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ABSTRAKT: 
 

Práce představuje soubor motivů (okolností, překážek, bytostí a dalších jevů), které se váží 
k překročení hranice Jiného světa v keltských a staroseverských mýtech. Měla by sloužit jako 
určitá příručka usnadňující orientaci v pramenech popisujících cesty do Jiných světů a konfrontaci 
s Jinakostí v daném kulturním okruhu. 
 Rámec společný těmto příběhům tvoří iniciační struktura, ke které se vztahuje také interpretace 
zkoumaných motivů. S obecným vysvětlením konceptu Jinakosti se práce vyrovnává pomocí 
fenomenologického přístupu (R. Otto, M. Eliade). Dále je v interpretacích zastoupeno 
psychologické pojetí příběhů (J. Campbell) a teorie vyprávění (V. J. Propp, N. Frye).  

 

Klíčová slova:  
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Abstract: 
 

My work presents a set of motifs (circumstances, barriers, creatures and other phenomena) that 
are connected with passage through the border of the Otherworld in the Celtic and Old Norse 
myths. It should be used as a basic guide for better orientation and understanding of stories 
describing the journey to the Otherworld and confrontation with Otherness in the chosen 
cultural areas. The common framework of these stories is the structure of initiation which is also 
frequently used for interpretation of the examined motifs. A general explanation of the concept 
of Otherness is based on the phenomenological approach (R. Otto, M. Eliade). Some conclusions 
are based also on the psychological approach (J. Campbell, S. Freud) and on the theory of 
narrative (V. J. Propp, N. Frye). 
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„Our myths make and remake us; 
we are what our stories say. 

Our gods have their delight in us.“ 
                        Paul Bibire 
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PŘEHLED OBSAHU JEDNOTLIVÝCH KAPITOL: 
 

I. První kapitola se zabývá úvodem do problematiky. Je v ní krátce vysvětlena iniciační 
struktura, která je základem interpretace zkoumaných příběhů. Dále jsou představeny  
keltské a staroseverské prameny, jejich povaha a jejich vztah k mýtu. 

II. Druhá kapitola vymezuje pojmy „Jiný svět“ a „Jinakost“ a jejich vztah 
k fenomenologickému konceptu posvátna. Dále představuje Jiné světy 
charakteristické pro zkoumané příběhy. 

III. Třetí kapitola představuje soubor motivů, které se vyskytují na hranici Jiného 
světa. Je poněkud netypická svou strukturou a nemusí být čtena jako souvislý 
text. Naopak ji doporučuji číst se čtenáři doposud neznámým příběhem v ruce 
jako pomůcku pro identifikaci Jinakosti a zorientování se v daném příběhu. 
Jednotlivé motivy jsou ilustrovány konkrétními příklady z pramenů a případně 
doplněny krátkou interpretací. Součástí této kapitoly je též přiložené schéma motivů. 

IV. Čtvrtá kapitola stručně shrnuje závěry a interpretace, ke kterým se došlo ve třetí 
kapitole. Také se vrací k problematice konceptu Jinakosti a jejího vztahu k posvátnu. 

 

 

 

TECHNICKÉ POZNÁMKY K CITACÍM A TEXTU: 
 

U irských, velšských a staroseverských pramenů je vždy citován originální název textu. Při první 
zmínce je citován také název překladu, ze kterého jsem čerpala, a zdroj příběhu. Tradičně se irské 
překlady citují v originálním názvu vzhledem k relativní nedostupnosti kvalitních překladů irských 
příběhů. Pokud čtenář zná původní název originálního irského pramene (často existuje několik 
verzí přepisu a překlad názvů příběhů může být volný), mělo by mu to usnadnit cestu k dané 
látce. Co se týče citací ze Starší Eddy, všechny vycházejí z překladu Ladislava Hegera (Edda. Praha: 
Mír, 1962). Citace ze Snorriho Eddy (Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003) 
vycházejí z překladu Heleny Kadečkové.  
 

Ve třetí kapitole čtenář nalezne odsazené pasáže psané písmem světlejší barvy. Tyto části textu 
obvykle obsahují pouze příklady, které ilustrují obecná tvrzení. Nejsou zcela zásadní pro 
pochopení závěrečných interpretací, přesto je nedoporučuji při čtení úplně přeskakovat, protože 
společně s interpretační částí tvoří souvislý text. 
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II..  ÚÚVVOODD  
 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

„Král jednoho dne vyrazil na lov ke břehům řeky Boyne a jeho společníci ho nechali samotného na pahorku. 
Netrvalo to dlouho, a spatřil osamělou zlatovlasou pannu krásných tvarů a světlé pleti, oděnou do zeleného pláště, 
kterak sedí vedle něj na travnaté mohyle.“1 

Třeba takto může vypadat vstup do Jiného světa. Ale co je to vlastně ten Jiný svět?2 A kde 
začínají jeho hranice? Na tyto otázky se práce pokouší odpovědět. 
Hranice Jiného světa nemá podobu určitého území vymezeného konkrétním prostorem. Jiné 
světy samozřejmě nemají žádné pevné hranice. Můžeme ale sledovat určité typické jevy, které 
v příbězích provázejí přechod z Našeho světa do světa Jiného. Práce si tedy klade za cíl představit 
soubor nejčastějších motivů, které se váží k překročení hranice Jiného světa v mýtech a příbězích 
z doby raného a vrcholného středověku v keltském a staroseverském prostoru. Tento přehled by 
měl sloužit jako nástroj pro orientaci a lepší pochopení spletitých příběhů, v nichž bohové někdy 
přijímají lidskou podobu a vchody do zásvětních říší lze najít i v současných mapách, což může 
být někdy matoucí. 

 

1. PRAMENY 
 

Omezení pramenů a jejich výběr jsou asi dva nejproblematičtější aspekty této práce. Samozřejmě 
na úrovni bakalářské práce není možné prozkoumat motivy ve všech dochovaných příbězích, 
které pojednávají o cestě do Jiného světa. Hlavním kritériem pro výběr látek bylo jejich relativní 
stáří (pochází z doby raného až vrcholného středověku) a významný vliv na kulturu dané 
společnosti. Snažila jsem se, aby v práci bylo zastoupeno co největší množství různých typů 
příběhů a různé žánry, které se mohou objevovat. Další problematickou stránkou pramenů je 
propast mezi dobou jejich  zápisu a dobou vzniku, která trvá obvykle několik staletí. Doufám, že 
výběr více než šedesáti příběhů, ze kterého v této práci vycházím, bude mít určitou vypovídající 
hodnotu. Ostatně cílem práce není sepsat seznam všech existujících motivů souvisejících s hranicí 
Jiného světa. Chci zde pouze vytvořit pomůcku, která snad ulehčí orientaci v příbězích 
podobného typu. Čtenář brzy uvidí, že některé z příběhů přímo přetékají motivy souvisejícími 
s přechodem hranice Jiného světa a bude se s nimi proto na následujících stranách setkávat často, 
některé příběhy jich naopak obsahují méně.  

Staroseverský prostor je zde zastoupen řadou příběhů ze Starší Eddy3 a Snorriho Eddy4  (obojí 
zapsáno ve 13. stol.). Tato díla jsou na cesty do Jiných světů velmi bohatá, proto nebylo třeba je 

                                                        
1 Aided Muirchertaig Meic Erca (The Death of Muircertach mac Erca) in Tom P. Cross a Clark Harris Clover, ed., Ancient 
Irish Tales. (NY: Henry Holt & Co, 1936), 518. 
2 Vymezení tohoto pojmu najde čtenář v kapitole „Jiný svět“. 
3 Edda, přel. Ladislav Heger (Praha: Mír, 1962). Konkrétně se jedná o: Píseň o Alvísovi (Alvíssmál), Baldrovy sny (Baldrs 
draumar), P. o Fjölsvinovi (Fjölsvinnsmál), P. o Grímnim (Grímnismál), Grípiho věštba (Grípisspá), Gróina kouzelná píseň 



 
3 

 

oproti roztříštěným irských pramenům příliš doplňovat. Dalším pramenem je Saxo Grammaticus 
a jeho latinsky psané Činy Dánů (Gesta Danorum, 12. stol.).5 Dále dvě ságy o dávnověku: Sága o 
Völsunzích6 (Völsungasaga) a Sága o Hervaře7 (Hervarar saga ok Heiðreks konungs ); a několik ság a 
příběhů o Islanďanech: Sága o Grettim (Grettis saga), Sága o Njálovi (Njáls sága), Sága o Ketilu Hœngovi 8 
(Ketils saga hœngs), Příběh o Þorsteinu Bæjarmagnovi (Þorsteins þáttr bæjarmagns) a Příběh o Þorsteinu 
Uxafótovi (Þorsteins þáttr uxafóts).  

Z velšského prostoru zde dominuje sbírka Mabinogion9 a artušovské látky, které se k ní obvykle 
přiřazují.10 Z irských pramenů jsou alespoň letmo zastoupeny příběhy Mytologického, 
Ulsterského, Ossianského i Královského cyklu. Žánrově se jedná o plavby (immrama), 
dobrodružství (echtra), sny (aisling) a námluvy (tochmarc). Všechny tyto žánry pojednávají svým 
svébytným způsobem o cestách do Jiných světů.  
Orientace v irském materiálu byla zvlášť složitá, protože texty nejsou uspokojivě (a často nijak) 
přeloženy. Některé irské příběhy byly vyprávěny, a tudíž i obměňovány, až do pozdního 
folklórního podání a mýty jsou dochovány pouze jako euhemerizovaná vyprávění. To je také 
důvod, proč jsem se i přes bohatost staroseverských mýtů pojednávajících o činech bohů 
rozhodla zařadit některé ságy a pozdější euhemerizované verze. Právě příběhy o lidech ve 
staroseverském prostoru tvoří styčnou plochu pro srovnávání s irskými materiály. 

 

2. INTERPRETAČNÍ VÝCHODISKA  

A. SPOLEČNÝ JMENOVATEL PŘÍBĚHŮ: INICIAČNÍ STRUKTURA 
 

Velice zjednodušeně lze neexistující „ideální příběh“ o cestě do Jiného světa popsat takto: Hrdina 
se vydávává do říše mrtvých, podstupuje tak symbolickou smrt a dochází k jeho znovuzrození do 
nového života, ve kterém je jeho existence lepší a úplnější.  
Výpravy do Jiných světů bývají proto často vysvětlovány pomocí iniciační struktury. Existuje 
proud badatelů, který hledá za každým mýtem obsahujícím stopy této struktury odraz rituálu.11 
Mně je mnohem bližší názor Jense Petera Schjødta, který tvrdí, že iniciace nemusí být nutně 
rituálním vzorcem, ale je pouhou strukturou sekvencí s určitými typickými 
charakteristikami. Tato struktura může být nezávisle vyjádřena jak v rituálu, tak v narativu.12  

                                                                                                                                                                             
(Gróagaldr), P. o Hamdim (Hamdismál), P. o Helgim, synu Hjörvardovu (Helgakviða Hjörvarðssonar), Druhá píseň o Helgim, vítězi 
nad Hundingem (Helgakviða Hundingsbana II), Brynhildina cesta do podsvětí (Helreið Brynhildar), P. o Hymim (Hymiskviða), P. o 
Hyndle (Hyndluljóð), Skírniho cesta (Skírnismál), P. o Þrymovi (Þrymskviða) a P. o Vaftrúdnim (Vafþrúðnismál). 
4 Snorri Sturluson, Edda a Sága o Ynglinzích, přel. Helena Kadečková (Praha: Argo, 2003). 
5 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX (Suffolk, Rochester, NY: D.S. Brewer, 1998). 
6 Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku, přel. Helena Kadečková, (Praha: Argo, 2011). 
7 Sága o Hervaře (Hervarar saga), přel. Jan Kozák (Praha: Hermann a synové, 2008). 
8 Pouze vyňatý příběh Ketill a þursyně v  Eddica minora. ed. Jiří Starý. (Praha: Herrmann & synové, 2011). 
9 The Mabinogion, trans. Sioned Davies (Oxford; New York: Oxford University Press, 2007). 
10 Konkrétně: Peredur, syn Efrawga (Peredur fab Efrawg), Dáma ze studny (Owain, neu Iarlles y Ffynnon), Culhwch a Olwen 
(Culhwch ac Olwen), Sen Rhonabwyův (Breuddwyd Rhonabwy) a Sen vládce Maxena (Breuddwyd Macsen Wledig), vše z The 
Mabinogion. 
11 Např. Mircea Eliade, Iniciace, rituály, tajné společnosti: mystická zrození (Brno: Computer Press, 2004) nebo Vladimir 
Jakovlevič Propp, Morfologie pohádky a jiné studie (Jinočany: H & H, 1999). 
12 Jens Peter Schjødt, Initiation Between Two Worlds: Structure and Symbolism in pre-Christian Scandinavian Religion (Odense: 
University Press of Southern Denmark, 2008), 70 – 71. 
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Schjødt shrnuje hlavní znaky iniciace takto: 13 

i. Jedná se o nevratný proces, ve kterém dochází k přesunu jedné nebo více osob mezi 
tímto světem a Jiným světem. Tomu, kdo procesem projde, se navždy změní 
společenský status. Svět, do kterého se hrdina vrací, pro něj není tím samým světem, ač se 
vnějšímu pozorovateli může stejným zdát.  

ii. Iniciace má tripartitní strukturu, tj. fázi separace, přechodu a reintegrace.14 Schjødt 
navrhuje jiné možné dělení na pět fází: 1) počáteční fáze 2) separace 3) liminální fáze 
4) reintegrace 5) finální fáze. K tomuto dělení budu později odkazovat při interpretaci 
příběhů. Další podmínkou tohoto procesu je, že status toho, kdo iniciací projde, je vždy 
na konci vyšší než na počátku. 

iii. Pro iniciaci jsou typické opoziční páry: liminální (to co je součástí řáduJiného světa) 
versus neliminální (to co patří našemu řádu). 

iv. V liminální fázi je dosaženo numinózní moudrosti (nebo alespoň objektu, který je jejím 
symbolem), která je hlavní příčinou změny statusu hrdiny.  
 

Nyní jsem čtenáři prozradila možná interpretační východiska, která lze aplikovat na motivy 
později zkoumané v této práci. V příbězích o cestách do Jiných světů se skutečně více či méně 
explicitně objevuje podobná struktura, ale ne každá iniciace musí nutně končit úspěchem. 
Ještě než přikročíme k výkladu jednotlivých motivů, je třeba představit povahu zkoumaných 
příběhů.  

 

B. VZTAH ZKOUMANÝCH PŘÍBĚHŮ K MÝTU 
 
Vybraný pramenný materiál obsahuje mýty, euhemerizované mýty a dokonce žánr středověké 
romance. Romanci a některé později zaznamenané příběhy jsem se rozhodla zařadit, protože 
v nich zůstaly obrazy překračování hranic, které jsou vlastní mýtům. Tyto obrazy nám možná 
pomohou vidět hranice Jiných světů komplexněji a odhalí, na jaké další motivy se můžeme v o 
něco strožejším mytickém materiálu zaměřit. 

Nemám v úmyslu zde pojem mýtus striktně omezit konkrétní definicí, ale nebude na škodu, 
pokud přiblížím dva přístupy k mýtu, které mou práci nejvíce ovlivňují. 

Jens Peter Schjødt při svém pokusu o vymezení mýtu tvrdí, že svou roli nehraje pouze „kritérium 
pravdivosti“, tedy fakt, že lidé považují takový příběh za pravdivý. Důležitějším má být pro 
identifikaci mýtu skutečnost, že významně ovlivňuje chápání a prožitky jedince i společnosti. 
Dále mýtus musí obsahovat vazbu k Jinému světu a jeho aktéři mají být bohové nebo lidé, kteří 
s Jinými světy interagují.15 Z předchozích kritérií tedy vyplývá, že pro Schjødta nelze jasně určit 
hranici mýtu a příběhu jiného žánru, který má kulturní dopad a je mýtu podobný svou 
strukturou.16 Nakonec by ani nebylo užitečné, abychom mezi žánry tvořili neprostupné bariéry.17  

Jiný přístup k mýtu zastává Northrop Frye. Ten se sice pohybuje zejména v poli literární vědy, 
která nemusí vždy vyvozovat závěry platné i pro religionistické bádání, ale jeho kritéria rozlišující 
romanci a mýtus pro nás mohou být přinejmenším inspirativní. Mýtus je podle něj příběh, ve 
                                                        
13 Ibid., 72 – 82. 
14 Toto dělení vychází z pojetí rituálu Arnolda van Gennepa (van Gennep, Arnold. Les rites de passage: Etude 
systématique des rites. Paris: Picard, 1991). 
15 Schjødt, Initiation Between Two Worlds, 65. 
16 Nedokážeme tedy přesně rozpoznat rozdíl mezi mýtem, pohádkou, legendou nebo středověkou romancí. 
17 Schjødt, Initiation Between Two Worlds, 66. 
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kterém je hrdina z podstaty nadřazený lidem (tedy i čtenáři či posluchači) a jejich okolí.18 Pro 
Fryeho je každý takový hrdina bohem. Oproti tomu hrdina romance je čtenáři nadřazen 
postavením, jedná se tedy o lidskou bytost konající výjimečné a podivuhodné činy.19  
Tato tvrzení můžeme snadno ilustrovat příklady. Bůh Óðinn je nadřazen člověku z podstaty, 
neboť má nadlidské schopnosti. Příběhy, ve kterých je hlavním aktérem, tedy můžeme jasně 
klasifikovat jako mýty. Složitější situace by nastala například s irským Cúchulainnem, který je 
podle příběhů člověkem. Pokud však podrobněji prozkoumáme jeho činy, zjistíme, že jich 
obyčejný smrtelník zcela jistě není schopen. Jeho nadpřirozené nadání i hrůznost jsou mu 
vrozené, má tedy božský status, a proto se i zde jedná o mýtus. Oproti tomu Hervör20 nebo 
Máeldúin,21 o kterých bude často řeč, jsou ryze lidští hrdinové, ač mají jistě výjimečné schopnosti 
a zažívají neobyčejná dobrodružství. Vyprávění o nich můžeme tedy považovat za romance. 

K tomuto rozdělení mýtu a romance si dovolím ještě přidat postřeh vztahující se k iniciační 
struktuře. Mýty, jak je vymezuje Frye, obvykle dobře odpovídají výše zmíněné tripartitní struktuře 
a více či méně souhlasí se Schjødtovou definicí iniciace. Oproti tomu v romanci se příběhy 
mnohdy značně komplikují, obvykle řetězením prožitků v Jiných světech (ty často nejsou tak 
hluboké jako v mýtu, což se vynahrazuje jejich kvantitou). Northrop Frye tvrdí, že ideální 
romance vypadá jako nekonečný seriálový příběh, jehož hlavní hrdina se nevyvíjí,22 což ovšem 
iniciačnímu schématu silně odporuje. Například Máeldúin navštěvuje během svého dobrodružství 
přes pětadvacet míst, která bychom mohli charakterizovat jako Jiná (pravděpodobně řada z nich 
kdysi mohla mít mnohem plnější podobu než jejich pozdní popis) a setkává se s jejich obyvateli. 
Ač tento příběh již není mýtem, jistě by byla škoda, kdybychom takové bohatství říší ze zkoumání 
hranic Jiných světů vynechali.  

 Frye přichází ještě s jednou pomůckou pro rozpoznání mytického jádra v romanci: v pravé 
romanci je nepřítelem člověk. Čím blíž má romance k mýtu, tím víc je hrdina božský a 
nepřítel démonický.23 A hrdinové artušovských romancí mají jednoznačně démonické nepřátele. 

 
 

                                                        
18 Northrop Frye, Anatomie kritiky: Čtyři eseje (Brno: Host, 2003), 49. 
19 Ibid., 50. 
20 Hervarar saga z Sága o Hervaře, přel. Jan Kozák (Praha: Hermann a synové, 2008). 
21 Immram Curaig Máele Dúin (Plavba člunu Máeldúinova z Daniel Samek a Eva Hladká-Kučerňáková, ed. Bájné plavby do 
jiných světů. Praha: Argo, 2010), 40 - 63. 
22 Frye, Anatomie kritiky, 216. 
23 Ibid. 
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IIII..  JJIINNÝÝ  SSVVĚĚTT  
  

1. Vymezení pojmu 
 

Konečně se dostávám k vymezení termínu „Jiný svět“. Obecně řečeno je Jiný svět takový svět, 
který není vlastní hrdinovi daného příběhu. Jinakost je tedy tím, co pro hrdinu není běžné a co 
svým způsobem uniká jeho chápání. Jiný svět může být zobrazen jako ponurá zásvětní říše, někdy 
se však posune pouze do sousední země, jejíž zvyky působí z perspektivy hrdiny stejně podivně. 
Jiný svět je pro hrdiny vlastně Novým světem.24 Motivy a symboly, které budou později probírány 
v této práci, dobře vystihovaly obraz Jinakosti v pojetí daných kultur. Již zde bylo řečeno, že 
v liminální fázi, tedy v Jiném světě, hrdina dosahuje numinózní moudrosti nebo objektu, který ji 
symbolizuje.  

Jinakost se totiž svou povahou blíží fenomenologickému konceptu posvátna.25 V Jiných 
světech sídlí něco „zcela Jiného“ (ganz Andere), tajemného, vznešeného, přitažlivého i 
děsivého.  

To, jakou na sebe Jinakost bere podobu, úzce souvisí s pojetím kosmu dané kultury, a protože se 
staroseverské a keltské představy v tomto ohledu liší, jsou i podoby Jiných světů různé. 
Staroseverský prostor situuje bohy a lidi do středu kosmu. Jejich svět je součástí řádu a vše, co 
tento svět obklopuje, náleží chaosu.26 John McKinnell se tímto prostorem zabýval a došel proto 
k názoru, že typickými reprezentanty Jinakosti jsou zde þursové, obludy, vědmy a dvergové.27 
Tento svět je vypodobněn v symbolech, které náleží tomu, co Northrop Frye nazývá démonickou 
obrazností. 28 Jedná se o svět, který se našim touhám zcela příčí, říši plnou zmatku a dilemat. Pokud 
v tomto světě naváže hrdina erotický vztah, bude jeho žena blízká nevěstce či čarodějnici a vazba 
bude mít podobu divoké a destruktivní vášně, posedlosti. Svět zvířat zde představují různé 
nestvůry, dravé šelmy, vlci, hadi a draci. Příroda se přetváří do obrazu temného lesa, pusté pláně 
či skal, kde sídlí dvergové a þursové. Voda může mít podobu vzdálených moří, ve kterých 
hrdinové potkávají mořské příšery. 

 
U Keltů je svět lidí poset vstupy do božských sídel (sídy), Jiný svět tedy není na okraji a není nutně 
vyobrazen jako chaos. Řád jiného světa se ovšem od našeho řádu liší, někdy může být dokonce 
chápán jako lepší. V Jiném světě spíše než démoni sídlí bohové nebo krásné ženy. Obyvatelé sídů 
jsou lepší než lidé a jejich sídla jsou plné zlata a krásy. Takový svět odpovídá Fryeho apokalyptické 
obraznosti29, která se odehrává na nejvyšší rovině lidské touhy. Říše zobrazené touto perspektivou 
mají podobu dokonalých lidských výtvorů,30 sady v sídech jsou plné plodů, přestože je zároveň vše 

                                                        
24 Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků (Praha: Portál, 2000), 31. 
25 Rudolf Otto, Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě (Praha: Vyšehrad, 1998), 20 - 53. 
26 Více o staroseverském pojetí kosmu např. v článku: Jiří Starý a Jan Kozák, „Hranice světů: Staroseverský Midgard 
a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích.", Religio 2010, č. 1: 31 – 58. 
27 John McKinnell, Meeting the other in Norse myth and legend (Woodbridge, Suffolk, Rochester, NY: D.S. Brewer, 2005), 
4. 
28 Frye, Anatomie kritiky, 170. 
29 Ibid., 157. 
30 Ibid., 163. 
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v plném květu. Freudiánská interpretace by nejspíš označila tyto světy za splněná přání, která se 
stala součástí kolektivního snu, mýtu.31 
 
Jak z příběhů uvidíme, v obou případech existují výjimky z těchto základních poloh. I v temném 
světě démonů se někdy najde bohatství a v pozlátku splněného snu se odráží určitá hrozivost. 
Pokud jsem popsala Jinakost jako koncept blízký posvátnu, tyto dvě charakteristické podoby 
vyobrazených Jiných světů dobře odpovídají dvěma pólům, kterých může posvátno nabývat. Jsou 
děsivé a zároveň přitažlivé, tremendum et fascinans. 
 
  

                                                        
31 Sigmund Freud, Výklad snů (Pelhřimov: Nová tiskárna, 2003), 70 – 84. 
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2. Jiné světy ve staroseverské literatuře: obři a mrtvoly 

Þórr: 
„Cos to za mládence? 
Jak z vosku máš nos. 

Byl jsi snad mezi mrtvými v noci? 
Obrům se podobáš 

úplně postavou, 
pro nevěstu ses nenarodil.“ 

Alvíss: 
„Alvíss se jmenuji, 
pod zemí bydlím, 
mé sídlo je v skále. 

Dlouhou vážím cestu (...)“32 

Již bylo řečeno, že ve staroseverském prostoru se Jiné světy vymezují proti říši bohů (Ásgarðu) 
nebo lidí (Miðgarðu) v závislosti na perspektivě hrdiny daného příběhu. Bohové na svých 
výpravách do Jiných světů obvykle míří do sousedních zemí patřících þursům33 nebo do 
podsvětní říše. Lidé se zase často setkávají s Jinakostí v mohylách, kde komunikují s mrtvými. Jak 
jsem předestřela v minulé kapitole, kontakt s Jinakostí nebývá pro seveřany obvykle nijak 
příjemným. 

