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ABSTRAKT: 

 

Práce představuje soubor motivů (základních postav, událostí, typických jevů apod.), 

které se váží ke smrtonosným hostinám v literatuře starého Severu. Čtenář by měl po 

jejím přečtení získat základní přehled o zpodobnění a funkci hostin v této kultuře a 

zároveň porozumět tomu, proč se ve staroseverských mýtech tak často vyskytuje obraz 

hostiny převrácené.  

Výkladový rámec tvoří jednak fenomenologické teorie Mircei Eliadeho, dále pak 

psychologické interpretace mýtů zastoupené pracemi C. G. Junga a Josepha Campbella. 

Smrtonosná hostina je s pomocí těchto teorií interpretována jako obraz Jiného světa.  

 

Klíčová slova:  

 

hostina, pohostinství, host, hostitel, smrtonosná hostina, staroseverské mýty, Jiný svět 

  

ABSTRACT: 

 

The purpose of this study is to presents set of motifs (main characters, events, typical 

features etc.) that are connected witch deadly banquets in Old Norse literature. It should 

provide the reader with a basic overview about the function and depiction of banquets in 

this culture and help him understand why these inverted feasts occur in Old Norse 

myths so often.  

The interpretative framework is comprised of fenomenological theories of Mircea Eliade 

and psychological interpretations of myths represented by works of C. G. Jung and 

Joseph Campbell. With a help of these theories is the deadly banquet interpreted as a 

depiction of Otherworld.  
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PŘEHLED OBSAHU JEDNOTLIVÝCH KAPITOL: 

 

I.  První kapitola se zabývá úvodem do problematiky. Jsou v ní představeny 

 používané staroseverské literární prameny, jejich povaha a kontext. Dále je zde  

 vysvětlen metodologický postup a základní interpretační východiska této práce. 

 

II.  Druhá kapitola objasňuje základní koncept pohostinství v archaických 

 společnostech a jeho hlavní složky: vztah hosta a hostitele, význam jídla a pití, 

 funkci prostoru a na závěr i rizika, která se s hostinou pojí.  

 

III. Třetí kapitola pojednává o konkrétní podobě hostiny v kultuře starého Severu. 

 Představuje vzhled a význam síně a hlavní součásti, které každý správný hodokvas 

 musel mít. 

 

IV. Čtvrtá kapitola představuje soubor motivů, které se pojí se smrtonosnými 

 hostinami. Ukazuje základní vyjádření postav hosta a hostitele, kteří v mýtech o 

 hostinách mohou mít různorodou podobu. Dále se věnuje fenoménu her a 

 zkoušek a na závěr pojednává o typickém konci smrtonosných hostin. V 

 jednotlivých částech jsou vždy nejprve představeny příklady a poté navazuje 

 interpretace. 

 

V. Pátá kapitola stručně shrnuje závěry a interpretace, ke kterým se došlo ve čtvrté 

 kapitole. Dotýká se problematiky konceptu cesty do Jiného světa a jejího vztahu 

 ke smrtonosné hostině. 
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I. ÚVOD 

 

1. ÚVODNÍ SLOVO  

 

„I v té nejmenší dětské pohádce se skrývá schopnost dotknout se hlubinných tvořivých 

center a probudit je – podobně jako kapka vody skrývá nesmírnost oceánu a bleší vajíčko 

obsahuje celé tajemství života. Mytologické symboly nejsou vymyšlené, nelze je objednat, 

vynalézt ani trvale potlačit. Jsou spontánním plodem duše a každý z nich v sobě nese 

zárodečnou moc svého zdroje.“1 

 

Domnívám se, že je dobré věnovat se mýtům, snažit se rozklíčovat jazyk, kterým mluví. 

Pátrat po jejich smyslu, přestože se zdá, že jsou zcela nahodilé, podivné a občas až 

absurdní, neboť lidem, kteří si je vyprávěli před tisícem let na druhé straně polokoule, 

nějaký smysl dávaly. Síla mýtu dle mého názoru spočívá v jeho univerzalitě a v bohatství 

asociací a paralel, které dokáže v lidech vyvolat. Je zrcadlem, ve kterém se odráží mnohé 

významy, duševní či kolektivní obsahy, přesně na míru toho, kdo se do něj zrovna dívá. 

Lidé potřebují mýty a stejně tak mýty potřebují lidi – aby si je vyprávěli, předávali z 

generace na generaci a nenechali je tak upadnout v zapomnění. Proto jsem se rozhodla 

věnovat tuto práci rozboru mytologických narativů – a to právě takových, které jsou 

nějakým způsobem na první poslech nepochopitelné. Málokdo si pod slovy „hostina“ či 

„hodovní síň“ představí zakrvácené stoly, útočící nestvůry či závěsy v plamenech. Přesto 

existuje na starém Severu mnoho mýtů, které hovoří o přesně takových smrtonosných 

hostinách. Ráda bych porozuměla tomu, co vedlo staré Seveřany k tak častému 

vyprávění o banketech, ve kterých je základní chod a řád úplně převrácen. Zajímají mě 

dílčí motivy, které se ve scénách o pohostinnosti opakovaně vyskytují, a zároveň jejich 

návaznost na zbylou mytologickou látku. Cíl, který si zde tedy kladu, je představit 

podobu smrtonosných hostin ve staroseverské literatuře, nastínit jejich základní 

                                                                 

1 Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků, přel. Hana Loupová, Praha: Portál, 2000, s. 
21. 
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strukturu, popsat nejčastější motivy, které se s nimi pojí, a pokusit se o jejich interpretaci 

a zasazení do kontextu staroseverského náboženství. 

 

2. PRAMENY 

 

Staroseverská literatura je souhrnný název označující literární prameny, které se 

vztahují k době vikinské a skandinávskému středověku.2 Kromě runových nápisů, 

zákoníků a skaldské a eddické poezie patří do této skupiny také ságy. Staroseverský 

výraz segja (česky „říkat“), od kterého jsou ságy odvozeny, napovídá, že se jedná o 

příběhy, které se tradovaly především ústně. Tato orální tradice se těšila největší 

popularitě na Islandu, jednalo se však o celoskandinávský fenomén. Zapisovány byly až 

na přelomu 12. a 13. století ve formě prózy s občasnými vloženými strofami.  

Ságy se mohou dělit, a to podle tematického obsahu či časového rozsahu na rodové 

(ættasögur) či o Islanďanech (Íslendingasögur), královské (konungarsögur), rytířské 

(riddarsögur), lživé (lygisögur) a mnohé další. Můj zájem se však obrací na kategorii 

ság o dávnověku (fornalðarsögur). Jedná se o specifický korpus látek, který přestože 

není zcela přesně vymezen, disponuje jedním hlavním rysem: volným vztahem k 

historické realitě. Časově tyto ságy zasahují hluboko do minulosti (hlouběji než třeba 

ságy rodové či královské), většinou před kolonizaci Islandu okolo roku 870 n.l. Sepsány 

pak byly středověkými autory, kteří popisovali legendární minulost svých germánských 

předků. Stylem a motivy tyto ságy velmi často připomínají eddické písně,3 jejich 

umístění je velmi často nespecifikované once upon a time. Je možné je ještě dále dělit, a 

to na ságy heroické, dobrodružné a pohádkové. Můj zájem se soustředí především na 

první kategorii, neboť tyto texty jsou nejstarší, sepjaté velmi často s hrdinskou epikou. 

                                                                 

2 Jako počátek doby vikinské bývá uváděn rok 793 n.l. (vypálení kláštera v Lindisfarne u pobřeží severovýchodní 
Anglie), což byl první signál vikinského probuzení. Doznívání tohoto období bylo pomalejší, za ohraničující rok je 
považován 1066 n.l. (neúspěšná invaze do Anglie pod vedením Haralda III.). Středověk pak plynule navazuje na tuto 
dobu (uvádí se přibližně 11. až 16. století). Více viz Ivo T. Budil, Dějiny Skandinávie, Praha: Stanislav Juhaňák – 
Triton: Metropolitan University Prague Press, 2017. 
3 Poetická Edda se dělí na písně hrdinské, které jsou kupříkladu parafrázovány v Sáze o Völsunzích, a mytologické. 
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Navíc je v nich přítomný prvek tragédie a osudovosti, na rozdíl od ság pohádkových, 

které obsahují více folklorních motivů a jsou tedy blíže spíše pohádkám než mýtům. 4 

 

Polem mé působnosti jsou tedy heroické ságy o dávnověku, ohraničené na jedné straně 

mytologickými texty (ve kterých jsem často hledala paralely), na druhé straně 

pohádkovými ságami o dávnověku (v nich už motiv hostiny funguje trochu jiným 

způsobem, proto jsou do rozboru zahrnuty spíše okrajově). Existuje ještě jedna kategorie 

textů, které se v této práci věnuji, a to jsou tzv. příběhy, staroseversky Þættir.5 Ty jsou 

dochovány buď v samostatných textových souborech (jakýchsi povídkových sbírkách), 

nebo častěji bývají součástí větších celků, jakými jsou právě ságy. Některé z nich svým 

obsahem a motivy velmi připomínají ságy o dávnověku, neboť obdobně vypráví o 

dobrodružné cestě hrdiny do Jiného světa.6 Na závěr je ještě nutné zmínit, že jsem 

pracovala výhradně s překlady do češtiny nebo angličtiny, neboť číst takovýto objem 

textů ve staroseverském jazyce by bylo nad rámec této práce.  

 

3. POSTUP  

 

V takto vytyčených primárních pramenech jsem hledala místa, kde se vyskytuje motiv 

hostiny. Ze všech případů jsem vybrala ty, které jsou smrtonosné – tedy nesoucí nějaký 

konflikt, který vede k boji a nejlépe i ke smrti jedné z postav. Nalezené případy 

takovýchto hostin jsem se dále snažila mezi sebou srovnávat, přičemž jsem se soustředila 

především na společné znaky: hledala jsem to, co smrtonosné bankety spojuje a jaké 

podobné rysy se v nich objevují. Kategorie, které mi z rozboru vyvstaly, jsou jen 

pomocnými škatulkami – ne vždy se do nich všechny případy hostin vejdou. Některé 

členy navíc mohou být lepšími příklady než jiné, neboť tyto kategorie rozhodně nemají 

ostré hranice. Namísto přesně vymezené dělicí čáry, určující zda do dané kolonky 

hostina patří či ne, zde fungují plynule navazující stupně členství více či méně hodících 

                                                                 

4 Viz C. J. Clover and J. Lindow (eds.), Old Norse-Icelandic literature: a critical guide, Toronto; Buffalo; London: 
University of Toronto Press: Medieval Academy of America, 2005. 
5 Sg. þáttr, znamená „vlákno“, přeneseně pak „krátký příběh“. 
6 Jan Kozák jr., Sága o Hervaře: komentář, Praha: Hermann & synové, 2009, s. 112. 
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se příkladů až po tzv. rozostřené hranice.7 Přesto se domnívám, že toto členění může 

pomoci pochopit fenomén smrtonosných hostin a ukázat jaké významy a motivy se s 

nimi pojí. Dalším krokem v této práci byla má snaha o interpretaci nalezených motivů a 

skrze asociační proces i hledání jejich paralel napříč celou severskou mytologií. 

 

4. INTERPRETAČNÍ VÝCHODISKA  

 

Domnívám se, že každá definice mýtu by měla být formulována s ohledem na zvolenou 

látku, metodu a kontext bádání. Ve středu mého zájmu tedy stojí především motivická a 

strukturální stránka mýtu, zatímco kontext a úloha, kterou plní ve společnosti, pro mě 

nejsou tak důležité.8 Samotný proces srovnávání jednotlivých hostin a motivů s nimi 

spojených mě pak opakovaně přiváděl k některým autorům, jejichž teorie se ukázaly být 

vhodnými vodítky, neboť vnášely zajímavé světlo na celou problematiku. Jedná se 

především o fenomenologické teorie Mircei Eliadeho a psychologické výklady mýtů 

Josepha Campbella a Carla Gustava Junga. Nedomnívám se, že je správné mýtus 

vykládat pouze z psychologického hlediska a dělat rovnítko mezi ním a snem. Mýtus má 

mnoho úrovní9 a každé zaměření na jednu či druhou je pak jeho větší či menší redukcí.10 

Víme-li však o tom, že se zabýváme jen jednou z nich a že existují ještě jiné úhly pohledu, 

jedná se dle mého názoru o legitimní postup. Psychologický výklad nám může pomoci 

osvětlit mnoho černých míst a pochopit proč se v příběhu stalo právě to či ono. Sen a 

mýtus mají navíc mnoho společného: oba dva fungují v jiném čase, než je náš běžný 

                                                                 

7 Více viz George Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli, přeložil a doslov napsal 
Dominik Lukeš, Praha: Triáda, 2006, s. 25 – 67. 
8 Více k definicím mýtu, které využívají tyto vnitřní a vnější kritéria, viz Jens-Peter Schjødt, Initiation Between Two 
Worlds: Structure and Symbolism in pre-Christian Scandinavian Religion, Odense: University Press of Southern 
Denmark, 2008. Nebo přístup, který navrhuje Lauri Honko ve své práci „The Problem of defining Myth‟, in Sacred 
narrative, readings in the theory of myth, ed. by Alan Dundes, Berkeley: Los Angeles: London: University od 
California Press, 1984. 
9 O celistvý přístup reflektující vícero úrovní mýtu se snaží například Joseph Campbell ve své knize Thou Art that: 
Transforming Religious Metaphor, Novato, California: New World Library, 2001, kapitola Functions of Myth. 
10 Nabízí se paralela s posvátnem, jak o něm mluví Mircea Eliade: „Hierofanie však mají tu zvláštnost, že se snaží 
posvátno vyjevovat v jeho celistvosti, ikdyž lidé, v jejichž vědomí se posvátno ukáže, si osvojí jen určitý jeho aspekt 
nebo část. I v té nejjednodušší hierofanii je řečeno vše.“ Mircea Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, 
přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 1997, s. 18. 
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profánní či historický čas:11 v mýtu stejně jako ve snu vše plyne jinak, rychleji či pomaleji, 

jednotlivé obrazy se mohou prolínat, postavy mohou měnit podobu atd. Mýtus i sen 

hovoří stejnou řečí metafor, která je odlišná od řeči, kterou komunikujeme běžně.  

