na ostrov Lesbos, kde je pohřbena. Branova hlava na ostrově Gwales 
vede hostinu. Mímir je strážcem studny, jejíž voda je snad ekvivalentní k medovině 
básnictví,192 poskytuje nadpřirozenou moudrost - za ochutnání této vody bůh Óðinn musel 
zaplatit svým okem. U Mímiho i Orfea je navíc voda explicitně spojena s picím či hudebním 
                                                        
190 Lúkiános, Proti člověku nevzdělanému 11, in OS, s. 187-188. Lúkiános ovšem poznamenává, že „to nebyla lyra, 
která okouzlovala, ale umění a zpěv Orfea, jeho osobité dary, které měl od své matky, a lyra byla jen majetkem, 
ne lepším než jakýkoliv jiný strunný nástroj.“ 
191 Simpson, „Mímir: Two Myths or One?“, s. 53. 
192 K tomu by ukazoval např. verš z Vědminy věštby 28, který cituje i Snorri, viz výše. V českém překladu tento 
verš zní: „Pije Mími každé ráno ze zástavy vládce“, v originále však zní „Drekkr miǫð Mímir morgin hverian af 
veði Valfǫðrs“, tedy „Pije Mími medovinu každé ráno ze zástavy Otce padlých [Óðina]“. Kurzíva je moje. 
Komentář viz Dronke, The Poetic Edda, s. 48-51.  
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nástrojem, o němž jsme se zmiňovali výše. Viděli jsme, že spojení hlavy a nástroje 
Jacqueline Simpson interpretovala jako atribut jinosvětského božstva. Domnívám se, že 
v případě vody je tomu nejinak. Nepovažuji sice Orfea, Brana ani Mímiho přímo za 
reprezentanty Jiných světů, myslím si však, že k němu mají velmi specifický vztah, který je 
vidět nejen na jejich spojení s vodou. Tento detail však na jakýsi jinosvětský aspekt těchto 
hrdinů velmi dobře odkazuje: voda ve všemožných formách je totiž standardně spojována 
s hranicí Jiného světa193 a v indoevropském kontextu má zároveň blízko k moudrosti, či 
vědění, jak je vidět například v mýtu o Mímim, v Platónově Republice, indické Kaušítaki 
Upanišadě, anebo irském příběhu Feis Tighe Chonáin.194 

 
Tabulka 2 
 ORFEUS BRAN MÍMIR 
Funkce partnera Eurydíké neplní svou 

sociální funkci 
manželky, umírá → 
Orfeus pro ni jde do 
Hádu a je sťat 

Branwen jakožto sestra 
neplní svou sociální 
funkci, je vyvdána do 
Jiného světa → Bran 
odchází za ní a je sťat 

Hǫnir neplní svou funkci 
náčelníka v Jiném světě 
→ Mímir je sťat 

Nástroj Vlastní lyru, na níž 
jeho hlava dopluje až 
na Lesbos 

Vlastní magický kotel 
Znovuzrození 

Mímir pije vodu 
studny/medovinu rohem 
Gjallarhornem, který též 
zazní na konci světa 

Voda Jeho uťatá hlava 
spadne do řeky Hebru, 
ta ho odnese na ostrov 
Lesbos, kde je mu 
ustaven kult 

Jeho uťatá hlava 
dominuje jinosvětské 
hostině na ostrově 
Gwales 

Bydlí ve studni pod 
jasanem Yggdrasilem, 
kam bůh Óðinn chodí 
každé ráno pít 
medovinu/vodu studny 

 
Na dvou detailních příkladech – nádobě a vodě – můžeme vidět, že na symbolické rovině 
mají hrdinové těchto tří mýtů vztah s Jiným světem, a totéž je doložitelné i na rovině 
strukturální. Podle mého názoru je právě tento vztah tím, co dává jejich uťaté hlavě sílu 
pokračovat v životě i po smrti, mluvit, věštit či chránit. Fakt, že byli v Jiném světě, hrdiny 
staví do liminální pozice: jako uťaté, avšak vitální hlavy jsou na hranici mezi životem 
a smrtí, jednou nohou ve světě lidí a druhou ve světě Jiném. Jejich postavení na okraji jim 
umožňuje kontakt s chaosem, antistrukturou. Tato antistruktura není pouze negativním 
protipólem uspořádaného, není jenom a pouze nebezpečím, kterému by se měla lidská 
společnost zdaleka vyhnout, právě naopak. Antropoložka Mary Douglas ukazuje, že „neřád 
uspořádané vzorce nejen narušuje, ale je také jejich zdrojem. Řád implikuje omezení; ze 
všech možných materiálů byl učiněn omezený výběr a ze všech možných vztahů bylo 