 

A. Jötunheimr a Útgarðr 
 

Jedná se o říše þursů a démonů, které stojí (podobně jako Hel) na okraji kosmu, mimo řád. 
Þursové jsou hlavními protivníky bohů a zejména Þórr nachází potěšení v jejich likvidaci. 
Navzdory tomu jsou bohové někdy přitahováni obryněmi a nacházejí si v této říši také nevěsty. 
Pro překročení hranice mezi božským a démonickým světem na sebe někdy obě strany berou 
zvířecí podobu. Při cestách do těchto míst může docházet k tomu, že jsou návštěvníci oblouzeni 
šálením zraku nebo se oproti světu okolo stávají zcela maličkými. Sídla obrů jsou chráněna strážci 
a plamennými valy. Také bychom měli připomenout existující inverzní příběhy, kdy bytost 
z Jiného světa přichází do Ásgarðu a tam si vyhlédne partnera. Jedná se o příběh stavitele 
Ásgarðu, tedy obra, který si odměnou za vykonanou práci žádal bohyni Freyju,34 nebo obryně 
Skaði , která sice chtěla původně pomstít otce, ale nakonec na usmířenou raději přijala ženicha 
z božského rodu.35 Dále sem můžeme zařadit i výše citovaný příběh dverga36 Alvíse, který prahne 

                                                        
32 Alvíssmál, 2 – 3. Úryvek dobře ukazuje prostupnost chápání různých typů Jinakosti. Alvíss je označen za mrtvolu, 
vzápětí ho bůh nazve obrem, přitom se jedná o dverga (trpaslíka). Vše, co je Jiné a cizí, je si (možná nejen) 
v archaickém myšlení určitým způsobem podobné.  
33 Srov. Þurs in Rudolf Simek, A Dictionary of Northern Mythology (Boydell & Brewer Incorporated, 1993), 333. Þursové 
představují démonický národ, obvykle se Þurs překládá jako „obr“. Do kategorie „obři“ ve staroseverském prostoru 
spadají ještě další pojmy pro příbuzné démonické bytosti (pl. jötnar, hrímþusar, risar). 
34 Gylfaginning, kap. 42 (Gylfiho oblouzení z Edda a Sága o Ynglinzích, přel. Kadečková). 
35 Skáldskaparmál, kap. 3 (Jazyk básnický z Edda a Sága o Ynglinzích, přel. Kadečková). 
36 Srov. dvergr in Simek, A Dictionary of Northern Mythology, 67. 



 
9 

 

po nevěstě z rodu Ásů.37 Zatímco cesty bohů do světa obrů končívají nakonec víceméně 
úspěchem, aktéři inverzních příběhů dopadají vždy špatně.38 

 

B. Hel39 
 

Ve staroseverských představách existuje několik typů zásvětí, ale z nich je pouze říše Hel vnímána 
jako svět, který je bohům skutečně cizí. Hel je říší bez návratu a bez naděje, které vládne 
stejnojmenná dcera zlomyslného Lokiho a obryně Angrboðy. Samotné slovo hel je nejčastěji 
používáno ve smyslu „smrt“.40 Podle Snorriho chmurného popisu nalezneme její svět 
v Niflheimu, tedy v mrazivé bezútěšné krajině. Poskytuje domov těm, kdo zesnuli na nemoc či 
stáří.41 Její síň Ledovlhkou obklopuje mohutná mříž, též vlastní misku Lačnost, nůž Hlad a Lůžko 
chorých.42 Samotná vládkyně je napůl barvy normální pleti a napůl blár ,43 temně modrá. Její druhá 
polovina je tedy popsána barvou obvykle líčící vzhled mrtvoly.44 Prostředkem, který 
v představách seveřanů přepravuje mrtvého do tohoto světa, je pohřební loď.45 Je otázkou, 
nakolik můžeme lodě v keltských příbězích o plavbách do Jiných světů chápat jako analogii 
k tomuto jevu. Důležitou roli hraje Hel v okolnostech týkajících se Baldrova pohřbu a pokusech 
o jeho vyvedení z onoho světa. Bůh Óðinn cestuje do Helu na výjimečném koni Sleipnim 
v Baldrových snech,46 kdy vyzvídá sled budoucích událostí od mrtvé vědmy. Sleipnir je schopen 
nejen se do podsvětí dostat, umí se z něj i živý vrátit. Hermóðr se později do Helu vydává na 
stejném koni. Z jeho příběhu se dozvídáme o strážkyni podsvětí Móðguðr a vysoké mříži 
(helgrind), kterou je třeba při cestě přeskočit.47 Další postavou, která na ono místo cestuje, je 
Brynhildr.48 Její pouť však podle všeho nemá iniciační tečku v podobě „cesty zpět“. 

 

C. Mohyla 
 

Pojetí mohyly jako místa vhodného pro setkávání se Jinakostí je nepřehlédnutelné v pozdějších 
příbězích a ságách, tedy tam, kde jsou hrdinové příběhů lidští. Tato Jinakost je obvykle vykreslena 
jako setkání s mrtvým obyvatelem mohyly (haugbúi či draugr) nebo s valkýrou či dvergem.49 

                                                        
37 Alvíssmál, 1. 
38 Srov. „Negative Reciprocity" in Margaret Clunies Ross, Prolonged echoes: Old Norse myths in medieval Northern society, 
The Viking collection v. 7, 10 (Odense: Odense University Press, 1994), 103 - 143. 
39 Na tomto místě je třeba zmínit dílo Hildy Roderick Ellis Davidson, The Road to Hel: A Study of the Conception of the 
Dead in Old Norse Literature (Greenwood Press, 1968). Davidson se zabývala souborem motivů, které se objevují při 
cestě do Helu: ohnivá zeď, kouzelný kůň, tma, voda, kterou je třeba překročit, bariéra, strážící psi a strážcové na 
mohylách. Snad se mi podaří její soubor srovnáním s dalšími materiály doplnit. 
40 Richard Cleasby, Guðbrand Vigfússon. An Icelandic-English dictionary, 2nd ed. (Oxford: Clarendon press, 1957), 
s.v. hel. 
41 Gylfaginning, kap. 34.  
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Výraz blár sem hel znamená doslova: „černomodrý jako smrt“. 
45 Vykreslená například ve scénách z Baldrova pohřbu, výčet archeologických nálezů takovýchto lodí nalezneme v 
Davidson, The Road to Hel, 16 – 17. 
46 Baldrs draumar, 2 - 4. 
47 Gylfaginning, kap. 49. 
48 Helreið Brynhildar, próza. 
49 Přesněji řečeno, dvergové obývají kameny, které jsou strukturálně podobné mohylám. 
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Loupežná výprava do mohyly (haugbrot) je motivována získáním slávy a cenností.50 Obyvatel 
mohyly se obvykle probudí v okamžiku, kdy se návštěvník chystá odejít s jeho pokladem, a 
dochází k souboji. V blízkosti mohyly může hrdina získat rodový meč, kouzlo, dar řeči či 
poezie.51 Z příběhů uvidíme, že v okolí mohyly často hoří mohylový oheň (haugaeldr). Se vstupy 
do mohyl, kopců a skal se často setkáváme také v pozdním islandském folklóru,52 namísto 
mrtvých se v nich však nachází příslušníci skrytého lidu (huldufólk), kteří často potřebují s něčím 
pomoci nebo se zamilují do člověka. 

Cesty do mohyl se objevují i ve Starší Eddě. V Písni o Svipdagovi hrdina navštěvuje mohylu své 
mrtvé matky a dostává ochranná kouzla a rady na cestu. 53 V Písni o Sigrdrífě se zase mluví o kopci, 
na kterém září světlo, jakoby hořel oheň. 54 Jedná se tedy nejspíš o mohylu, kde leží uspaná 
valkýra, jakoby byla mrtvá, a musí být hrdinou nejprve probuzena z kouzelného spánku. V Sáze o 
Völsunzích je pro překonání mohylového ohně důležitý kůň Grani,55 v mnoha ohledech je 
podobný Sleipnimu, který dokáže překonat mříž Helu.  
Jiné setkání s mrtvou duší se neodehrává v mohyle, ale u hrobu vědmy,56 který se nachází v Helu. 
Zdá se, že ve staroseverské obrazivosti existuje pevnější sepjetí představy hrobu či mohyly a 
Helu. Samozřejmě všechna tato místa spojuje smrt a jejich mrtví obyvatelé, ale mříž typická pro 
Hel se může objevit také v blízkosti mohyly.57 Možná je tedy mohyla chápána jako pozemská 
reprezentace Helu. Obyvatelé mohyl probuzení z věčného spánku nebývají příliš vlídní, jsou 
ospalí58 a nechce se jim rozmlouvat s návštěvníky: „Nerada jsem mluvila, nyní už mlčím.“ 59 

  

                                                        
50 Jan Kozák a Kateřina Ratajová, „Mrtví a jejich poklady", Archeologické rozhledy (LX 2008): 22. 
51 Ibid., 27. 
52  Žena ze Skeimstaðu, Skrytci z Elfích skal, Salašnice, Cesta Björna Pstoužka do Pahorku, Elfka od jezera Ullarvatn a mnoho 
dalších, všechny tyto příběhy najdeme ve sbírce Jón Árnason, Mrtvému nože netřeba, přel. Ilona Gottwaldová (Praha: 
Argo, 2008). 
53 Gróagaldr, 6 - 14. 
54 Sigrdrífumál, próza. 
55  Völsungasaga (Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku, přel. Kadečková), kap. 29. 
56 Baldrs draumar, 3 - 5. 
57 Hervarar saga, kap. 3. 
58 Hyndluljóð, 46. 
59 Baldrs draumar, 7, 9 a 11. 
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3.  Jiný svět v keltském prostoru: irský síd a velšský Annwn  
 

Conle: 
„Odkud přicházíš, paní?“ 

 
Žena v cizokrajném odění: 

„Přišla jsem ze zemí, v nichž není smrti ni hříchu. Máme tam věčnou hostinu, bez potřeby 
obsluhy. Mír u nás vládne bez sváru. Bydlíme ve velkém pahorku, a proto nás zvou lidem sídu.“60 
 

A. Síd 
 

Jinakost v irském prostoru sice vstupuje do našeho světa také z pahorků a mohyl, dobrodružství 
v příbězích však oproti těm staroseverským nebývá líčeno jako kontakt se světem mrtvých. 
Pahorky v příbězích jsou tedy chápány jako brány do sídů, sídel národa božských bytostí Tuatha 
Dé Danann. Zdá se, že takovými pahorky je poseto celé Irsko i Británie61 a jedná se o místa jasu a 
radosti, jejichž obyvatelé neznají smrt. Příbytky jsou často obývány krásnými ženami, které se 
v pozdějším folklóru proměňují v pověstné fairies.62 Žánr, ve kterém lidský hrdina cestuje do sídu, 
se nazývá „dobrodružství“ (sg. echtra).63 Problematickou složkou u irského materiálu (a zvláště 
příběhů Mytologického cyklu) je naše neschopnost v něm přesně rozlišit, nakolik hrdina ze 
své perspektivy vnímá síd jako Jiný. Pokud je hrdinou příběhu euhemerizované božstvo, je 
toto místo chápáno prostě jako příbytek jiného božstva, byť třeba nepřátelského. Čím víc je 
hrdina příběhu vnímán jako člověk,64 tím víc je pro něj síd sídlem Jinakosti.  

Pokud jsme ve staroseverském prostoru mohli pozorovat zvláštní propojení představy mohyly a 
vzdáleného Helu, v irském prostoru funguje podobné propojení: totiž sídu v pahorku s blaženou 
ostrovní říší. Pahorek i mohyla jsou místa snadno dosažitelná z našeho světa, ale skrz 
kontakt s jejich obyvateli se hrdina snadno může dostat na periferii, do vzdálených krajin 
mimo známý svět. Blažené ostrovy bývají obvykle chápány jako zásvětní říše, ale možná se 
původně jednalo o domov Jiných bytostí a bohů a až s příchodem křesťanství se tyto země staly 
synonymy k říši smrti.65 Návštěvy takových světů nacházíme v žánru „plavby“ (sg. immram)66 a 
objevené světy jsou pak nazývány jako „Země žen“ (Tír na mBan), „Země živých“ (Tír na mBeó), 
„Země mládí“ (Tír na nÓg), „Země slibů“ (Tír Tairngire), „Pláň radosti“ (Mag Mell), „Donnův 
příbytek“ (Teach Duinn) nebo případně ostrov „Dvojče jabloní“ (Emain Ablach). Zdá se, že mezi 
obyvateli těchto ostrovů a lidem ze sídu neexistuje žádná ostrá hranice. 

 

                                                        
60 Echtra Conli maic Cuinn Chétchathaig (The Adventures of Connla the Fair) in Tom P. Cross a Clark Harris Clover, ed., 
Ancient Irish Tales. (NY: Henry Holt & Co, 1936), 488. 
61 Eleanor Hull, „The Developement of the Idea of Hades in Celtic Literature", Read at Meeting 1907, 
Vol. 18 č. 2: 140. 
62 John Carey, „The Location of the Otherworld in Irish Tradition", in The Otherworld Voyage in Early Irish Literature - 
an Anthology of Criticism (Dublin: Four Courts Press, 2000), 118. 
63 Ibid., 113. 
64 Není tedy člověku nadřazen „z podstaty“, ale pouze postavením, viz dělení Northropa Fryeho v kapitole „Vztah 
zkoumaných příběhů k mýtu“. 
65 Hull, „The Developement of the Idea of Hades in Celtic Literature", 140. 
66 Někdy je podmínkou pro zařazení do tohoto žánru skutečnost, že hrdina musí během plavby po moři navštívit 
několik ostrovních světů. Pokud je cílem jen jediný ostrov, je zařazení sporné a příběh může být chápan i jako 
„dobrodružství“. V této práci rozumím „plavbou“ jakýkoliv příběh, který má v názvu slovo „immram“. 
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B. Annwn 
 

O velšské zásvětní říši pojednává méně příběhů, jisté ale je, že se svému irskému protějšku 
v mnohém podobá. V Annwnu neznají nemoc či hlad a také tato říše je vyobrazením věčného 
blahobytu. Vstup do Jiného světa střeží Cŵn Annwn, velicí zářivě bílí psi s červenýma ušima, a 
podobné barvy je i místní dobytek. Vládne zde Arawn (či jeho pozdější varianta Gwyn ap Nudd), 
který je barvitě popsán v Mabinogionu. Setkání s vládcem bývá obvykle líčeno jako lovecká scéna. 
Arawn přijíždí k lidskému králi Pwyllovi67 na grošákovi68 a je oděn do šedého loveckého úboru. 
Vládce zásvětí osočí Pwylla z toho, že se při lovu chová nečestně a Pwyll to chce napravit. Tak se 
dostává do Annwnu, který je popsán jako báječné místo plné bohatství a nádherných budov. Jeho 
král i poddaní nosí oděvy z hedvábného brokátu a paní této říše má být nejkrásnější a 
nejvznešenější ženou na světě. Je pravděpodobné, že z Annwnu pochází také Pwyllova nevěsta 
Rhiannon, neboť poprvé ji zahlédne v blízkosti pahorku. Má též brokátový oděv a jede na zářivě 
bílém kouzelném koni. Další popis této oblasti najdeme v Llyfr Taliesin, XXX., konkrétně 
v příběhu Vyplenění Annwnu (Priddeu Annwfn), ve kterém Artuš s družinou cestuje do zásvětních 
království, aby dostal kouzelný kotel.69 Zásvětní pevnost je zde nazývána Caer Sidi,70 také Čtyřrohá 
pevnost, Královská pevnost, Bohatá pevnost, Pevnost veselí nebo Skleněná pevnost.71 
Pravděpodobně se zde má jednat o několik různých míst v rámci Annwnu.  

 

JINÝ SVĚT: SHRNUTÍ 
 

Z předchozího textu se může zdát toto dělení Jiných světů poněkud černobílé. Pokud čtenář 
nabyl dojmu, že když se vydá na cestu do Jiného světa z Irska, najde krásnou říši plnou žen a 
bohatství, zatímco pokud se odebere na podobnou výpravu z Islandu, nečeká ho nic než nevrlí 
þursové a ledová pustina, je třeba jeho mínění trochu poopravit. Toto je pouze obecné rozvržení 
a čím pozdějším materiálem se budeme zabývat, tím méně bude platné. Čím blíž má daný pramen 
k folklórnímu vyprávění, tím větší je pravděpodobnost, že se Islanďan při svém dobrodružství 
ocitne ve světě skrytého lidu, který bude neméně báječný než síd. A naopak v irském prostoru 
existují výjimky v podobě navštívení „domu smrti“72 a různých nepříjemných setkání s démony.  
Navíc ani pojetí těchto říší nemusí být tak jednoznačné, jako se na první pohled zdá. Vždyť ze 
světa obrů návštěvníci obvykle donesou domů něco užitečného a vzácného, zatímco zářivá říše 
plná krásných žen se často hrdinovi stane zlatou klecí. 
 

                                                        
67 Pwyll, Pendefig Dyfed; in The Mabinogion, 3 - 5 . 
68 Srov. motiv „Typická fauna“ v kapitole „Další znaky Jiného světa“. 
69 Podle některých výkladů se má jednat o předobraz Svatého grálu. Kotel je častým cílem výpravy do Jiného světa i 
ve staroseverském prostoru. 
70 Význam slova „Sidi“ je pravděpodobně spojen s irským „síd“. (John Carey, „The Location of the Otherworld in 
Irish Tradition", in The Otherworld Voyage in Early Irish Literature - an Anthology of Criticism Dublin: Four Courts Press, 
2000, 119). 
71 Book of Taliesin, XXX., 1 – 6 in William F. Skene, The Four Ancient Books of Wales (Edinburgh: Edmonston and 
Douglas, 1868), 264. 
72 Viz příběh Togail Bruidne Dá Derga in Jeffrey Gantz, Early Irish Myths and Sagas (London: Penguin Books Limited, 
1981), 61 - 106. 
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IIIIII..  HHRRAANNIICCEE  JJIINNÉÉHHOO  SSVVĚĚTTAA  
 

Když čtenář získal alespoň obecný přehled o tom, co všechno může být zkoumanými kulturami 
vnímáno jako Jiný svět, pravděpodobně také pochopil, že jeho hranice není tvořena obyčejnou 
zdí s vrátky, kterými by mohl kdokoliv libovolně procházet tam i zpět. Jak tedy zachytit její 
nestálou podobu? 

 

Můžeme se pokusit pojmout přechod do cizích světů pomocí několika základních ukazatelů, 
které hrdinu navádějí správným směrem. Prvně je třeba říci, že překročení hranice Jiného světa 
často předcházejí typické okolnosti. Pak může následovat samotný vstup, jakási brána do 
Jiného světa, která je otevřená často jen za oněch určitých okolností a nabývá různých podob. 
Před touto pomyslnou branou, nebo místo ní, může v příběhu stát překročení jakési bariéry, 
která bývá překonávána specifickými prostředky. Někdy jsou předchozí tři ukazatele v příbězích 
natolik nenápadné, že je potřeba se zorientovat až podle některých vnějších znaků, kterými Jiný 
svět často disponuje. Posledním mým úkolem je představit úlohy bytostí, se kterými se hrdina při 
přechodu do Jiného světa setkává. Ty jsou pevně spjaty s prostředím, do kterého jsou zasazeny, a 
hranice by bez nich nemohla být překročena. 

11..  OOKKOOLLNNOOSSTTII  PPŘŘEEJJÍÍCCÍÍ  PPŘŘEEKKRROOČČEENNÍÍ  HHRRAANNIICCEE  JJIINNÉÉHHOO  SSVVĚĚTTAA  
 

Na první pohled se může zdát, že spolu okolnosti předcházející vstupu do Jiného světa nemají 
mnoho společného. Hrdinu lze uvést do Jiného světa těmito způsoby: může usnout a snít, může 
se setkat s Jinakostí v rámci slavení důležitého svátku nebo během lovu. Přesto mezi těmito 
motivy existuje určitá spojitost. 
. 

AA..  SSPPÁÁNNEEKK  
 

Spánek je prvním motivem, který předchází hrdinově cestě do Jiného světa. Sen (nebo čas těsně 
po probuzení) je ideální příležitostí pro návštěvu budoucí družkou, cizinkou, jejíž zjevení 
určitým způsobem zastaví plnohodnotnou existenci hrdiny v tomto světě. Pokud s ní 
nemůže okamžitě být, rozhodne se ji hrdina urychleně dostat do své reality, i kdyby to mělo 
znamenat jeho cestu do Jiného světa. Můžeme to přičítat tomu, že žena zjevená ve snu je Jiná než 
ženy v jeho domácím světě (ač jakákoliv žena má vždy pro muže určitý potenciál Jinakosti), a tím 
je pro něj i mimořádně přitažlivá. 

Například vládce Maxen73 spatří ve snu dívku zářící jako slunce a sedící na židli z rudého zlata. Tuto 
ženu pak najdou jeho poddaní v Anglii. Brana zase navštíví po probuzení ze snů královna Země žen, 74 
která ho vyprávěním o své krásné domovině zláká k výpravě do této říše. Spánek na Brana přišel 
společně s lahodnou hudbou Jiného světa, podobně jako je tomu v dalším příběhu o Óengusovi,75 

                                                        
73 Breuddwyd Macsen Wledig (The Dream of Emperor Maxen)  in The Mabinogion, 104. 
74 Immram Brain maic Febail (Cesta Brana, syna Febalova, a jeho dobrodružství) z Daniel Samek a Eva Hladká-Kučerňáková, 
ed., Bájné plavby do jiných světů (Praha: Argo, 2010), 29. 
75 Aislinge Oenguso (The Dream of Óengus) in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 107 - 112. 
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kterého navštěvuje jeho budoucí labutí družka ve snu a hraje mu na tympán.76 Óengus pak onemocní 
láskou k této dívce a jeho lidé (podobně jako v případě Maxena) tuto ženu hledají a najdou ji u Jezera 
dračích úst. Cúchulainn77 také usíná a zdají se mu sny o dvou krásných ženách, jedna z nich ho ohromí 
natolik, že kvůli podobné nemoci, jakou trpěl Óengus, nemůže celý rok vstát z postele a jeho manželka 
se kvůli tomu značně rozčiluje. Cúchulainn pak svou milenku chce vzít domů jako svou novou ženu, ale 
jeho manželka mu připomene zřejmou věc, totiž že na jeho nové partnerce oproti ní není nic lepšího, 
kromě jediného, totiž že je pro něj cizí, tedy Jiná. 

 
Sny, které se zobrazují při kontaktu s bytostmi z Jiných světů, mohou mít také podobu jakéhosi 
věštebného vidění věcí budoucích či minulých.  

Například budoucí král Conn je při takové vizi obsluhován samotnou Vládou Irska (Flaith 
Érenn).78 Ona a bůh Lugh, které spatřil během vidění, mu zajistí do budoucna královskou funkci. 
Ve snu, který se na podlaze nuzného a špinavého domu zdá Rhonabwyovi,79 se zjevuje družina 
krále Artuše (je to zjevení z dávných časů, Jiné doby). Rhonabwy je obdarován kouzelným 
prstenem, který způsobí, že si celé vidění zapamatuje. Kromě proroctví z dávných věků najdeme 
ještě jedno prorocké vidění, které předchází cestě do Jiného světa, totiž Baldrovy sny.80 Neznáme 
sice přesnou podobu jejich tíživého obsahu, ale víme, že se kvůli nim Óðinn vydal k hrobu 
vědmy do podsvětní říše Hel, aby od ní vyzvěděl víc.  

Někdy jsou hrdinové při konfrontaci s Jinakostí uspáni za trest. 
 Je to případ Máeldúina,81 který je uspán za drzost své posádky, neboť vyzvídala od jejich 
hostitelky, zda bude s Máeldúinem spát. Odpovědí jim bylo, že se všichni muži ráno probudili 
na útesu uprostřed moře. Brynhildr82 je také uspána za trest, samotným Óðinem, a sama svým 
spánkem, který je podobný smrti, určitý Jiný svět konstituuje. Obraz, jakým je vylíčen její trest, 
má blízko k popisu mrtvých v mohylách. Také v tomto vyprávění se objevuje okolo Hindské 
hory, kde je uspaná, mohylový oheň.  

V archaickém myšlení je spánek často chápán jako stav blízký smrti, což si můžeme ilustrovat 
výstižným zlomkem z poněkud vzdálenější kulturní oblasti:  

„Člověk si v noci zapaluje světlo - 
       jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak; 
  živý se dotýká mrtvého, 
       když spí, má vyhaslý zrak; 
 probuzený se dotýká spícího.“83 

Možná proto mu můžeme v příbězích rozumět jakožto rituální náhražce liminální fáze a možná 
proto hrdinové mohou snadněji spatřit zásvětí, když spí. 

                                                        
76 Tympán ze starých irských příběhů je malý strunný nástroj, nikoliv dnešní buben. 
77 Serglige Con Culainn (The Wasting Sickness of Cú Chulaind & The Only Jealousy of Emer) in Gantz, Early Irish Myths and 
Sagas, 153 - 178. 
78 Kevin Murray, ed., Baile in scáil = The phantom’s frenzy, Irish Texts Society = Cumann na Scríbheann nGaedhilge v. 
58 (London: Irish Texts Society, 2004), 51. 
79 Breuddwyd Rhonabwy in The Mabinogion, 215 - 225. 
80 Baldrs draumar, 1 - 2. 
81 Immram Curaig Máele Dúin v Bájné plavby do jiných světů, 50. 
82 Völsungasaga, kap. 21. 
83 DK Hérakleitos B26 v Zdeněk Kratochvíl, Délský potápěč k Hérakleitově řeči: pro ty, kdo se potápejí až do krajnosti (Praha: 
Herrmann & synové, 2006), 157. 
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 To se přihodilo desetiletému Þorsteinovi,84 kterého pozval Brynjarr během snu do své mohyly a 
prosil ho, aby se v boji mrtvých přidal na jeho stranu. Odměnou za toto zvláštní dobrodružství 
je zlato, které se promění v dar řeči pro matku Þorsteina. 

Setkání s Jinakostí se sice odehrálo v rámci snu, nabyté bohatství z říše smrti je ovšem skutečné.  
 
Ve staroseverském prostoru se také může stát, že hrdina usne, a když se ráno probudí, věci 
vypadají jinak, než se večer zdály. 

 Stavení, do kterého hrdinové ulehnou, se po probuzení ukáže být rukavicí obra.85 Navečer 
hrdina usíná v koruně velkého stromu a myslí si o sobě, že je veliký, a ráno zjistí, že oproti 
obyvatelům nově objevené říše je trpaslíkem.86 

 Z vyprávění často není zcela jasné, zda se příběhy, které se odehrávají po probuzení hrdiny, 
odehrávají po jeho skutečném probuzení, či zda se jedná pouze o živý sen. 

 

Spánek je oproti ostatním okolnostem a motivům souvisejícím s přechodem do Jiného světa 
zvláštní tím, že se jako jediný pokouší zarámovat příběh do dimenze uskutečnitelnosti. Je třeba 
mít na paměti, že usnutí, coby úvedení příběhu, je typické zejména pro lidské hrdiny, přestože 
jsme viděli, že někdy může spánek zmást i samotného boha.  

 

BB..  LLOOVV    
 

Druhou z okolností, které mohou předcházet kontaktu hrdiny s Jinakostí, je lov, a to nejčastěji 
neúspěšný. V takovýchto případech totiž lovená zvěř uniká do Jiného světa, kam ji hrdina 
někdy může následovat.  
V kapitole pojednávající o velšském zásvětí se ukázalo, že jeho král Arawn je horlivým lovcem. I 
král Pwyll je díky pronásledování vysoké zvěře zaveden až do Jiného světa.87 Podobně je na tom 
hrdina v příběhu Cúchulainnova nemoc.88 Pronásleduje hejno labutí, které jsou po párech svázány 
zlatými řetízky, ale nedokáže je chytit. Lovení ptáci jsou pravděpodobně proměněné ženy ze 
sídu. Cúchulainn po nezdařeném lovu usne a ve snu ho navštíví ženy z Jiného světa. 