 

Tento částečný psychologický pohled na věc s sebou přináší jedno úskalí: mýtus může 

velmi často splývat s pohádkou. Je důležité zde zmínit, že rozdíl mezi nimi v této práci 

není opomíjený: pohádka ve své domácí kultuře zcela zjevně hraje jinou roli než mýtus.12 

Odhlédneme-li však od kulturního kontextu, který tyto dva žánry mezi sebou vymezuje, 

můžeme spatřit mnohé znaky, které mýtus a pohádku spojují: svou strukturou a motivy 

jsou si velmi blízko. Na následujících stránkách tedy bude možné nalézt výklady 

mytických motivů, po kterých vzápětí bude následovat zmínka o jejich obdobě v 

pohádkách. Z psychologického hlediska skutečně obě dvě tyto kategorie plní tutéž roli a 

mluví stejnou symbolickou řečí, domnívám se tedy, že může být prospěšné je čas od času 

postavit vedle sebe.  

 

Kromě obecnějších psychologických či fenomenologických teorií jsem se nechala 

inspirovat ještě několika badateli, kteří se pohybují již v úžeji vymezeném prostoru 

staroseverského náboženství a kultury. Jedním z nich je John McKinell, který se 

zaměřuje na středověkou literaturu, anglickou poezii a drama a také na mytologickou 

poezii starých Seveřanů. Jeho kniha Meeting the Other in Norse myth and Legend13 mi 

poskytla mnoho cenných postřehů a ukázala mi jasnou a přehlednou cestu, kterou se při 

výkladu mýtů dá postupovat. Dalším autorem je pak John Lindow, jehož polem 

působnosti je staroseverská Islandská literární tradice a také folklorní tradice severní 

Evropy, obojí se zaměřením na jazykovou stránku věci. 

 

                                                                 

11 Mircea Eliade, Mýty sny a mystéria, Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 23 – 25. 
12 Ukázkou může být například vymezení mýtu a pohádky, které ve svém článku „The Forms of Folklore: Prose 
Narratives“, in: Sacred Narrative, Alan Dundes (ed.), Berkeley 1984, s. 5 – 29, představil William Bascon: mýtus se 
podle něj (1) odehrává v jiném místě a čase, (2) jeho tradenti věří, že pojednává o skutečných událostech, (3) jeho 
hlavní protagonisté často nejsou lidmi a (4) má sakrální charakter. Pohádka by pak s mýtem mohla sdílet kritérium 
(1), v některých případech kritérum (3), avšak ve zbylých dvou se od mýtu liší.  
13 John McKinnell, Meeting the other in Norse myth and legend, Cambridge: Brewer, 2005. 
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5. POZNÁMKA O PŘEPISU JMEN 

 

Poslední věc, kterou zbývá v úvodu této práce objasnit, je systém přepisu 

staroseverských jmen. Rozhodla jsem se použít model, který využívá ve svých knihách 

Jiří Starý,14 avšak s jednou změnou: místo několika různých forem znaku „o“ používám 

zjednodušenou variantu, která odpovídá současné novoislandštině – přehlasované „ö“. V 

textu tedy naleznete jen některé staroseverské znaky v jejich původní podobě (þ, ð, æ). 

Jelikož tato práce není filologické povahy, jsou primární prameny citovány vždy v 

českém překladu. Jejich původní název je pak možné najít v rejstříku na konci, kde se 

nachází i přehled všech používaných ság a ostatních mytologických látek s příslušnými 

odkazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

14 Jiří Starý, přel. Eddica minora: Hrdinské básně ze staroseverských ság, Praha: Herrmann & synové, 2011, s. 43. 
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II. HOSTINA 

 

1. OBECNĚ O HOSTINĚ ANEB VYMEZENÍ POJMU 

Než se budeme věnovat konkrétním případům hostin na starém Severu, je třeba podívat 

se na toto téma z obecného transkulturního pohledu a představit základní koncepty, se 

kterými bude dále zacházeno. Patří mezi ně povaha hosta, hostitele a jejich vzájemný 

vztah, dále význam, který s sebou nese jídlo a pití na hostině podávané, a nakonec i 

charakter prostoru hodovní síně. 

 

Společné hodování u jednoho stolu je bezesporu jedním z rysů civilizovaného života.15 

Zatímco zvířata hledají potravu za účelem přežití a konzumují ji tak, jak ji najdou, člověk 

vidí v jídle i jiné věci, než jen nasycení těla. Potraviny upravuje nejrůznějšími způsoby, 

čímž ze syrové hmoty vytváří pokrm,16 který dále pokládá na stůl, často ho doplňuje 

fermentovanými či jinými nápoji a nad tím vším vyslovuje rozličná stravovací pravidla. 

Podle Mary Douglas je jídlo vždy sociální institucí, do různé míry strukturovaným 

kódem, který nám podává zprávu o hierarchii, inkluzivitě/exkluzivitě a stanovených 

hranicích mezi jednotlivými stolovníky.17 Jídlo požívané nikoliv samotářsky po vlčím 

způsobu, nýbrž sdílené s ostatními, se stává hostinou – kulturní institucí, která v každé 

společnosti hraje svou důležitou roli. Vedle alimentárního aspektu pokrmů je zde tedy i 

jejich nepřehlédnutelný aspekt sociální, ekonomický a politický.18 U kultur minulosti, na 

které se v této práci chci zaměřit, je však hostina něčím víc, než jen výčtem těchto 

aspektů. Jaké další významy se s ní mohou pojit, si ukážeme dále.  

                                                                 

15 Dalibor Antalík, „Stolování ve starověké Mezopotámii", Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu XIV (3/2003): 17 
– 18.  
16 Srov. Claude Lévi-Strauss, Mythologica (1). Syrové a vařené, přel Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006. 
17 Mary Douglas pracuje s jídlem a pitím, ne však s kategoriií jídla jakožto osobní výživy, kdy si člověk vezme jablko či 
pamlsek, aby se nasytil. Mezi jídlem a pitím vidí podstaný rozdíl, který spočívá v blízkosti a intimitě. Více viz Mary 
Douglas, „Deciphering a meal", in Implicit meanings: selected essays in anthropology, London: New York Routledge, 
1999, s. 61. 
18 Více k hostině z různých úhlů pohledu a k jejím definicím viz Michael Dietler and Brian Hayden (eds.), Feasts: 
Archaelogical and Ethnographic Perspectives on Food, Politics and Power, Alabama: The University of Alabama 
Press, 2001. 
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2. HOSTINA V ARCHAICKÝCH SPOLEČNOSTECH 

 

Důvodů k uspořádání hostiny v archaických společnostech bylo mnoho. Nejčastějším 

případem byly všední každodenní společná jídla, při kterých se mohly utužovat 

partnerské a příbuzenské vztahy (v kontextu hostiny rodinné), či obecně sociální vazby, 

například mezi panovníkem a jeho lidem (v kontextu hostiny královské). Můj zájem se 

však obrací na hodokvasy nevšední, slavnostní, které se vždy konaly u příležitosti nějaké 

události. Tou mohlo být třeba uzavírání nejrůznějších dohod a úmluv – obchodních, 

politických či sňatkových. Společenství hodovníků bylo dočasně vytvořenou komunitou, 

v rámci které se všichni účastníci na základě daného řádu respektovali, a mohli proto 

vytvářet partnerství různého druhu. Taková hostina byla tedy vlastně vytvořením a 

upevněním společenského řádu.19 V mýtech nacházíme velmi často motiv banketu, který 

je počátkem míru dvou válčících stran. Společným hodokvasem je ukončena například 

Dívčí válka, jak nás informuje Kosmova kronika: „A když nastalo příměří, dohodly se 

obě strany, že se k společnému jídlu a pití sejdou a že po tři dni budou konati slavné hry 

mezi sebou na ustanoveném místě.“20 Podobně jsou usmířeny i dva božské rody v 

mytologii starých Seveřanů, Ásové a Vanové. Na smírčím jednání stvrdí svou dohodu 

tím, že společně naplivou do jednoho soudku.21 Prameny sice nezmiňují výslovně hostinu 

či prostor hodovní síně, přesto ho lze však z kontextu předpokládat.  

Dále bývaly hostiny velmi často provázány s rituály a náboženskými svátky. Při krvavých 

obětech ve starověkém Řecku bylo zvykem maso zvířat rozdělit podle společenských 

vrstev a následně společně sníst.22 O obětní hostině u starých Seveřanů (starosev. blót-

veizla) máme informací poměrně málo, přesto však můžeme předpokládat, že se svou 

formou od hostiny obvyklé moc nelišila. Prameny hovoří o několika výročních svátcích, z 

nichž nejčastěji zmiňovaný je jól (prosinec/leden), později spojovaný s křesťanskými 

Vánocemi. Součástí těchto banketů byly přípitky (starosev. full) na počest bohů, společné 

                                                                 

19 Jacek Banaszkiewicz, „Třikrát o hostině", Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu XIV (3/2003): 126. 
20  Kosmova kronika česká, přel. Karel Hrdina a Marie Bláhová, Praha: Svoboda, 1972, s. 41. 
21 Ze spojení jejich slin pak bohové vytvoří Kvasira, moudrou bytost. Snorri Sturluson, Edda a Sága o Ynglinzích, přel. 
Helena Kadečková, Praha: Argo, 2003, s. 104. 
22 Dle mýtu o Prométheovi oběť fungovala tak, že kosti a tuk se spálily a tím odeslaly bohům, zatímco maso a kůže 
připadly lidem. Eduard Petiška, Staré Řecké báje a pověsti, Praha: Albatros, 1986, s. 11 – 12. 
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pojídání masa obětovaných zvířat a kropení oltářů krví, neboť právě ta byla vyhrazena 

bohům. Jeden ze dvou typů skandinávských chrámů (starosev. hof) navíc 

pravděpodobně vznikl z běžné hodovní síně a svým vzhledem se jí tedy velmi podobal.23 

 

V neposlední řadě bývá zvyklostí uctít hostinou návštěvníka, který zavítal do našeho 

domu. Kupříkladu jeden mezopotámský pramen (konkrétně akkadsky psaná tabulka z 

Uruku z konce 9. stol. př.n.l.) nás informuje o tom, jak by se měl hostitel k návštěvníkovi 

chovat: „Přijdeš-li do Nippuru, mého města, oději tě rouchem svrchním, oddělím ti porci 

stravy(?) a napojím (tě) dvěma poháry nejlepšího piva [...].“24 Ve slavném indickém 

národním eposu zase nacházíme zmínku o princezně Kuntí, která vlídně a laskavě uctí 

znenadání přicházejícího božského zřece Durvásase. Jindy popudlivý Durvásas ji za 

projevenou pokoru obdaří kouzelným zaříkadlem, pomocí něhož může požádat o syna 

kteréhokoliv z bohů.25 Tuto drobnou epizodu v jinak rozsáhlé Mahábháratě můžeme 

vnímat jako jakýsi nástin toho, jak by se člověk měl k přicestovalému poutníkovi ideálně 

zachovat. 

 

Všechny tyto případy ukazují, že pohostinství je široce rozšířeným, možná až 

univerzálním konceptem,26 který je znám nejen kulturám archaickým, ale i těm 

současným. Každá s ním může pracovat svým vlastním způsobem – může vytvářet různá 

pravidla, kterými vymezuje vztah základní dvojice hosta a hostitele, a zároveň tak čelit 

hrozbě nedorozumění či konfliktu mezi nimi.27 

 

 

  

                                                                 

23 Viz Jiří Starý, „Co se přihází na hostinách: k podobě společného stolování na starém severu", Souvislosti: Revue 
pro literaturu a kulturu XIV (3/2003): st. 97-98. Tímto případem hostin se zde zabývat nebudu, neboť jsou součástí 
většího rituálního celku, který má svá vlastní pravidla a specifika. 
24 Antalík, „Stolování ve starověké Mezopotámii", s. 22. 
25 Durvásas v Mahábháratě pomáhá tomu, kdo ho správně pohostí bez ohledu na to, je-li to kladná, či záporná 
postava. Vladimír Miltner, Mahábhárata, aneb, Velký boj, Praha: Argo, 2011, s. 17.  
26 Dietler and Hayden (eds.), Feasts, s. 25. 
27 Kozák, Sága o Hervaře: komentář, s. 124. 
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3. HOST A HOSTITEL JAKO DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE 

 

Základní teoretický předpoklad, ze kterého v této práci vycházím, je ten, že instituce 

pohostinství má schopnost smířit opozici dvou různých světů, které jsou ztělesněny v 

postavách hosta a hostitele. Představme si, že nám cizinec zaklepe na naše dveře. Takový 

člověk stojí mimo nám známý kosmos – přichází z cizí země, nemluví naší řečí, nesdílí 

naše hodnoty a zvyky. Přesto musí být v takovou chvíli do našeho světa nějak zasazen: 

může být buď přijat jako host, nebo nepřijat a prohlášen za nepřítele. Stejně tak to 

funguje, podíváme-li se na to z druhé strany - pokud já jako poutník zaklepu kdesi v 

cizině na něčí dveře, člověk, který mi otevře, pro mě může být hostitelem, nebo 

hrozbou.28 Tato schopnost pohostinství tedy přímo vyrůstá ze vztahu hosta a hostitele. 

Uzavřou-li nad sdíleným jídlem dočasný mír, smíří tak na okamžik jejich dva zcela 

odlišné, dalo by se říci až nesmiřitelné světy. Nezáleží přitom na tom, jak moc rozdílné 

tyto světy jsou – v pohádkách se může jednat třeba i jen o dvě sousedící království. 

Důležité je to, jestli je zde spolustolovníky vnímán nějaký rozdíl - vyjádřitelný např. slovy 

my vs. oni nebo naše vs. cizí. Na symbolické rovině pak tyto dvojice mohou být chápány 

jako dichotomie náš svět vs. Jiný svět. Není divu, že v mnoha kulturách jsou tyto opozice 

velmi silně prožívány, neboť skrze ně se společnost vymezuje proti svému okolí, a tvoří 

tak svou vlastní identitu. 