                                                        
193 Lincoln, „Waters of Memory, Waters of Forgetfulness“, s. 19. 
194 Shrnutí těchto mýtů a jejich analýza viz ibid., s. 19-32.  
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vytvořeno omezené uspořádání. Neřád je neomezený, nebyl uspořádán do vzorců, ale jeho 
potenciál pro uspořádání je neomezený. […] Symbolizuje nebezpečí i moc.”195 Hrdinové jsou 
tedy svojí liminální pozicí přetvořeni v jakési kanály, skrze něž protéká z Jiného světa moc. 
Tato moc se u nich artikuluje především ve verbální formě: Orfeus i Mímir mají díky své 
pozici možnost věštit, strážet jinosvětskou moudrost; Branova uťatá hlava se stává na 
osmdesát let správcem zásvětní hostiny a pak má schopnost strážit celou Británii.  
 
IV. 2 Interpretace ostatních uťatých hlav 
Je jisté, že u ostatních mýtů o mluvících uťatých hlavách, které jsme uvedli v kapitole II, 
bychom nebyli schopni nalézt většinu strukturálních podobností. Komparací jiného penza 
příběhů bychom pravděpodobně nalezli jiné mytémy, akcent strukturální analýzy by se 
přesunul jinam. I přesto se však domnívám, že ona prostředkující funkce uťaté hlavy by byla 
odhalena ve všech podáních. K tomuto závěru ostatně dochází i Joseph Falaky Nagy, jeden 
z mála badatelů, který se věnoval komparaci a analýze indoevropských mýtů o vitálních 
uťatých hlavách.196 Pro Nagyho je hlava prostředkujícím činitelem především mezi různými 
dumézilovskými funkcemi, závěrem jeho analýzy různých indoevropských mýtů je nicméně 
to, že uťatá mluvící hlava „reintegruje celistvost, jíž původně hrozil rozklad.“197  

Seznali jsme tedy, že tři výše rozebrané vitální uťaté hlavy jsou mediátory mezi 
světy, zprostředkovávají tok moudrosti mezi dvěmy póly. Tyto dvě strany jsou samozřejmě 
v jednotlivých kulturních oblastech naplněny odlišně: ve staroseverském mýtu Mímir 
zprostředkovává stálý mír mezi Ásy a Vany, zároveň je však strážcem moudrosti světa mimo 
dosah hlavního boha Óðina. Orfeus čerpá své věštecké nadání pravděpodobně z Hádu; 
a Bran svou ochranitelskou funkci bere snad Irska, či z Annwfn, keltského zásvětí, se kterým 
je ztotožňován ostrov Gwales, kde Bran po osmdesát let sídlí se svou družinou. Je ovšem 
otázkou, zda jsou podobnými prostředníky mezi různými oblastmi kosmu i ostatní uťaté 
hlavy, o nichž jsme hovořili ve druhé kapitole. Pro připomenutí shrňme nejprve naše 
rozdělení mýtů o uťatých hlavách podle moci, kterou v mýtech disponují: jako první 
                                                        