Motiv vyčerpávajícího lovu a spánku se tedy objevuje ve vzájemné symbióze. Někdy hrdina loví 
v blízkosti pahorku nebo jezera, což jsou místa sloužící jako jakási brána do Jiného světa. 

 Finn pronásleduje koloucha, který u Sliabh na mban (Hora žen) před družinou doslova zmizí do 
země.89  

Vysoká zvěř tak funguje jako jakýsi průvodce, který ukáže hrdinům cestu k obydlí Jiných bytostí. 
Jejím pronásledováním se hrdina může oddělit od zbytku družiny.  
Tak je tomu ve velšském prostoru například v příbězích o Peredurovi90 či Maxenovi.91  

                                                        
84 George Clark, Þorsteins Þáttr uxafóts in The Complete Sagas of Icelanders Vol. IV (Reykjavík: Leifur Eiríksson 
Publishing, 1998), kap. 6. 
85 Gylfaginning, kap. 44 – 47. 
86 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 4 – 5; v David Šimeček, „Příběh o Þorsteinu Bœjarmagnovi", Souvislosti: „Kauza 
Kundera" rok poté 2009, č. 4: 114 – 125. 
87 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 3. 
88 Serglige Con Culainn in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 157. 
89 Acallam na Senórach in Standish Hayes O’Grady, trans., The Colloquy with the Ancients, In parentheses Publications, 
Medieval Irish Series (Ontario: Cambridge, 1999), 125 - 126. 
90 Peredur fab Efrawg (Peredur son of Efrawg) in The Mabinogion, 86. 
91 Breuddwyd Macsen Wledig. 
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Někdy je výjimečnost kořisti patrná na první pohled. Je například rychlá jako vítr a vypadá jako 
kolouch s hlavou divočáka.92 Jindy na její Jinakost upozorní až zvláštní okolnosti.  
Může být třeba štvána bílými psy s rudýma ušima, jako v příbězích Pwylla93 nebo Oisína.94 

V příbězích často nastává situace, že hrdina uloví namísto pronásledované kořisti něco 
nečekaného, například manželku nebo vládu.  

 Finn takto ulovil svou ženu proměněnou zlým druidem v srnku.95 Niallovi se zase po lovu 
podařilo políbit stařenu, která se ukázala být vládou Irska (Flaith Érenn). 96 Pwyll při lovu rozzuřil 
krále Annwnu a dostal příležitost odčinit svou neurvalost roční vládou nad zásvětím a porážkou 
Arawnova nepřítele. 97 
 

Pro pochopení kontextu těchto motivů je třeba říci, že v keltském prostředí (oproti 
staroseverskému)  nebyl lov nutným prostředkem k získání obživy a jeho konání bylo spojeno 
často se svátky a slavením. Můžeme ho tedy chápat spíše jako zvláštní náboženskou událost 
podobnou oběti. Po lovu bylo běžné společné konzumování kořisti, která byla rozdělována 
podle společenského postavení.98 Podle všeho existovala přímá spojitost mezi lovem a 
nadpřirozenem,99 což můžeme pozorovat i ve zde zmíněných příbězích. 

Tradičně hrdinům v příbězích pomáhají při lovu koně nebo smečka psů, méně obvyklé je, že 
hrdina získá přízeň lva, který se stane v lovu pomocníkem.100 Kořistí pak byli nejčastěji divočáci, 
vysoká zvěř či ptáci. Lovec a kořist k sobě měli zvláštní vztah, jehož součástí byla úcta lovce 
k danému zvířeti.101 V příbězích Keltů se v lovená zvířata někdy proměňovali i lidé. 

Jako příklad uveďme výše zmíněné ženy proměněné v labutě svázané řetízky102 nebo synovce 
Matha změněné kouzlem postupně v kance a svini, jelena a laň či vlka a vlčici.103 

 Nabízí se tedy otázka, nakolik tato rituální úcta ke kořisti souvisela s představou, že lovená zvěř 
může být někým jiným, než kým se na první pohled zdá, nebo s představou reinkarnace, se 
kterou se v příbězích také setkáváme.104 
 

                                                        
92Fionn Mac Cúmhall agus an Bhean Ruadb = Fionn Mac Cumhaill et la femme rouge in Douglas Hyde An sgealuidhe 
gaedhealach (Lundún: D. Nutt, 1901), 389. 
93 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 3. 
94 Mícheál Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thi ́r na n-O ́g (The lay of Oisin on the Land of the Young), Gaelic Union Publications 
(Dublin: Chamney, 1880), odst. 48. Tento dodnes populární příběh Ossianského cyklu o pobytu Oisína v zemi mládí 
má strukturou velice blízko k Plavbě Brana, syna Febalova (Immram Brain mac Febail). Mícheál Comín, který se hlásil 
k bardské tradici, v 18. století látku zveršoval a zapsal. Jeho zápis je nejstarší ucelenou a dochovanou verzí tohoto 
příběhu.  
95 Augusta Gregory, Gods and Fighting Men: The Story of the Túatha Dé Danaan and of the Fianna of Ireland (London: J. 
Murray, 1904), 216. (Zde musím bohužel odkázat ke známému převyprávění příběhu, uspokojivý překlad původní 
verze textu Toruigheacht Saidhbhne se mi nepodařilo dohledat). 
96 Echtra mac nEchach Muigmedón in Standish Hayes O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI): a collection of tales in Irish (London: 
Williams and Norgate, 1892), 326 –330. 
97 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 4 - 5. 
98 Daniel Samek, „Hostina u Zeleného stromu: Posvátné aspekty staroirského hodování", Souvislosti: Náboženské 
souvislosti hostiny jako oběti č. 3 (2003): 114. 
99 Amanda J. Green, Animals in Celtic Life and Myth. (New York: Routledge, 1998), 61. 
100 Lev v křesťanském prostředí nahrazuje původního evropského „krále zvířat“, totiž medvěda. Peredur fab Efrawg; 
Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion 82 – 83, 133 - 134.  
101 Green, Animals in Celtic Life and Myth, 60. 
102 Aislinge Oenguso in Gantz, Eary Irish Myths and Sagas, 110. 
103 Math fab Mathonwy in The Mabinogion, 53. 
104 Např. Tochmarc Étaíne (The Wooing of Étaín) in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 37 - 59. 



 
17 

 

Ve staroseverských příbězích se motiv lovu v souvislosti s překročením hranice Jiného světa 
objevuje také, ale jeho podoba se dost liší od irských a velšských představ. Jedná se spíše o zabití 
zvířete, a to bez výše zmíněné obřadní atmosféry.  
Například Snorriho únos Iðunn začíná tím, že si bohové snaží opéct zabitého býka a nedaří se 
jim to.105 Kořist jim sežere þurs přeměněný v orla, kterého se snaží Loki zabít. Nakonec se však 
sám stane jeho úlovkem a musí se vyplatit slibem, že Iðunn vyláká za hranice Ásgarðu. Loki je 
uloven také v příběhu o výpravě Þóra ke Geirrøðovi,106 kdy se v podobě sokola nemůže odlepit 
od očarované zdi. Jindy způsobí problémy tím, že zabije vydru, která se později ukáže být synem 
čaroděje Hreiðmara, a musí se kvůli tomuto činu pro odškodnění vydat do říše temných álfů.107 

Jak vidíme, představa, že zvíře může být někým jiným, než se nejdříve zdá, se objevuje i ve 
staroseverském prostoru. Málokdy je to však důvod k nějakému většímu respektu druhé strany. 
Þurs je zkrátka nepřátelským tvorem, ať má zrovna podobu orla nebo ne. Zabití nepřítele může 
navíc přinést nečekané dary. 
Þorsteinovi pomáhá zabití obřího orla v získání kouzelných předmětů, které se mu později hodí 
při výpravách do Jiných světů.108 Sigurðově výpravě na Hindskou horu, kde je uspaná Brynhildr, 
předchází zabití draka Fáfniho a jeho částečná konzumace (bez tohoto činu by se o existenci 
onoho místa vůbec nedozvěděl).109 

Motiv neobvyklé kořisti se objevuje ve staroseverských pramenech podobně jako v irských. 
Někdy je však lov vzhledem k domovině příběhů nahrazen motivem rybolovu. 
Například v Sáze o Hervaře najdeme krále Svafrlamiho, který namísto jelena „uloví“ dva dvergy.110 
V Písni o Hymim se bůh Þórr vydává dál na moře a namísto ryby zabere na jeho návnadu 
kosmický had Miðgarðsormr.111 V Příběhu o Ketilovi se zase hrdina vydal lovit tuleně do odlehlých 
oblastí a po zakotvení na ostrově spatřil þursyni. Chvíli se hádali, kdo z nich zkonzumuje toho 
druhého, ona se nakonec změnila ve velrybu a Ketill ji ulovil.112 

 
V obou kulturách tedy existuje motiv lovu, který se váže k návštěvě Jiného světa, a právě lovci 
často komunikují s Jinakostí. Ve staroseverském prostoru je tento motiv spíše součástí 
samozřejmého shánění potravy, u Keltů je zase spojen s jakousi náboženskou obřadností, obětí či 
slavením.  
 

CC..  SSLLAAVVNNOOSSTT  
 

Jinou okolností spjatou s náboženským děním a vhodnou pro cestování za hranice Jiného světa je 
slavení svátků. V irském prostředí se jedná o svátek Samuin (mod. ir. Samhain),113 který připadal na 
31. října/ 1. listopadu a označoval počátek nového roku. Samotný svátek byl tedy symbolickou 
hranicí mezi Starým a Novým, mezi příznivou částí roku a počátkem zimy. Součástí oslav a 
shromáždění v Taře byly trhy, poutě, pastorální obřady a dostihy.114 Čas tohoto svátku byl 

                                                        
105 Skáldskaparmál, kap. 2. 
106 Ibid, kap. 26. 
107 Ibid, kap. 46. 
108 Þorsteins þáttur bæjarmagns, kap. 3. 
109 Völsungasaga, kap. 21. 
110 Hervarar saga, kap. 1. 
111 Hymiskviða, 22. 
112 Příběh o Ketilovi (z Ketils saga hœngs ) v Jiří Starý, Eddica minora (Praha: Herrmann & synové, 2011), 86 - 87. 
113 Oblíbený lidová etymologie tohoto výrazu je „konec léta". Nicholas Rogers, Halloween: From Pagan Ritual to Party 
Night (Oxford; New York: Oxford University Press, 2003), 11. 
114 Miranda J. Green, Keltské mýty (Praha: Levné knihy KMa, 2006), 55. 
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považován za nebezpečný,115 právě protože se zásvětní bytosti hojně vyskytovaly v našem světě, a 
ne vždy se jednalo jen o krásné ženy, které jsou charakteristickými obyvatelkami Jiného světa 
v irském prostoru. 

 

V době okolo Samuinu umírá mnoho irských hrdinů, protože často v tomto čase poruší svá 
geasa.116  

Takto dopadli: Cú Roi,117 Muirchertaig,118 Diarmaid mac Cerbhail119 nebo Conaire Mór.120 
Příběh Zničení hostince Da Dergy121 má líčit rituální zabití krále v domě smrti,122 což mohlo být 
spojeno se smrtí léta a asociací královské a sluneční symboliky. Namísto krále v příběhu 
dostávají moc temné a odpudivé postavy, jejichž přítomnost snad může symbolizovat příchod 
zimy. Celý příběh směřuje ke smrti krále, protože jsou postupně porušena všechna jeho geasa. 
Zároveň v něm dostává zajímavou roli jeho osmiletý syn, který je schopen provést některé 
úkoly, které jeho otec Conaire nezvládne, což by mohlo odkazovat k obrazu symbolické 
regenerace.123 

Jiný svět zde nemá svou třpytivou a konejšivou podobu, jaká je pro něj jindy v Irsku typická, 
naopak se jedná o jakýsi „dům hrůzy“.  

Samuin je znepokojivou dobou, kdy bohové uzavírají své zlomyslné sázky a ožívají mrtví. 

To můžeme pozorovat v Dobrodružstvích Nery.124 Ailill uzavře o Samuinu sázku s Medb, že pokud 
někdo této děsivé noci obtočí okolo nohy oběšence provaz, dostane od něj cokoliv si bude přát. 
Nera se rozhodne zvláštní úkol vyplnit. Oběšenec obživne a Nera mluvící mrtvolu pak na její 
požádání nosí na zádech. V jednom domě, který navštíví, oběšenec vypije spousty vody a 
vyzvrací ji na všechny obyvatele domu, kteří následně pomřou. Po těchto událostech následuje v 
příběhu hrdinova návštěva sídu. 

 

Navzdory tomuto temnému obrazu může být tento svátek vhodnou dobou i pro seznámení se 
s budoucí milenkou ze sídu. Známosti ze samuinové noci bývají však poněkud netypické. 

Óengusova milá se o Samuinu promění v labuť a hrdina ji v proměně následuje. V této podobě 
se pak vydávají vstříc společnému životu. O samuinové slavnosti se také odehrává Cúchulainnův 
nezdařený lov ptáků,125 kteří jsou shodou okolností velmi podobní ženám, které Óengus 
z předchozího příběhu našel proměněné v labutě. Cúchulainn o Samuinu usne na kameni126 a zdá 
se mu sen o dvou krásných ženách, které ho zbijí. Reakcí na tuto událost je Cúchulainnův 

                                                        
115 Miranda J. Green, Exploring the World of the Druides (London: Thames & Hudson, 2005), 31. 
116 Tvar sg. geis, jedná se o dané rituální tabu, které je typické zejména pro krále a významné hrdiny v Irsku. 
117 Aided Conrói maic Dáiri in R. I. Best, „The Tragic Death of Cúroi Mac Dári“, Ériu Vol. 2 (1905): 18–35. 
118 Aided Muirchertaig Meic Erca in Christian J. Guyonvarc'h „La Mort de Muirchertach, fils d'Erc“. Annales Économies, 
Sociétés, Civilisations, 38.5 (1983): 992–1015. 
119 Aided Diarmada meic Fergusa Cherbaíll in O’Grady, Standish Hayes. Silva gadelica (I-XXXI) : a collection of tales in Irish 
with extracts illustrating persons and places. (London : Williams and Norgate, 1892), 72 - 82. 
120 Togail Bruidne Dá Derga (The Destruction of Da Derga's Hostel) in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 61 - 106. 
121 Ibid. 
122 Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 60. 
123 Srov. „Zabíjení králů při úbytku síly" v James George Frazer a Věra Přel. Šťovíčková-Heroldová, Zlatá ratolest (V 
Praze: Československý spisovatel, 2012), 298 – 307. 
124 Echtrae Nerai in Kuno Meyer, ed., Liz Gabay, trans. „The Adventure of Nerae", Old-Irish-List 2003, č. 4, odst. 1-8. 
125 Serglige Con Culainn.; in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 155 – 157. 
126 Z textu to není zcela jasné, ale pravděpodobně se jedná o nějaký megalit. 
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celoroční pobyt v posteli, jakoby ho samuinový zážitek zcela paralyzoval. Přesně za rok ho 
navštíví Óengus, který ho vyzývá k přechodu do sídu. Tato návštěva Cúchulainna zase vyléčí.  

 

Jinou oslavou, během níž mohlo docházet k interakci hrdinů a Jiných světů, byl ve Walesu 
prvomájový večer Calan Mai či jeho irská varianta Bealtaine. Také tohoto dne se pořádalo 
shromáždění v Taře.127 Oslavoval se příchod léta a zapalovaly ohně. 128 Ač byla nejspíš nálada 
slavení celkově jiná než o Samuinu, také o tomto svátku mohly být hranice našeho a Jiného světa 
průchodné i pro nepříjemné bytosti.  

Ve velšském Mabinogionu se dočítáme o Teyrnonovi,129 který ve svém domě uslyší hluk a pak 
spatří obrovský pařát, kterak chce unést čerstvě narozené hříbě jeho překrásné klisny. Teyrnon 
neváhá a usekne ho. Chvíli na to spatří malé děťátko, které původní majitel pařátu unesl 
z královského paláce. Podle Knih o záboru Irska na Bealtaine také připlouvají do Irska (tedy 
v tomto případě do Jiného světa) mytické národy coby jeho noví osadníci.130  

Ve staroseverské literatuře není jasně uvedeno, kdy bohové navštěvují Jiné světy. Oproti tomu 
lidské návštěvy se často odehrávají o svátku Jól, obětní slavnosti zimního slunovratu, nebo 
v pozdějších příbězích prostě o Štědrém večeru. Tento rozdíl mezi božskou a lidskou návštěvou 
zásvětí může být způsoben tím, že božských bytostí se přirozeně netýkají záležitosti kultu. 
V keltském materiálu jsou hlavními aktéry lidské bytosti (ač byly kdysi třeba božské), proto se 
na ně povinnosti kultu vztahují. Můžeme si všimnout, že i v irských příbězích se běsy samuinové 
noci častěji dotýkají až hrdinů Královského cyklu. Čím víc jsou hrdinové příběhů lidští, tím spíše 
podléhají neblahým situacím, které vznikají.  

V Sáze o Grettim131 na Vánoce straší. Pastýř Glámr se však nebojí, nejde o Štědrém dnu do 
kostela a po mši ho najdou mrtvého. Lidé na něj navrší mohylu a ve službě ho nahradí Þorgautr. 
Ten se o Štědré noci ztratí i se stádem u Glámovy mohyly, kde ho najdou mrtvého, neboť mu 
obyvatel mohyly zpřerážel všechny kosti. Obraz neblahého setkání s Jinakostí o Vánocích 
nacházíme také v pozdějším islandském folklóru: na křižovatkách se zjevují elfové (huldufólk, 
„skrytý lid“), do statků přicházejí skřítci (či spíše skrytci) hodovat a zabíjejí každého, kdo 
neodešel na mši do kostela.132   

Ve staroseverském prostoru najdeme motiv slavnosti v Jiném světě častěji než vztažení události 
k nějakému konkrétnímu datu. 

 Můžeme zmínit rámce, do kterých Snorri zasadil vyprávěné příběhy,133 nebo Příběh o Þorsteinu 
Bæjarmagnovi.134 Při těchto dobrodružstvích se hrdina dostává k průběhu jakési jinosvětské 
slavnosti. Zvláštním „slavením“, lze-li to tak vůbec nazvat, které předchází cestě do Jiného 
světa, je Baldrův pohřeb.135 Tato událost je však výjimečná v tom, že se při ní bohům dostane 

                                                        
127 Green, Exploring the World of the Druides, 35. 
128 Green, Keltské mýty, 55. 
129 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 17 – 18. 
130  Macalister, R. A. S. ed. and tr.  Lebor Gabála Érenn: Book of the Taking of Ireland  Part 1-5., (Dublin: Irish Texts 
Society, 1941), k. IV odst. 29. 
131 William Morris a Eiríkr Magnusson, trans., Grettis Saga: The Story of Grettir the Strong, 1. vyd. (London: F.S.Ellis, 
1869), kap. 32 – 33. 
132 Srov. např. Královna elfů, Křižovatka nebo Začarovaná jízda v Jón Árnason, Mrtvému nože netřeba, Argo, (Praha, 2008), 
78 - 82, 88 - 89, 232 - 233. 
133 Gylfaginning, kap. 2; Skáldskaparmál, kap. 1. 
134 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
135 Gylfaginning, kap. 49. 
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typicky lidské strasti a oni se s ní musí podobně jako lidé vyrovnat.136 Jindy je podnětem, který 
vyvolá cestu do Jiného světa, touha po uspořádání hostiny. Þórr se kvůli ní musí vydat pro kotel 
do země mrazivých obrů.137 

 

Okolnosti: Shrnutí 
 

Spánek v příbězích může předpovídat posedlost láskou k ženě z Jiného světa nebo může mít 
věštebnou funkci. Snící se podobá mrtvému, proto se skrz sen snadněji může dostat do 
zásvětní říše nebo na místa, kam by se jinak nedostal. Případně může spánek zmást smysly a 
relativizovat skutečnost.  

Zdá se, že ve staroseverském i keltském prostoru existuje souvislost určitých náboženských 
událostí (ať tím míníme významný svátek nebo lov) a navštěvování Jiných světů, nebo 
přinejmenším pronikání Jinakosti do světa našeho. Pokud s sebou Jinakost nese určitou 
numinózní kvalitu, není vhodnější chvíle k jejímu zjevení, než posvátný čas.  

Motivy spánku, lovu i slavnosti se mohou v příbězích různě prolínat a kumulovat, jen málokdy 
však vyprávění o cestě do Jiného světa není uvedeno ani jedním z nich. 

 

 

  

                                                        
136 Setkání s Jinakostí po smrti blízkého najdeme např. v Druhé písni o Helgim, vítězi nad Hundingem, 40 – 51. Zdá se, že 
bohové reagují podobně i v další situaci, kdy se jich dotkly lidské strasti. Po únosu Iðunn začnou stárnout a výprava 
do Jiného světa je také nezbytná. Skáldskaparmál, kap. 2. 
137 Hymiskviða, 1 - 5. 
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22..  BBRRÁÁNNAA  DDOO  JJIINNÉÉHHOO  SSVVĚĚTTAA  
 

Pomyslné dveře Jiného světa nejčastěji vypadají jako kopec či ostrov a jsou obvykle chápány jako 
obydlí Jiných bytostí. Pro úplnost je zde však třeba zmínit i další možné vstupy, které se 
neobjevují tak často a fungují v příbězích jinak než dva předchozí. Jedná se o les, jezero a pláň. 
Tyto tři motivy jsou na pomezí vstupu a bariéry a bylo těžké je zařadit, protože v různých 
vyprávěních mohou obsahovat aspekty obojího. V některých příbězích může být motiv 
vstupního místa zcela nahrazen motivem bariéry. 

 

AA..  PPAAHHOORREEKK  AA  MMOOHHYYLLAA  
 
V keltském i staroseverském prostoru existuje tendence, která posouvá mytické národy do hor a 
pod zem. Božský národ Tuatha Dé Danann byl zahnán do kopců, dvergové obývají kameny a 
mrtví hlídají své mohyly. Všechny tyto skupiny jsou chápány jako Jiné, a protože neodpovídají 
řádu našeho světa (nebo možná proto, že ho naopak zakládají), jsou pohřbené do útrob země.138 

Osamělý kopec, ať už umělý či přírodní, je nejčastějším obrazem vstupu do Jiného světa. Někdy 
se hrdina dostane dovnitř, jindy to není ani potřeba, neboť si na něj Jinakost u pahorku počíhá 
sama. Nabízí se otázka, proč je zrovna tento symbol vnímán jako vhodná brána pro jinosvětská 
dobrodružství. Když člověk na takový pahorek vyšplhá, skutečně může dohlédnout doposud 
nepoznaných míst, ale především se jedná o vyvýšeninu v krajině, tudíž jej můžeme chápat jako 
přirozenou axis mundi, která propojuje světy nahoře i dole.139 Prostřednictvím pahorku je proto 
možné přecházet z našeho světa do Jiného. Pahorek ve zkoumaných příbězích lze chápat jako 
posvátnou horu, místo vhodné k hierofanii. V některých případech je pahorek dokonce obydlím 
bohů.140 Právě v těchto příbězích je pahorek středem světa, v pozdějších příbězích přestává být 
sídlem posvátného, ale zůstává sídlem Jiného. 

Hrdina často v blízkosti pahorku (či velkého kamene) spatří cosi zázračného nebo něco získá. 
Může se jednat o budoucí manželku z Jiného světa.141 

 Například Pwyll dojde k pahorku a poprvé vidí krásnou Rhiannon na kouzelném koni.142 
Sigurðr nachází Brynhildr v Hindské hoře.143 Helgi získává v blízkosti mohyly nejen ženu, 
valkýru, ale s ní také jméno, meč a řeč.144 Řeč v mohyle nachází také Þorsteinn.145 Meč zase 
z mohyly dobývá Hervör.146 Ten samý meč byl před jejím narozením získán Svafrlamim od dvou 
dvergů v blízkosti kamene.147 Nedaleko kamene získává kouzelné zbraně od skřeta také 
Þorsteinn148 a stejný hrdina o něco dříve ve svém příběhu dostal jako dar z mohyly hůl a 

                                                        
138 Nejlíp tento stav ilustruje situace s bohy v Irsku. Bohové jsou poraženi lidmi, odsunou se do nitra kopců a jejich 
země začne být chápána jako zásvětní říše. Nakolik jsou tedy tito bohové mrtvými bohy? 
139 Mircea Eliade, Posvátné a profánní (Praha: OIKOYMENH, 2006), 27 – 31. 
140 Srov. kapitola „Bohatství Jiných světů“. 
141 Např. Pwyll, Pendefig Dyfed; Breuddwyd Macsen Wledig. 
142 Pwyll, Pendefig Dyfed; in The Mabinogion, kap. 8 – 11. 
143 Völsungasaga, kap. 21. 
144 Helgakviða Hjörvarðssonar, 6 - 9, próza. 
145 Þorsteins þáttr uxafóts., kap. 6. 
146 Hervarar saga, kap. 3. 
147 Ibid, kap. 1. 
148 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 3. 
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rukavice, které se staly jeho dopravním prostředkem na cestu do Jiného světa.149 Král Rerir si 
zase na mohylu sednul a do klína mu hodila jablko plodnosti valkýra proměněná ve vránu.150 

„Sezení na mohyle“ (sitja á haugi) je rituální praktika, ve které je záměrně oslovována Jinakost 
z důvodu hledání inspirace nebo řešení nějakého problému. 

 

Protože cesta z kosmické hory může vést i do zásvětí, je specifickým staroseverským motivem 
kontakt s mrtvým v jeho mohyle. Motivace těchto setkání může být různá. Někdy se jedná o 
jakési poslední rozloučení s mrtvým.  

Uveďme příklad Sigrún, která tráví noc s mrtvým manželem v jeho mohyle, protože se nechce 
smířit s jeho odchodem,151 nebo Gunnara, který si v mohyle zpívá a zdá se být spokojený, což 
upokojí jeho živé přátele.152  

Mrtvý může hrdinovi zajistit kouzelnou ochranu při jeho dobrodružstvích. 

Svipdagr si jde do mohyly své matky Gróy pro požehnání a kouzelné písně, které ho mají 
ochraňovat na cestě do Jiného světa.153 Požehnání předka společně s mečem nakonec dostává 
v mohyle i Hervör.154 U jejího otce Angantýa lze pozorovat, že obyvatelé mohyl nejsou 
návštěvou vždy nadšeni. 

Mrtví se mohou cítit rušeni a nechtějí své poklady vydat, ať už se jedná o ty hmotné155 nebo 
například o vědění či věštbu.156 

 

V příbězích může hrdina také vstoupit dovnitř pahorku a setkat se s jeho vládcem. Ten může 
k návštěvníkovi zaujmout přátelský postoj a prosit o jeho pomoc157 nebo se z krále hory stává 
úhlavní nepřítel hrdiny. 