 

3.1. ODBOČKA DO JINÉHO SVĚTA 

 

„Dobrodružství je vždy a všude přechodem od známého do neznáma.“29 

Co je to však ten Jiný svět? Jak tomuto pojmu máme rozumět? Na základní úrovni se dá 

říci, že Jiný svět je takové místo, které není vlastní hrdinovi daného příběhu – je pro něj 

                                                                 

28 Jazykověda odhaluje pozoruhodnou provázanost těchto slov: host lat. hostis z ie *ghosti – znamená „cizinec“ i 
„nepřítel“. Rozdílný význam je vysvětlen rozdvojením z původního „cizinec, příchozí“ na „vítaný příchozí (tj. host)“ a 
„nevítaný příchozí (tj. nepřítel)“. Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, Praha: Leda, 2015, s. 210. Vyčerpávající 
vysvětlení původu těchto slov pak nabízí Émile Benveniste v knize Dictionary of Indo-European concepts and 
society, Chicago: HAU Books, 2016, s. 61 – 73. 
29 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 83. 
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naopak něčím novým, místem, kterému nerozumí a které uniká jeho chápání.30 Pod 

tímto pojmem se tedy může skrývat mnoho rozličných věcí: může to být ponurá zásvětní 

říše, území obrů či jen sousední království. Zaleží na příběhu a na perspektivě, ze které se 

právě díváme.  

Podle některých autorů, jakými je třeba C. G. Jung nebo J. Campbell, není však Jiný svět 

jen záležitostí geografickou (přestože v mýtech, příbězích či pohádkách nějak vymezen 

být musí, nejčastěji právě zeměpisně: daleko za horami, za mořem v podzemí apod.), 

nýbrž především psychologickou a kulturní. Podle Campbella jsou neznámé geografické 

oblasti volným polem vhodným pro projekci nevědomého obsahu31 – Jiný svět je tedy 

hlavně říše nevědomí, kde vládnou prvotní archetypální síly32 a kde se skrývá 

občerstvující pramen života. Právě proto se v pohádkách v Jiném světě nacházejí 

všelijaké zrůdy a draci, kteří mají ve svých spárech princezny a poklady: Jiný svět nám 

může ukázat, co společnost potlačuje, ale zároveň i to, co jí chybí. Často je spojován se 

zásvětní říší, a díky tomu bývá i sídlem posvátných vědomostí, plodnosti a bohatství. 

Hrdina vypravující se do Jiného světa v něm nalézá nebezpečí, ale překoná-li ho, pak i 

poslední záchranu. Je zřejmé, že jde o říši mocnou a výrazně ambivalentní, která má více 

než jednu tvář.33 

 

Je však také důležité si uvědomit, že dichotomie náš vs. Jiný svět je námi vytvořený 

symbolický pár, který aplikujeme na příběhy a mýty starých kultur, abychom jim lépe 

porozuměli. V některých archaických společnostech byl však pojem Jiného světa často 

zasazen do mnohem složitějších struktur, než jen do této naší „černobílé“ dvojice. Jako 

příklad se můžeme podívat na to, jak chápali Jiný svět na starém Severu.  

Začněme s nejobecnějšími obrysy: z pohledu širšího a trochu zjednodušeného rámce 

nalézáme v kosmologii starých Seveřanů strukturní opozice, které jsou v podstatě 

různými vyjádřeními oné základní dichotomie náš vs. Jiný svět: 

                                                                 

30 Viz Silvie Hůlová, Brány Jiných světů: Podoba hranice Jiného světa v keltských a staroseverských příbězích, 
bakalářská práce, Univerzita Karlova, 2013, s. 6. 
31 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 81. 
32„Pojem archetypu je odvozen z mnohokrát opakovaného pozorování, že například mýty a pohádky světové 
literatury obsahují určité motivy, které jsou zpracovávány stále znovu a všude.“ Aniela Jaffé, Vzpomínky, sny, 
myšlenky C. G. Junga, přel. Karel Plocek, Praha: Portál: 2015, s. 351. 
33 Viz Kozák, Sága o Hervaře: komentář, kapitola Mnohotvářnost Jiného světa. 
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MY (náš svět)                                                                                                        (Jiný svět) ONI 

známé                                                       cizí                                                     

bohové/lidé                                                                                       obři/trpaslíci/monstra 

Ásgarð (země/dvorec bohů) Jötunheim/Risaland (země obrů) 

Miðgarð (střední dvorec tj. země lidí) Útgarð (vnější dvorec tj. země obrů) 

centrum periferie 

kultura (město/dům) příroda (divočina/les/moře) 

živý mrtvý 

strážce dobyvatel 

 

 

Tento model je zcela funkční a může být velmi nápomocný při vykládání mýtů, avšak je 

přece jen zjednodušený.34 Tak například bohy a lidi zařazuje do jedné skupiny, stejně 

jako obry, trpaslíky a monstra, čímž se ztrácí důležité rozlišení mezi nimi. Jednotlivě tyto 

skupiny často plní rozličné funkce a hrají v mytologii odlišné role. V mnohých ságách 

vystupuje bůh v opozici k lidskému hrdinovi (tj. Ásgarð vs. Miðgarð). Figuruje-li ale v 

mýtu postava mrtvé vědmy (starosev. völva), pak v protikladu k ní jsou lidé i bohové 

reprezentanti jednoho světa živých. Je tedy zřejmé, že jde především o vztah mezi 

jednotlivými lokacemi, než o jejich dané vlastnosti.35 Strukura kosmu by se tedy lépe 

dala načrtnout jako soustředné kruhy odstupňované od centra až po okraj: ve středu leží 

Ásgarð, sídlo bohů, okolo toho je Midgarð, sídlo lidí a úplně na okraji Útgarð. Jednotlivé 

oblasti pak spolu mohou splývat, podle toho k čemu se zrovna staví do opozice. Útgarð 

jakožto jeden z pojmů zastupující Jiný svět je pak onou podivuhodnou a zároveň 

                                                                 

34 Tento model navíc pracuje jen s horizintální sférou kosmologie a opomíjí vertikální sféru, ve které koncept Jiného 
světa funguje trochu odlišně. Více viz Gro Steinsland, „The Late Iron Age Worldview and the Concept of ‚Utmark‘“, 
in I. Holm, S. Innselet, I. Oye (eds.), „Utmark“: The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and the Middle 
Ages, Bergen: University of Bergen 2005.  
35 Viz Jiří Starý a Jan Kozák, „Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a 
poststrukturalistických interpretacích", Religio 2010.  
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nebezpečnou říší, ve které lze nalézt poklady i smrt. Kontakt s Útgarðem je však pro bohy 

esenciální: získávají z něj sílu, moc, poklady – jinak řečeno „živiny“ pro svůj vlastní 

svět.36 Přesto je však důležité, že je tato periferie důkladně od zbytku oddělena,37 aby 

bytosti ji obývající nemohly ohrožovat řád zasazený v centru světa.38 „Zdá se, že životní 

síla a potenciál leží na hranici mezi Ásgarðem a Útgarðem.“39 

 

3.2. HOST DO DOMU, BŮH DO DOMU 

 

Vraťme se nyní zpět ke konceptu pohostinství. Ukázali jsme si, že stejně jako má Jiný 

svět ambivalentní povahu, která skrývá nástrahy i poklady, má ji i status hosta a 

hostitele. Jednou nohou je hostitel zakotven v Jiném světě, odkud on sám pochází, tou 

druhou však vykračuje vstříc světu mému (světu pro něj cizího poutníka) a svým 

chováním tak symbolizuje spojenectví. Oba dva, host i hostitel, ve své roli mohou být 

přátelští i nepřátelští, neboť oba stojí ve chvíli setkání na prahu, na hranici – v 

liminálním prostoru mezi.40 Díky této jejich paradoxní povaze mají velice blízko k 

posvátnu, jak ho chápe Rudolf Otto: podle něj je posvátno41 charakterizováno tajemnem, 

neznámem, které nás současně děsí i přitahuje.42 

                                                                 

36 „Bohové a obři neustále interagovali, vyměňovali si předměty a hodovali společně na hostinách.“ Vlastní překlad 
z anglického jazyka, viz Gro Steinsland, „The Late Iron Age Worldview and the Concept of ‚Utmark‘“, s. 143. 
37 Ilustrací důkladného oddělení těchto dvou světů z mytologie může být například mýtus o stavění zdi, Gylfiho 
oblouzení 42, kterou překoná pouze Óðinův kůň Sleipni. Ochráncem Ásgarðu a Miðgarðu je pak bůh Þór, který se 
svým kladivem pobije všechny nezvané návštěvníky či jiné nebezpečné dobyvatele. 
38 Pupek světa neboli axis mundi je známý koncept M. Eliadeho, o kterém píše například ve své knize Posvátné a 
profánní, Praha: OIKOYMENH, 2006.  
39 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz Gro Steinsland, „The Late Iron Age Worldview and the Concept of 
‚Utmark‘“, s. 144. 
40 Podle Victora Turnera jsou rysy liminality a liminálních osob (v českém překladu Turnerovy knihy liminarita a 
liminární, jedná se o tentýž výraz, jen jinak psaný) nutně nejasné, neboť vypadávají ze sítě klasifikací, které za 
běžných okolností určují postavení v kulturním prostoru. Liminální bytosti tedy nejsou ani tady ani tam, nacházejí se 
mezi určenými postaveními, mezi zákony, zvyklostmi a konvencemi. Victor Turner, Průběh rituálu, přel. Lucie 
Kučerová, Brno: Computer Press, 2004, s. 96.  
41 Otto vytváří pojem numinose (numinózní, numinozita, v českých překladech posvátno), aby jím mohl označit 
iracionální stránku náboženského prožitku, která je často opomíjena či zastíněna racionální a morální stránkou 
svatosti. Rudolf Otto, Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, přel. Jan J. Škoda, Praha: 
Vyšehrad, 1998, s. 20 – 21. 
42  Posvátno je mysterium tremendum et fascinans. Otto, Posvátno, s. 45. 
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V mýtech, příbězích a pohádkách z celého světa se objevují tajemní hosté, kteří posléze 

odhalují svou božskou podstatu. Biblický Lot hostí dva muže, kteří jsou ve skutečnosti 

Hospodinovi andělé.43 V Ovidiových Proměnách nacházíme verzi známého řeckého 

mýtu, který vypráví o tom, jak jednou Iuppiter a Merkur v lidských podobách hledali 

přístřeší přes noc. Přijal je starý manželský pár Baucis a Filemón, kteří sice neměli 

mnoho, avšak hostům nabídli štědře vše, co doma našli. Za jejich pohostinnost je pak 

bohové odměnili a skoupé sousedy, kteří je pohostit odmítli, naopak potrestali.44 Jedna 

ruská bylina zase vypráví o tom, jak selský synáček Ilja Muromec přes třicet let seděl na 

peci a nevládl rukama ani nohama až do té chvíle, kdy k němu přišli dva poutníci a 

požádali ho o korbel piva. Ilja starcům nápoj přinesl, načež mu bylo řečeno, ať ho vypije 

sám. Po druhém korbelu už Ilja pocítil obrovskou sílu v celém svém těle. Poutníci mu 

nakonec prozradili, že se stane slavným bohatýrem a že se má připravit na velkou 

cestu.45 

 

Vidíme tedy, že motiv takového „incognito“ božstva je rozšířený v kulturách po celém 

světě: bůh v přestrojení za chudého pocestného žádá o pohostinnost a zkouší tak vlastně 

svého hostitele, kterého pak buď odmění, nebo potrestá – podle toho, co si zaslouží. 

Obdoba téhož v pohádkách je pak pan král, který se převlékne za „chuďase“, a chodí od 

domu k domu. Obě dvě role, bůh i přicestovalý host, k sobě mají blízko, a zároveň 

daleko: jsou to dva koncové póly spektra, na jednom konci nejvyšší (bůh, král) a na 

druhém nejnižší (poutník, žebrák). Zároveň je ale spojuje jejich krajní (hraniční) pozice, 

která má velice blízko k Jinakosti a liminalitě (král i žebrák jsou oba tak trochu „mimo“ 

společnost a její běžný chod či řád). Proto v mýtech či pohádkách tak velmi často dochází 

ke spojení těchto dvou postav tím, že se bůh či král převléknou za neznámého 

poutníka.46 

V mytologii starého Severu se s tímto motivem pracuje velmi často. Role hosta je 

především výrazně asociována s božskou postavou Óðina: tento čelní bůh 

                                                                 

43 Gn, 1 Moj, 19.1 – 14.  
44 Publius Ovidius Naso, Proměny, přel. Ivan Bureš, Praha: Avatar, 1998, VIII s. 189 – 192. 
45 Bronislava Herbenová, přel., Ruské byliny, V Praze: Jan Laichter, 1933, s. 23 – 25. 
46 Srov. Victor Turner a jeho pojetí liminality a communitás – všímá si toho, jak v sobě liminální jevy mísí poníženost 
s posvátností, tedy jinak řečeno nejvyšší a nejnižší. Victor Turner, Průběh Rituálu, s. 97.  
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staroseverského pantheonu podniká mnoho výprav do Jiných světů, a to vždy v 

přestrojení za poutníka. Představuje se rozličnými jmény, mezi kterými je i jméno Gestr, 

což ve staroseverštině znamená host. Své hostitele pak většinou podrobuje zkouškám – 

často v podobě hádanek. Avšak mnoho z nich nekončí dobře a místo toho, aby byli 

bohem odměněni, v konfrontaci s ním naopak prohrávají, a ztrácejí tak svůj život.47   

 

4. VÝZNAM JÍDLA A PITÍ 

 

Srdcem, okolo kterého se pak vztah hosta a hostitele odehrává, je hostina – akt, kdy dva 

světy sdílejí pokrm u jednoho stolu. Skutečně však nejde jen o pouhou přítomnost 

hodovníků ve stejné místnosti, ale především o požívání téhož jídla a pití.48 

 

„Potravu a nápoje přitom archaické civilizace a kultury obecně vnímaly – nade vší 

pochybnost mnohem intenzivněji nežli novodobá konzumní společnost – jako pramen 

životní energie. Jako něco, v čem je život obsažen a z čeho vyvěrá.“49 

 

Skrze sdílené jídlo a pití tedy host i hostitel, přestože mohou pocházet každý z jiného 

světa, tvoří komunitu, přijímají tytéž živiny a jsou sjednoceni v tomtéž životě, byť třeba 

jen dočasně. Hezkou ilustrací pro nás může být mezopotámský mýtus Nergal a 

Ereškigal, ve kterém se vypráví o společné hostině celé božské rodiny na nebesích. 