195 Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London – New York: Routledge, 
2002 (19661), s. 117.  První větu citátu Mary Douglas překládám podle článku Radek Chlup, „Struktura 
a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II“, Religio 13.1 (2005), s. 20; namísto výrazu „nepořádek“ však 
překládám anglický výraz disorder jako „neřád“, jež je podle mého názoru výstižnější.  
196 Nagy, „Hierarchy, Heroes, and Heads: Indo-European Structures in Greek Myth“, s. 200–238. Nagy rozebírá 
řecký mýtus o Orfeovi, irský Táin, staroseverský mýtus o Mímim a védský příběh o Dadhjaňčovi. Jako hlavní 
metodu své práci používá dumézilovskou trojfunkční ideologii; na základě této metody dochází k závěru, že 
jednotlivé hlavy zprostředkovávají především komunikaci mezi jednotlivými funkcemi, respektive mezi třetí 
funkcí a komplexem první a druhé funkce. Domnívám se však, že Nagy pracuje s trojfunkční metodou 
nesprávně: nehledá jednotlivé funkce v jednom konkrétním textu, nýbrž skáče skrz naskrz kulturou a z ní si 
vybírá, co se mu zrovna hodí. Často dokonce není schopen nalézt ve zvoleném materiálu všechny tři funkce. 
Jeho práce je v tomto ohledu křečovitá, snaží se nuceně nastrkat mýty do dumézilovských škatulek, což se mu 
nedaří. Jeho závěry mi proto z tohoto důvodu mnohdy nepřijdou příliš přesvědčivé. 
197 Ibid., s. 221. 
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skupinu jsme vymezili hlavy, jež vlastní moc nemají, ale jejich význam spočívá v činu stětí. 
Další kategorii tvořily uťaté hlavy, které jsou mocí nabyty, slouží ale především jako 
nástroje. A konečně posledním typem byly uťaté hlavy, které se díky své moci v mýtu 
projevují, dokáží samostatně jednat. Proberme si odzadu příklady, které jsme uvedli 
v předchozí kapitole, a prozkoumejme, zda i tyto uťaté hlavy mají prostředkující funkci. 

Vitálních uťatých hlav jsme uvedli celou řádku, podrobně jsme však rozebrali pouze 
dva případy: irský příběh Cath Almaine a vyprávění Flegóna z Tralles. V Cath Almaine jsme 
nalezli dokonce dvě mluvící hlavy: pěvce Donn-bóa a jeho pána Fergala Mac Maele Duin. 
Vzhledem k tomu, že se jejich příběh omezuje výhradně na popis bitvy, nejsme schopni 
posoudit, nakolik je jejich setnutí zapříčiněno nějakým rozporem, jisté ovšem je, že oba dva 
jsou oproti ostatní společnost v nadpřirozené pozici, jejich popis je analogický 
k popisu Orfea a Brana. I oni dva zůstávají na hranici života a smrti, a právě díky této 
liminální pozici je jim umožněn nestandardní projev: v jednom případě nádherný zpěv, ve 
druhém pak poděkování za oběť. V případě druhé vitální hlavy, tedy věštící hlavy 
hermafroditního dítěte ve Flegónově pojednání De mirabilibus, nálézáme ještě více 
podobností se třemi mýty, na něž jsme se soustředili. Nacházíme je dokonce – na rozdíl od 
Cath Almaine – i ve struktuře příběhu: na počátku je neudržitelná situace, zde vyjádřená 
nelegitimním vztahem Polykrita s lokrijskou pannou, 198  který neplní kýženou sociální 
funkci. Rozpor s druhým pólem je pak symbolizován narozením hermafroditního dítěte, 
smrtí jeho otce Polykrita a jeho návratem z Jiného světa, záhrobí. Na závěr vyprávění začne 
uťatá hlava hermafroditního dítěte (jež je ostatně také extrémem oproti ostatní společnosti, 
podobně jako Orfeus a další hrdinové) věštit, zprostředkovávat moudrost ze světa, do nějž 
odešla jeho psýché. I zde tedy vidíme, jak uťatá hlava svou moudrostí zajišťuje harmonické 
řešení situace. 

Druhou skupinu tvořily hlavy, jejichž moc je omezena výhradně na funkci nástroje, 
sloužícího lidem v kultu, či při získávání moudrosti. Jako příklady tohoto typu jsme uvedli 
latinská pojednání o barbarských rituálech, hlavu-grál ve velšském příběhu o Peredurovi 
a příběhy o Gerbertovi z Aurillacu a Kleoménovi Spartském, kteří vlastnili hlavy, jež jim 
radily při obtížných politických rozhodnutích. I na těchto příkladech je vidět mediující 
funkce uťaté hlavy, navíc opět spojena s moudrostí: mluvící hlavy Kleoménovi i Gerbertovi 
přímo radí, předávají vědění z Jiného světa, symbolizovaného jednak Hádem 
a jednak konstelací planet, přičemž obě tyto oblasti jsou mimo dosah lidského světa. Naproti 
tomu hlava v příběhu o Peredurovi a skythské či bójské rituály odkazují k náboženskému 
kultu, který je sám o sobě propojením božského a lidského světa. Uťaté hlavy, použité 
v tomto kultu jako mocné artefakty, pak ještě umocňují jeho mediační povahu, pomáhají 
s přenosem informací z jednoho světa do druhého. 