 Tak je tomu v případě Suttunga a Óðina.158 
Poslední z nejčastějších motivů vázaných k pahorku je konfrontace s jeho symbolickým 
strážcem, nejčastěji obrem či pastýřem, ale o této situaci bude pojednáno až v kapitole „Bytosti 
na prahu“. 

  

BB..  OOSSTTRROOVV  
 

Brána Jiného světa na sebe bere podobu ostrova zejména v irském materiálu, ve staroseverských 
příbězích spíše výjimečně. V kapitole „Síd“ jsme si ukázali, že ostrovy bývají s pahorky úzce 
spojovány. Jedná se v podstatě o horu v moři, proto jej lze také chápat jako axis mundi. Také na 

                                                        
149 Ibid, kap. 2. 
150 Völsungasaga, kap. 1. 
151 Helgakviða Hundingsbana II, 40 – 51. 
152 Carl F. Bayerschmidt a Lee M. Hollander, ed., Njál’s Saga (Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd., 1998), 
kap. 77. 
153 Gróagaldr, 5 - 14. 
154 Hervarar saga, kap. 3. 
155 Více o hmotných statcích mrtvých ve staroseverské literatuře: Kozák a Ratajová, „Funkce mohyl podle 
staroseverských ság". 
156 Např. Hyndluljóð, Baldrs draumar. 
157 Např. Serglige Con Culainn, Þorsteins þáttr uxafóts; Echtrae Nerai. 
158 Skáldskaparmál, kap. 6. 
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ostrovech žijí božské bytosti, někdy je však jejich prostor ovládán chaosem. Ostrovy se vyskytují 
zejména v žánru immrama.159  

Například Máeldúin během svých dobrodružství navštěvuje přes dvacet dva ostrovů, na kterých 
se rozkládají Jiné světy. Návštěvy jinosvětských ostrovů se objevují také v Plavbě svatého opata 
Brendana160 nebo v příběhu Oisín v Zemi mládí.161  

Takové ostrovy jsou obvykle obývány ženami, nestárnoucími lidmi nebo jinak zvláštními 
obyvateli, kteří například neustále pláčou nebo se pouze smějí. Jeden z ostrovů je dokonce 
chápán jako Země zaslíbená.162 

Vstup na ostrov může hrdinu „nakazit“ postižením, které je pro daný ostrov charakteristické. 
Takové případy můžeme chápat jako určité „pošpinění Jinakostí“.  

Máeldúinovi námořníci spatří ostrov, který je rozdělen na dvě poloviny. Každý tvor, který 
vstoupí na první z nich, zčerná, a když vstoupí na druhou, zbělá. Posádka se bojí na takový 
ostrov vstoupit, aby si neodvezla na další cestu i nečekané zbarvení.163 Jiný z Máeldúinových 
druhů se zase nedočká konce jejich společného putování, protože se vylodí na ostrově radosti a 
zapadne mezi místní obyvatele natolik, že se pro hry a radovánky už nevrátí na loď.164 Bran165 a 
Oisín166 mají zase problémy s návratem z ostrovů, protože je oba změnil jinak plynoucí čas, a 
když se vrací do své domoviny, velice rychle stárnou.  

Nakonec by bylo dobré ještě zmínit, že ne každý ostrov v příbězích musí být za mořem. 

Například Cúchulainn navštěvuje ostrov na jezeře, kterému ovšem vládne král pahorku.167 V 
Dobrodružství Conlea zase hrdina potkává ženu u pahorku a následně se na ostrov vydávají 
společně.168  

Z těchto příkladů je snad dobře zřetelné, jak se rozdíl mezi pahorkem a ostrovem jako 
možným vstupem do Jiného světa stírá. Jedná se zkrátka o dvě místa, která byla považována 
za sídla Jinakosti, ale hranice mezi nimi je prostupná. 

 

CC..  JJEEZZEERROO  
 

Motivy ostrovu a jezera se v příbězích prolínají. Ne vždy však musí hrát ostrov na jezeře hlavní 
roli, někdy je důležitý jezerní břeh.  

Například Peredur sice spatří na jezeře záhadnou pevnost, ale zároveň se na břehu setká se svým 
budoucím učitelem.169 Oisín a Cúchulainn se také setkávají s bytostmi z Jiných světů po lovu u 
jezera.170 V blízkosti jezera se Jiný svět nachází také v příběhu Laegaira,171 kde má podobu sídu. 
U Jezera dračích úst (Loch Bél Dracon) nachází svou milou ze sídu také Óengus.172 

                                                        
159 Tento žánr je strukturou i motivy podobný  starořecké Odysseie nebo Vergiliově Aeneidě. 
160 Navigatio sancti Brendani abbatis v Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 64 - 98. 
161 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young). 
162 Navigatio sancti Brendani abbatis, kap. 1. 
163 Immram Curaig Máele Dúin v Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 47. 
164 Ibid, 58.  
165 Immram Brain maic Febail; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 38. 
166 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 150. 
167 Serglige Con Culainn.; Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 159 – 160. 
168 Echtra Conli maic Cuinn Chétchathaig in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 488–489. 
169 Peredur fab Efrawg in The Mabinogion, 71. 
170 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 4; Serglige Con Culainn in 
Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 155. 



 
24 

 

Jezerní vody v příbězích tedy mohou být i nebezpečné, mohou například způsobovat stárnutí 
hrdiny.  

Finn se vydává na lov k jezeru, tam však potkává plačící dívku, která ho prosí, aby jí vylovil 
z vody prsten. Když se z jezera vynoří, zjistí, že se během chvíle stal vetchým starcem.173 
Obraz nebezpečných ohnivých vod nám zase ukazuje Dobrodružství Nery.174  

Obecně lze říci, že jezero je v příbězích často situováno blízko pahorku. Jindy je zase možné ho 
chápat jako vodní bariéru, zkrátka je těžké ho zařadit do obecnější kategorie. 
 

DD..  LLEESS  
 

Dalším místem, které může nahradit předchozí tři vstupy do Jiného světa (nebo se objevit 
společně s nimi), je les. Také zde se jedná o motiv, jehož funkce je na pomezí vstupu a bariéry. 
Objevuje se v keltských i staroseverských příbězích.  

Peredur prochází lesem během svých dobrodružství několikrát a pokaždé v něm najde nějaké 
zvláštní místo,175 které lze označit jako Jiné. Owain potkává na hranici lesa svérázného strážce 
obklopeného divou zvěří.176 Svafrlami se před setkáním se skřety ztrácí v temném lese177 a 
Þorsteinn zase usíná v lese, kde rostou nezvykle vysoké stromy.178  

Les v příbězích přestavuje chaos a nedefinovatelné nebezpečí, proto i bytosti přicházející z lesa 
mají jinou a komplikovanější povahu, než vznešený lid sídu. 
 

EE..  PPUUSSTTIINNAA  AA  PPLLÁÁŇŇ  
 

Někdy hrdina příběhu přichází na pustou pláň, mohyla či pahorek však obvykle bývá nedaleko. 

 Takový obraz nacházíme například v příběhu pojednávajícím o hledání Olwen,179 
v dobrodružstvích Laegaira180 či Þorsteina.181 Conn zase na pláni zprvu zahalené mlhou spatří 
zlatý dům a zlatý strom.182  

Připomenu ještě, že pro Zemi žen známe opisy jako Mag Findargat (Pláň bělostříbrná) nebo Mag 
Mon (Pláň zábavy).183 Ne všechny pláně jsou pro hrdinu příznivým místem.  

Cúchulainn musí kráčet po Pláni neštěstí,184 která je plná nástrah a slouží v příběhu spíše jako 
kouzelná bariéra, budu ji proto zmiňovat později.  

                                                                                                                                                                             
171 Echtra Laegaire maic Crimthainn (Laeghaire mac Crimthann’s visit to the fairy realm of Magh meall or the „Plains of Pleasure“) 
in O’Grady, Standish Hayes. Silva gadelica (I-XXXI) : a collection of tales in Irish with extracts illustrating persons and places. 
Vol. 2. (London : Williams and Norgate, 1892,) 290 - 291. 
172 Aislinge Oenguso; in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 110. 
173 Nicholas O’Kearney, trans., Feis Tighe Chonain Chinn-shleibhe or, The Festivities at the House of Conan (Dublin: The 
Ossianic Society, 1854), 171. 
174 Echtrae Nerai, odst. 5. 
175 Peredur fab Efrawg in The Mabinogion, 65, 67, 71. 
176 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 119. 
177 Hervarar saga, kap. 1. 
178 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 4. 
179 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 190. 
180 Echtra Laegaire maic Crimthainn in O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI), 290. 
181 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 4 – 5. 
182 Murray, Baile in scáil = The phantom’s frenzy, 51. 
183 Např. v Immram Brain maic Febail. 
184 Tochmarc Emire (The Wooing of Emer) in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 164. 



 
25 

 

Pláň podobně jako les dokáže vyvolat dojem izolace, i když je výsledný efekt opačného druhu. 
Zatímco v lese číhá nebezpečí za každým stromem, na pusté pláni okolí zeje prázdnotou, která je 
možná ještě děsivější. 

 

 

BRÁNA DO JINÉHO SVĚTA: SHRNUTÍ 
 

Vstup do Jiného světa mívá několik základních podob. Nejčastěji jsou to pahorky, mohyly a 
ostrovy, které fungují jako axis mundi, tvoří tedy jakousi vertikální spojnici mezi podsvětím a 
světem bohů. Na těchto místěch tedy hrdinové nachází božské bytosti nebo zde komunikují 
s mrtvými. Pokud je ostrov sídlem chaosu (zejména v pozdějších příbězích), znamená to, že zde 
nefiguruje spojnice mezi kosmickou horou a tímto místem. Ostrov je tak pouze periferií, kam 
nedosáhne řád našeho světa. Co se týče jezer a plání, domnívám se, že jejich síla tkví ve vyvolání 
obrazu izolace, která odpovídá iniciační fázi separace hrdiny, a podobný potenciál má ztráta 
hrdiny v temném lese. Hvozd plný dravých zvířat je jistě ztělesněním chaosu, není proto divu, že 
se právě mezi jeho větvemi nachází vstupy do Jiných světů. Hranice lesa je v příbězích 
vyobrazena jako hranice dvou světů.185 Pokud je jezero v příběhu zasazeno do blízkosti pahorku, 
tak doplňuje jeho symboliku a cesty do Jiných světů pak mohou vést oběma směry, do nebeských 
sfér i pod zem (tedy pod vodu).  

Také si můžeme všimnout, že dveře do Jiných světů samy o sobě nejsou na první pohled nijak 
zázračné či omamné, naopak jsou přirozenou součástí krajiny. Je to proto, že další důležitou 
součástí příběhů je nečekanost a určitá náhodnost. Hrdina se do Jiného světa nedostává z vlastní 
vůle, první krok ke sblížení s Jinakostí přichází vždy z druhé strany.186 Blažené ostrovy a Jiné 
světy nemají v mapách své pevné místo, proto si hrdina nevybírá, kdy na ně narazí. Musí se 
hrdinovi zjevit.  

                                                        
185 Viz Owain, neu Iarlles y Ffynnon. 
186 Ve staroseverském prostoru známe výjimky z tohoto pravidla. Jiný svět je snadno dosažitelný v mohylách, z nichž 
je možné ho oslovit. Pro komunikaci s Jinakostí mohlo být využito výše zmíněné sitja á haugi, (sezení na mohyle).  
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33..  BBAARRIIÉÉRRAA  
 

V příbězích nacházíme různé druhy překážek. Jako bariéry vytvořené prostředím lze chápat již 
zmiňovaný les a pustinu. Dále lze dělit bariéry na ty, které jsou tvořeny přírodními činiteli, ať už 
se jedná o vodu, oheň nebo například mlhu, dále bariéry umělé, vytvořené člověkem nebo jinými 
bytostmi, a nakonec překážky kouzelného charakteru. 

 

AA..  PPŘŘÍÍRROODDNNÍÍ  AA  ŽŽIIVVEELLNNÉÉ  PPŘŘEEKKÁÁŽŽKKYY  
 

a) Vodní překážky 
 

Vodní překážky hrdinovi ztěžují cestu k vytouženému cíli. Při jejich překračování je hrdina 
izolován od své domoviny, tím tedy i od své staré identity. Hrdinovo bloudění po mořích je 
součástí liminální fáze. Vodní symbolika má potenciál očištění od starého života, rozpouští 
formy a je zároveň těsně spjata se znovuzrozením,187 čehož je ve zkoumaných příbězích plně 
využito. 

Každá cesta na ostrov je v příbězích přirozeně oddělena vodní překážkou, ať už se jedná o moře 
či jezero, proto zde nebudu opakovat, co jsem zmiňovala výše. Každý příběh z žánru immrama 
v sobě samozřejmě zahrnuje zámořskou plavbu. V řadě (nejen mnou sledovaných) kulturních 
okruhů nalézají oproti ostatním hrdinům námořníci Jiné světy zvlášť často. Tato skutečnost 
souvisí s obecnou tendencí situovat Jiné světy do doposud nepoznaných končin. Nové 
chápeme vždy jako Jiné, proto bývají nové světy plné Jiných bytostí, žijí v nich draci, obrovští 
koně a obři. Podle některých se cesty ze žánru „plavby“ měly ubírat z Irska na severní skotské 
ostrovy, Orkneje a Shetlandy,188 a také příbytek válečnice Scáthach, střežený kouzelným 
mostem,189 bývá situována do Skotska na ostrov Skye. Severní Skotsko bylo Iry zkrátka chápáno 
jako exotika a tudíž i možné sídlo Jinakosti. Zámořské cesty do mrazivých končin najdeme také 
ve staroseverském prostoru.  

Vzpomeňme ještě jednou Ketila, který šel na tuleně a ulovil þursyni,190 nebo Þóra, kterak se 
vydal s Hymim rybařit.191 

 

Kromě moří a jezer je zde třeba také zmínit překážku v podobě řeky. Někteří hrdinové mohou 
využít k jejímu překročení zvláštního mostu.  

Například císař Maxen, který kráčí po mostě z velrybích kostí na zlatou loď zakotvenou na 
obrovské řece,192 nebo Hermóðr na cestě k Hel, který přes řeku Gjöll přejíždí po mostě 
(Gjallarbrú) vydlážděném zlatem.193   

                                                        
187 Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství (Praha: Argo, 2004), 195 – 196. 
188 M. Johnatan Wooding, „Manastic Voyaging and the Nauigatio", in The Otherworld Voyage in Early Irish Literature: An 
anothology of Criticism. (Dublin: Four Courts Press, 2000), 226 – 245. 
189 Tochmarc Emire; Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 168. 
190 Ketil a þursyně v Starý, Eddica minora, 86 - 87. 
191 Hymiskviða, 21 - 22. 
192 Breuddwyd Macsen Wledig in The Mabinogion, 103. 
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V příbězích často bývá obtížné řeku překročit. 

Sv. Brendan ve svém dobrodružství nachází řeku hlídanou Sv. Petrem, kterou nesmí 
překročit.194   

Jindy bývají řeky nebezpečné a plné nástrah.  

Například v příběhu Haddinga najdeme temně modrou řeku, jejíž peřeje víří různými 
zbraněmi.195 Hladina řeky Vimur se povážlivě zvedá v příběhu o návštěvě u Geirrøda, Þórovi se 
však podaří šikovně hozeným kamenem ucpat její pramen.196 Řeky Elivágy197 jsou známé tím, že 
jsou ledové, až pálí, podobně jako řeka Hemra, kterou překračuje s obřími muži Þorsteinn.198  
Jinde ve svých dobrodružstvích se stejný hrdina brodí řekou kouře.199 Máeldúin zase na jednom 
z ostrovů poblíž hory vidí nehlubokou řeku, jejíž vody pálí jako oheň.200  

Obecně lze shrnout, že motiv řeky jako bariéry je chararakteristický spíše pro staroseverské 
příběhy. 

 

b) Ohnivé bariéry 
 

Viděli jsme, že někdy jsou řeky, které hrdina překračuje, ledové. Ve staroseverském prostoru 
existovala představa, že příliš ledová místa mohou pálit jako oheň. Mrazivá krajina proto může 
být někdy doplněna obrazem ohnivé hranice. Ta může mít podobu plamenného valu (vafrlogi), 
který obvykle chrání sídla þursů. 

Po mrazivých cestách kráčí Svipdagr, než stane před takovým valem.201 Také Skírnir musí 
překročit na své cestě za Gerðr plamenný val. Podobnou plamennou hranicí musí projet Sigurðr 
na koni Granim, když se snaží získat Brynhildr pro Gunnara.202  

Jiným druhem plamenné hranice je mohylový oheň (haugaeldr). 

Ten šlehá k nebi i při Brynhildině probuzení. 203 Najdeme ho také u Angantýovy mohyly.204 
V mohyle zpívajícího Gunnara zase hoří čtyři ohně a žádný z nich nevrhá stín.205 Na závěr Písně 
o Hyndle je i tato obyvatelka sluje ohrazena ohněm.206  

Ohně hořící okolo mohyl jsou spíše odstrašující, než že by měly schopnost spálit, přesto z nich 
obyčejní lidé mají strach. Motiv ohnivé hranice Jiného světa je typický pouze pro staroseverské 
prameny, podobně jako cesty do Jiných světů po ledových stezkách. 

                                                                                                                                                                             
193 Gylfaginning, kap. 49. 
194 Navigatio sancti Brendani abbatis, kap. 1. 
195 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. I, odst. 30. 
196 Skáldskaparmál, kap. 26. 
197 Hymiskviða, 21 - 22. 
198 Þorsteins þáttr bæjarmagns, 4 - 5. 
199 Ibid., kap. 2. 
200 Immram Curaig Máele Dúin z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 48. 
201 Fjölsvinnsmál, 2. 
202 Völsungasaga, kap 29. 
203 Ibid, kap. 21. 
204 Hervarar saga, kap. 3. 
205 Bayerschmidt a Hollander, Njál’s Saga, kap. 77. 
206 Hyndluljóð, 48 - 49. 
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c) Mlha 
 

Mlha, která pohltí hrdinu těsně před vstupem do Jiného světa, je častým motivem zejména 
v irských pramenech.207 Podobně jako mohylový oheň nepředstavuje pro hrdinu skutečnou 
překážku, pouze mu zmate smysly, a podobně jako temný les ho odřízne od známého a 
bezpečného světa.  

Krásným příkladem je Vidění přízraku v Taře, kdy je hrdina zničehonic obklopen mlhou, z níž se 
vynoří tajemný jezdec.208 Mlha padne těsně předtím, než Oisín na lovu u jezera spatří svou 
budoucí družku Niamh.209 A mlha se objevuje také v dobrodružství Laegaira210 těsně před 
vstupem do sídu. Země zaslíbená během hledání opata Brendana je také obklopena mlhou211 po 
vzoru předkřesťanských textů.  

Mag Argatnél (Pláň stříbrného oblaku),212 tedy jakási mlžná pláň, je jeden z opisů pro Zemi 
mladých. Toto spojení mlhy a Jiných světů v Irsku vychází nejspíše z představy, že Túatha Dé 
Dannan při nájezdu Milesianů zvedli mezi světy kouzelnou mlhu, aby se nimi skryli.213 
V některých plavbách se objevuje motiv převrácení světa nahoře a dole, 214 takže moře vypadá 
jako oblak, člun nic nepodpírá a pod sebou mohou námořníci pozorovat zvláštní krajinu s domy, 
lidmi a dobytkem. Z takových příběhů lze vyvodit, že v Irsku existovala představa, že moře a 
nebe se dá za určitých okolností zaměnit.215 
Kromě mlhy někdy může hrdinům zmást smysly dým. 

Například ten, kterým se brodí Þorsteinn,216 nebo ten, který se dostane do nosu Rhonabwymu 
při jeho snění o družině krále Artuše.217 Haddingus zase při své cestě do podsvětí nejdříve 
prochází jakýmsi kouřovým závojem tmy.218 

 

d) Tma 
 

Tma funguje ve staroseverském prostoru jako určitá zástupkyně své mlžné družky. Komunikace 
s mrtvými v mohylách se odehrává v noci,  ve tmě.219 Zde pak bývá doplněna právě obrazem 
jakéhosi přízračného ohně. Někdy může být cesta do Jiného světa vyobrazena jako výprava do 
říše tmy. 

                                                        
207 Podrobnější zpracování motivu mlhy a sněhové vánice na prahu Jiného světa najdeme v článku Martin Puhvel, 
„Snow and Mist in ‚Sir Gawain and the Green Knight´. Portents of the Otherworld.", Folklore 1978, č. 2 (.): 224 – 
228. 
208 Murray, Baile in scáil = The phantom’s frenzy, 51. 
209 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 4. 
210 Echtra Laegaire maic Crimthainn; in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 290 – 291. 
211 Navigatio sancti Brendani abbatis, kap. 1. 
212 Immram Brain maic Febail z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 30. 
213 J. A. MacKulloch, Celtic mythology: The mythology of all races Vol. III (New York: University Press Cambridge, 
1964), 43. 
214 Např. Immram Curaig Máele Dúin; Navigatio sancti Brendani abbatis. 
215 Daniel Samek a Eva Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů (Praha: Argo, 2010), 13. 
216 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
217 Breuddwyd Rhonabwy in The Mabinogion, 215. 
218 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. I, odst. 30. 
219 Njáls saga, kap. 77; Hyndluljóð, 1; Hervarar saga, kap. 3; Þorsteins þáttr uxafóts, kap. 6. 
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Saxo Grammaticus popisuje dobrodružství Thorkila v zemi, ve které vládne věčná noc, nikdy se 
tam nedostane sluneční svit a není tam ani světlo hvězd.220  

Hrdinové irských příběhů se také někdy setkávají s Jinakostí za tmy.  

Například za Óengusem v noci přichází jeho budoucí družka z Jiného světa.221 V příběhu o 
narození Cúchulainna zase Bricriu kráčí tmou za neznámým hlubokým zvukem, když potká 
boha Lugha.222  

Oproti mlze se ve tmě se mohou zjevovat také strašidelné bytosti. 

Nerovo přivázání provazu okolo oběšence a další pochůzky do různých světů se odehrávají o 
samuinové noci.223 Zajímavý noční zážitek má také Fin v příběhu, který líčí strašidelný dům 
obývaný tříhlavou čarodějnicí, bezhlavým mužem, mrtvolami a obrem. Vnitřek tohoto domu je 
kromě příšer plný kouře a zní v něm děsivá hudba.224 

 

e) Nepřející počasí 
 

Aby byl soubor přírodních překážek kompletní, je třeba zmínit ještě sněhovou vánici. 

Ta je o Štědrém dnu doprovodnou součástí strašení v případě Gláma a Þorgauta.225 Sněhová 
vánice stihne ulsterské muže těsně před návštěvou sídu v jedné z verzí příběhu o narození 
Cúchulainna.226  

Hrdinu mohou těsně před překonáním hranice Jiného světa potkat i další pohromy. 

Owaina a posléze i jeho druhy postihne krupobití společně se zemětřesením.227  
Na rozdíl od mlhy a tmy je takový obraz pro hrdiny nebezpečný.  

Část Artušovy družiny při krupobití přichází o život, podobně jako Glámr a Þorgautr ve vánici. 
  

B. UMĚLÉ BARIÉRY  
 

a) Mříž 
 

Mříž je charakteristickou překážkou, která ve staroseverském prostoru odděluje tento svět a 
zásvětí, ať už Valhallu (valgrind) nebo Hel (helgrind).  

Touto bariérou se snaží neúspěšně zastrašit svou dceru mrtvý Angantýr228 a při své cestě se s ní 
setkává i Hermóðr, který ji přeskakuje na vypůjčeném koni Sleipnim.229  

Konfrontace s mříží může něpříjemně překvapit sebejistého hrdinu. 

Mříž mají ještě v Útgarðu, dokonce tak pevnou, že s ní Þórr nemůže ani pohnout, což jistě urazí 
jeho hrdost.230 Mnohem horší je však mříž, která spadne na Owaina a rozpůlí mu jeho koně.231  

                                                        
220 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. VIII, odst. 244. 
221 Aislinge Oenguso in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 108. 
222 Compert Con Culainn in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 134 – 136. 
223 Echtrae Nerai, odst. 1 - 2. 
224 Echtra Fhind i nDerc Ferna in Whitley Stokes, trans., „Find and the Phantoms", Revue Celtique 1886, č. 7: 289 – 307. 
225 Grettis saga, kap. 32 - 33. 
226 Compert Con Culainn; Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 134 – 136. 
227 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 122. 
228 Hervarar saga, kap. 3. 
229 Gylfaginning, kap. 49. 
230 Ibid, kap. 44 - 47. 
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Hrdina pak nemůže ani tam ani zpátky a je doslova uvězněn mezi světy. Zdá se, že právě tato 
paralýza hrdiny je hlavním úkolem mříže v těchto příbězích. 232 Mříž tu umocňuje obraz jeho 
vlastní bezmoci. 

 

b) Další umělé bariéry 
 

V jiném příběhu najdeme ve staroseverském podsvětí místo mříže zeď. 

Tu nedokáže překonat ani zásvětní průvodkyně. Aby ukázala Haddingovi její zázračnost, utrhne 
hlavu kohoutovi a pak ho přehodí na druhou stranu. Za zdí se ozve zakokrhání.233 Za zdí se tedy 
možná rozkládá svět věčně živých. Hrazený dvůr strážený obryní zase najde Brynhildr na své 
cestě do podsvětí.234 

Další bariéry mohou být tvořeny z různých drahých materiálů. 

Roztodivné bariéry spatřuje na svých cestách také Máeldúin, například kamennou ohradu, bílý 
val, zlatý val, čtyři ohrady, ve kterých přebývají lidé různých stavů: zlatou, mosaznou, stříbrnou a 
křišťálovou.235 Dalším z obrazů je stříbrný sloup, který spojuje moře a nebe, a z něj natažená 
stříbrná síť tak obrovská, že člun propluje jedním jejím okem.236  

Zlato a další drahé kovy jsou spíše znakem Jiných světů samotných a umocňují dojem z jejich 
Jinakosti. Celkově tyto bariéry mají dost roztříštěné podoby a objevují se spíše v pozdějších 
příbězích, proto je zde zmiňuji spíše okrajově. 

 

C. KOUZELNÉ BARIÉRY 
 

a) Unikání a nedostižnost 
 

Motiv unikání vytouženého objektu je oblíbený zejména v keltských příbězích.  