Vládkyně podsvětí, bohyně Ereškigal, se však hodokvasu zúčastnit nemůže, neboť je 

vázána svou rolí strážkyně říše mrtvých, a nemůže ji proto opustit. Stejně tak ale její 

božský otec Anu a ostatní sourozenci nemohou přijít za ní, neboť by již museli na onom 

světě zůstat. Řešením je nakonec vyslání božského posla, který bohyni doručí její podíl ze 

                                                                 

47 Viz Píseň o Vaftrúdnim, Píseň o Grímnim a Sága o Hervaře. 
48 Požívání téhož jídla a pití může asociovat Frazerovu kontaktní magii, která vychází z představy, že věci, které byly 
jednou spojeny, musí zůstat i poté, co byly od sebe navzájem odděleny, v takovém sympatetickém vztahu, že cokoli 
se stane jedné, musí ovlivnit i druhou. J. G. Frazer, Zlatá ratolest, přel. Herold a Heroldová, Praha: Mladá Fronta, 
1994, s. 39. 
49 Dalibor Antalík, „Stolování ve starověké Mezopotámii", s. 26. 
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společné tabule.50 Vidíme tedy, že účast na společné hostině božského rodu je skutečně 

klíčovou záležitostí, které je přes překážky v podobě obývání dvou různých světů 

dosaženo právě konzumací téhož pokrmu.51  

 

Zajímavým příkladem ze staroseverského prostoru může být scéna z osmé knihy Gesta 

Danorum.52 Hrdina Thorkillus se vydává se svou družinou daleko přes moře do Jiného 

světa. V ledových končinách pak potkává obrovitého muže jménem Guthmundus, který 

se k výpravě zachová přátelsky a pozve všechny k sobě na hostinu. Když dorazí na místo, 

Thorkillus své muže upozorní, že pokud nechtějí přijít o rozum a zůstat navždy v těchto 

končinách, nesmí se dotknout jediného kusu jídla a pití, které jim jejich hostitel 

předloží.53 To, že požití jídla a pití v Jiném světě v některých případech znemožní 

postavám návrat domů, je častá variace na již výše zmíněné téma: dva odlišné světy jsou 

sjednoceny požitím téhož pokrmu. V tomto případě se však jedná o jakési „jídelní 

pokušení“, které jakožto motiv nacházíme v mnoha mýtech starých kultur.54  

 

5. POSVÁTNÝ PROSTOR 

 

Poslední, co zbývá zdůraznit, je charakter místa, kde se hostina odehrává. Podobně jako 

má povaha hosta a hostitele blízko k numinóznímu, tak má i hodovní síň charakter 

svatyně, posvátného prostoru, v rámci kterého platí mír.55 Ve staroseverských ságách a 

mytologii to nacházíme vyjádřené hned na několika místech. Tak třeba v Lokiho při je 

popisována hostina, na kterou pozval Ægi všechny bohy: „Síň byla místem posvátného 

                                                                 

50 Mýty staré Mezopotámie, přeložil B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký a J. Součková, Praha: Odeon, 1977, s. 234 – 
244. 
51 Dalibor Antalík, „Stolování ve starověké Mezopotámii", s. 21. 
52 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, ed. by Karsten  Friis-Jensen, trans. by Peter Fisher, Oxford: Clarendon Press, 
2015, xiii. 239 – 243. 
53 Stejně tak nesmí sedět poblíž místních obyvatel a nesmí se dotknout ani služebných nebo Guthmundových dcer.  
54 V řeckých mýtech je to například Odysseovo dobrodružství u Lotofagů, viz Homér, Odysseia, přel. Vladimír 
Šrámek, Praha: Academia, 2010, 9 – 12. zpěv. 
55 Kaaren Grimstad, ed., Volsunga Saga: The Saga of the Voslungs: The Icelandic Text According to MS Nks 1824 B, 
4°, Bibliotheca Germanica Series Nova, 2000, s. 49. 
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míru.“56 Tento mír však poruší Loki, když zabije jednoho z Ægiho služebníků. Ásové se 

na něj oboří a vyženou ho ze síně ven. On se však po chvíli vrátí a s cílem vyvolat hádku 

začne bohy jednoho po druhém urážet. Ti si to samo sebou nenechají líbit a Lokimu na 

jeho řeči odpovídají: 

 

„Bragi: 

Věz, kdybych venku byl,  kdybych byl nevešel  

do skvělé Ægiho síně,  tvou hanebnou hlavu bych 

v hněvu ti utrh,   za tvou pomluvu tě potrestal.“57 

 

A jen o strofu dál pak k Bragimu promlouvá Idunn:  

 

„Idunn: 

Prosím tě, Bragi,  pamatuj na rod 

a přijaté příbuzné.  Lokiho nehaň 

lehkovážně   v Ægiho svaté síni.“58 

 

Dokladem sepětí hodovní síně a posvátného prostoru z jiné náboženské oblasti by mohly 

být tzv. hostince (staroirsky sg. bruiden), o kterých nalézáme zmínky ve staroirském 

písemnictví. Jednalo se o tvrze povětšinou na vyvýšených místech,59 které nabízely 

zadarmo jídlo a nocleh pocestným. Příběhy vyprávějící o těchto hostincích „mají často 

mytický kontext a charakterizují je jako zvláštní prostory či vstupní brány do Jiného 

světa.“60 Kniha Lismorská jmenuje nejvýznamnější z nich a uvádí, že stály vždy na 

křižovatce61 sedmi cest a nabízely „v každém čase kotel plný masa, pod kterým hořel 

                                                                 

56 Lokiho pře, úvodní próza. 
57 Lokiho pře 14. 
58 Lokiho pře 16. 
59 Hora jako axis mundi, viz Mircea Eliade, Posvátné a profánní, kapitola Střed světa. 
60 Daniel Samek, „Hostina u Zeleného stromu: Posvátné aspekty staroirského hodování", Souvislosti: Revue pro 
literaturu a kulturu XIV (3/2003): 103. 
61 Zajímavostí na okraj může být to, že křižovatka bývá v mnoha kulturách vnímána právě jako vstupní brána do 
Jiného světa. 
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věčný oheň.“62 Zdali mají tyto hostince blíže k mytologii, nebo k historické realitě, 

zůstává otázkou. Z jejich popisů nám však před očima vyvstává obraz budov, mezi jejichž 

zdmi se příhodně snoubí posvátný prostor, pohostinnost „zlatých časů“ a zároveň 

nebezpečný vchod do Jiného světa.  

 

6. RIZIKA S HOSTINOU SPOJENÁ 

 

„Hostina tedy vylučuje veškeré násilí a dává jejím účastníkům pocit bezpečí a naděje na 

mír, který přetrvá i později. Doklady o pokojných hostinách jsou ovšem stejně početné, 

jako ty, jež svědčí o jejich narušení.“63 

 

Téma pohostinství a hostiny zcela jistě není nekonfliktní záležitostí. Jelikož host i 

hostitel oba stojí v liminální pozici, nebezpečí a napětí jsou mezi nimi stále přítomna. 

Nezřídka dochází k porušení pravidel, která koncept pohostinství drží, a z mírumilovné 

hostiny se stává pravý opak - hostina smrtonosná.64 Zmiňovala jsem již eddickou píseň 

Lokiho pře, ve které je poklidný průběh hostiny narušen vraždou a poté hádkou. Téměř 

identickou scénu nacházíme v Sáze o Hervaře: na hostině krále Höfunda mladší z jeho 

synů Heiðrek nejprve vyvolá hádku mezi muži, a poté ještě zabije svého bratra 

Angantýa.65 Motiv takovéhoto proradného hostitele je rozšířený, a to zcela jistě nejenom 

u starých Germánů. V Irsku dochází velmi často k masakru ve výše zmíněných irských 

hostincích, jak nás informují autoři popisující jejich zničení.66 Řecká báje o Tantalovi 

vypráví příběh zpupného krále, který chtěl vyzkoušet boží vševědoucnost tím, že zabil 

vlastního syna Pelopa, jehož uvařené maso poté předložil bohům na hostině. Zeus ho za 

tento nelidský čin srazil do nejhlubšího podsvětí.67 

                                                                 

62 Daniel Samek, „Hostina u Zeleného stromu: Posvátné aspekty staroirského hodování", s. 103. 
63 Jacek Banaszkiewicz, „Třikrát o hostině", s. 126. 
64 Z etymologického pohledu se tedy hospes změní v hostit (lat.). 
65 Postava Heiðreka zde plní roli, kterou v mýtech velmi často hrají postavy Lokiho a Óðina – rozpoutávají konflikty a 
zasévají svár. Sága o Hervaře, s. 85 – 87. 
66 Vypravěčský žánr „zničení“ neboli staroirsky togla, viz Daniel Samek, „Hostina u Zeleného stromu: Posvátné 
aspekty staroirského hodování", s. 103. O návaznosti tohoto tématu zničení/masakru později. 
67 Eduard Petiška, Staré řecké báje a pověsti, s. 47 – 48. 
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Domnívám se tedy, že hostina má dosti značný potenciál se „zvrhnout“, jinými slovy 

proměnit se v hostinu smrtonosnou, neboť její části mají všechny do jisté míry 

paradoxní povahu – tudíž ji má i ona sama. Ve své podstatě je tedy posvátnou 

záležitostí, je svatá i klatá68, disponuje mocí, která regeneruje kosmos, ale také jej může 

zcela zničit. 

 

V literatuře starého Severu nacházíme riziko, že dojde ke zvrhnutí hostiny v krvavou řež, 

vyjádřené v podobě smrtonosných banketů poměrně často. Všechny takové případy pak 

dohromady tvoří jakousi temnou stránku pohostinnosti: stejně jako má Jiný svět vícero 

tváří, tak je má i pohostinství – jedna je vlídná a nabídne cizinci teplou polévku, druhá je 

zákeřná a podřízne hostům hrdla ve spánku. Domnívám se, že se nejedná pouze o 

negativní příklad, který ukazuje, jak to v reálném životě fungovat nemá. Případů 

převrácených hostin je příliš mnoho na to, aby to byla jen konstitutivní výjimka, která 

potvrzuje pohostinské pravidlo smíru a nenásilí. Otázkou tedy zůstává, co tento motiv 

smrtonosných hostin přesně artikuluje? Na to se pokusím odpovědět rozborem a 

interpretací jednotlivých případů v dalších kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

68 Jazyky jako je latina, řečtina či hebrejština ukazují plný význam slova svatý: sacer (lat.), hagios (řec.) i kadoš 
(hebr.) znamenají jak svatý, tak i klatý. Indikují tedy oddělenost, Jinakost. Srovnáme-li to s naším současným 
používáním slova svatý, vidíme, že často vnímáme jen jeho pozitivní aspekt, zatímco ten druhý se kamsi vytratil. 
Otto, Posvátno, s. 21. 
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III. HOSTINA NA STARÉM SEVERU 

 

Před samotným rozborem smrtonosných hostin v ságách je ještě nutné krátce osvětlit, 

jak vlastně v praxi taková běžná nesmrtonosná hostina u Seveřanů vypadala a co bylo její 

součástí. Tato deskriptivní část je důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. 

Především předposlední část popisující zábavu na hostině bychom měli podržet v 

paměti, neboť v následujících kapitolách při rozboru jednotlivých motivů uvidíme, 

nakolik se tato realita odráží v mytologii a nebo naopak co všechno je řečí metafor a 

obrazů pozměněno. 

 

1. VZHLED A VÝZNAM SÍNĚ 

 

Vedle sněmu byla hodovní síň (starosev. skáli) místem, kde král vykonával svůj úřad, což 

ji činilo centrem společenského a kulturního života. Jednalo se o obdélníkovou místnost 

s podélnými lavicemi, mezi kterými hořel otevřený oheň. Uprostřed po stranách pak byly 

dva tzv. „vysoké trůny“. Pozoruhodné je to, že ten, který byl vyhrazen pánu domu, se 

nazýval „nižší“, zatímco druhý, „vyšší“, byl určen pro osobu, která měla být na hostině 

poctěna, nebo pro čestného hosta.69 

 

2. TYPICKÉ RYSY HODOVÁNÍ 

 

„Asi nejsilnějším dojmem při vstupu do hodovní síně musel být hluk. Ticho v síni 

nevěstilo nic dobrého, zatímco do daleka se rozléhající veselý tartas (starosev. glaumr) 

byl známkou toho, že se všichni dobře baví.“70 

Kromě družného hovoru byli běžnou součástí hodování přednášející skaldi a později též 

přednašeči ság, akrobati a žongléři. Velkou část lomozu způsobovalo však především 
                                                                 

69 Podrobnější popis viz Jiří Starý, „Co se přihází na hostinách: k podobě společného stolování na starém severu", s. 
84 – 85.  
70 Tamtéž, s. 85. 
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veselí spojené s konzumací opojných nápojů, jakými byly pivo, medovina a ve 

vybranějších domech i víno. Vřelý vztah k alkoholu proslavil Seveřany natolik, že se o 

něm zmiňuje hned několik latinsky píšících autorů. Tacitus ve spojení s Germány uvádí, 

že „strávit u pití den a noc není pro nikoho hanba“71 a Saxo Grammaticus rovnou píše, že 

„Norové mají zkrátka zálibu v nadměrném pití.“72 Přestože v literatuře nacházíme 

mnoho dokladů o nemírném pití, společenským ideálem opilost určitě nebyla, neboť 

existuje i nemalý počet mravních poučení a rad, které před opojnými nápoji varují: 

 

„Není pravda,  že přítelem je 

poutníkům řízné pivo. Neboť čím vice pije, 

tím méně ví   opilý o svých úmyslech.“73  

 

„Nedrž se poháru,  jen s mírou pij pivo, 

mluv málo nebo mlč. Pomluva tě nestihne 

ani posměch,   budeš-li se spaním spěchat.“74 

 

Ambivalentní vztah starých Seveřanů k pivu a medovině trefně vystihuje Jiří Starý takto: 

„Severský náhled na alkohol se nám tak musí jevit jako dynamický kontrast mezi 

permanentním hlásáním společenského ideálu a jeho neustálým porušováním.“75  

 

3. ROLE ŽEN PŘI HOSTINĚ 

 

„Obžerství a slabost pro ženy jsou vrozenými hříchy Seveřanů“, píše Adam Brémský.76 V 

hodovní síni na Starém Severu tedy žena rozhodně nechyběla – ba naopak plnila při 

hodokvasech důležitou funkci, o které vypovídají skaldské opisy: žena je v nich nazývána 

                                                                 

71 Jiří Starý, „Co se přihází na hostinách: k podobě společného stolování na starém severu", s. 84. 
72 Tamtéž, s. 84. 
73 Výroky Vysokého 12. 
74 Tamtéž 19. 
75 Jiří Starý, „Co se přihází na hostinách: k podobě společného stolování na starém severu", s. 87. 
76 Jiří Starý, tamtéž, s. 94. 
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„bohyní medoviny“, „valkýrou picích rohů“ či „sklánějícím se Sluncem proudu picích 

rohů“. Jako číšnice a společnice se tedy starala o to, aby nápoj nedošel, avšak často 

mohla s muži i rozmlouvat a vydatně popíjet. 