                                                        
198 O nebezpečí vztahu s lokrijskou pannou viz James Redfield, „The Locrian Maidens at Troy“, in The Locrian 
Maidens: Love and Death in Greek Italy, Princeton: Princeton University Press, 2003, s. 85-150. 
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Poslední kategorií byly hlavy, jejichž hlavní význam tkví v jejich setnutí; tento typ 
jsme výše ukázali na biblickém, respektive staroanglickém příběhu o Júdit a na 
staroanglickém Béowulfovi. Podle mého názoru i tyto uťaté hlavy symbolizují kontakt mezi 
opačnými světy: v obou případech vystupují jako znamení vítězství nad neřádem zvenčí. 
Prostředkují mezi světem lidí a Jiným světem, který má ale v tomto případě čistě negativní 
ráz – je oblastí oblud a nestvůr, Babylóňanů, draků, prostě a jednoduše „těch odlišných“. 
Hlava nestvůry, dobytá v  Jiném světě, odkazuje k zápasu a k vítězství nad neřádem úplně 
stejně, jako uťaté hlavy Orfea, Brana a Mímiho, a stejně tak symbolizuje i moudrost, kterou 
hrdina z Jiného světa přináší. 

 
IV. 3 Závěrem: symbolika hlavy ve světle uťatých mluvících hlav 
Uťaté hlavy jsme interpretovali jako symbol prostředkování mezi rozličnými světy, je ovšem 
otázkou, zda by se tento výklad dal použít i k interpretaci symboliky hlavy obecně. 
Domnívám se, že tato prostředkující funkce je vlastně specifickým zosobněním moudrosti: 
pokud byl hrdina v Jiném světě, dává mu to nadpřirozenou schopnost, která může být 
artikulována právě ve formě nějakého vědění, jež pak v každé kultuře nabývá odlišný 
akcent. Je tomu tak ale i v případě obecné symboliky hlavy? Je hlava vždy nějakým 
poukazem k moudrosti, či k lidské přirozenosti? A liší se v mytologické obraznosti hlava 
obecně a hlava uťatá?  
 V komparitivní kapitole jsme ukázali, že hlava má úzký vztah s představami o vzniku 
světa, že v indoevropské optice odkazuje k nebi, společenským elitám, k lidské přirozenosti 
a hlavně k moudrosti, jež pak v konkrétních mýtech nabývá různé formy. Tento labyrint 
významů symboliky hlavy se však podle mého názoru týká jiného typu moudrosti či 
superiority, než je tomu u symboliky hlavy uťaté. Uťatá hlava tak, jak jsme ji rozebrali 
v různých mýtech, odkazuje především k zápasu s Jiným světem, ať už se jedná 
o zápas vnitřní, psychický, či zápas vnější, boj s monstrem Jiného světa. Setnutí hlavy 
představuje získání moudrosti po náročné osobnostní cestě. Tento aspekt u obecné 
symboliky hlavy však chybí – v kosmogonických mýtech a v mýtech o různých 
transformacích hlavy je tento fenomén zasazen do jiného souboru vztahů, objevuje se 
v jiných klastrech, a tím dostává zcela jiný význam, než je tomu v mýtech o setnutí hlavy. 
V případech, které jsme uvedli v kapitole II, je symbolika hlavy používána na základě svého 
metaforického významu: svět i společnost jsou v archaické obraznosti mapovány s ohledem 
na přirozené dispozice lidského těla, tudíž co je nejvyšší, nejchytřejší, či „vidí nejvíce“, je 
automaticky „hlavou“, ať už se jedná o přírodní jev, nebo o člověka ve vedoucí pozici. 
Symbolika uťaté hlavy však na tomto metaforickém principu nefunguje. Její vyznění je 
mnohem složitější – uťatá hlava se totiž v narativu nikdy nevyskytuje sama o sobě, je vždy 
bytostně spojena se setnutím. Stejně tak i moudrost, se kterou jsou spojovány hlavy 
v obecné náboženské symbolice, a moudrost, jíž si z Jiného světa odnášejí spolu se smrtí 
sťatí hrdinové, má pokaždé jiné konotace. 
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