Nevěsta krále Pwylla mu uniká na kouzelném koni a jemu po několika dnech pronásledování 
nezbývá než ji poprosit, aby zpomalila.237 Při hledání Olwen družině uniká hrad budoucího 
tchána Culhwcha, ať se snaží, jak mohou, nedokážou se mu přiblížit.238 Podobně neúspěšně se 
snaží dohnat tři rudé muže král Conaire s družinou.239  
Trochu jiná situace se přihodí družině Cúchulainna, která je očarována tak, aby před sebou 
spatřila výchozí bod své cesty, proto se raději vydá jinam a zabloudí. Cúchulainn musí dál 
putovat sám.240  

                                                                                                                                                                             
231 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 123. 
232 Zdálo by se, že podobnou roli budou mít všechny bariéry, ale tuto funkci plní spíše ojediněle jen plamenné valy 
(třeba v případě Gunnara) nebo některé kouzelné bariéry (viz níže). 
233 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. I, odst. 30. 
234 Helreið Brynhildar, próza. 
235 Immram Curaig Máele Dúin; in Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 49. 
236 Ibid, 53. 
237 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 10. 
238 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 190. 
239 Togail Bruidne Dá Derga, in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 70 - 71. 
240 Tochmarc Emire; Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 163. 
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Můžeme si všimnout, že takové situace vznikají, pokud snahu o setkání s Jinakostí projevuje 
hrdina sám. Jeho pokusy však selhávají, pokud si někdo z Jiného světa nepřeje, aby se tak stalo. 
Jinakost se musí hrdinovi zjevit. 

 

b) Ulepená Jinakost 

 
Některé bariéry mají schopnost hrdinu upoutat k určitému místu proti jeho vůli.  

Například Cúchulainn přechází Pláň neštěstí, jejíž první část svírá nohy a druhá část je porostlá 
nožovou travou, která nohy řeže.241  

Další ulepené překážky se mohou objevovat v situacích, kdy by se hrdina Jinakosti už rád zbavil. 

 Kupříkladu Bran242 se snaží dostat z ostrova v Jiném světě, ale jeho žena má speciální pomůcku 
v podobě klubka, kterým si přitáhne odplouvající člun zpátky ke svým břehům. I Máeldúin 
potkal ženu s takto nebezpečným klubíčkem nití, které bylo potřeba kvůli odplutí odseknout 
z jednoho námořníka i s jeho paží.243  
S ulepenými objekty má zkušenost také Loki, který v podobě sokola sedí na zdi sídla obrů a 
domnívá se, že může svým pronásledovatelům kdykoliv uletět. Jaké je jeho překvapení, když 
zjistí, že se ke zdi přilepil.244 Jindy zase zůstal podobně „přilepený“ k holi, kterou bodnul do 
obřího orla a musí se nechat vláčet po kraji.245  

 
Kouzlo takovýchto ulepených pomůcek spočívá v tom, že se hrdina celou dobu domnívá, že je 
svobodný a může se z Jiného světa dostat, kdykoliv se mu zachce. Nakonec je překvapen tím, že 
cesta domů nemusí být tak lehká, jak si zprvu myslel. Ulepenost Jiného světa možná souvisí 
s nezvratností iniciačního procesu. Hrdina, který by se rád vrátil do své domoviny, tedy do 
počáteční fáze iniciace, zjišťuje, že se tímto způsobem vrátit nelze a že cesta dál vede jen přes 
jeho vlastní proměnu. 

 

c) Jinak plynoucí čas 
 

Stejným sdělením disponuje i poslední ze zde zmíněných bariér, která se týká vždy návratu 
z Jiného světa. Jiné plynutí času si hrdina v příběhu neuvědomuje a zjišťuje, že je potřeba se 
s ním vypořádat až při cestě do své domoviny. Po návratu domů může rychle zestárnout. 

Oisín nedodrží slib, který dal své manželce Niamh, a sesedne s koně. V okamžiku, kdy se dotkne 
nohou irské půdy, se stane starcem. Také zjistí, že všichni z jeho družiny jsou už dávno po 
smrti.246 Podobně je na tom jeden námořník z Branovy posádky, který sestoupí na zem a 
rozpadne se v prach.247  

                                                        
241 Ibid, 164. 
242 Immram Brain maic Febail. 
243 Immram Curaig Máele Dúin. 
244 Skáldskaparmál, kap. 26. 
245 Ibid, kap. 2 - 3. 
246 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 114 - 150. 
247 Immram Brain maic Febail. 
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Místa, kam tito hrdinové cestují, jsou obrazem „zlatého věku“. Člověku je přirozená touha po 
onom čase, 248 není mu však umožněno v něm svobodně žít, což tyto příběhy dobře ilustrují. 

Finn zase zestárne po tom, co se vynoří z vod kouzelného jezera, je však opět omlazen králem 
místního sídu. Na památku mu však zůstanou bílé vlasy.249  
 

Někdy je jiný běh času ve zvláštní zemi vyjádřen mírněji, například kyticí čerstvých květin 
získanou uprostřed zimy. 

Nera musí dokazovat svým druhům, že navštívil síd tak, že jim ukáže o Samuinu květiny, které 
kvetou v létě (česnek, petrklíč a pryskyřník).250 Podobný motiv nacházíme také v příběhu 
Haddinga, kterému podivná stařena ukazuje kytici jedovatého bolehlavu251 a ptá se ho, jestli ví, 
kde rostou takové květiny uprostřed zimy, aby ho nalákala na zásvětní výpravu,252 ale jinak 
plynoucí čas tentokrát hrdinovi život nezkomplikuje. 
 

Pokud hrdina na konci příběhu radikálně zestárne nebo zemře, chápu to jako vyhrocení 
představy, že z Jiného světa ve skutečnosti nevede cesta zpět. Kdo tam jednou vkročil, 
zůstává navždy změněn a jeho svět pro něj už nikdy nebude tím samým. 

 

 

BARIÉRA: SHRNUTÍ 
 

Bariéra v příběhu tedy hrdinu izoluje, dezorientuje, odstrašuje, paralyzuje nebo mu ukazuje jeho 
vlastní slabost a bezmoc. Zatímco plamenné valy a umělé bariéry fungují spíše jako překážky, 
které je třeba překonat, vodstva ukazují bezútěšnost bloudění, podobně jako pustina, mlha nebo 
tma, a jsou součástí separační fáze iniciačního procesu. Mříže vyvolávají obraz uvěznění a 
uvíznutí mezi světy, pocit závislosti,253 ze které hrdinu může osvobodit jen někdo Jiný. 
Kouzelná bariéra, která má podobu unikání Jiného světa, ukazuje, že se Jinakost musí člověku 
chtít zjevit ze své vlastní vůle. Překážky na cestě zpátky jsou zrádnější než ty na cestě tam, a často 
je nelze zcela překonat, nejspíše proto, že odkazují k nezvratnosti iniciačního procesu. Hrdina se 
nemůže vrátit do svého původního stavu, který v některých příbězích vyjadřuje obraz jeho 
domoviny.  

J. Campbell nazývá tuto fázi hrdinovy cesty překročení prahu návratu  a považuje jej za nejobtížnější 
úkon celé cesty. I pokud se hrdina vrátí, domov se pro něj stane místem, kde si „lidé namlouvají 
vlastní úplnost“.254 Obraz „ulepenosti“ Jiného světa také ukazuje k jeho zvláštní přitažlivosti, 
která ovšem působí, aniž by ji hrdina mohl nějak ovlivňovat.  

                                                        
248 Eliade, Posvátné a profánní, 62 – 63. 
249 O’Kearney, Feis Tighe Chonain Chinn-shleibhe; or, The Festivities at the House of Conann, 173. 
250 Echtrae Nerai, odst. 10. 
251 Bolehlav plamatý (Conium maculatum) je smrtelně jedovatý. Kdyby ho hrdina příběhu požil, nebylo by divu, že jeho 
další cesta vedla přímo do podsvětí. 
252 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. I, odst. 30. 
253 Srov. Otto, Posvátno, 23 – 24. 
254 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 196. 
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44..  PPŘŘEEKKOONNÁÁNNÍÍ  BBAARRIIÉÉRRYY  
 

Příběhy, ve kterých se žádný z výše zmíněných typů bariéry neobjeví, jsou spíše výjimkou. Kterak 
se však přes takovou překážku bez úhony dostat? Pro cestu do Jiného světa se hodí specifické 
dopravní prostředky. Kromě toho je možné hranici překonat pomocí určité proměny sebe 
samého, případně si lze na svou stranu naklonit bytost z Jiného světa, která přes překážku 
pomůže. 

 

AA..  VVOOZZIIDDLLAA  JJIINNÝÝCCHH  SSVVĚĚTTŮŮ  
 

a) Křišťálová loďka 
 

Člun, který doveze hrdinu do Jiného světa, může být docela obyčejný.255 Někdy je však vyroben 
z neobvyklých materiálů. 

Obrovská loď, na kterou nastoupí císař Maxen je ze zlata a stříbra. Cúchulainnův druh zase 
nasedá do bronzové loďky, která ho doveze na ostrov na jezeře.256 Jindy je zase z Jiného světa 
pro hrdinu poslán křišťálový člun.257  

Zvláštní materiály, ze kterých jsou loďky vyrobené, odkazují ke skutečnosti, že jsou Jiné. Poslal je 
někdo zevnitř, aby se tam hrdina mohl dostat, a v případech, kdy tomu tak není, hrdina jistě 
dostal nějaké jiné pozvání.  

Ve staroseverském prostoru je obraz lodi nemá tak třpytivou podobu jako u Keltů. Mrtví se 
posílali na pohřební lodi do Helu, případně dostávali loď na tuto cestu jako výbavu do svých 
hrobů.258 Pro loď existovaly ve staroseverské poezii mnohé kenningy (poetické opisy), například 
„oř vln“ (baru fakr) nebo „kůň moře“ (geitis marr).259 Kůň, kterého užívali bohové pro cestu do 
Helu, je možná metaforickou personifikací tohoto opisu. 

 

b) Kouzelný kůň 

 
Králem všech zázračných koní je jistě Óðinův osminohý Sleipnir. Tento kůň má původ v Jiném 
světě, neboť jeho otec Svaðilfari přišel mezi Ásy společně se stavitelem Ásgarðu, tedy mrazivým 
obrem, a pomáhal mu při stavbě. Matkou je Loki, který se proměnil v klisnu a zlákal ho 
k milostným hrátkám, aby stavitel nezvládl dokončit své velkolepé dílo včas a Ásové tak 
neprohráli sázku.260 

                                                        
255 Např. Immram Brain maic Febail; Immram Curaig Máele Dúin; Navigatio sancti Brendani abbatis; Hymiskviða. 
256 Serglige Con Culainn in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 159. 
257 Echtra Conli maic Cuinn Chétchathaig in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 450. 
258 Podrobněji se věnuje představám spjatým s pohřební lodí a cestou do podsvětí H. Davidson, The Road to 
Hel, 39 - 49. 
259 Skáldskaparmál, kap. 61. 
260 Gylfaginning, kap. 42. 
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Jejich společný potomek pak ukazuje svou zdatnost v Baldrových snech,261 kdy převeze Óðina do 
Helu ke hrobu vědmy. K Hel zaveze také Hermóða. 262   

Ze zmíněnéhu příběhu se dozvídáme, že zvládne jediným skokem přeskočit vysokou mříž.  

Domnívám se, ač to z pramenů přímo nevyplývá, že Sleipnir je i tím, kdo přenáší do země obrů 
Skírniho přes plamenný val. Skírnir si na cestu mezi světy přímo vyžádá takto výjimečného koně 
společně s Freyovým mečem.263  

I Sleipniho potomci mají schopnost překračovat hranice Jiných světů. 

Sigurðovi pomáhá Óðinn při výběru koně Graniho,264 který má sice jen čtyři nohy, přesto je 
Sleipniho potomkem. To se ukazuje, když přenese Sigurða do sídla Brynhild. Na rozdíl od svého 
předka však není spokojen, když musí na hřbetě nést někoho cizího, proto odmítne jet 
s Gunnarem a Sigurðr musí úkol vykonat za něj.265 Zdá se, že podobného ražení jsou také koně 
tří obřích jezdců z příběhu Þorsteina, kteří jako jediní dokáží přebrodit ledovou řeku Hemru.266 
Dosti svérázné povahy je provizorní kůň stejného hrdiny. Þorsteinn se totiž rozjíždí do Jiného 
světa na zahnuté holi,267 podobně jako dítě na dětském koníkovi vyrobeném z tyče a koňské 
hlavy. 
 

Aby jejich keltské protějšky nezůstaly pozadu, najdeme báječné koně, kteří dokáží zdolat bariéry, 
také v Irsku a Walesu. Pyšní se svou nedostižností nebo schopností jezdit po moři. 
Rhiannon vlastní krásného zářivě bílého nedostižného koně.268 Někdy bývá tato postava 
spojována také s pevninskou bohyní koní Eponou,269 možná proto je její kůň tak výjimečný. 
Neméně zvláštního zářivě bílého koně má také Niamh. Ten nese ji a Oísina do Země mládí po 
mořských vlnách.270 

 

Jedno mají lodě a koně společné, totiž svůj původ v Jiném světě. Pokud se hrdina hodně snaží, 
může dosáhnout překročení hranice i svou vlastní silou, je k tomu však obvykle potřeba radikální 
změny. 

  

                                                        
261 Baldrs draumar, 2. 
262 Gylfaginning, kap. 49. 
263 Skírnismál, 8. 
264 Völsungasaga, kap. 13. 
265 Ibid., kap. 29. 
266 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
267 Ibid, kap. 2. 
268 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 8. 
269 The Mabinogion (Oxford; New York: Oxford University Press, 2007), 231. 
270 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 11. 
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B. PPRROOMMĚĚNNAA
271 

 

a) Proměna ve zvíře 
 

Bohové severu na sebe berou zvířecí podoby velice rádi. Loki si někdy půjčuje Freyjino sokolí 
roucho a v něm létá na výzvědy k obrům.272 Pro překonání hranice mezi světy se proměňují také 
obři, berou na sebe orlí podobu. 

To je případ Þjaziho273 nebo Suttunga.274 Óðinn na sebe v jednom z příběhů bere nejprve 
podobu hada, aby se proplazil dovnitř skály pro medovinu básnictví. Když ji získá, vezme na 
sebe podobu orla, aby z místa co nejrychleji odletěl.275  

 
Po předchozím líčení se asi těžko ubráníme obecnější představě člověka, který se ve svých snech 
a vizích vydává navštívit Jiné světy, a to třeba nejen v podobě zvířete. Ve staroseverském 
prostoru dokonce máme v příbězích doloženo jednání, kdy hrdina spí, a zatím jeho zvířecí 
podoba koná slavné činy za něj.276 Představu, se cestování hrdinů může odehrávat ve změněném 
stavu vědomí, podporuje i skutečnost, že v příbězích bývá nová podoba hrdinů popsána pomocí 
výrazu hamr, což může znamenat „tvar“ i „kůži“.277 Pokud by existovala určitá rituální obdoba 
výše popsaných příběhů, dalo by se zvažovat, zda ten, kdo takovou cestu do Jiného světa zažíval, 
neměl v rámci rituálu masku zvířete, do kterého se měl v extatickém stavu proměnit.278 Hrdinové 
staroseverských příběhů se po návratu domů vždy promění do své původní podoby. 

 

Oproti tomu v keltském prostředí mají proměny definitivnější charakter. 

 Óengus se stává labutí, aby mohl být se svou zakletou jinosvětskou družkou.279  
Specifickou roli hraje nová inkarnace, při které se hrdina mění ve zvíře, prožívá takto celý život 
a později se znovu rodí.  

Je to případ hrdinky Étaíne, která tak zvláštním způsobem doplatila na svou krásu. Dostává se 
do Midirova sídu, kde ji původní manželka Midira ze žárlivosti promění v kaluž, ze které vznikne 
červ. Ten se promění v obrovskou šarlatovou půvabně bzučící mouchu. Tu jedna žena omylem 
spolkne a Étaíne se znovu narodí, aby se ji Midir opět pokusil získat a přesvědčit, aby s ním šla 
do jeho báječné země, kde lidé nestárnou.280 Hrdinka sice v této změněné podobě putuje mezi 
různými sídy, těžko však z příběhu poznáme, nakolik jsou pro ni tato místa Jinými světy. Jisté je, 

                                                        
271 Srov. „Transformation" in Inger M. Boberg, Motif-index of early Icelandic literature (Copenhagen: Munksgaard, 1966), 
D.0 – D.199.4, 54 – 56. 
272 Þrymskviða, 3; Skáldskaparmál, kap. 2 a 26. 
273 Skáldskaparmál, kap. 2. 
274 Ibid, kap. 6. 
275 Ibid. 
276 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. II odst. 53 – 61. Jedná se o látku o Bödvaru Bjarkim 
(Bjarkamál), jehož medvědí podoba bojuje za něj, zatímco on spí. Není to však jediný případ toho, že hrdina 
z pohledu vnějšího pozorovatele spí, zatímco vykonává velké věci, vzpomeňme příběh o Þorsteinu Uxafótovi 
(Þorsteinn þáttr uxafóts, kap. 6), který během svého snového dobrodružství získává zlato v mohyle. V obou případech 
je důležité, aby hrdina nebyl z transu buzen, protože by nebylo dosaženo kýženého efektu. 
277 Cleasby, Vigfússon, An Icelandic-English dictionary, s.v. hamr. 
278 Mircea Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, přel. Jindřich Vacek (Praha: Argo, 1997), 322 – 325. 
279 Aislinge Oenguso; Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 112. 
280 Tochmarc Étaíne; Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 55 – 56. 
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že obraz krásné země, který Midir líčí, je obrazem Země mládí, která je ve většině příběhů Jiným 
světem.  
Zvláštní postavou, která cestuje mezi světy v čase, je Fintan mac Bóchra. V podobě lososa přežil 
potopu, kterou můžeme chápat jako určitý druh vodní bariéry. Dále na sebe bral podobu orla, 
jestřába a nakonec opět člověka. Tak přežil tisíce let až do časů Finna a jeho družiny.281  

Proměna jako inkarnace dává cestování do Jiných světů zajímavou časovou dimenzi.282 

 

b) Změna identity 
 

Není to pouze podoba zvířete, kterou na sebe může hrdina na cestách do Jiných světů brát. 
Nejjemnějším gestem, které může hrdina příběhu vykonat, aby změnil svou totožnost, je 
cestování pod jiným jménem. Mistrem takového konání je bůh Óðinn.283 Jeho identita pak 
v Jiném světě často funguje jako trumf, který mu vyhrává spory.  

Na svou chvíli čeká také Svipdagr, který nejdříve své jméno tají, později se však ukáže být jeho 
vstupenkou do sídla Menglöð. 
 Sigurðr si sice vymění pro překročení hranice podobu s Gunnarem, zdá se však, že v jeho 
případě to není nijak nutné. Naopak Gunnar se před Brynhild musí tvářit, že je tím, kdo hranicí 
prošel.284  

Nejvýraznější proměnou identity ve staroseverském prostoru je pak změna pohlaví hrdiny. 

Hervör se pro prožití svých dobrodružství rozhodne být raději mužem a přijme mužské 
jméno,285 později v sáze se však vrátí k vyšívání. Obryně Skaði zase přichází do světa bohů 
v plné zbroji jako muž, aby pomstila svého otce.286 Také Brynhildr byla před svou svatbou 
zdatnou a tvrdohlavou válečnicí.  

Odpovědět na otázku, proč se žena mění v muže pro překročení hranice Jiného světa, je poměrně 
jednoduché. V příbězích nevystupuje mnoho hrdinek a v případě, že je potřeba vyplnit nějaký 
typicky mužský úkol (získat ztracený rodový meč, pomstít otce), stane se z ženy tak trochu muž 
už jenom tím, že se ho ujme. 
Inverzi takového činu potkáváme v Písni o Trymovi, kdy se Loki a Þórr převlékají za ženy, aby se 
vetřeli do síně þursů.287 Je to však považováno za největší potupu. Zdá se, že zdánlivě 
neporazitelný Þórr se musí chodit do Jiných světů ztrapnit. V. Turner popisuje, že někdy je 
součástí liminální fáze rituálu ponížení, nedůležitost společenského postavení a nerozlišení 
pohlavní identity. Tyto faktory mohou být dovedeny až do krajnosti a tvořit tak karikaturu 
původního statusu iniciovaného.288 Z výše zmíněných příběhů vyplývá, že podobný obraz 
nacházíme také v iniciační struktuře vyjádřené v mýtu. 

 

 

                                                        
281 R. A. S. Macalister, Lebor Gabála Érenn: Book of the Taking of Ireland  Part 1-5., odst. 26 – 38. 
282 Paralelou časového rozvrstvení iniciačního schématu ve staroseverské literatuře by mohla být smrt Baldra. 
Zůstává dlouho v liminální fázi a jeho cesta do tohoto světa je odložena až za konec našeho věku.  
283 Např. Vafþrúðnismál; Grímnismál; Skáldskaparmál, kap. 6. 
284 Völsungasaga, kap. 26. 
285 Hervarar saga, kap. 3. 
286 Skáldskaparmál, kap. 3. 
287 Þrymskviða, 14. 
288 Victor W Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977), 189. 
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C. POMOC ZEVNITŘ 
 

Bytostem, které pomáhají hrdinům na cestách do Jiných světů, se budu podrobněji věnovat 
později. Některé však hrdinovi věnují zvláštní dary, které mu pomohou hranici překonat. 

Například Cúchulainn dostává na cestu kolo a jablko, které se mu hodí pro zvládnutí nástrah 
Pláně neštěstí.289 Þorsteinn dostává z mohyly zahnutou hůl a rukavice, z nichž se stane dopravní 
prostředek pro cestu do Jiného světa.290 Někteří hrdinové zase dostávají od svých mrtvých 
předků požehnání nebo ochranné písně na další cesty.291  
 

Někdy pouhé kontaktování Jinakosti posune hrdinu v příběhu z mrtvého bodu dál. 

Pwyllovi stačilo, aby překonal svou hrdost a nedostižnou budoucí manželku poprosil, aby 
zpomalila.292 Culhwch zase kontaktuje pastýře a hrad Ysbaddadena Benkawra je náhle v jejich 
dosahu. Cúchulainn si po ztrátě své družiny najde na svých cestách nového přítele, který ho 
převeze do Jiného světa, totiž jakési silné zvíře podobné lvu.293 Óðinn se dostává do Hnitské 
hory po tom, co kontaktuje obra, který je donucen mu s výpravou dovnitř pomoct.294 Helgi je 
osloven Jinakostí v podobě valkýry, tím získá novou identitu, řeč, a dá-li se to tak říci, v podstatě 
i nový život.295 Nera si zase nechá poradit od oběšence a dostává se s jeho pomocí do Jiných 
světů.296  

 

 

PŘEKONÁNÍ BARIÉRY: SHRNUTÍ 
 

Jeden z klíčů, který otevírá bránu do Jiného světa, je oslovení a zkrocení Jinakosti. Pokud se 
hrdina chce do Jiného světa dostat, musí získat přízeň alespoň někoho, kdo má k onomu místu 
blízko. Pokud tak neučiní, stále mu zbývá možnost dostat se do Jiného světa na vlastní pěst 
pomocí proměny nebo změny identity, hrozí mu však, že nebude mile přivítán.  

Různé převleky dobře skrývají pravou totožnost hrdiny, což ho částečně chrání před nepřízní 
Jiných světů. Také mu mohou propůjčit zvláštní schopnosti, které jindy nemá. Hrdina se při 
proměně stává sám sobě tak trochu Jiným. Proměnu můžeme také chápat jako smrt jeho staré 
identity.  

 

                                                        
289 Tochmarc Emire in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 164. 
290 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
291 Např. Hervarar saga, kap. 3; Gróagaldr. 
292 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 10. 
293 Tochmarc Emire in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 163. 
294 Skáldskaparmál, kap. 6. 
295 Helgakviða Hjörvarðssonar, próza, 6 - 9. 
296 Echtrae Nerai, odst. 4. 
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55..  DDAALLŠŠÍÍ  ZZNNAAKKYY  
 

Přechody do Jiných světů ve zkoumaných příbězích mohou být zcela nenápadné, proto jsem se 
rozhodla, ještě než se přesunu k charakteristice bytostí, zařadit na toto místo soubor znaků, které 
obvykle patří až za hranici Jiného světa, ale mohou být prvním nápadným ukazatelem 
skutečnosti, že hranice již byla překročena.  

 

A. BOHATSTVÍ JINÝCH SVĚTŮ 
  

Jiné světy mají vlastnosti, kterými ten náš nedisponuje. Nacházíme v nich bohatství všeho druhu. 
V příbězích Keltů se jedná zejména o hmotné bohatství, zlato a drahé kovy, všemožná 
vyjádření hojnosti, dostatek jídla a pití. Bytosti z Jiných světů jsou nejčastěji oděné do 
hedvábného brokátu zelené, karmínové či zlaté barvy. Často mají dokonce zlaté vlasy. Někdy je 
bohatost Jiných světů vyjádřena už zvenčí zlatými hradbami, otevřenou zlatou branou či vyslanou 
lodičkou z drahého kovu nebo křišťálu, jak bylo zmíněno výše. Bohatost Jiného světa poznává 
téměř každý hrdina z keltských příběhů.  
Kromě toho sídy určitým způsobem září v mlze či ve tmě.297 Těžko si dnes představíme, co 
přesně se myslí slovním spojením „spatřili osvětlený síd“, zda je to obraz osvětleného kopce, či 
zda se představa pahorku za takových okolností mění v rozzářený dům Jiných bytostí. 
 

V některých případech je zvláštního charakteru dokonce místní flóra a fauna, jakoby nestačilo, že 
jsou Jiné světy neustále v plném květu, a přesto je v nich také hojnost plodů.  

Kupříkladu Branova budoucí manželka donese ze své země stříbrnou jabloňovou větev s bílými 
květy a křišťálovými listy.298 V její zemi žijí podle jejího vyprávění také zlatí oři. V říši na jezeře 
mají zase stromy z křišťálu.299 A jedna z hlavních charakteristik koní krásných žen z keltských 
příběhů je jejich zářivost.300 

Také ve staroseverských příbězích se můžeme setkat s obrazem třpytivého a bohatého Jiného 
světa.  