 

4. ZÁBAVA  

 

Bujaré veselí narůstající s každým dalším vypitým rohem však nebylo jedinou 

kratochvílí, která se na hostinách provozovala. V pramenech máme též doložené 

různorodé aktivity a soutěže. Tak například srovnávání mužů (starosev. mannjafnaðr) 

bylo jakousi společenskou podobou poměřování dvou mužů, při kterém se zvažovaly 

jejich vlastnosti, schopnosti a činy. Srovnávat se mohlo opravdu cokoliv – tak píše Jiří 

Starý o slovním duelu bratrů Eysteina a Sigurða Magnússonů: „Po příhodách z dětství 

přijde na přetřes osobní vzhled, oblékání, dovednost ve zbrani, znalost zákonů a umění 

vládnout.“77  

Zajímavý případ je pak spojení tohoto srovnávání s další velmi často vyhledávanou 

zábavou, kterou bylo závodění v pití. V Sáze o Šípovém Oddu se vypráví, jak titulní 

hrdina přebývající na dvoře krále Herrauða předčil ve svých činech a v pití dva místní 

šampiony, Sigurða a Sjólfa.78 Duel, ve kterém se obě strany střídají ve skládání a 

přednesu strof o svých udatných činech79 a také v nošení naplněných picích rohů, končí 

zhroucením obou hodovníků na zem, zatímco Odd je schopen ještě dál popíjet. 

 

„Potom Odd usedl a oni vypili rohy. Znovu je naplnili a podali Oddovi, aniž by cokoliv 

řekli, protože výmluvnost už je opustila a údy už jim začínaly dřevěnět. Odd vypil rohy a 

oni se posadili. Znovu je naplnil a dal jim je řka: 

Nebyls, Sjólfe, jižně u Skíðy, 

kde mocní rekové rozťali přilby; 

                                                                 

77 Tamtéž, s. 91. 
78 Sága o Šípovém Oddu, Seven Viking Romances, s. 101 – 107. 
79 Kromě vyzdvihování svých ctností a hrdinských činů je duel též plný urážek a nectností: nedostatek slávy, 
poživačnost, zahálčivý život, zbabělost, zženštilost, sexuální úchylky apod. Sága o Šípovém Oddu, Eddica Minora, s. 
100. 
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krev se lila ke kotníkům, 

vedl jsem válku – ty ses válel. 

 

Sigurðe, nebyls u Svíaskerů, 

když Hálfdan splatil daň za svou smělost; 

meče štípaly okruží štítů 

strůjců boje – král byl skolen. 

 

Nyní se Odd posadil. Oni vyprázdnili své rohy a opět mu je plné vrátili. Zuřivost v nich 

narůstala a hlasitě skučeli.“80  

 

Neméně slavný je též Þórův závod v pití, o kterém vypráví Snorri. Hromovládce se spolu 

s jeho druhy ocitá na dvoře Útgarðského Lokiho, vládce Þursů, kde se účastní řady 

různých zkoušek. Jednou z nich je právě i závod v pití, který si sám Þór vybere jako svou 

oblíbenou disciplínu. Dostane do rukou veliký roh, o kterém se říká, že ho ti nejlepší 

vypijí najedenkrát, ti ostatní maximálně nadvakrát. Nikomu se však prý ještě nestalo, 

aby ho zkoušel vypít natřikrát. Sebevědomému Þórovi je proto posléze velmi divné, když 

má s rohem potíže a po třech pokusech je v nádobě znát jen malý úbytek moku. Na konci 

výpravy mu však jeho hostitel prozradí, že byl ošálen – picí roh měl svůj konec v 

samotném moři, takže když z něj bůh upil, mořská hladina klesla o velký kus.81 

 

Dalším typickým rysem staroseverských hostin byly tzv. sliby (starosev. bragafull či 

bragarfull), které fungovaly tak, že vypitím daného množství tekutiny slibující stvrdil 

svůj závazek vykonat nějaký odvážný skutek. Příklad takového slibu můžeme nalézt ve 

Snorriho Eddě: 

 

„V oněch dobách bylo při hostinách na paměť krále nebo jarla zvykem, že ten, kdo ji 

pořádal a měl se stát dědičným nástupcem, seděl na stupni před trůnem až do chvíle, kdy 

byl přinesen nápoj zvaný slib a napil se. Teprve potom byl uveden na otcovský stolec. 

                                                                 

80Sága o Šípovém Oddu, Eddica Minora, s. 103. 
81 Gylfiho oblouzení, s. 83 – 85. 
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Tím bylo stvrzeno nástupnictví a převzetí veškerého dědictví. Tak tomu bylo i tentokrát. 

Když byl přinesen přípitek na majestát, král Ingjald povstal, a uchopiv mohutný býčí roh, 

pronesl slib, že svou říši zdvojnásobí na všechny světové strany, anebo zemře. Potom roh 

vypil.“82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

82 Jazyk básnický, s. 181. 
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IV. ROZBOR MOTIVŮ 

 

Nyní, když je půda v podobě pojmů a interpretačních východisek připravena pod našima 

nohama, můžeme začít se samotným rozborem motivů, které se pojí s konceptem 

hostiny v již představených ságách o dávnověku. Ukážeme si nejprve základní kategorie 

postav, které se v mýtech o smrtonosných hostinách vyskytují. Poté se podíváme na 

opakující se fenomén her a zkoušek, načež celý rozbor zakončíme kapitolou, která 

představuje typický konec smrtonosných banketů. V jednotlivých částech budou vždy 

nejprve představeny sesbírané případy z primárních pramenů, a poté bude následovat 

interpretace daného motivu.  

 

1.  HOSTITEL NA HRANICI DVOU SVĚTŮ 

 

Nejprve se zaměříme na postavu toho, kdo v ságách a mytologii starých Seveřanů pořádá 

hostinu či poskytuje pohostinství. Díky své ambivalenci a postavení „na pomezí“ mezi 

dvěma světy, jak bylo již vysvětleno výše, existuje několik možností, jak postava hostitele 

může být vyjádřena. Zaprvé může být hostitelem zákeřným – tedy takovým, který se 

snaží podvést, zradit, uvěznit, okrást či zabít svého hosta. Druhou možností je pak 

hostitel-pomocník, který svou radou či darem naopak hrdinovi prospívá. Tato kategorie 

hostitelů by se navíc dále ještě dala rozdělit na mužské a ženské postavy, jak uvidíme za 

chvíli. Závěrečný oddíl z tohoto přehledu postav je věnován nikoliv hostitelovi, nýbrž 

zákeřnému vraždícímu hostovi. 

 

1.1. ZÁKEŘNÝ HOSTITEL  

 

Úklady spřádající hostitel je prvním a zřejmě i nejrozšířenějším typem této kategorie. 

Jedná se o zápornou postavu, jejímž jediným cílem je vystrojit hostinu, na které své 

hosty pozabíjí. Důvody k takovému násilnému chování můžou být různé, jak ostatně 

ukáží jednotlivé příklady: 
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1.1.1. PŘÍKLADY ZE SÁG 

 

V Sáze o Völsunzích král Siggeir pozve své švagry nedlouho po své svatbě k sobě na 

hostinu. K té však nakonec ani nedojde, neboť Siggeir vyjede před brány se svým 

vojskem. Reálná hostina v síni zde chybí, domnívám se však, že to ničemu nevadí. 

Hostina je zde přítomná v potenci – mělo k ní dojít, Siggeirovi švagři s ní počítali, neboť 

jim byla přislíbena. Místo toho se však koná hostina pro mrchožrouty na bitevním poli.83  

Ve stejné sáze o pár stránek později čteme o králi Atlim, který – téměř identicky jako 

Siggeir – pozve své švagry, aby je místo poctění pohárem zmasakroval před branami.84 

Atliho žena Guðrún je oproti tomu při pořádání „své“ smrtonosné hostiny originální: 

jelikož její manžel jí zabil bratry, rozhodne se mu pomstít tím, že zabije a uvaří své a jeho 

děti, načež mu je předloží k jídlu. Poté mu vrazí meč do hrudi a na závěr celou síň zapálí. 

„A tak Guðrún uspořádala pohřební slavnost na počest bratrů a král Atli na počest svých 

mužů a byla to hostina plná hluku a vzruchu. Guðrún na své hoře nezapomněla a stále 

přemýšlela, jak králi způsobit co největší potupu. A večer popadla své a Atliho synky, 

kteří si hráli u nohou lavice. Chlapci se vylekali a ptali se, co jim chce. 

‚Neptejte se,‘ odpověděla Guðrún. ‚Oba vás teď musím zabít.‘ 

‚Se svými dětmi si můžeš naložit, jak chceš, to ti nikdo nemůže zakázat. Ale udělat něco 

takového je hanebnost,‘ bránili se chlapci. 

Nato jim matka prořízla hrdla. Když se král ptal, kde jsou děti, Guðrún odpověděla: 

‚To ti povím a potěším tvé srdce. Způsobil jsi mi velké hoře, když jsi zabil mé bratry. Teď 

poslyš má slova. Ztratil jsi syny a jejich lebky tu stojí na stole jako číše. Sám jsi pil jejich 

krev smíšenou s vínem. Vyňala jsem jim také srdce, upekla je na rožni a tys je snědl.‘“85 

 

Jinou ženskou hrdinkou ze stejné ságy, která přivodí smrt při popíjení v síni, je 

Borghilda. Podobně jako Guðrún je sužovaná žalem pro smrt svého příbuzného a 

                                                                 

83 Sága o Völsunzích, s. 38 – 43. 
84 Tamtéž, s. 113. 
85 Tamtéž, s. 116 – 117. 
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rozhodne se vymyslet odplatu. Třikrát podá svému nevlastnímu synovi Sinfjötlimu nápoj 

s jedem, až se jí podaří mu přivodit smrt.86 

V Sáze o Hrólfu Krakim je hned několik případů hostin, na kterých se prolévá krev. 

Dozvídáme se v ní například o králi Adilsovi, který nejprve připraví smrtonosnou 

hostinu svému bratrovi, když ho z právě skončeného hodokvasu sotva nechá ujít pár 

kroků.87 Zajímavější je však hostina, kdy k němu zavítá Hrólf Kraki. Je plná klamu, šalby 

a magie, neboť Adils je mocným čarodějem – mizí a zase se objevuje, halí se do temnoty 

a svým hostům přichystá překážky a zkouší jejich kuráž různými triky. Přestože v této 

sáze úkladného hostitele Adilse král Hrólf se svou družinou přemůže, jeho krvelačný 

záměr ublížit svým hostům je zřejmý. 88 

„Zdálo se jim, že vidí nástrahy rozeseté po celé síni, do které by bývalo bylo lepší vůbec 

nevstupovat. Král Adils byl tak zahalený v temnotě, že mohli stěží vidět jeho obličej. Též 

viděli, že závěsy, které zdobily vnitřek síně, byly spuštěné dolů – nejspíše se za nimi 

ukrývali ozbrojení muži. Tak to také bylo, neboť jakmile k nim došli, ozbrojený muž se 

vyhrnul z každého jejich záhybu. Avšak král Hrolf a jeho šampioni vyšli vstříc této 

zkoušce a srazili Švédy na kolena.“89 

Podobně je to i s Fróðiho hostinou, která je hned na začátku Ságy o Hrólfu Krakim a jeho 

šampiónech. Král Fróði bezpochyby patří mezi proradné hostitele, neboť poté, co zabije 

svého bratra Hálfdana, má v plánu najít a zabít ještě i jeho syny, aby mohl vládnout celé 

zemi sám. Je to však on, kdo končí svůj život v plamenech své vlastní síně, neboť jeho 

malým synovcům se s pomocí ostatních podaří pomstít jeho zlé činy.  

Méně tajuplným případem proradného hostitele, než byl čaroděj Adils, je pak král 

Ingjald ze Ságy o Ynglinzích, o kterém jsem se již zmiňovala v kapitole III. 4. Panovník 

                                                                 

86 Sága o Völsunzích, s. 56 – 57. 
87 Sága o Hrólfu Krakim, s. 63. 
88 Tamtéž s. 97 – 103. 
89 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz Sága o Hrólfu Krakim, s. 98. 
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sezve krále okolních zemí na hodokvas, kde při přípitku složí slib, že svou zemi 

zdvojnásobí. Splní ho již ten večer, neboť poté, co se všichni opijí a usnou, síň zapálí.90 

Na stejném principu funguje i zrada krále Ásmunda. Poté, co se jeho nevlastní syn Hálf 

po 18 letech drancování vrátil, aby usednul na jím opatrovaný trůn, pozve ho a polovinu 

jeho mužů k sobě na hostinu. Nehledě na varování svého služebníka Innsteina vyrazí 

král Hálf na hostinu tak, jak Ásmundovi slíbil. Poté co všichni usnou po silném pivu, 

Ásmundovi muži síň zapálí. Báseň vrcholí popisem bitvy v plamenech a smrti krále Hálfa 

a jeho nejlepších mužů.91 

 

1.1.2. PŘÍKLADY Z MLADŠÍ A STARŠÍ EDDY 

 

V mladší i starší Eddě nacházíme podobný motiv nevlídného a nebezpečného hostitele, 

který by mohl sloužit jako paralela k našim zákeřným hostitelům ze ság. Ve většině 

případů se jedná o obra či obyvatele Jiného světa, ke kterému se vydává na výpravu bůh 

Þór. Důvody výprav jsou různé, častý je však motiv krádeže: buď obr anebo Þór se pod 

rouškou léčky snaží získat od toho druhého nějakou cennost. 

 Tak třeba obr Þrym ukradne mocnému Þórovi kladivo a hodlá jej vyměnit, jen pokud 

mu dají za ženu bohyni Freyu. Þór se v přestrojení za krásnou bohyni (spolu s Lokim, 

který je též přestrojen za ženu) vydává na svatební hostinu na þursově dvorci, kde vyčká 

na správný moment a obrovu krádež nemilosrdně potrestá: „Tu pravil Þrym, Þursů 

vládce: „Přineste Mjöllni, posvěťte nevěstu, položte v klín kladivo děvě, spojte nás oba 

Váriným slibem!“ Srdce se Hlórriðu zasmálo v hrudi, když opet svůj mocný spatřil mlat. 

Þrym první padl, þursů vládce. Ochromen byl všechen rod obrů.“92 

V písni o Hymim je to naopak Þór, který se vydává na loupežnou výpravu. Potřebuje 

totiž získat řádně veliký kotel na vaření piva. „‚Na východ Élivág obr bydlí, nezkrotný 

                                                                 

90 Jazyk básnický, s. 181. 
91 Sága o Hrólfu Krakim, s. 15 – 22. 
92 Píseň o Þrymovi, s. 147 – 155. 
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Hymi, na konci nebes. Mocný můj otec má mohutný kotel, široký mnoho stop a stejně 

hluboký.‘ ‚Víš jistě, že získáme ten vařič vod?‘ ‚Jistě, když patřičné ukujem pikle.‘“93 

Þór a Tý se tedy vydávají za obrem, který jim připraví hostinu, po které následuje několik 

zkoušek síly a odvahy. Zlovolný hostitel je nakonec nejen nemile udiven, že Þór splní 

všechny jeho zkoušky, ale i lstí okraden a nakonec přemožen – Hromovládce jeho i 

všechny ostatní obry pobije, když je pronásledují na jejich útěku s lupem.94 

 

Vidíme tedy, že na rozdíl od hostitelů ze ság je to vždy obr, který končí s useknutou 

hlavou na podlaze své síně. Dalším hezkým příkladem je vyprávění o zápasu na 

Geirröðově dvorci ze Snorriho Eddy.95 Když Þór po různých zkouškách dorazí do síně, 

obr ho vyzve k velice podivné „hostině“, při které vzduchem létá namísto pečených 

holubů mnohem nebezpečnější objekt: 

„Když Þór přistoupil ke Geirröðovi, ten vzal do kleští kus žhavého železa a mrštil jím po 

něm. Þór jej však chytil do železných rukavic a vyzvedl do vzduchu a Geirröð uskočil za 

železný sloup, aby se spasil. Þór železo hodil a to prolétlo sloupem, Geirröðem i zdí a 

zastavilo se až venku v zemi.“96 

Typus proradného obra – hostitele, který by rád hodoval na svých hostech, se tedy 

vyskytuje v obou Eddách. Jeho plán přemoci, okrást či zabít je však vždy překažen a 

hostina tak končí „šťastně“, alespoň pokud se díváme na příběh z pozice bohů. Tyto mýty 

se snaží ukázat Þórovu odvahu a sílu, potvrdit jeho statut ochránce Miðgarðu,97 tudíž z 

nich vždy vychází vítězně. V ságách si oproti tomu můžeme povšimnout zdůrazněného 

motivu osudovosti a tragédie – v nich je to v některých případech hostitel, kdo vyhrává. 

Tragický konec je typickým rysem tohoto druhu ság, tudíž není divu, že značná část 

hrdinů nekončí šťastně a vítězně, nýbrž umírá v plamenech síně. 

                                                                 

93 Píseň o Hymim, s. 122. 
94 Tamtéž, s. 121 – 130. 
95 Tento příběh nalézáme v Eddě a ještě ve básni, která je připisována skaldovi Eilífu Goðrúnarsonovi. Mezi těmito 
dvěma verzemi lze najít mnoho rozdílů, básník mýtus trochu poupravil dle svého vlastního chápání. Zde pracuji s 
verzí z Eddy.  
96 Jazyk básnický, s. 115. 
97 Starosev. miðgarðs véurr, Vědmina věštba 56,6. 
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1.1.3. PŘÍKLADY Z ÞÆTTIR 

 

Zajímavou variaci na výše zmíněnou Þórovu výpravu ke Geirröðovi nalézáme v Þættir 

neboli příbězích. 

Tak se dozvídáme o udatném Þorsteinovi, synovi sedláka, který svou nadměrnou 

velikostí a odvahou prosluje na dvoře krále Ólafa Tryggvasona. Þorstein podniká různá 

dobrodružství, nás však zajímá především to, které má strukturní podobnost s Þórovou 

výpravou.  Náš hrdina se vydává na dvůr stejnojmeného vládce þursů Geirröða, jako 

doprovod mužů, které po cestě potkal. Díky kouzelným předmětům, které Þorstein 

vlastní, je na uspořádané hostině nejprve neviditelný a později nepřemožitelný ve všech 

hrách, které jim jejich hostitel přichystá. Na závěr slavnosti začne pomocí svého 

magického kamene vyvolávat v síni různé počasí, krupobití a sluneční jas, až nakonec 

všechny oslepí žhavými jiskrami, vrhne Geirröðovi kámen mezi oči, a tím ho zabije.98  

V kapitole II. 4 jsem již zmiňovala příběh, o kterém nás informuje Saxo Grammaticus. 

Hrdina Thorkillus se vydává na výpravu do ledových končin Zadní Bjarmie, kde se 

setkává s vládcem jménem Guthmundus. Thorkillus a jeho muži jsou uvítáni na jeho 

dvoře a pozváni na hostinu, která skrývá mnoho pokušení.99 Přestože Guthmundus se 

snaží zlákat své hosty různými způsoby, zastává v tomto příběhu spíše roli vlídnějšího 

hostitele – alespoň v porovnání s jeho bratrem Geirrothem, na jehož dvůr Thorkillus 

přijede poté. Opět své muže varuje, aby se ničeho nedotýkali, pokud nechtějí špatně 

skončit. Děsivý vzhled síně a ani Thorkillovy rady však nezabrání několika mužům v 

jejich touze po vzácných předmětech, kterých je zde plno. Zlatý náramek se po dotyku 

změní v hada a usmrtí toho, kdo po něm vztáhl ruku. Stejně je to i s rohem a klem, které 

přinesou smrt dalším dvěma mužům. Thorkillus sám však má také potíže odolat 

                                                                 

98 Příběh o Þorsteinovi bæjarmagnovi, s. 261 – 272. 
99 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, ed. by Karsten Friis-Jensen, trans. by Peter Fisher, Oxford: Clarendon Prfess, 
2015, viii 14.7 – 11. 
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nástrahám. Nakonec spolu s přeživšími muži prchá z obrovy síně pronásledován 

příšerami, které se na ně vyřítily v moment, kdy se dotkl jedné výzbroje.100 

Nejedná se o náhodu, že jména hrdinů Þorstein a Thorkillus v sobě obsahují jméno 

hromovládného boha. Tímto odkazem je vyjádřeno, odkud tyto příběhy čerpají své 

kořeny – je to právě mýtus o Þórově výpravě do Jiného světa, ze kterého vychází. A 

přestože úloha a žánr těchto narativů jsou již jiné, než u mýtů, stále mezi nimi můžeme 

najít mnoho podobností a paralel.101  

 

1.1.4. INTERPRETACE ZÁKEŘNÉHO HOSTITELE 

1.1.4.1. CHAMTIVOST A TOUHA PO MOCI JAKO DŮVOD  

 

Viděli jsme několik příkladů zákeřného hostitele ze ság i mytologie. Domnívám se, že 

všechny tyto postavy mají společné rysy, které je navzájem spojují. Podíváme-li se na 

důvody, které je k vražedným činům vedou, zjistíme, že se ve většině případů jedná o 

touhu po moci či bohatství. Oba panovníci Atli a Siggeir žárlivě touží po moci, pokladu a 

slávě svých hostů. Na začátku Ságy o Völsunzích přichází Óðin a vráží do stromu meč – 

symbol sváru, který od té chvíle zůstává zasetý v srdcích hostitelů. Podobně chamtivý 

Adils ze Ságy o Hrólfu Krakim nehodlá vrátit Hrólfovi majetek, který mu po právu náleží, 

a proto má v plánu mu připravit hostinu zakončenou vražednou léčkou. Fróði ze stejné 

ságy nejinak koná ze žárlivosti a chamtivosti, stejně tak Ásmund ze Ságy o Hálfovi a 

jeho bojovnících. Ženské hrdinky jsou oproti tomu vedené nikoliv touhou po moci, nýbrž 

žalem a přáním se pomstít: Borghilda i Guðrún obě zabíjejí, protože jejich příbuzní byli 

zabiti. Guðrún má navíc krásnou dvojí roli – je hrdinkou, která poráží zákeřného 

hostitele Atliho, a zároveň je sama zákeřnou hostitelkou připravující smrtonosnou 

hostinu.  

                                                                 

100 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, viii 14.12 – 19.  Saxo parafrázuje výše zmíněný příběh o Þorsteinovi 
(Thorkillus je přepis jména Þorstein, stejně je to i s Geruthusem) ale trochu ho upravuje podle své perspektivy tj. 
křesťansé vnímání světa je zde zřejmé. 
101 Kozák, Sága o Hervaře: komentář, s. 118. 
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1.1.4.2. DRAČÍ PROMĚNA  

 

„Motiv monstrózních aspektů hosta či hostitele je ve své podstatě variací na starobylý 

drakobijecký mýtus – jejich rysy tudíž mohou být identifikovány jako ‚dračí‘.“102 

Zákeřní hostitelé-obři, které poráží bůh Þór, či jeho hypostaze Þorstein/Thorkillus, jsou 

monstra náležející do Jiného světa. Domnívám se však, že lidští zákeřní hostitelé spadají 

do stejné kategorie – nemusí mít děsivý vzhled, obrovský vzrůst, ani nemusí ovládat 

čáry, abychom rozpoznali jejich monstrózní rysy. Jsou to jejich činy, podle kterých 

dokážeme určit jejich povahu, která by se dala nazvat adjektivem „dračí“. Jsou chamtiví, 

krutí a z touhy po moci či bohatství se nezdráhají porušit smír hodovní síně. Bez ostychu 

hodují (někteří doslova) na svých hostech-obětech. Známý drak z Eddy jménem Fáfnir 

měl dříve také lidskou podobu.103 Až poté, co zabil kvůli pokladu svého otce a bratry, se 

začal pomalu proměňovat v draka, který leží na svém pokladu.104 Domnívám se, že stejně 

tak jsou všichni tito zákeřní hostitelé ze ság drakem, monstrem, které si ale svou lidskou 

podobu zachovalo. 

 

1.1.4.3. KONEC ZÁKEŘNÉHO HOSTITELE 

 

Ne všichni proradní hostitelé však končí stejně. Siggeir i Atli nejprve triumfálně vítězí 

nad svými hosty, ale nakonec jsou pomstěni – oba dva svou vlastní ženou. Adils a Fróði 

ze Ságy o Hrólfu Krakim jsou poraženi, stejně jako mnozí proradní hostitelé-obři, ke 

kterým na návštěvu přichází Þór. Opět se zde tedy setkáváme s různě odstupňovanými 

případy, více či méně hodícími se příklady hostitele s dračími rysy. Zatímco Sága o 

Völsunzích je typická svými tragickými vyústěními, ve kterých hrdina jen málokdy žije 

                                                                 

102 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz Kaaren Grimstad, Voslunga Saga, s. 12 
103 Jazyk básnický, s. 125.  
104 Zajímavostí na okraj by mohl být příběh Sigurða ze Ságy o Völsunzích. Poté co Sigurð zabije zmiňovaného draka 
Fáfniho a vezme si jeho poklad, začne absorbovat dračí sílu. Napije se dračí krve a okusí dračí srdce, což mu umožní 
porozumět řeči ptáků. Oblékne Fáfniho přilbici děsu a na svém brnění začne nosit symbol draka, aby každý poznal, 
že právě on nestvůru skolil. Je možné, že se jedná o slabší formu konceptu, ve kterém se hrdina připodobní k 
monstru, které porazil. V indoevropském kulturním regionu se tento motiv nachází poměrně často. Více viz Calvert 
Watkins, How to kill a dragon: aspects of Indo-European poetics, Oxford: Oxford University Press, 1995. 
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šťastně až do smrti, ostatní ságy se naopak svými konci blíží mytologickým látkám: v 

nich bývá zákeřný hostitel povětšinou hrdinou poražen, stejně jako pohádkový hrdina 

nakonec utíná sani hlavu a získává tak z jejích spárů princeznu.105 

 

1.2 HOSTITEL JAKO POMOCNÍK 

 

Existuje však i mnoho případů, kdy hostitel není zákeřným monstrem, které plánuje 

sežrat své hosty, nýbrž je pomocníkem, rádcem a spojencem. Přestože patří do Jiného 

světa, než ze kterého přichází hrdina, svým chováním vyjadřuje spojenectví. Právě na 

této postavě je dobře vidět ambivalence plynoucí z postavení „na prahu“.  

Do této kategorie zařazuji nejen ty postavy, které hrdinu výslovně pohostí, nýbrž i ty, 

které mu pomůžou darem či radou. Jak jsem již zmiňovala výše, domnívám se, že lze 

tyto hostitele-pomocníky rozdělit ještě do dvou typů: na mužskou a ženskou postavu.  