Brynhildr se ukrývá ve hradě se zlatou střechou.301 Též řada božských síní je pokryta zlatem 
nebo stříbrem.302 Síně sídla, které střeží Fjölsvinn, jsou také zlaté a jsou obklopeny zářícími 

                                                        
297 Již několikrát jsem zde upozornila, že prožitky líčené v příbězích mohou možná souviset se změněnými stavy 
vědomí, ať už se jedná o sny, či extatické vize. Již jsem mluvila o mlze, tmě a jakési záři, coby motivech nacházejících 
se na hranici Jiného světa, a o iniciaci, coby určitém vzorci nacházejícím se v mýtu i v rituálu. Zajímavě může tyto 
motivy dokreslit líčení zážitků Stanislava Komárka, který se nechal na týden zavřít do temné komory. V popisu jeho 
prožitků nacházíme všechny tři motivy. Deprivační vize jsou vyvolané tmou: „Zpočátku se objevuje cosi jako 
zasněžené či zaprášené a pavučinami opředené „zásvětí“, mlha v údolích, závěje, „procesí duchů“. (…)Zvlášť 
spektakulární byly vjemy kulatého světélka, připomínajícího tak nejspíš baterku ve tmě či měsíc, přes který přecházejí 
mraky. Také iluze kuželu světla, který se otáčí v eukalyptovém větvoví a nasvětluje různé listy, je naprosto uchvacující 
a nepochopitelná...“ (Stanislav Komárek, „Srdce temnoty", 27/4/2013, 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=19809 ). 
298 Immram Brain maic Febail; in Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 29. 
299 Serglige Con Culainn. in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 168. 
300 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 11; Pwyll, Pendefig Dyfed, in The 
Mabinogion, 8. 
301 Völsungasaga, kap. 29. 
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hradbami.303 Loki si jde pro zlato do sluje ke skřítkovi Andvarimu304 a obr Trym plete ze zlata 
obojky svým psům.305 Þorsteinn se při svých dobrodružstvích dostává nejdříve do světa, který je 
plný zlata a stříbra, zvláštních pokladů a jídla a vína.306 Později potkává jezdce ve zlatých a 
karmínových šatech. Jeden z nich je Guðmunðr, král místa, které se jmenuje Glæsisvellir, „Pláně 
jasu“.307 

I staroseverský Jiný svět jakoby v sobě skrýval určitý potenciál zářivosti. Pokud u jasu ještě 
zůstaneme, můžeme připomenou Snorriho popis hodokvasu v Ásgarðu:  

„Óðinn dal přinést do paláce meče tak zářivé, že svítily, a po celou dobu, co hodovali, 
nepotřebovali jiné světlo.“308 V jeho textu se vyskytují dokonce Jiné zářivé bytosti, světlí álfové, 
„jasnější než slunce“.309  

Také mohyly bývají za noci osvětlené a jejich poklady lákají k loupežným výpravám. 

 

V obou kulturách se objevuje symbolika zlata (a dalších drahých materiálů) coby obrazu 
dokonalosti. Tato symbolika je určitým způsobem spjata se zářivostí a jasem. V některých 
příbězích je ale jasně vyjádřeno, že ne všechny poklady musí být přímo ze zlata, někdy je 
bohatstvím z Jiného světa žena, jindy medovina či moudrost. V Jiném světě hrdina může najít 
vše, co nemá v tom našem. Hrdina v něm nachází svá splněná přání a často musí nejdříve 
usnout, než se do vysněné říše dostane.310 

  

B. HUDBA 
 

Hudba je dalším znakem, který nás může upozornit na překračování hranic Jiného světa. Může to 
být uspávající hudba či překrásný zpěv ptáků.  

Owain zaslechne krásně zpívat ptactvo, když se přiblíží ke studni u vysokého stromu.311 Brana 
po zaznění krásné písně přepadne spánek a po něm se objeví jeho budoucí nevěsta.312 Do snu 
chodí Óengusovi hrát také jeho družka.313 Ospalá hudba sídu vycházela také z hrdel kouzelných 
ptáků svázaných řetízky. Následně všechny přítomné přepadl spánek a zmohl i samotného 
Cúchulainna.314 Máeldúin na svých cestách potkává ptáky, kteří zpívají písně podobné 
žalmům.315 

 Hudba a zpěv ptáků se také často objevují v lákavých popisech Jiného světa přednášených 
budoucími manželkami a manžely.316  

 

                                                                                                                                                                             
302 Gylfaginning, kap. 2. 
303 Fjölsvinnsmál, 5. 
304 Skáldskaparmál, kap. 46. 
305 Þrymskviða, 6. 
306 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
307 Ibid., kap. 6. 
308 Skáldskaparmál, kap. 1. 
309 Gylfaginning, kap. 17. 
310 Srov. „Sen splňuje přání" z Freud, Výklad snů, 78. 
311 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 120. 
312 Immram Brain maic Febail; in Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 29. 
313 Aislinge Oenguso; in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 108. 
314 Serglige Con Culainn.in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 157. 
315 Immram Curaig Máele Dúin; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 50. 
316 Tochmarc Étaíne; Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thi ́r na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 29. 
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Poněkud odlišně je vyjádřena jinosvětská hudba ve staroseverském materiálu, má například 
podobu kouzelných ochranných písní. 

Takové zpívá mrtvá Gróa svému synovi.317 Mrtvý Gunnar má také zvláštní zvyk si po nocích ve 
své mohyle vesele prozpěvovat.318 Zpěv ptáků upozorní Sigurða na blízkost Brynhildr.319 

 Hudba ve staroseverských příbězích na rozdíl od keltských nebývá propojena s motivem snu. 
Někdy je hudba posluchači nepříjemná.  

Například Þorsteinn v zemi obrů slyší po příjezdu do města falešnou hudbu320 nebo Finn slyší 
hudbu a skřípění vyluzované devíti mrtvolami a devíti hlavami.321 

 

C. TYPICKÁ FAUNA 
 

Mnohé z typické zvířeny Jiných světů už zde bylo zmíněno, pokusím se však soubor ještě doplnit. 
Zvířata v některých příbězích hrají roli Campbellova zvěstovatele dobrodružství.322 Z kapitoly 
„Lov“ jsme se dozvěděli, že s Jinými světy často bývají spojena lovecká zvířata a vysoká zvěř, 
která odláká hrdinu od družiny a ukáže mu cestu do Jiného světa. Takové okolnosti často 
provází přítomnost smečky zásvětních psů. Někdy psi střeží brány Jiných sídel, jindy náleží 
pastýřům stád, která se pasou v blízkosti pahorků. 323  Kouzelní koně jsou, podobně jako zásvětní 
psi, v keltských příbězích často bílí. Ve staroseverských mají zase většinou šedou barvu. 
K nedávno zmiňované hudbě se přirozeně pojí ptáci, kteří ji vyluzují. Mohou mít podobu labutí 
svázaných ve dvojicích zlatými řetízky,324 v takovém případě se pravděpodobně jedná o zakleté 
ženy. 

Ojediněle se v příbězích objevují další neobvyklá zvířata.  

V plavbě Máeldúina hrdinové potkávají obrovské ptáky, obrovské masožravé koně, obrovská 
prasata a další zvláštní tvory.325 Sv. Brendan během cest spatří souboj obrovského ptáka a 
gryfa.326  

Démonická zvířata jsou spíše obrazem liminálního chaosu a bloudění než obrazem samotného 
Jiného světa. Někteří hrdinové na cestách mezi světy adoptují exotického zvířecího přítele.  

Například Cúchulainn získá během svého putování přízeň jakéhosi zvířete podobného lvu 327 a 
Owain bílého lva.328  

Tito pak mají funkci němých pomocníků a psýchopompů. Alternativou takového zvířecího 
převozníka může být vlastní přeměna ve zvíře, jak bylo zmíněno výše. 

 

                                                        
317 Gróagaldr, 5 - 14. 
318 Njáls saga, kap. 77. 
319 Völsungasaga, kap. 21. 
320 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 4 - 5.. 
321 Echtra Fhind i nDerc Ferna; in Stokes, „Find and the Phantoms", 289 - 307. 
322 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 59 – 60. Funkce zvěstovatele dobrodružství bude přiblížena v kapitole „Bytosti na prahu“. 
323 Např. Fjölsvinnsmál; Baldrs draumar; Culhwch ac Olwen, viz kapitola „Pastýř na pahorku“. 
324 Např. Aislinge Oenguso; Serglige Con Culainn in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 110, 157. 
325 Immram Curaig Máele Dúin; z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 43 – 57. 
326 Navigatio sancti Brendani abbatis; z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 87. 
327 Tochmarc Emire in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 163. 
328 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 134. 
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D. STUDNA 
 

K orientaci v některých keltských příbězích nám může pomoci přítomnost zvláštní studny. 
V příběhu Dáma ze studny329 hrdina přichází k obrovskému výjimečně zelenému stromu, pod 
kterým stojí studna. Toto místo je v podstatě dveřmi do Jiného světa a zastupuje funkci, kterou 
obvykle plní pahorky nebo ostrovy.  

Když hrdina k této studně přijde, slyší překrásnou hudbu a pláč. Když se pokusí z ní vytáhnout 
vodu, je postižen zemětřesením a krupobitím. Studna je také strážena černým rytířem, se kterým 
musí hrdina bojovat na smrt.  

Funkce studny situované v blízkosti vysokého stromu je zde podobná té, jakou má jezero u 
pahorku. Jedná se o obraz axis mundi, která propojuje světy oběma směry. Studna nemusí sloužit 
v příbězích pouze jako vchod. Někdy je úschovnou pokladů. 

Zvláštní studnu potkal při svých dobrodružstvích také Nera.330 Ten v sídu spatřil slepce a 
mrzáka, kteří každý den nahlíželi do studny. Slepec se vždy zeptal mrzáka: „Je tam?“ Mrzák 
odpověděl, že ano. Pak se společně odebrali pryč. Nera se na to zeptal své družky ze sídu. Ta mu 
vysvětlila, že ve studni je schována koruna krále pahorku a jedině těmto dvěma král plně 
důvěřuje, proto ji musí každý den kontrolovat.331 
Obrovskou cennost najde u studny také Niall, 332  když se po lovu vydává pro vodu. Na prameni 
sedí babizna, která nechce vodu vydat nikomu, kdo ji nepolíbí.333 Jeho sourozenci v této zkoušce 
zklamou, ale Niall obstojí. Stařena se pak promění v krásnou ženu, vládu Irska, kterou garantuje 
Niallovi.  

Někdy může studna v mýtu mít status místa, kde je ukryta moudrost.334 Ze zde zkoumaných 
příběhů není takové spojení zřejmé, ale můžeme v nich najít motiv studny, ve které je skryta 
pravda.  

Poslední dvě studny, které zde zmíním, se obě nacházejí na dvoře Cuannova domu.335 Hrdina 
nejdříve pije vodu z první. Ta chutná zpočátku sladce, ale ke konci je hořká a působí jako jed. 
Voda z druhé studny nechutná dobře, ale oživí hrdinu. Později se družina dozví, že v první 
studni byla lež a ve druhé pravda. 

Zvláště na Britských ostrovech jsou studny a prameny považovány za posvátná místa. Ve 
folklóru si udržely funkci sídel Jiných bytostí336 a dodnes nacházíme nejen v anglosaském 
prostoru rezidua původních obětin a kultu těchto míst v podobě mincí třpytících se na dně.  

 

  

                                                        
329 Ibid. 
330 Echtrae Nerai, odst. 7. 
331 V této studni z irského příběhu je doslova ukryta „zástava vládce“, srov. Völuspá, 27 - 28.  
332 Echtra mac nEchach Muigmedón in Standish Hayes O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI): a collection of tales in Irish, vol. 2: 
translation and notes (London: Williams and Norgate, 1892), 371. 
333 Šeredná žena sedící na prameni nejspíš nemá daleko k obrazu z evropského folklóru. Mám zde na mysli 
samozřejmě ropuchu na prameni, kterou je třeba políbit a která se poté promění v krásnou princeznu nebo krásného 
prince.  
334 Mímiho studna obsahuje moudrost a vědění (Gylfaginning, kap. 15.). V Irsku se zase ve studně skrývá moudrý losos 
(bradán feasa), který snědl devět ořechů, které spadly do studny moudrosti. Tento losos je pak sněden Finnem, který 
díky němu získá moudrost celého světa (Macgnímartha Finn in Ancient Irish Tales. ed. and trans. by Tom P. Cross & 
Clark Harris Slover. NY: Henry Holt & Co., 1936). 
335 O’Kearney, Feis Tighe Chonain Chinn-shleibhe; or, The Festivities at the House of Conan, 151. 
336 Srov. např. A. W. Moore a John F Terry, „Water and Well-Worship in Man", Folklore č. Vol. 5 č.3 (1894):212– 
229. 
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E. PŘEVRÁCENÍ ŘÁDU V JINÉM SVĚTĚ 
 

Už na začátku práce jsem upozornila, že jedním z typických rysů Jiného světa může být ten, že 
v něm funguje jiný řád, než na který je hrdina zvyklý. Tato skutečnost má dvě základní podoby. 
První z nich může být velikostní (a jiná) inverze a překvapení s ní související. Druhou je pak 
šálení zraku a klam, kdy se hrdina celou dobu domnívá, že v Jiném světě vidí a prožívá určité 
skutečnosti a zpětně zjišťuje, že se jednalo jen o trik neznámého jinosvětského iluzionisty. 

a) Efekt Alenky v Říši divů 
 

Jako Alenka z knihy Lewise Carrola po vypití kouzelné lahvičky si asi připadají někteří hrdinové, 
kteří překročí hranice Jiného světa. Bytosti a často i krajina se oproti hrdinovi neúměrně 
zvětší.  

To zažívá například císař Maxen. V jeho vidění najdeme největší horu, obrovskou řeku a velikou 
loď.337 Obrovská a nebezpečná jsou zvířata, která ve svých dobrodružstvích potkává Máeldúin. 
Jeden z ptáků, kterého spatří, nese v zobáku větev větší než dub. Obrovští jsou také kováři, kteří 
jeho posádku považují za malé chlapce v korýtku.338 Podobně se cítí nejspíš Þorsteinn 
Bæjarmagn, známý svými významnými činy a svou silou. Ten navečer usne na vysokém stromě a 
ráno se probudí mezi obry, kteří se mu vysmívají kvůli jeho malé velikosti. Chtějí mu říkat 
Bœjarbarn, „Dítě domu“. 

Cesty bohů také často vedou k þursům, což se tradičně překládá jako „obři“, jejich velikost (ať už 
je jakákoliv) bohy podle všeho už nijak zvlášť nepřekvapuje. Zato když dorazí bytost z Jiného 
světa do světa bohů a žádá si nevěstu, dochází také k určité inverzi, tentokrát však nikoliv 
velikostní.  

Þórr, který je znám spíše svou udatností v boji, zkouší Álvíse z vědomostí, což je jinak scéna 
typická spíše pro Óðina. Álvíse (podobně jako Óðinn) přelstí svou vychytralostí a nechá ho 
zkamenět s východem slunce.339  

 

b) Šálení zraku 
 

Někdy celý svět klame zdáním, jindy jen některá bytost, která na sebe vezme jinou podobu a 
způsobí tím trampoty a překvapení hrdinů.  

Nejznámější případ, kdy se celý svět ukázal být pouhým klamem, je nejspíš cesta Þóra do 
Útgarðu.340 Nejdříve se svými druhy potkává obra, který uváže uzel na ranci s jídlem. Silák Þórr 
se ho snaží rozvázat, ale nemůže s ním ani pohnout. Tato scéna odkazuje ještě k předchozímu 
tématu. V Jiném světě vládne Útgarðský Loki, ale v normálním světě by vláda Lokiho 
znamenala rozklad řádu, protože se jedná o nespolehlivou a prohnanou bytost. Následuje 
skládání zkoušek, ve kterých hrdinové podle všeho neobstojí a cítí se být neskutečně poníženi. 
Nakonec však tamní Loki vyjeví Þórovi, že se celou dobu jednalo o klam. Například Logi 
v soutěži rychlého jedení vyhrál nad Lokim, protože je to „plamen“ sám, a tudíž pro něj nebylo 
obtížné sníst i dřevěný talíř. Þórr nedokázal dopít, protože ve skutečnosti pil z moře. A když se 
měl utkat se stařenou Elli, ve skutečnosti to bylo „stáří“, s čím bojoval. Když se to Þórr dozví, 

                                                        
337 Breuddwyd Macsen Wledig in The Mabinogion, 103 - 104. 
338 Immram Curaig Máele Dúin; z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 52. 
339 Alvíssmál, 35. 
340 Gylfaginning, kap. 44 – 47. 
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rozčílí se, ale celý svět jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.  
 
Paralelu takového místa nacházíme v irském vyprávění o pohostinnosti domu Cuanna.341 
Družina spatří uvnitř domu řadu bytostí: obra s prasetem, bělovlasého vrátného, dívku, babiznu, 
vesničana s dvanácti očima a černohlavého berana s modrýma nohama a zelenými rohy. 
V tomto dobrodružství je jim také podána voda ze studen, z nichž v první je sladký jed a 
v druhé hořká voda. Později se dozvídají, že obr byl netečnost a dívka byla živost, která ho 
popoháněla. Muž s dvanácti očima byl svět a beran byl hříchem lidstva. Babizna byla stáří samo. 
Voda ve studnách byla lež a pravda. Šálení zraku zažil také Nera, který spatřil zničený Crúach, 
ale od své ženy zjistil, že to byl pouhý klam a že stihne své muže včas varovat, aby místo 
ubránili.342  

 

Také když Snorri popisuje přijetí Ægiho v Ásgarðu, říká, že mnohé z té velké slávy bylo jen 
„šálením zraku“.343 Bohové tedy též využívají kouzel, aby vylepšili svá sídla a očarovali jimi své 
návštěvy.  
 

Převrácení řádu, velikostní inverze a šálení zraku jsou motivy umocňující Jinakost. Objevují se 
zejména tam, kde je potřeba znejistit sebevědomého hrdinu, jakým je například Þórr, Finn či 
Þorsteinn. Propůjčují jim status nemotorných cizinců, kteří se v Jiném světě příliš nevyznají a 
nejsou schopni hrát podle jeho pravidel.  Vzhledem k tomu, že situace takového ztrapnění 
hrdinové často prožívají ve skupině, bylo by možné uvažovat o tom, zda se nejedná o příběhovou 
variaci společného prožívání liminality, kterému V. W. Turner v rituálu říká „communitas“. 
Hrdinové ztrácejí své postavení a stírají se rozdíly mezi bohy a jejich sluhy, přestávají se 
spoléhat sami na sebe, jsou ponižováni a musí se podřídit bláznivému řádu Jiného světa.344 
 

 

  

                                                        
341 O’Kearney, Feis Tighe Chonain Chinn-shleibhe; or, The Festivities at the House of Conan, 149 - 155. 
342 Echtrae Nerai, odst. 8. 
343 Skáldskaparmál, kap. 1. 
344 Srov. Turner, The Ritual Process, 106. 
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66..  BBYYTTOOSSTTII  NNAA  PPRRAAHHUU  
 

Poslední část práce si klade odvážný cíl, totiž pokusit se charakterizovat a systematizovat bytosti, 
které se nacházejí v blízkosti hranice Jiného světa. Jsou rozmanité, a proto bude k tomuto počinu 
třeba velkého zobecnění. Některé zvláštní případy mohu opomenout.  

První typ bytostí posunuje hrdinu vstříc překročení hranice Jiného světa, vrhá ho do 
dobrodružství. Hrdinou mohou být takové bytosti vnímány kladně i záporně. Tento typ postav 
považuji za zásadní pro příběh, bez nich by nebylo cesty do Jiného světa. Další důležitou úlohu 
hrají postavy, které hrdinovi pomáhají překročit hranici. Někdy mohou tyto figury zastupovat 
také funkci dárcovskou. Zajímavou bytostí, se kterou se může hrdina dále setkat, je strážce 
hranice, vrátný Jiného světa. Naopak okrajovou roli dle mého názoru hrají postavy, jejichž 
posláním v daném příběhu je hrdinu orientovat směrem k Jinému světu nebo jeho hranici. 
Někdy jsou tyto bytosti spíše nemluvné a roli hraje jejich atraktivita či odpudivost. 

 

KRÁTKÁ POZNÁMKA K METODĚ 
 

Moje dělení bylo v tomto případě inspirováno prací dvou badatelů, totiž V. J. Proppa a 
J. Campbella, kteří se zabývali strukturou příběhu jakožto celku, tedy i jednáním jednotlivých 
bytostí. 

Vladimir Jakovlevič Propp proslul svou Morfologií pohádky.345 Z jeho díla pro nás bude zajímavé 
dělení funkcí podle jednajících osob. Rozlišuje postavy příběhu na škůdce, dárce, pomocníka, carovu 
dceru, odesilatele, hrdinu a nepravého hrdinu.346 Po jeho vzoru začínám své dělení podle základních 
funkcí, které bytosti v příběhu plní. Přesto se moje dělení s tím Proppovým překrývá jen v 
některých oblastech.  
 
Něco z mezer v Proppově bádání pomůže doplnit Hrdinova cesta Josepha Campbella. 
Zmiňuje v ní zvěstovatele dobrodružství,347 který může nabývat rozličných podob, třeba hrozivého 
obra, mladíka v překrásném šatu nebo krásné ženy.348 Tato bytost věstí posunutí hrdiny za 
hranice našeho řádu. Pro zvěstovatele typické, že je jím hrdina zcela fascinován. Campbell, 
podobně jako Propp, zařazuje do souboru bytostí nadpřirozeného pomocníka, který podle něj 
symbolizuje „mateřskou ochranu“349 a zjevuje se v okamžiku, kdy hrdina kladně odpoví na volání 
dobrodružství. Moje dělení inspiroval také Campbellův strážce prahu,350 který střeží hranici Jiného 
světa. 
 
 
 

                                                        
345 Propp, Morfologie pohádky a jiné studie. Jak jsem zmínila výše, jsem toho názoru, že nelze striktně oddělit mýtus a 
folktale. Pro tento účel to ani nebude třeba. Nebudu zde zacházet do samotného děje pohádky a její struktury. Pouze 
se inspiruji v Proppově rozdělení pro svůj popis postav jednajících v keltských a staroseverských mýtech. 
346 Ibid., 66 – 67. 
347 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 59. 
348 Ibid., 60. 
349 Ibid., 45 – 46. 
350 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 80. 
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11..    DDOOBBRROODDRRUUŽŽSSTTVVÍÍ  VVSSTTŘŘÍÍCC  
 

A. VÁBENÍ 
 

Funkci vábení či lákání hrdiny do Jiného světa plní vždy kladně nahlížené postavy. Jedná se o 
bytosti, jejichž prosby nebo propagace neznámého světa hrdinu donutí přemýšlet o cestě  a 
pobytu v Jiném světě. Tato funkce se částečně překrývá s Campbellovou fází dobrodružství volá a 
jeho postavou zvěstovatel dobrodružství. K překročení hranice lákají buďto budoucí manželky či 
milenky hrdinů nebo zoufalí králové Jiných světů, kteří potřebují od hrdiny pomoc. 

 

a) Lákání budoucí manželkou 
 

Ženy často aktivně či pasivně vábí muže do Jiného světa. V kapitole o spánku jsme zjistili, že se 
mohou často vytouženému manželovi zjevovat ve snu. 

 Je tomu tak v případě císaře Maxena,351 Brana,352 Óenguse353 nebo Cúchulainna.354 
 Jindy se objevují v blízkosti pahorku nebo jezera, odkud lákají hrdiny do svých Jiných světů. 

 To je případ Rhiannon355 a Niamh.356 Také Olwen schází k řece u pahorku, aby si tam umyla 
vlasy. Na tomto místě rozmlouvá se svým nastávajícím, Culhwchem.357 Ač  je tedy původně v 
odeslání hrdiny do příběhu nevinně, později začne též fungovat jako lákadlo. Určitým způsobem 
(ač nevědomě) vábí k návštěvě Jiného světa obryně Gerðr, kterou Freyr zahlédne v Jiném světě 
z Óðinova trůnu Hliðskjálfu a okamžitě po ní zatouží.358 Menglöð, kterou zahlédne Svipdagr 
před branami její říše, na Lyfjabergu,359 také láká k překročení hranice. 

 S některými z těchto žen je spjat motiv „nemoci z lásky". Hrdina se zamiluje a nedokáže dál žít 
svůj běžný život, dokud milovanou nenajde. 
Někdy je součástí setkání s těmito ženami moment překvapení a proměna ženy.  

Tak je tomu v případě Brynhild, která je Sigurðem nejdříve považována za muže.360 Stejná 
situace se stane Máeldúinovi, který potkává na jednom z ostrovů rytíře. Když sesedne z koně, 
ukáže se, že je to krásná královna. Pozve ho do svého hradu, kde se družina zdrží tři roky.361 V 
krásnou ženu se po Niallově polibku proměňuje také vláda Irska, která má nejprve podobu 
stařeny.362 

Abychom nenechávali takové svody pouze na ženách, uveďme příklad muže, který svou 
vyvolenou též vábí do Jiného světa.  

Jedná se o případ Midira a Étaín. Po její reinkarnaci za sebe nejprve posílá krásného jezdce, aby 
hrdince dávného manžela Midira připomněl. Později pro ni přijíždí sám. Je popsán jako 

                                                        
351 Breuddwyd Macsen Wledig in The Mabinogion, 104.  
352 Immram Brain maic Febail z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 29. 
353 Aislinge Oenguso in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 108. 
354 Serglige Con Culainn, ibid., 157.   
355 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 8. 
356 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-O ́g (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 4. 
357 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 192. 
358 Skírnismál, próza. 
359 Fjölsvinnsmál, 35. 
360 Völsungasaga, kap. 21. 
361 Immram Curaig Máele Dúin z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 54. 
362 Echtra mac nEchach Muigmedón in O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI), 371. 
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zlatovlasý muž se šedýma jiskřivýma očima v šarlatovém plášti. Před Étaín pak promlouvá o 
báječné zemi, ve které hraje krásná hudba, všechno kvete a zurčí potůčky. Medovina, mléko a 
víno tam tečou proudem, nikdo nestárne a není tam hříchu ani zločinu, naopak jsou tam jasní a 
dobří lidé. Nabízí hrdince vládu nad touto zemí.  

Barvité opěvování vlastních říší je vůbec oblíbenou činností vábících bytostí.  

V příběhu Brana se dochovala krásná veršovaná pasáž, kde budoucí manželka líčí skvělosti a 
půvaby své říše. 363 Kromě dalších znaků, které zmiňoval Midir, je tato země bez žalu, hoře, 
nemoci a smrti. Také se v ní nachází velké bohatství a ženy. Kromě manželky Bran na cestě 
potkává ještě  boha a krále moří Manannána, který popis skvělé země podpoří svými verši. Svou 
zemi obdobně líčí i Niamh Oisínovi.364 Víla Fand využije k nalákání Cúchulainna do své říše 
básníka Óenguse, který ve svém vyprávění pojednává o touze Fand ležet s Cúchulainnem a o 
zemi plné zlata a stříbra.365 

 
Ve mnou zkoumaném staroseverském materiálu se obdobný motiv propagace Jiného světa ženou 
nevyskytuje, což nejspíš souvisí s nepředstavitelností toho, že by se měl hrdina za budoucí 
manželkou přestěhovat.  

Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří Svipdagr.  
Manželství s ženami a muži z Jiných světů často končí nešťastně, jak ještě uvidíme v poslední 
kapitole pojednávající o strážcích hranic. Příčinou zániku manželství je obvykle hrdinův stesk po 
domovině a neschopnost dodržet daný slib. V jiných situacích může podmínky nepříznivé pro 
vztah nastolit původní manželka hrdiny. 