 

1.2.1 ŽENSKÁ POSTAVA 

1.2.1.1. PŘÍKLADY Z MLADŠÍ A STARŠÍ EDDY 

 

V již zmiňované písni o Hymim, ve které se vypravuje bůh Þór spolu s Týem pro kotel na 

dvůr obra, se objevují dvě postavy – Hymiho matka a žena.106 Zatímco první je 

popisována jako stejně zlá a nevlidná jako obr Hymi (jakási jeho hypostaze?) druhá je 

naopak k hostům vlídná a podává jim pomocnou ruku. „Tý pramáti svou protivnou 

spatřil, devět set hlav hrozných měla;107 však jinou též spatřil, světlobrvou, v pohár lít 

synovi pivo.“108 Nejprve jim tedy podá nápoj na uvítanou, poté je oba schová do velkého 

kotle, aby je uchránila hněvu Hymiho, když se vrátí domů. Obrovi vysvětlí, kdo je poctil 

                                                                 

105 Vztah mýtus – pohádka viz kapitola I.4. 
106 Hymiho matka je Týovou babičkou a Hymiho žena je Týovou nevlastní matkou, Tý je totiž v této písni Hymiho 
syn. 
107 Všimněme si dračích rysů, které Hymiho matka má. 
108 Píseň o Hymim, s. 122 
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svou návštěvou,109 ale především později poradí Þórovi, jak uspět v jedné Hymiho 

zkoušce, a nakonec jim i umožní vzít vytoužený kotel a uprchnout s ním, unesou-li ho.  

Podobně nápomocná obryně se vyskytuje i v příběhu o Þórově výpravě ke Geirröðovi, o 

které zde již taky byla řeč. Þór se totiž na dvorec obra vydává bez svého opasku síly a bez 

rukavic110: „Cestou byl Þór hostem u obryně jménem Gríð. Byla to matka Víðara 

Mlčenlivého. Ta Þórovi na Geirroda prozradila, že je to obr mazaný jako liška a že je s 

ním zlé pořízení. Půjčila mu pás síly a železné rukavice, které sama vlastnila, a k tomu 

svou hůl zvanou Gríðarvöl.“111 Díky této pomoci je Þór schopen překonat nejen překážky 

nastražené po cestě k obrovi, ale i samotného Geirröða.  

Ještě by stálo za to uvést příklad pomocné obryně ze Ságy o Egilovi a Ásmundovi. Tato 

sága sice není z ranečku ság o dávnověku, je to spíše sága pohádková, plná obrácených 

motivů, přesto jako paralela vedle může posloužit. Egil a Ásmund se vydávají hledat dvě 

nestvůrami unesené princezny. Po cestě potkají vládkyni Jötunheimu, královnu 

Arinnefju112, která je nejen vřele uvítá a pohostí na svém dvoře, nýbrž jim i přislíbí 

pomocnou ruku při záchraně princezen. Ještě před tím navíc nahradí Egilovi jeho 

useknutou ruku.113 

Přestože motiv pseudo-matky se v ságách nevyskytuje takto výslovně jako v Eddách, 

domnívám se, že je možné ho v nich odhalit. Například ve Sáze o Bósim a Herrauðovi by 

mohla být postava pomáhající obryně transformována do hrdinům nápomocných 

farmářových dcer.114 Stejně tak i v Sáze o Völsunzích, ve které převládá tragičnost a 

pohádkové motivy se v ní vyskytují jen málo, by roli pomocnice mohla plnit Signý nebo 

Guðrún. Obě tyto hrdinky varují své bratry před léčkou, která je na ně nachystána, 

udělují jim radu, která jim má zachránit život a pomoct porazit zákeřného hostitele. 

                                                                 

109 Zde referuje o Týovi jako o svém synovi. 
110 Což způsobil Loki, když byl jednou chycen Geirroðem a držen pod zámkem tak dlouho, dokud obrovi neslíbil, že 
Þóra přiměje, aby ho navštívil bez těchto jeho mocných předmětů. Jazyk básnický, s. 114. 
111 Tamtéž, s. 115. 
112 Ari znamená ve staroseverštině orel, nef pak nos či zobák. Jméno obryně by se tedy dalo přeložit jako Orlí Zobák. 
113 Sága o Egilovi a Ásmundovi, Seven Viking Romances, kapitoly 5 – 17. 
114 Viz Sága o Bósim a Herrauðovi, a též John McKinnell, Metting the Other in Norse myth and legend, Cambridge: 
Brewer, 2005, s. 137. 
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„V určený čas se král Völsung se syny vydali na pozvání zetě, krále Siggeira, do 

Gautlandu. vyrazili na třech lodích plně obsazených mužstvem a za příznivého větru 

dopluli ke gautlandským břehům. Bylo už pozdě večer. Ještě téhož večera za nimi přišla 

Völsungova dcera Signý a vyzvala otce a bratry k důvěrnému rozhovoru, aby jim 

pověděla o úmyslech krále Siggeira. ‚Shromáždil zkušené vojsko a chce vás obelstít,‘ 

řekla. ‚Radím vám, abyste se neprodleně vrátili do své říše a opatřili si co nejvíc vojáků. 

Pak sem znovu přijeďte a sami se pomstěte. Nevydávejte se do nebezpečí, protože jestli 

Siggeira neoklamete, jak vám radím, jeho zradě neuniknete.‘“115  

 

1.2.1.2. INTERPRETACE ŽENSKÉ POSTAVY 

 
1.2.1.2.1. OCHRANNÝ MATEŘSKÝ ASPEKT  
 

V Evropských pohádkách často narážíme na postavu stařenky či kmotřičky víly. Jedná se 

o laskavou a ochrannou moc osudu, která pomáhá hrdinovi na jeho cestě.116 Stejně tak 

existuje i mnoho mýtů z různých kultur, ve kterých nacházíme ženskou postavu, která 

má vykazatelné mateřské rysy, přestože nemusí být vždy přímo hrdinovou matkou. Podle 

Campbella se jedná o určitý druh tzv. nadpřirozené pomoci: „Jakmile hrdina uposlechne 

volání a pokračuje v cestě tak, jak si to vyžadují okolnosti, zjišťuje, že má na své straně 

všechny síly nevědomí. V jeho nesmírném úkolu mu pomáhá sama matka příroda.“ 117  

 
1.2.1.2.2. RŮZNÉ DRUHY "PSEUDO" MATEŘSTVÍ 
 

V mýtech, které jsem zmiňovala výše, jedná ženská postava často s hrdinou (či 

Þórovskou postavou) jako se svým synem, ačkoliv je vlastně matkou jeho nevlastního 

bratra/společníka. „Nemůže být otevřeně přiznáno, že obryně-pomocnice je matka 

                                                                 

115 Sága o Völsunzích, s. 42.  
116 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 73. 
117 Tamtéž, s. 74. 
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hlavního hrdiny, tudíž se stává matkou jeho bratra či společníka.“118 Příkladem nám 

může být vztah Þóra a Gríð, o které je řečeno, že je matkou Víðara Mlčenlivého (a tedy 

milenkou Óðina). Gríð půjčí Þórovi hůl, pás a rukavice. Hůl je symbolem plodnosti a 

zbraní zároveň, zatímco pás a rukavice jsou předměty, které Þór v jiných mýtech vlastní 

a které mu dodávají sílu. Je tedy zřejmé, že hrdina potřebuje dodat sebevědomí, 

potřebuje získat sílu, aby mohl porazit svého nepřítele. A právě to je funkcí ženy, 

především matky.119 Þór potřebuje sebevědomí, aby se mohl utkat s mužským 

protivníkem (kterým je v tomto případě Geirröð), ale i s tím ženským v podobě jiných 

žen (obrových dcer), které ohrožují jeho maskulinitu a plodnost.120  

Nyní se podíváme blíže na vztah Þóra a Hymiho ženy. Tato ženská pomocnice sice nedá 

Þórovi zbraň, ale zato plní jiné dvě tradiční role: schová oba dva návštěvníky před obrem 

a udělí jim cennou radu jak ho porazit.121 Rozbitý pohár a zcizený kotel na vaření piva by 

mohly naznačovat konec Hymiho schopnosti řídit radovánky na svém vlastním panství – 

jinak řečeno ztrácí svou moc a dominanci. Obryně podporuje svého „syna“ a staví se tak 

proti svému partnerovi, který je zde ve funkci opresivní otcovské figury. „Ve zkoušce, 

jejímž cílem je rozbití poháru, umožňuje postava pseudo-matky hlavnímu hrdinovi 

nahradit zvítězit a nahradit tak postavu pseudo-otce. Avšak protože tento akt podkopává 

otcovskou autoritu, jedná se o roli, kterou může plnit pouze obryně, která nemůže být 

považována za hrdinovu skutečnou matku.“122 

Stejně tak Arinnefja v Sáze o Egilovi a Ásmundovi plní podobnou roli pseudo-matky, 

když pomáhá Egilovi. Řekne hrdinům jak překonat obry, své vlastní příbuzné (motiv 

udělení rady) a navrátí Egilovi jeho useknutou ruku123 – dává mu tak sebevědomí a sílu, 

napravuje nejen jeho fyzické poškození, ale i jeho mužství. S novou rukou může uchopit 

zbraň a vydat se do boje, ve kterém osvobodí unesené princezny.  

                                                                 

118 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz McKinnell, Meeting the Other in Norse myth and legend, s. 182. 
119 Postava matky bývá transkulturně spojována s přírodou a s plodností. Stejně tak ale jsou tyto věci ve 
staroseverském prostoru mnohdy spojovány s postavami obryň.  
120 Jaké symboly ukazují na pokusy obryň o zesměšnění a podřízení Þóra viz McKinnell, Meeting the Other in Norse 
myth and legend, s. 109 – 126. 
121 Tamtéž, s. 183. 
122 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz tamtéž, s. 184. 
123 Usekl mu ji Gautr, což je časté jméno pro Óðina. 
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Ve Völsunze nacházíme postavy Signý a Guðrún, které na první pohled nemají mateřské 

rysy – ba přímo naopak. Přestože v sáze čteme o jejich dětech, mateřské chování spojené 

s péčí a vlídností zde zcela chybí. Signý a Guðrún o své děti nejen nemají žádný zájem, 

nýbrž se dokonce nezdráhají je poslat na smrt. Přesto je však zajímavé pokusit se u 

těchto postav odhalit roli ženské pomocnice mateřského typu. Obě dvě jsou sestrami 

hrdinů – pouto je zde tedy vyjádřeno krevní příbuzností. Podle zvyklosti by měly obě dvě 

ženy stát po boku svých manželů, přesto si však vybírají raději své bratry – a obdobně 

jako Hymiho žena se tak staví proti svým partnerům. Pokrevní příbuznost zde tedy opět 

vítězí nad manželským svazkem.124  

 

Vidíme tedy, že postava takovéto pseudo-matky či pomocnice nabízí hrdinovi radu či 

dar, čímž obnovuje (či poprvé ustavuje) jeho vědomí sebe sama jako muže v plné síle, 

který je schopen porazit svého nepřítele. Záleží pak na našem čtení, jestli budeme 

hrdinova nebezpečného protivníka vnímat jako postavu otcovského typu a nebo mezi 

oběma najdeme podobnosti a budeme je tedy číst jako jednu a tu samou osobu. V 

takovém případě by pak pomocná ženská postava pomáhala hrdinovi překonat jeho 

vlastní temnou stránku.125 

 
1.2.1.2.3. HODNÁ A ZLÁ OBRYNĚ 
 

Ještě jednu věc je nutné zmínit. Viděli jsme, že v několika případech je ženskou 

pomocnicí a „pseudo“ matkou obryně. V mytologii starých Seveřanů jsou obryně běžně 

asociovány s nebezpečím – jsou podobně jako obři vnímány negativně. Zde však vidíme, 

že jsou naopak pomocnice a zachránkyně hrdinů, tedy mají zcela pozitivní konotace. Jak 

je to možné? Kam se jejich nebezpečná stránka vytratila? Klíč je v tom, že každá takováto 

obryně-pomocnice má v daném mýtu svůj protipól – zlý protějšek, který je zároveň jejím 

doplňkem. Například v opozici ke štědré obryni Gríð stojí Gjálp a Greip, Geirröðovi 

proradné dcery, které chystají Þórovi mnohé úklady. Vlídná Hymiho žena je zase 

                                                                 

124 Postavy jejich maželů – Atliho a Siggeira – lze vnímat též obdobně jako opresivní otcovské postavy ohrožující 
hrdinu. 
125Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 186. 
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přesným opakem Hymiho matky, která je popisována jako stohlavá saň.126 

 

1.2.2. MUŽSKÁ POSTAVA 

1.2.2.1. PŘÍKLADY ZE SÁG 

 

Pěknou ilustrací je farmář ze Ságy o Hrólfu Krakim. Na cestě ke králi Adilsovi narazí král 

se svou družinou na farmáře jménem Hrani, který je vlídně pohostí po tři noci.  Každou z 

nich však podrobí své hosty určité zkoušce odolnosti – nejprve vůči zimě, pak žízni a 

nakonec vůči ohni. Farmář navíc poradí králi, aby poslal většinu svých mužů zpět a 

nechal si jen své šampiony. Ti jediní totiž budou moci vydržet zkoušky a nástrahy, které 

na ně chystá král Adils. Král Hrólf si vezme farmářovy rady k srdci a díky tomu později v 

boji s mocným Adilsem zvítězí. Na cestě zpět král Hrólf opět narazí na tohoto farmáře, 

který mu tentokrát kromě pohostinství nabídne meč, štít a plášť jako dar. Král však 

odmítne a ještě za tmy opustí se svými šampiony sídlo farmáře, který je jeho odmítnutím 

uražen a pohněván. Ještě po cestě si však muži uvědomí chybu, kterou udělali, a chtějí se 

vrátit. Avšak po farmářovi nebo jeho příbytku není ani stopy.127   

 

1.2.2.2. PŘÍKLADY Z MLADŠÍ A STARŠÍ EDDY 

 

Ve Snorriho Eddě nacházíme vyprávění o jedné z mnoha Þórových výprav do Jiného 

světa – o výpravě na dvůr Útgarðského Lokiho, již zmiňovanou v kapitole III. 4. Tento 

mýtus je zajímavý tím, že jako jeden z mála ukazuje boha Þóra ne jako vítěze, nýbrž jako 

poraženého: po celou dobu se Þór zdá být tím slabším a menším než ostatní. Tak 

například Skrými, muž, kterého bůh se svými společníky potká po cestě – Þór mu udělí 

tři rány svým kladivem do hlavy, protože nesnese jeho chrápání, avšak s ním to sotva 

hne. Ve stejném duchu příběh pokračuje i na dvoře Útgarðského Lokiho. Þór a jeho 

společníci jsou vyzváni ke zkouškám dle jejich výběru, avšak pokaždé jsou poraženi. 