 

b) Pomoc králi kopce 
 

Kromě ženy, která svými půvaby a svody vábí muže do Jiného světa, případně jejích poslů 
opěvujících báječnou zem, patří funkce lákání ještě králi kopce, sídu či mohyly. Ten od hrdiny 
potřebuje pomoc, protože si s určitou situací neumí poradit sám. Většinou potřebuje síly hrdiny, 
aby porazil svého nepřítele. 

Příkladem takové spolupráce je zde již několikrát zmiňovaný příběh o Arawnovi, králi velšského 
Annwnu, který si žádá jako odškodné za urážku při lovu od Pwylla roční vládu v jeho říši a 
porážku jeho nepřítele Hafgana, se kterým je třeba bojovat speciálním způsobem. Pwyll tuto 
zkoušku zvládne, dostane titul „Pán Annwnu“ a s Arawnem se stanou dobrými přáteli. Pwyll má 
po celý rok jeho podobu a nedává se nikomu poznat, vládne dobře a nespí s ženou Arawna, ač 
s ní sdílí lože.366 
Podobný vzorec nacházíme v příběhu o Cúchulainnovi. Král pahorku Labraid potřebuje pomoc 
s poražením nepřátel: Sénacha Sáabortha, Echu Íuila a Éogana Indbera. Cúchulainn se má přidat 
k jeho armádě. Posílá svou manželku Lí Ban, aby Cúchulainna přesvědčila ke spolupráci, ale 
Cúchulainn se ošívá nad lákáním ženy a žádá si pozvání od samotného krále Labraida.367 
Ve staroseverském prostoru nacházíme podobný motiv příběhu o Þorsteinovi, který usne na 
mohyle a setká se s jejím pánem Brynjarem. Ten žádá jeho pomoc v souboji dvou armád, 
červených a černomodrých. Hrdina se přidá na stranu červených a ti díky tomu střet vyhrají.368 

                                                        
363 Immram Brain maic Febail; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 29 – 33. 
364 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-O ́g (The lay of Oisin on the Land of the Young), odst. 27 - 36. 
365 Serglige Con Culainn in Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 158. 
366 Pwyll, Pendefig Dyfed in The Mabinogion, 3- 8. 
367 Serglige Con Culainn.; Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 171. 
368 Þorsteins þáttr uxafóts, kap. 6. 
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Jindy musí hrdina získat ženu krále. 

 Král sídu žádá Laegaira o pomoc, protože mu unesli manželku. Ta se nyní nachází na Šťastné 
pláni a on ji sám nedokáže dostat zpět. Za pomoc slíbí bohatství a odměnou družina dostane 
také padesát milenek (pro každého muže jednu).369 

Ve všech takových případech je hrdina po zvládnutí úkolu bohatě odměněn. 
 

B. ODESLÁNÍ 
 

Odesilatelé, podobně jako lákači, vysílají hrdinu vstříc dobrodružstvím. Oproti svým 
vznešenějším kolegům jsou obvykle chápáni negativně, ač jistě existují výjimky z tohoto pravidla. 

 

a) Budoucí tchán 
 

V některých případech hraje roli odesilatele budoucí tchán hrdiny, který nechce provdat svou 
dceru. Zadává hrdinovi zdánlivě nesplnitelné úkoly a všemožně mu pak komplikuje cestu. 
Takové způsoby Propp řadí do okruhu jednání carovy dcery. V našich příbězích je budoucí 
manželkou pochopitelně žena z Jiného světa a podoba tchána je mnohem démoničtější než car 
z ruské kouzelné pohádky.  

První z démonických tchánů je obr Ysbaddaden Benkawr,370 otec Olwen, který vysílá Artušovu 
družinu do Jiných světů plnit zadané úkoly (družina jednou hranici Jiného světa už překročila, 
proto tato postava pouze prodlužuje jejich cesty a dobrodružství). Také na družinu hází oštěpy, 
ta je ale pokaždé odrazí. Nakonec Culhwchova potenciálního tchána raději zabijí. 
Podobnou postavou je v Irsku Forgall, kterému nestačí Cúchulainnovy bojové dovednosti a trvá 
na tom, aby před svatbou s jeho dcerou Emer zvládnul výcvik u pověstné válečnice Scáthach. 
Ta však sídlí v Jiném světě. Cestu mu navíc zkomplikuje tím, že před zraky jeho družiny 
vyčaruje vidinu, která jim zmate cestu a Cúchulainn musí dál cestovat sám.371 Forgall jistě doufá, 
podobně jako Ysbadadden, že hrdina během svých dobrodružství zemře. 

Ač jsou hrdinové těchto příběhů líčeni jako lidé, démoničtí tchánové v pozici jejich nepřátel je 
vlastně posouvají na úroveň bohů, alespoň podle dříve zmiňovaných kritérii Northropa Fryeho. 

 

b) Macecha 
 

Další postavou, která může hrdinovi značně zkomplikovat život, je jeho nevlastní matka. Ta má 
neblahý zvyk určit svému synáčkovi za nevěstu nedostupnou ženu z Jiného světa, střeženou 
všemi jeho nástrahami.  

Takovou macechu potkáváme v příběhu Culhwcha, když mu určí, že si smí vzít za ženu jedině 
Olwen. Culhwch musí vyhledat pomoc Artušovi družiny, aby dokázal získat takovou nevěstu.372 

                                                        
369 Echtra Laegaire maic Crimthainn in O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI), 290 – 291. 
370 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 193 - 213. 
371 Tochmarc Emire; Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 158 – 163. 
372 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 180. 
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Podobně je na tom Svipdagr, který své matce v mohyle sděluje, že žena, s níž lehával jeho otec, 
mu určila za nevěstu Menglöð. 373  

Hrdinové v takových případech vyhledávají pomoc své vlastní rodiny, aby se dokázali úkolu 
zhostit. 

 

c) Zlý jazyk 
 

Někdy je odesilatelem zdánlivě náhodná osoba, která hrdinovi sdělí něco o jeho doposud utajené 
minulosti.  

Taková situace je popsána před Máeldúinovou plavbou. Hrdina se v klášteře setkává s mužem, 
který má „jedovatý jazyk“ a vyzradí mu, kdo zabil jeho otce. Tím v něm probudí touhu po 
pomstě,374 která je podle všeho v příběhu chápána jako nežádoucí, protože příběh končí tím, že 
Máeldúin vrahovi svého otce odpustí.  
Podobně je na tom Hervör, které jistý otrok řekne, že je dcerou toho nejnižšího otroka. Hervör 
se následně uraženě táže jarla, zda její otec skutečně pásal vepře. Ten jí řekne, že jejím otcem byl 
hrdina Angantýr. Když se to dozví, rozhodne se získat zpět kouzelný rodový meč z jeho 
mohyly.375  
Trochu jinou situaci zažívá Nera, který se chytne Aillilovy zlomyslné sázky a rozhodne se 
obvázat oběšenci okolo stehna provaz výměnou za zlatý meč. Tím začnou všechna jeho podivná 
dobrodružství.376 

 

d) Mrtvé dítě 
 

Jindy bývá odesilatelem zoufalý rodič, který chce kompenzovat smrt svého dítěte.  

Rozzuřený Hreiðmarr odesílá bohy napravit zabití svého syna Ótra.377 Vlídnější Frigg po smrti 
Baldra prosí bohy, aby se někdo vydal za Hel a vykoupil ho z podsvětí. Hermóðr kývne na její 
požadavek a vydává se do podsvětí. Guðrún si zase zoufá nad smrtí své dcery a žádá své syny, 
aby ji pomstili na dvoře krále Jörmunreka. Ti v síni však přijdou o život.378 

 

 

Podoby odesilatelů, které jsem zde shrnula, nejsou bohužel kompletní. Řada postav vystupujících 
v příbězích nezapadá do podobných škatulek, proto lze jen těžko určit jejich přesnou funkci. 
Obecně se dá  říct, že roli odesilatele nejčastěji plní rozzuřená, rozhořčená či nepřející bytost, 
která hrdinu vysílá do Jiného světa s ne zcela čistými úmysly. Propp však některé z odesilatelů 
nebo pomocníků řadí do kategorie, kterou jsem zde vymezila samostatně. Touto funkcí je 
orientace hrdiny. 
 

 

 

                                                        
373 Gróagaldr, 3. 
374 Immram Curaig Máele Dúin; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 41. 
375 Hervarar saga, kap. 3. 
376 Echtrae Nerai, odst. 1. 
377 Skáldskaparmál, kap. 46. 
378 Hamdismál, 3 - 6. 
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C. ORIENTACE 
 

Funkci orientace plní postavy, které fungují pouze jako ukazatele na cestě do Jiného světa. 
Mohou být v příběhu chápány kladně i záporně, ale v podstatě vždy posouvají hrdinu vstříc 
Jinému světu. Dle mého názoru hrají ve vyprávění pouze okrajovou roli, proto je zde nemíním 
široce vykreslovat a zvolím jen několik příkladů. 
 

a) Nemluvné postavy 
 

Některé bytosti tohoto typu nemusí s hrdinou ani mluvit, stačí, že se objeví na jeho cestě. Podle 
toho, zda se jedná o bytosti okouzlující svým krásným vzhledem či naopak odpuzující a 
děsivé, se hrdina rozhoduje, jestli je bude následovat či zda se raději vzdálí.  

Mezi přitažlivé bytosti patří například dva zlatovlasí mladíci ve žlutém hedvábném brokátu, 
které na své cestě potká Owain. Následuje je těsně předtím, než se setká s králem blízkého 
paláce.379  
Odpuzující bytosti zase potkává často na svých cestách Máeldúin. Jedná se o masožravé koně, 
zvíře rychlejší než vítr, které po nich vrhá kameny, nebo obří kováře, kteří po něm hodí kus 
železa.380 Vždy, když se jeho posádka s podobnou bytostí setká, rychle pádluje pryč, vstříc dalším 
světům. 

 

a) Mluvní ukazatelé 
 

Ač nemají obvykle o moc větší roli, některé z těchto bytostí mluví a jednají s hrdinou.  

Jedná se například o Manannána, kterého potkává na mořích Branova posádka. Ten jim sdělí, ať 
si pospíší do krásného Jiného světa, kam už stejně mají namířeno.381 V příběhu o Owainovi je 
takovouto bytostí král zářícího hradu, který mu prozrazuje, kam vede jeho další cesta. Uvnitř je 
také dvacet čtyři nádherných dívek, které Owainovi servírují jídlo a odstrojují ho. 382   

Tito ukazatelé někdy obývají místa, která nesou mnohé znaky Jiného světa, jedná se však spíše o 
jeho hranici, ze které je hrdina teprve posunut dál. Můžeme ho označit za jakýsi „předsvět“.  

Úlohu ukazatele hraje také jezdec v mlze, který žádá budoucího krále, aby ho následoval, a 
dovede ho ke zlatému domu.383 Zařadit bychom sem mohli také služebnou Sigrúny, která 
spatřila jízdu mrtvých a povolala k otevřenému hrobu svou paní, aby se mohla setkat se svým 
manželem,384 a mnohé další.  

 

 

 

 
                                                        
379 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 122. 
380 Immram Curaig Máele Dúin; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 44 – 52. 
381 Immram Brain maic Febail; Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 33 – 37. 
382 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 122. 
383 Murray, Baile in scáil = The phantom’s frenzy, 51. 
384 Helgakviða Hundingsbana II, 42. 



 
50 

 

D. POMOC A DARY 
 

Pomocník, který hrdinovi pomáhá překonat hranici Jiného světa, v drtivé většině případů přichází 
zevnitř. Ne vždy se musí jednat o pomoc dobrovolnou. Pomocníky mohou být různí průvodci 
z Jiných světů, zvířata nebo učitelé hrdinů. Od těchto bytostí mohou hrdinové někdy dostávat 
kouzelné dary, které pomáhají k překonání hranice v tom či onom směru. Jedinou výjimkou, 
jejíž původ není v Jiném světě, je postava náhradníka, který je vyslán vstříc nástrahám, které 
hrdina nedokáže sám překonat. 

 

a) Průvodci z Jiných světů 

  
Průvodci mohou hrdinovi ukazovat taje nepoznaných říší, ať už se jedná o kouzelná království 
nebo o zásvětí. 

Typickým příkladem průvodce by mohl být holohlavý chlapec, kterého se rozhodl následovat 
Þorsteinn Bæjarmagn. Chlapec nejdříve ukázal hrdinovi, jak získat dopravní prostředek pro 
cestu, následně společně cestovali do Jiného světa a po návratu dítě líčilo své matce v mohyle, 
jak trávilo den s nečekaným návštěvníkem a kolik měli v kouzelné říši kvůli Þorsteinovi 
problémů.385 
Zajímavou průvodkyní je také žena, která během Haddingovy večeře doslova vyrostla ze země, 
zahalila ho pláštěm a zmizela s ním zpět pod zem. Následně ho provázela zásvětní krajinou a 
ukazovala její zvláštnosti.386  

Kromě toho někdy hrdinu chrání před nepřízní Jiného světa. 

Zlatovlasá dívka osvobozuje Owaina, když se mu podaří uvíznout mezi mřížemi. Zachraňuje ho 
pomocí kouzla, které jej zneviditelní pro jeho nepřátele, a tím je zachráněn před 
pronásledováním.  

Někdy takovou roli plní milenka z Jiného světa, která hrdinu uchrání před přicházejícím 
nebezpečím, ač se to příčí vůli panovníka této říše.  

Například manželka Nery ho včas varuje před pokusem o zničení jeho domoviny. Zároveň celý 
rok kryje jeho nepřítomnost v sídu před králem, kterému namluví, že je nemocen.387 Jiná družka, 
která pomáhá přes hranici, je Gunnlöð. Óðinn ve svých výrocích vyjadřuje pochybnosti, že by 
se dokázal vrátit z říše obrů bez její pomoci.388 Z textu také vyplývá, že se tato přátelsky 
naklonění žena stala obětí jeho lsti.  

 

Jiným Óðinovým pomocníkem v tomtéž příběhu je obr Baugi, bratr Suttunga. Ten se sice snaží 
Óðinovým požadavkům vzdorovat a uvěznit ho uvnitř skály, ale nakonec mu nezbude než mu 
pomoci.389 Servítky si při jednání s bytostmi z Jiných světů nebere ani Svafrlami390 nebo Loki.391 

Oba dva donutí obyvatele podzemí, aby nechtěně posloužili jejich užitku. Zisk z takové 
nedobrovolné pomoci je v obou případech stižen kletbou a nenese štěstí.  

                                                        
385 Þorsteins þáttr bæjarmagns, kap. 2. 
386 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. I, 30. 
387 Echtrae Nerai, odst. 10 - 12. 
388 Hávámál, 107. 
389 Skáldskaparmál, kap. 6. 
390 Hervarar saga, kap. 1. 
391 Skáldskaparmál, kap. 46. 
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b) Zvíře 
 

Dalším možným pomocníkem na cestě do Jiného světa je zvíře. Jeho potenciál jsem však již 
shrnula v předchozích kapitolách.392 
 

c) Učitel 
 

Od učitelů mnohdy hrdina na svých cestách získává posvátnou moudrost. Ta může mít podobu 
buďto vědění či věštby, nebo bojových dovedností. Sídlem tohoto pomocníka je Jiný svět, 
proto zde získané znalosti nepomáhají hrdinovi přímo s překročením hranice Jiného světa, ale 
spíše v dalších dobrodružstvích, která ho v příběhu čekají.  
Učitele válečnického umění najdeme například v příběhu Peredura. Ten se v pevnosti svého 
strýce nejdříve učí boji a prochází zde jakousi iniciací do rytířského stavu,393 která předchází jeho 
dalším dobrodružstvím. Také Cúchulainn musí nejprve zlepšit své válečnické dovednosti, aby 
mohl dostat manželku. Proto navštěvuje nejprve Domnalla, jehož bojové zkušenosti se však 
ukážou být nedostatečnými. Domnall ho tedy posílá k válečnici Scáthach.394 Už samotná cesta 
k ní je těžkou zkouškou a její sídlo je vnímáno jako svého druhu Jiný svět. Teprve když se 
Cúchulainn z těchto končin navrací, je jeho identita plně dotvořena. 
Znalosti z Jiného světa zase získává Óðinn u mrazivého obra Vaftrúdniho395 nebo od vědmy.396 
Vyzvídají také Freyja s Óttarem u Hyndly.397 Sigurðr chce znát svou budoucnost od Grípiho.398 
Také se dozvídá tajemství run, které mu prozrazuje při jejich prvním setkání Brynhildr.399  

 

d) Náhradník 
 

Někdy se hrdina z neurčitých důvodů nedokáže sám vypořádat s nástrahami Jiného světa. Žádá 
tedy svého druha, aby ho zastoupil.  

Je to případ Freye a Skírniho. Freyr se zamiluje do obryně v Jiném světě a onemocní z toho. 
Skírnimu prozradí svou touhu a on se do Jiného světa vydává namísto něj, podle všeho mu tak 
úspěšně získává nevěstu.400 Jedná se o zvláštní situaci, protože Freyr, chápaný jako patron 
plodnosti, nedokáže dostat vytouženou milenku sám.  
Obdobná situace nastává, když Sigurðr musí získat v kouzelném přestrojení Brynhild pro 
Gunnara, protože ten nedokáže projet ohnivým valem.401 Vzpomeňme si také na Conaira, který 
se nedokáže přiblížit třem rudým mužům. Tohoto úkolu se musí zhostit jeho malý syn,402 což je 
však nejspíš jednou z předzvěstí toho, že Conaire má v příběhu brzy na to zemřít.  

                                                        
392 Viz „Typická fauna“ a „Překonání bariéry“. 
393 Peredur fab Efrawg in The Mabinogion, 71 - 72. 
394 Tochmarc Emire in Cross a Clover, Ancient Irish Tales., 162 – 167. 
395 Vafþrúðnismál, 20 - 54. 
396 Baldrs draumar, 6 - 12. 
397 Hyndluljóð, 11. 
398 Grípisspá, 9. 
399 Völsungasaga, kap. 21. 
400 Skírnismál. 
401 Völsungasaga, kap. 29. 
402 Togail Bruidne Dá Derga; Gantz, Early Irish Myths and Sagas, 70 – 71. 
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Inverze podobných situací nastává v okamžiku, kdy král Jiného světa potřebuje pomoc hrdiny, 
aby získal ženu nebo upevnil svou moc.403 
 

Paralyzovaný hrdina za sebe vysílá své alter ego, aby vyřešilo danou situaci, protože jeho 
původní moc skomírá. Možná je to tím, že je nebezpečné se dotýkat Jiného světa přímo, pokud 
nejsme vybaveni něčím, co nás ochrání před jeho nepříznivými vlivy, ať už se jedná o kouzelného 
koně nebo přítele, který rozumí řeči ptáků. Jak bytosti našeho světa, tak ty Jiné, potřebují 
prostředníky, kteří je ochrání od přímého kontaktu s Jinakostí. 

 

e) Dárce 
 

Již jsme si ukázali, že hrdinové při kontaktu s Jinakostí mohou nabýt různých vzácných darů. 
Může se jednat o vládu, plodnost, řeč, prostředky k překonání hranice Jiného světa, zázračné 
meče nebo jiné kouzelné zbraně.  
Zvláštní a doposud neshrnutou kategorií je dar kouzelného požehnání.  

Takové udílí Gróa z mohyly Svipdagovi.404 Máeldúin dostává na cestu požehnání a kouzlo od 
druida.405 Peredur dostává po svém iniciačním zaučení před další cestou požehnání.406  

Funkci dárce plní rozličné bytosti: mrtví v mohylách, valkýry, obryně, vláda Irska, dvergové nebo 
bohové (v případě lidského hrdiny). Důležitým kritériem dárce je, že je Jiný. Právě díky tomu mají 
tyto dary určitý numinózní status a jsou pro příběh zásadní.  

 

E. STRÁŽCOVÉ HRANIC 
 

Pod takovým názvem kapitoly by možná čtenář očekával zuby cenící nestvůry, ale realita příběhů 
je mnohem mírnější. S některými strážci je sice potřeba se utkat, ale nejtypičtějším strážcem 
hranice ve zkoumaném kulturním okruhu je pastýř či mírný obr zdržující se v blízkosti pahorku. 
Jeho obdobou je vrátný, který váhá, zda hrdinovi otevřít bránu sídla. Někdy se ve strážce hranice 
může vyvinout manželka hrdiny, která ho odmítá pustit domů. 

 

a) Pastýř na pahorku 
 

Pastýř či obr má hrdinu odradit od cesty dovnitř, nikoliv s ním bojovat. Často při zastrašování 
využívá skutečnosti, že tam, kam se hrdina chystá, nikdo nechodí. Případně se odtud nikdo 
nevrací živý.  
 
Prvního z takových pastýřů máme popsaného v příběhu Culhwcha a Olwen.407 Stádo ovcí, které 
pase, patří otci Olwen a společně s pastýřem je střeženo také jeho obrovským mastifem, který je 
velký jako kůň a má spalující dech. Tato postava ubytuje Artušovu družinu ve svém domě, ale 

                                                        
403 Viz „Pomoc králi kopce“. 
404 Gróagaldr, 6 – 14. 
405 Immram Curaig Máele Dúin z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 42. 
406 Peredur fab Efrawg in The Mabinogion, 71 - 72. 
407 Culhwch ac Olwen in the Mabinogion, 190. 
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předem nazve Culhwcha mrtvolou. Zatímco u něj družina pobývá (před branami hradu 
Ysbaddadena Benkawra), setkává se Culhwch poprvé s Olwen. 
 
Pastýř na pahorku se zuřivými psy hlídá také obydlí Gerðr. Skírnir se ho táže, zda bude moci 
s obryní promluvit. Pastýř mu podobně jako v předchozím příběhu odpovídá: „Propadls smrti, 
či jsi už mrtev?“ Skírnir se však rozhodne jeho varování nedbat a Gerðr ho záhy pozve 
dovnitř.408 Také Hervör potkává nedaleko mohyly pastýře. Ten ji varuje před otevírajícími se 
hroby a mohylovými ohni v temnotách a následně sám prchne.409 
 

Ve zkoumaných příbězích se objevuje postava strážce lesa, který pase divou zveř. 

Toho najdeme v příběhu Owaina. Má jen jednu nohu a jedno oko uprostřed hlavy.410 Sedí na 
mohyle, v ruce drží železnou palici, kterou by neuzvednul žádný smrtelník, a je obklopen divou 
zvěří (včetně hadů a lvů). Ač je jeho zjev zastrašující, pomáhá hrdinovi a připravuje ho na další 
překážky na jeho cestě.  

Tato bytost se nachází na hranici lesa, tedy na hranici řádu a chaosu. I zde je pro další cestu 
hrdiny klíčové, aby prokázal odvahu a nenechal se zastrašit. 

Zvláštním strážcem poblíž hory je také Fjölsvinn chránící sídlo Menglöð. Dlouhý rozhovor 
Svipdaga s ním se uzavře tím, že Svipdagr zjistí, že je jediný, kdo může vstoupit do tohoto 
hradu. Fjölsvinn znamená „velmi moudrý“ a ve vyprávění je naznačeno, že je ze zvláštního 
rodu.411 
Před hranicí Útgarðu se Þórr a jeho společníci setkávají s obrem. Jsou ohromeni jeho velikostí a 
silou, se kterou si ani Þórr nedokáže poradit. Není však třeba s ním bojovat. Opět jde jen o to, 
aby se děsivého společníka nezalekli. Obr jim na cestu ještě dává dobrou radu, aby se v Jiném 
světě moc nevychloubali, protože jeho vládce to nesnáší.412 

 
Tato funkce J. Campbellem popsaná jako strážce prahu je silně spjata se situací překročení prvního 
prahu.413 Strážce prahu hlídá hranici světů ve všech směrech414 a označuje životní horizont hrdiny. 
Hlavní postava musí při setkání s tímto typem bytosti prokázat odvahu nebo vědění. 

 

b) Vrátný  
 

Postava vrátného je jakousi oslabenou verzí předchozího. Nejdříve se táže na jméno hrdiny a 
následně otálí s tím, zda ho pustit dovnitř.  

Takovým vrátným je například Glewlwyd Gafalfawr, který váhá, jestli pustit do Artušova hradu 
Culhwcha, protože zrovna jaksi není „otevírací doba“. Když pak popisuje návštěvníka Artušovi, mluví o 
něm jako o zcela výjimečném. Také nezapomene vylíčit Jiné světy, které navštívil během svého života on 
sám, jako například zásvětní pevnost Caer Se nebo Indii. Na pozvání Artuše pak vpouští Culhwcha 
dovnitř. Jeho přítomnost před branou je určitým předznamenáním toho, že Culhwch bude mít při 
vstupech do hradů problémy i později. Dalším vrátným v příběhu je černohlavý obr, který jim nechce 
otevřít dveře a argumentuje opět tím, že cestu dovnitř nikdo nikdy nepřežil.415  

                                                        
408 Skírnismál, 11 – 16. 
409 Hervarar saga, kap. 3. 
410 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 118 – 119. Jedná se o velšský příběh, ale takový popis odpovídá 
některým vyobrazením irských démonů Fomoirů, kteří obývali Irsko před příchodem bohů. 
411 Fjölsvinnsmál, 1 – 4. 
412 Gylfaginning, kap. 44 – 47. 
413 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 80. 
414 Viz chápání pahorku jako axis mundi v kapitole „Pahorek a mohyla“. 
415 Culhwch ac Olwen, in The Mabinogion, 200. 
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Sympaticky nepůsobí ani obr, kterého potkává Fíana před branou strašidelného domu. Posměšně je uvítá 
a zve je do nepříjemného obydlí.416 Mnohem vstřícnější je Geitir,417 který střeží sídlo věštce Grípiho. 
Popisuje mu Sigurða jako vzácného hosta a Grípi mu na tato slova vychází ven.418  

 

Vrátným Jiného světa může být také bytost ženského pohlaví.  
Například most Gjallarbrú před zásvětní říší střeží Móðguðr, která se pouze ptá Hermóða na jeho zvláštní 
původ (oproti obvyklým návštěvníkům je totiž živý), ale v zásadě nemá s jeho vstupem dovnitř žádný 
problém.419 Možná se se stejnou obryní před branami Helu setkává také Brynhildr po své smrti. Ta ji 
nechce vpustit dovnitř a navzájem se uráží, Brynhildr ji však odstrčí z cesty a hrdě vstoupí.420  

 

c) Strážce a dárce  
 

Někdy se může stát, že bytost z Jiného světa určité místo zároveň stráží, zkouší hrdinu a pokud 
v úkolu uspěje, rovnou je touto osobou také odměněn.  

Je tomu tak případě Angantýa, který hlídá svou mohylu. Nejdříve dceru zastrašuje, když však 
Hervör prokáže odvahu, vydá jí kouzelný meč.421 Podobně je to s Niallem. Vláda Irska stráží 
studnu. Voda se zdá být původním cílem hrdiny, místo něj však dostává za splněný úkol 
odměnu mnohem zajímavější.422 Thorkil jde zase za dvěma neobvyklými strážci získat oheň po 
dlouhé plavbě ve světě tmy. Jsou to obrovští orlové, kteří obývají jeskyni plnou hadů. Za dar 
ohně chtějí, aby řekl tři upřímné jadrné výroky. To se hrdinovi podaří a je řádně odměněn.423 
 

d) Strážce 
 

Konečně se dostáváme ke strážcům, se kterými je třeba se utkat v souboji.  

Například Cuhwch potkává před branou hradu Ybsaddadena Benkawra devět strážců s devíti 
zuřivými mastify. Artušova družina všechny zabije.424 Oisín na své cestě do Země mládí potkává 
démonického Fomoira, který vězní princeznu. Přestože se s ním nemusí zdržovat (cestuje po 
moři do Jiného světa s Niamh), rozhodne se ho zabít a princeznu osvobodit.425  

Setkání se strážcem vždy nemusí vždy probíhat hladce, někdy může končit dokonce smrtí hrdiny. 

Kupříkladu jeden námořník z posádky Máeldúina nezvládne pokušení Jiného světa. Strážcem je 
zde kočka, která přeskakuje po sloupoví. Ta mlčky odsouhlasí námořníkům, že si smějí vzít 
jídlo. Námořník však začne toužit i po místních pokladech a sebere z nich nákrčník, přestože ho 
Máedúin nejdříve varoval, ať nic takového nedělá. Kočka seskočí se sloupu a sežehne ho jako 
ohnivý šíp.426  

                                                        
416 Echtra Fhind i nDerc Ferna; in Stokes, „Find and the Phantoms", 289 – 307. 
417 Isl. geit znamená „koza“, možná se tedy i zde nabízí určité spojení s pastýřem. 
418 Grípisspá, 1 – 7. 
419 Gylfaginning, kap. 49. 
420 Helreið Brynhildar, 1 - 14. 
421 Hervarar saga, kap. 3. 
422 Echtra mac nEchach Muigmedón; O’Grady, Silva gadelica (I-XXXI), 372. 
423 Saxo Grammaticus, The history of the Danes, books I-IX, k. VIII, odst. 245; Komentář dodává, že démoni s orlí 
hlavou v islandských pramenech nefigurují, ale máme doložené trolly se stejnými zobáky bažící po podobných 
úderných tvrzeních (ibid., 146, pozn. 165). 
424 Culhwch ac Olwen in The Mabinogion, 193. 
425 Coimín, Laoidh Oisín air Thi ́r na n-Óg = The lay of Oisin on the Land of the Young, odst. 55 - 68. 
426 Immram Curaig Máele Dúin z Daniel Samek a Hladká-Kučerňáková, Bájné plavby do jiných světů, 46. 
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Takové chování můžeme pozorovat také u mrtvých v mohylách, kteří začnou bránit své poklady 
často až v okamžiku, kdy chce hlavní aktér s jejich bohatstvím odejít.427 Pokud je hrdina zabit 
strážcem hranice, znamená to, že v iniciačních zkoušách zklamal. Nedokázal hrát podle pravidel, 
která Jiný svět nastavuje.  

 

Zajímavý typ strážce brány Jiného světa se objevuje ve vyprávění o Owainovi. Jedná se o černého 
rytíře, který střeží studnu pod vysokým stromem a zároveň je manželem královny Jiného světa. 
Owain se s ním utká v souboji, zabije ho a vezme si jeho ženu. Když pak Artušova družina 
Owaina hledá, potkává u studny rytíře v černém brokátu a s překvapením zjišťuje, že to je Owain 
sám.428 Motiv trochu připomíná pohádku bratří Grimmů, kde převozník vrazí vesla do rukou 
zlému králi, který musí převážet na věky.429 Pro pohádkového krále je tento obraz trestem za zlé 
činy, zatímco Owain ho chápe spíš osudově, jako svou novou existenci. Je těžké zde 
nepřipomenout „krále lesa“ z J. G. Frazerovy Zlaté ratolesti, který se zbraní v ruce očekává, kdo ho 
zabije a převezme jeho místo.430 Pokud obvykle chápeme podle Campbellova psychologického 
výkladu strážce hranice jako ztělesnění strachů a obav hrdiny, černý rytíř hraje poněkud jinou roli. 
Hrdina zde musí zcela odložit svou starou identitu, a pokud má vstoupit do Jiného světa, může se 
tak stát jedině za podmínky, že se stane jeho králem. V ostatních příbězích je to spíše nabídka, 
v tomto příběhu se to však zdá být nutností. Černý rytíř je tím, koho M. Eliade ve svém výkladu 
označuje jako „strážce kosmického stromu“.431 V příběhu najdeme strom a pod ním pramen, je 
velice těžké se ke stromu přiblížit a nakonec je třeba porazit démonického nepřítele, složit 
zkoušku, která dovolí hrdinovi prostupovat mezi světy, a symbolicky se tak stát nesmrtelným.432  

 

V nepříjemné strážkyně cesty domů se mění také družky a manželky z Jiných světů.433 Nejdříve 
hrdiny přemlouvají, aby se nevraceli, protože jejich kontakt s výchozím světem způsobí neštěstí. 
Tento motiv se mnohokrát odráží v pohádkách a folklórních vyprávěních a obvykle souvisí 
s manželem či manželkou, který je z Jiného světa,434 obvykle z moře nebo je alespoň určitým 
způsobem spjat s vodním elementem. I ve mnou zkoumaných příbězích motiv patří výhradně 
ženám a mužům,435 kteří bydlí za mořem. Manželky pak hází na muže kouzelná klubka, aby 
nemohli odplout, jak bylo řečeno výše. Partneři si vždy umíněně stojí za tím, že se chtějí do 

                                                        
427 Kozák a Ratajová, „Funkce mohyl podle staroseverských ság", 22. 
428 Owain, neu Iarlles y Ffynnon in The Mabinogion, 129. 
429 „O ďáblovi a jeho třech zlatých vlasech" v Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Německé pohádky., přel. Helena 
Helceletová, (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1961), kap. 29. 
430 James George Frazer, Zlatá ratolest. Přel. Věra Šťovíčková-Heroldová, (V Praze: Československý spisovatel, 2012), 
5 - 11. 
431 Eliade, Pojednání o dějinách náboženství, 288 – 289. 
432 Ibid. 
433 Např. Immram Curaig Máele Dúin; Immram Brain maic Febail. Tato stráž souvisí s motivem hozeného klubka, viz 
„Ulepená Jinakost“. 
434 Jedná se zejména o labutí manželky, příběhy o schovaných tuleních kůžích a v obraceném případě příběhy typu 
„kráska a zvíře“, partner z Jiného světa nesouhlasí s tím, že jeho druh navštíví svou rodinu. Známou, avšak umělou, 
českou variací na tento folklórní motiv je Erbenova báseň Vodník. ATU 400 – 449. (Uther, Hans Jörg. The Types of 
International Folktales:A Classification and Bibliography Based on the System Of Antti Aarne And Stith Thompson. Helsinki: 
Suomalainen Tiedeakatemia, 2004). 
435 Např. manželství Skaði  a Njörda. Skáldskaparmál, kap. 3. 
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domoviny vrátit, což se jim často stane osudným nejen pro jejich vztah, ale i pro celou jejich 
existenci.436  

Takové situace nastávají, pokud je vstup do Jiného světa příliš jednoduchý. Pokud není strážen, 
obtížně dobýván a hrdinové se do něj dostanou bez většího problému nebo dokonce na milé 
pozvání krásné ženy, o to těžší je pak cesta zpět.  
 

 

BYTOSTI NA PRAHU: SHRNUTÍ 
 

Bytosti na prahu Jiného světa vystihují vlastnosti Jinakosti, jak byly popsány v první části práce. 
Krásné ženy naplňují touhy, avšak cesta za nimi se často zvrtne v uvěznění hrdiny v Jiném světě. 
Naopak když hrdinu na cestu vyšle záporná postava se zlým úmyslem, hrdina často úspěšně 
dosáhne svého cíle. Někdy je hrdina paralyzován Jinakostí a musí za sebe poslat na cestu své alter 
ego, protože není schopen sám za sebe překročit hranici Jiného světa. Tato skutečnost může být 
analogií proměny hrdiny. Ve své původní podobě a bez cizí pomoci není hrdina schopen  
překročit hranici.  
Mezi světy se někdy objeví zvláštní bytost, průvodce z druhého břehu, který hrdinovi ukáže 
všemožné zázraky vlastní země. Jindy tam stojí strážce hranice, který se snaží v hrdinovi vzbudit 
pocit strachu a nejistoty. Bytosti, které se zjevují na hranici, fungují jako prostředníci. Není 
možné oslovit Jinakost přímo, pokud se sama v příběhu nezjeví. Prostředník je však na hranici 
Našeho a Jiného, a proto ho oslovit lze. V tomto aspektu se Jinakost podobá posvátnu. I my 
máme přeci vlastní prostředníky pro kontakt s posvátnými entitami, různé specializované 
instituce i jednotlivce, kteří provedou potřebné úkony a komunikaci za nás.  

Tito prostředníci stojí permanentně na prahu Jiného světa, jejich domovem je tedy liminální 
prostor. Nejsou ani tady, ani tam. Mají ambivalentní povahu, která se zároveň vymyká i náleží 
řádu obou světů.437 Pokud pastýři a obři oznamují hrdinům, že se z Jiného světa nikdo nevrací 
(živý), znamená to možná, že stará identita hrdiny musí zemřít, proto aby mohl hranici překonat a 
v iniciačním procesu uspět. 
 
 

                                                        
436 Viz rychlé stárnutí hrdinů v kapitole „Jinak plynoucí čas“. 
437 Srov. „liminal personae" in Turner, The Ritual Process, 95. 
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IV. ZÁVĚRY 
 

Soubor motivů je konečně představen a až čtenář bude příště držet v ruce příběh, v němž hrdina 
za mlženého rána zabloudí poblíž Sliabh gCuillin nebo Loch Léin, nebude už tápat v tom, kam ho 
zařadit, zda se jedná o dobrodružnou cestu do Jiného světa či zda je v příběhu popsán konkrétní 
pahorek nebo jezero jen náhodou. Není snad třeba zde všechny motivy shrnovat, zkusme se 
raději vrátit k některým bodům jejich interpretace.  

 

1. KRÁTKÁ OBHAJOBA PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU: 
 
Zejména v poslední části práce a v některých interpretacích jsem se inspirovala dílem Josepha 
Campbella. Ten je známý tím, že vychází z koncepcí C. G. Junga a S. Freuda. Práce těchto tří 
badatelů je nesmírně populární a díky tomu i popularizovaná. Během svého studia jsem se 
nemohla zbavit dojmu, že v religionistickém bádání psychologický přístup upadá v nemilost jako 
něco, co patří za dveře psychiatrické ordinace nebo náleží náboženským praktikám nové 
spirituality. Udělat rovnítko mezi výkladem mýtu a snu se zdá být snadným a ne zcela legitimním 
krokem, pokusím se proto shrnout některé argumenty, které by mohly vysvětlit jeho užitečnost 
právě pro keltský a staroseverský materiál. V čem se tyto příběhy podobají snu?  
Především jsme viděli, že v řadě z nich hrdina na začátku usne a později se probudí (nebo je 
možná toto probuzení součástí jeho snu, to z příběhů nikdy není zcela jasné). Jeho setkání 
s Jiným světem je tedy vlastně líčením snu či jakési vize. Tomuto vidění nebo snu se ve staroirské 
literatuře říká aisling a příběhy tohoto typu tvoří samostatný žánr.438 I pokud zde není spánek jasně 
přítomen, popisy Jiných světů jsou plné lesku a třpytu, říše samy mohou vypadat jako splněná 
přání439 a pro jejich děj je mnohdy charakteristická určitá snová logika. 
Během překračování hranice Jiného světa na sebe hrdinové mohou brát podobu ptáků a jiných 
zvířat, což může asociovat vize šamanů, kteří během transu zažívají ve své mysli mnohé, přitom 
jejich tělo nikam necestuje.440 Nechci tím dobrodružství ve všech příbězích zredukovat na úroveň 
snu, ale ráda bych upozornila na to, že se možná část z těchto zážitků odehrává na jiné úrovni 
vědomí, než jsme běžně zvyklí.  
Během vyprávění příběhu i během snu se stane mnohem víc, než odpovídá našemu běžnému 
vnímání času. Sny i příběhy nabourávají profánní čas a poskytují nám možnost úniku 
z historického času.441 Příběh tedy možná můžeme vnímat jako jakési řízené snění a sen jako 
jedno z mála míst, kde můžeme zažít opravdové dobrodružství. 
  

                                                        
438 Daniel Samek, „Vyprávění jako ochrana (Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním zřetelem ke gaelské 
tradici starého Irska)", Slovo a smysl, 2005, č. 3: 17. 
439 Freud, Výklad snů, 70 – 84. 
440 Srov. „Extatický trans versus posedlost" v Thomas A. DuBois, Úvod do šamanismu (Praha: Volvox Globator, 2011), 
157 – 159. 
441 Srov. Mircea Eliade, Mýty, sny a mystéria (Praha: OIKOYMENH, 1998), 23 – 25. 
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2. INICIACE JAKO STRUKTURA442 
 

V úvodu práce jsem představila iniciaci jakožto strukturu, která nemusí mít nic společného 
s rituálem a existuje samostatně v různých narativech. Pokud však nemusí mít přímou spojitost 
s rituálem, jaké je spojení takového příběhu (když přímo nevypovídá o činech bohů) s jeho 
náboženskou úlohou?  

Možnou odpovědí na tuto otázku by mohla být analogie k úvahám M. Eliadeho, který vysvětluje 
pravidelně opakovanou recitaci kosmogonického mýtu jako návrat do illud tempus a znovustvoření 
kosmu, na kterém chce člověk mít svou účast.443 Opakování iniciačního vyprávění bychom pak 
mohli chápat jako regeneraci mikrokosmu, znovustvoření sebe samého a zkrocení vlastní 
existence. Vždyť k čemu měly dávné příběhy o bozích a hrdinských družinách vlastně sloužit? 
Podle všeho především k tomu, k čemu slouží příběhy i dnes: k pobavení, zklidnění, radosti, 
odpočinku a ochraně před vnějším světem.444 Opakující se vzorce v příbězích jsou tím, co nás 
baví a co nás uklidňuje. Při sledování příběhů na plátně kinosálu se v klidu a příšeří soustředíme 
na něco, co chceme slyšet, podobně jako to dělali naši předkové před pár sty lety. Vyprávění je 
zpočátku mimo nás, ale s každým dalším slovem se stává naší součástí a někteří talentovanější 
jedinci, například děti, jsou někdy schopni takový zážitek převyprávět dokonce jako sobě vlastní. 
Vyprávění má tedy na psychické úrovni podobný efekt jako iniciační rituál. 

 

Bystrý čtenář si nejspíš povšiml, že aplikace iniciační struktury na příběhy není zcela 
neproblematická. Ne všechny zde uvedené příběhy se odehrávají podle jednoznačné šablony 
představené v úvodu práce. Zkusme si připomenout některé momenty iniciační struktury v 
příbězích: 

Kontakty s Jinakostí se odehrávají nejčastěji v posvátném čase, během slavení svátků či rituálů, 
nebo během snění, které také nabourává tok profánního času. Fázi separace je obvykle snadné 
v příbězích určit. Bývá zajištěna různými typy bariér, které hrdinu oddělují od jeho druhů a 
zpochybňují jeho původní jednoznačné postavení. Motiv proměny hrdiny v příbězích vyjadřuje 
smrt jeho staré identity. Samotný vstup do Jiného světa má podobu axis mundi, často kosmické 
hory, která spojuje podsvětní a nebeské říše s naším světem a kde se hrdina setkává s typickými 
obyvateli těchto říší. Případně překročení hranice může nastat při nečekané konfrontaci hrdiny 
s chaosem, který se tak také může stát jakousi branou do Jiného světa.  
Problematickým je přesné určení polohy liminální fáze a reintegrace hrdiny v rámci 
příběhu. Závisí na tom, jaký ze světů je pro hrdinu tím „lepším“, tím, kterému patří hrdinův 
konečný stav. Pokud se hrdina (bez zádrhelů) vrací do své domoviny, je liminální fáze a 

                                                        
442 Paul Bibire ve svém článku („Freyr and Gerðr: The Story and Its Myths". Sagnaskemmtun: Studies in Honour of 
Hermann Pálsson on His Sixty-Fifth Birthday, 19 – 40. Wien: Hermann Böhlaus Nach-folger, 1986)  upozorňuje na 
skutečnost, že způsob, jakým interpretujeme mýty hovoří víc o nás samotných než o obsahu mýtu. Výklad 
pomocí iniciační struktury chápu částečně jako módní vlnu, podobně jako bylo kdysi oblíbené vykládat mýty se 
zvláštním zaměřením na plodnostní symboliku. Zaměření na iniciaci, které dle mého názoru vychází z absence 
dobrodružství v životě průměrného evropského či amerického humanitního vědce, nám umožňuje odhalit jen 
určité aspekty příběhu, jiné ponechme k odhalení až další módní vlně. 
443 Eliade, Posvátné a profánní, 58. 
444 Daniel Samek, „Vyprávění jako ochrana (Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním zřetelem ke gaelské tradici starého 
Irska)", Slovo a smysl 2005, č. 3: 88 – 131. 
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symbolická smrt situována do Jiného světa a patří do ní všechny prožitky v něm.445 Pokud hrdina 
v Jiném světě zůstává a Jinakost se stane součástí jeho nového statusu, je samotné překonávání 
hranice liminální fází.446  
Campbellův Pán dvou světů,447 tedy hrdina, který dokáže prostupovat mezi světy, kdykoliv je mu 
libo, není ani zdaleka tak častým jevem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vysvětlení nabízí 
sama definice iniciace, kterou jsem v úvodu představila. Je to právě nezvratnost tohoto procesu, 
v příbězích vyjádřená jako ulepenost Jiného světa nebo rychlé stárnutí hrdinů. Pokud jednou 
hrdina přijme nový status, jen těžko se ho může zbavit. Cesty do Jiných světů také ukazují 
zrádnost zjevného. Světy splněných snů často fungují jako past na hrdinu, zatímco cesty útrap a 
strachu se ukazují být těmi, které nesou vzácné ovoce v podobě posvátných objektů. 

 

3. JINAKOST A POSVÁTNO 
 
Další problematikou, se kterou jsem se v práci potýkala, je vymezení Jinakosti. Často jsem ji 
přirovnávala k fenomenologickému konceptu posvátna.  

 

Vypadá to, že se Jinakost vyjevuje skrz podobné symboly (hory, kameny, stromy, vodstva...). 
Nese s sebou aspekty tajemství, fascinace i děsu. Jiné světy skrývají posvátnou moudrost. Pro 
setkání s Jinakostí je třeba prostředníků. Někdy její přítomnost až paralyzuje.Ve výjimečných 
případech může hrdinu i zabít, ačkoliv vybrané příběhy nás samozřejmě častěji učí, jak kontakt s 
ní zvládnout. Otázkou tedy zůstává, co ji od posvátna odlišuje. 

 

Vstup do Jiného světa v příbězích vypadá obvykle jako pahorek, osa světa. Ve starších příbězích a 
mýtech jsou pahorky často sídlem bohů (posvátna), v pozdějších se stávají domovem skřítků, 
fairies (Jinakosti). Je tedy Jinakost určitým způsobem degradované posvátno? Zdá se, že posvátno 
je vždycky Jiné, ale Jinakost nemusí být vždy posvátná. Z příběhů jsme viděli, že Jinakost 
nacházíme vždy v centru kosmu nebo na jeho periferii. Pokud je v centru řádu, obsahuje aspekty 
posvátného. Pokud je na okraji řádu, bere na sebe podobu chaosu. Viděli jsme, že v myšlení 
zkoumaných kultur dochází k prolínání míst, která jsou ve středu řádu, a těch, která se nachází na 
periferii. Všechna tato místa jsou sídlem Jinakosti a ve všech se její chaotické a posvátné aspekty 
mohou prolínat. 

                                                        
445 Například Cúchulainnova nemoc (Serglige Con Culainn). Hrdina na rok patří Jinému světu, což se projevuje nemocí a 
paralýzou, symbolickou smrtí, pak překoná nástrahy Jiného světa a vrací se domů. 
446 Například Dáma ze studny (Owain, neu Iarlles y Ffynnon ). Owain uvízne mezi světy a bojuje s Černým rytířem a jeho 
nový a lepší status je v novém světě. Překonání hranice je proto v příběhu Owaina obtížné. 
447 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, 196. 
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Murray, Kevin, ed. Baile in scáil = The phantom’s frenzy. Irish Texts Society = Cumann na 

Scri ́bheann nGaedhilge v. 58. London: Irish Texts Society, 2004. 
Ó Coimín, Mícheál. Laoidh Oisi ́n air Thi ́r na n-Óg (The lay of Oisin on the Land of the Young). Gaelic 

Union Publications. Dublin: Chamney, 1880. 
O’Grady, Standish Hayes. Silva gadelica (I-XXXI) : a collection of tales in Irish. London: Williams and 

Norgate, 1892.  
Meyer, Kuno, ed. „The Adventure of Nerae". Old-Irish-List 2003, č. 4. 
O’Grady, Standish Hayes, trans. The Colloquy with the Ancients. In parentheses Publications. 

Medieval Irish Series. Ontario: Cambridge, 1999. 
O’Kearney, Nicholas, trans. Feis Tighe Chonain Chinn-shleibhe; or, The Festivities at the House of Conan,  

Dublin: The Ossianic Society, 1854.  
R. A. S. Macalister, trans. Lebor Gabála Érenn: Book of the Taking of Ireland  Part 1-5. Dublin: Irish 

Texts Society, 1941. 
Stokes, Whitley, trans. „Find and the Phantoms". Revue Celtique 1886, č. 7: 289 – 307. 
Šimeček, David. „Příběh o Þorsteinu Bæjarmagnovi". Souvislosti: „Kauza Kundera" rok poté 2009, 

č.4: 114 – 125. 
Sioned Davies, trans. The Mabinogion. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007. 
Skene, William F. The Four Ancient Books of Wales. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1868. 
Helena Kadečková, přel. Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003. 
Starý, Jiří, ed. Eddica minora. Praha: Herrmann & synové, 2011. 
 

Sekundární literatura: 

Bibire, Paul. „Freyr and Gerðr: The Story and Its Myths". In Sagnaskemmtun: Studies in Honour of 
 Hermann Pálsson on His Sixty-Fifth Birthday, 19 – 40. Wien: Hermann Böhlaus  
Nach-folger,1986.   

Boberg, Inger M. Motif-index of early Icelandic literature. Copenhagen: Munksgaard, 1966.  
Carey, John. „The Location of the Otherworld in Irish Tradition". In The Otherworld Voyage in 



 
63 

 

Early Irish Literature - an Anthology of Criticism, 113 – 119. Dublin: Four Courts Press, 2000. 
Cleasby, Richard, and Guðbrand Vigfússon. An Icelandic-English dictionary. 2d ed. Oxford: 

Clarendon press, 1957. 
Daniel Samek, a Eva Hladká-Kučerňáková, ed. Bájné plavby do jiných světů. Praha: Argo, 2010. 
Davidson, Hilda Roderick Ellis. The Road to Hel: A Study of the Conception of the Dead in Old Norse 

Literature. Greenwood Press, 1968. 
DuBois, Thomas A. Úvod do šamanismu. Praha: Volvox Globator, 2011. 
Eliade, Mircea. Iniciace, rituály, tajné společnosti: mystická zrození. Brno: Computer Press, 2004. 

———. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998. 
———. Pojednání o dějinách náboženství. Praha: Argo, 2004. 
———. Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH, 2006. 
———. Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Přeložil Jindřich Vacek. Praha: Argo, 1997. 

Frazer, James George, a Věra Přel. Šťovíčková-Heroldová. Zlatá ratolest. V Praze: Československý 
spisovatel, 2012. 

Freud, Sigmund. Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2003. 
Frye, Northrop. Anatomie kritiky: Čtyři eseje. Brno: Host, 2003. 
Green, Amanda J. Animals in Celtic Life and Myth. New York: Routledge, 1998. 
Green, Miranda J. Exploring the World of the Druides. London: Thames & Hudson, 2005. 

———. Keltské mýty. Praha: Levné knihy, 2006. 
Hull, Eleanor. „The Developement of the Idea of Hades in Celtic Literature". Read at Meeting 

1907, č. Vol. 18 č. 2: 121 – 165. 
Kozák, Jan, a Kateřina Ratajová. „Mrtví a jejich poklady". Archeologické rozhledy (LX 2008): 3 – 35. 
MacKulloch, J. A. Celtic mythology: The mythology of all races Vol. III. New York: University Press 

Cambridge, 1964. 
McKinnell, John. Meeting the other in Norse myth and legend. Woodbridge, Suffolk, UK ; Rochester, 

NY: D.S. Brewer, 2005. 
Moore, A. W., a John F Terry. „Water and Well-Worship in Man". Folklore č. Vol. 5 č.3 (září 

1894): 212 – 229. 
Otto, Rudolf. Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha: Vyšehrad, 1998. 
Propp, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H & H, 1999. 
Puhvel, Martin. „Snow and Mist in ‚Sir Gawain and the Green Knight´. Portents of the 

Otherworld.“ Folklore 1978, č. 2: 224 – 228. 
Rogers, Nicholas. Halloween: From Pagan Ritual to Party Night. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2003. 
Ross, Margaret Clunies. Prolonged echoes: Old Norse myths in medieval Northern society. The Viking 

collection v. 7, 10. Odense: Odense University Press, 1994. 
Samek, Daniel. „Hostina u Zeleného stromu: Posvátné aspekty staroirského hodování". 

Souvislosti: Náboženské souvislosti hostiny jako oběti č. 3 (2003): 102 – 125. 
———. „Vyprávění jako ochrana (Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním 
zřetelem ke gaelské tradici starého Irska)". Slovo a smysl 2005, č. 3: 88 – 131. 

Schjødt, Jens Peter. Initiation Between Two Worlds: Structure and Symbolism in pre-Christian Scandinavian 
Religion. Odense: University Press of Southern Denmark, 2008. 

Simek, Rudolf. A Dictionary of Northern Mythology. Boydell & Brewer Incorporated, 1993. 
Starý, Jiří a Jan Kozák. „Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a 

poststrukturalistických interpretacích." Religio 2010: č. 131 – 58. 
Turner, Victor W. The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Ithaca, N.Y.: Cornell University 

Press, 1977. 
Uther, Hans Jörg. The Types of International Folktales:A Classification and Bibliography Based on the 

System Of Antti Aarne And Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004. 
Wooding, M. Johnatan. „Manastic Voyaging and the Nauigatio". In The Otherworld Voyage in Early 

Irish Literature: An anothology of Criticism., 226 – 245. Dublin: Four Courts Press, 2000. 