                                                                 

126 Více viz McKinnell, Meeting the Other in Norse myth and legend, kapitola 12.  
127Sága o Hrólfu Krakim, s. 94 – 106. 
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Později však Útgarðský Loki Þórovi prozradí, že se velmi bál jeho návštěvy, a tak ošálil 

jeho zrak.128 Jeho postava je tedy příkladem vlídného a zároveň nebezpečného hostitele: 

o své hosty se dobře postaral, dal jim najíst a napít co hrdlo ráčí, avšak po celou dobu je 

klamal, zkoušel a zesměšňoval.129 

Zajímavou a pro náš rozbor podstatnou postavou je Guðmund z Glasisvellir, se kterým se 

můžeme setkat hned v několika příbězích: důležitou roli průvodce hraje v příběhu o 

Þorsteinovi, jako hostitel se vyskytuje ve vyprávění o Thorkillovi u Saxona a jako 

panovník figuruje též v Sáze o Hervaře.130 Co o něm z těchto pramenů víme? Nejprve je 

třeba zmínit, že Guðmund vždy vystupuje jako obyvatel či dokonce vládce Jiného světa, 

jak prozrazuje již jeho jméno. Glasisvellir  neboli Třpytivé planiny jsou zpravidla 

umisťovány mezi svět smrtelníků/bohů a svět obrů, tedy na hranici mezi Miðgarðem a 

Útgarðem. Jakožto obyvatel Jiného světa má Guðmund určité vlastnosti, které na jeho 

původ poukazují: jasnovidnost, moudrost, ohromný vzrůst apod.131 Je tedy bezpochyby 

příslušníkem jiného než lidského světa, přesto je však jeho postoj k cestovatelům vlídný: 

svým chováním nabízí hostům spojenectví. Když narazí na Þorsteina v lese, vezme ho s 

sebou přes ledovou řeku na dvůr ke Geirröðovi, kde mu pak Þorstein pomůže zákeřnou 

hostinu ustát a dokonce získat na oplátku Geirröðův trůn.132 Stejně jako Třpytivé planiny 

je tedy i postava Gudmunda v mediální pozici, která pomáhá na symbolické rovině 

překonat nesmiřitelné protiklady. Podle verze u Saxona je Guðmund přece jen 

hostitelem lstivým – viz výše zmiňované pokušení v podobě jídla a žen. Jedná se však o 

rys spíše sekundární.133 

                                                                 

128 Jak přesně uvidíme později v kapitole IV. 3. 
129 Gylfiho oblouzení, s. 79 – 85. 
130 Ságu o Hervaře zde nerozebírám, protože se v ní vyskytuje jen jedna drobná zmínka o smrtonosné hostině, 
kterou jsem již zmiňovala výše. Zmínky o Guðmundovi z této ságy zde tedy budou jen dotvářet celkový obrázek o 
něm. Dále je Guðmund zmíněn ještě v několika dalších pramenech, které zde však v tomto případě rozebírat 
nebudu, neboť jeho role tam není tak významná. Jedná se o příběh o Helgi Thorissonovi, o Norna-Gestovi a o Ságu o 
Bósim a Herrauðovi.  
131 Þorsteina a jeho družinu překvapí tím, že je u sebe uvítá a každého pozdraví jeho jménem. Gesta Danorum, viii 
14.7. V Sáze o Hervaře zase jako jediný prohlédne Hervařin převlek. Sága o Hervaře, s. 83. 
132 Příběh o Þorsteinovi bæjarmagnovi, s. 263 – 272. 
133 Kozák, Sága o Hervaře: komentář, s. 107. 
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1.2.2.3. INTERPRETACE MUŽSKÉ POSTAVY 

 

V pohádkách to může být čaroděj, poustevník, pasáček či kovář, ve vyšších 

mytologických systémech bývá rozvinut do velké postavy průvodce, učitele nebo 

převozníka. Podstatné je, že u této postavy velmi často bývá zdůrazněn nebezpečný 

aspekt – tzv. „merkurovská“ povaha: mužský pomocník je nejen průvodcem a 

zachráncem, ale také trochu svůdcem, který láká a pokouší. Je „současně ochráncem i 

nebezpečím, mateřským i otcovským principem. Spojuje v sobě veškerou dvojznačnost 

nevědomí“134  – je hostitelem na prahu dvou světů.  

Viděli jsme, jak farmář Hrani v Sáze o Hrólfu Krakim zkoušel své hosty, podobně jako 

Útgarðský Loki ve Snorriho Eddě. Ze všech výše uvedených příkladů hostitelů by bylo 

možné sestavit více či méně plynule přecházející spektrum, od vlídného hostitele, který 

nemá žádné postranní úmysly, až k zákeřnému vraždícímu hostiteli.135 

 

Guðmund u Þorsteina vlídný hostitel-pomocník 

Hrani vlídný hostitel, který se ale pomstí, když je jeho rada odmítnuta 

Útgarðský Loki pohostí, avšak celou dobu šálí svým hostům zrak 

Guðmund u Saxona pohostí, avšak celou dobu se hosty snaží zlákat, aby v jeho světě 

už zůstali 

 

...odtud zbývá už jen krůček k proradnému hostiteli, který své hosty zradí a zabije. 

                                                                 

134 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 77. 
135 Viz již zmiňovaný koncept rozostřených hranic. 
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2. KDYŽ JE MONSTREM HOST, ANEB NEBEZPEČÍ ČÍHÁ NA OBOU STRANÁCH 

 

Poslední, co zbývá zmínit v této části, je několik případů, kdy tím, kdo chystá vražednou 

léčku, není hostitel, nýbrž host.  

 

2.1. PŘÍKLADY VRAŽDÍCÍHO HOSTA 

 

Na závěr Ságy o Hrólfu Krakim přijíždí na hostinu uspořádanou ku příležitosti svátku jól 

Hrólfova sestra Skuld. Jejím úmyslem je přepadnout hodovní síň a svého bratra zabít, 

což se jí po dlouhém boji plném magie a klamu povede. Výjimečně je to tedy host, který 

přijíždí zabít, nikoliv hostitel, kterým je v tomto případě dobrý král Hrólf.136 

V Sáze o Hálfdanovi zase čteme o dvou cizincích, kteří zavítají na dvůr krále Eysteina. 

Oba se představí jménem Grim a během popíjení a her na vánoční hostině vzbuzují svým 

chováním u ostatních údiv. Poté, co všichni usnou, dojde k vraždě krále, načež jeho syn 

Hálfdan zjišťuje, že cizinci uprchli. Je to tedy opět host, kdo přichází s vraždícím 

úmyslem. 137 

Zajímavý případ vraždícího „hosta“ nacházíme v krátkém příběhu o Boðvarovi a Höttovi, 

který je vložený jako v podstatě samostatná epizoda do Ságy o Hrólfu Krakim.138 Udatný 

bojovník Boðvar dorazí na dvůr krále Hrólfa. Dozvídá se o bestii, která jednou za rok 

večer na svátek jól přichází a způsobuje v síni strašlivé krveprolití. „Na zádech to má 

křídla a neustále to létá. Chodí to sem každý podzim již dva roky a způsobuje to pokaždé 

velkou škodu. Žádná zbraň této nestvůře neublíží – dokonce i ti nejlepší královi muži se 

po setkání s ní již nevrátili domů.“139 Boðvar se rozhodne, že králi Hrólfovi pomůže a 

zbaví ho břímě v podobě této vraždící bestie. Večer svátku se proplíží ven a utká se s 

                                                                 

136 Sága o Hrólfu Krakim, s. 107 – 117. 
137 Sága o Hálfdanovi Eysteinssonovi, Seven Viking Romances, s. 177 – 180. 
138 Sága o Hrólfu Krakim, kapitola 33. 
139 Vlastní překlad z anglického jazyka, vit tamtéž, s. 90. 
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příšerou, načež se mu jí podaří zabít.140 Tento příběh nám může v lecčems připomínat 

vyprávění o chrabrém Beowulfovi141 a jeho činech. Figuruje zde bestie, která přichází do 

hodovní síně a napadá hosty, avšak sama je vlastně návštěvníkem, který nebyl nikdy 

pozván. Grendel ve vyprávění o Beowulfovi je strašlivým hostem, který přichází jednou 

za rok a vždy útočí nejprve na hostinu v síni, neboť nesnese hluk hovoru, zábavy a hudby. 

Je to ztělesnění chaosu, který popírá život a veškeré radosti s ním spojené. 

 

2.2. INTERPRETACE VRAŽDÍCÍHO HOSTA 

2.2.1. GRENDELOVSKÁ POSTAVA 

 

Domnívám se, že případy, kdy je to nikoliv hostitel, nýbrž host, kdo má „dračí“ rysy, 

mému náhledu neodporují, ba naopak. Zmiňovala jsem příběh o Boðvarovi a s ním ve 

spojitosti i o Beowulfovi, kde se vyskytuje takovýto „prototyp“ strašlivého hosta. Dračí 

rysy Grendela jsou nasnadě: je obřích rozměrů a chrlí z pusy oheň, vylézá v noci a šíří 

smrt, vrací se před úsvitem, žije vpodzemí (pod mohylou) a stráží poklad.142 Podobně 

můžeme vnímat i jiné „dračí“ hosty ze ság – například již zmiňovanou Hrólfovu sestru 

Skuld, známou svou čarodějnou mocí (a ne zrovna nepodobnou králi Adilsovi). 

 

2.2.2. JEDEN BEZ DRUHÉHO NEMŮŽE ŽÍT 

 

Po představení konkrétních postav hostů a hostitelů ze ság i mytologie tedy vidíme, že 

obecný koncept, který byl představen v kapitole III. 2., se potvrzuje: oba dva, host i 

                                                                 

140 Zajímavostí tohoto příběhu je moment, když Boðvar příšeru zabije a svému společníkovi jménem Hött, který je 
slabý a ustrašený a celou dobu se za Bodvara schovává jako za svého ochránce, dá sníst její srdce a vypít její krev. 
Díky tomu Hött získá sílu i odvahu, změní si dokonce i své jméno. Stejný motiv nacházíme v již zmiňovaném 
vyprávění o Sigurðovi, který taktéž po zabití draka sní jeho srdce – a díky tomu získá nadlidské schopnosti. Sága o 
Völsunzích, s. 75 – 76. 
141 Jedná se o významný staroanglický hrdinský epos vyprávějící o osudu mladého geátského hrdiny Beowulfa, který 
se vydává spolu se svými společníky na výpravu do Dánska, aby zachránil krále Hróthgára. Do jeho síní totiž v noci 
vniká netvor jménem Grendel, který požírá jeho družiníky. Děj eposu se odehrává přibližně v době 5. a 6. století v 
oblasti Dánska a Švédska a mísí v sobě motivy severské a křesťanské tradice. Více viz český překlad a rozbor díla: Jan 
Čermák, Beowulf, Praha: Torst, 2003. 
142 Primordiální chaos skrývající poklad je též transkulturní motiv známý po celém světě. 
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hostitel, mají ze své paradoxní povahy možnost být nebezpečným. V ságách je častější 

obraz hostitele, avšak na proradného hosta můžeme též narazit. Svojí ambivalentní 

podstatou, svojí pozici „na prahu“ jsou si host i hostitel velmi blízko, jsou si vlastně 

podobní, jen každý stojí na jedné straně barikády. Oba dva však mohou být tím, kdo 

nastraží léčku a začne chrlit oheň. V ságách o dávnověku je zákeřný častěji hostitel, 

možná proto, že příběh bývá většinou vyprávěn z pozice hrdiny, který vyráží do cizího 

kraje na výpravu, a tam je hoštěn. Nakonec je to však jedno, který z nich má zákeřnou 

podobu: bez hosta nemůže být hostitele a naopak. Oba dva jsou komplementární dvojicí, 

navzájem se potřebují a vymezují, podobně jako hrdina nemůže být hrdinou, dokud 

neporazí draka.  

V této části práce, která se věnuje rozboru hlavních postav s pohostinstvím spojených, 

jsme tedy viděli, že host i hostitel mohou být vyjádřeni poměrně širokou škálou postav. 

Od zákeřného hostitele, který chce své hosty sprovodit ze světa, přes o něco méně 

nebezpečného svádějícího či pokoušejícího hostitele, až po pomocníky či pomocnice, na 

kterých závisí osud přicestovalého hrdiny. Motiv hrozby, kterou přináší koncept 

pohostinnosti, navíc může být vyjádřen i v postavě hosta – který stejně jako hostitel 

nabývá monstrózních rysů, když napadá svého spolustolovníka, a porušuje tak základní 

řád společnosti.    

 

3. HRY A ZKOUŠKY 

 

Nyní je na čase opustit postavy hostů a hostitelů a přejít k jinému výraznému rysu 

smrtonosných hostin: ke zkouškám, překážkám a hrám. Tento motiv se neobjevuje ve 

všech ságách (například ve Völsunze zcela chybí), nejčastěji je přítomen v těch, které 

mají méně tragický charakter. V mytologii (tedy v Eddách a Þaettir) pak funguje na 

docela běžné bázi. Nejprve se podíváme se na jednotlivé příklady a poté se pokusíme 

identifikovat jaké dílčí motivy se v rámci her a zkoušek na hostinách vyskytují a jak 

vůbec tento motiv v ságách funguje.  
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3.1. PŘÍKLADY ZE SÁG 

 

Sága o Hrólfu Krakim představuje motiv podivných zkoušek hned dvakrát. Již jsem 

zmiňovala osud družiny udatného Hrólfa, kterou po 3 noci hostí a i zkouší farmář Hrani. 

Po každé noci, kdy muži v síni strádají zimou, žízní a nakonec spalujícím ohněm, jich 

král na farmářovu radu pošle několik domů. Jedná se o jakési předzkoušky, díky kterým 

v družině zůstanou jen ti nejsilnější. Ti pak dokáží bez problému čelit úkladům na dvoře 

krále Adilse, který díky své čarodějné moci zkouší jejich odolnost v podobě nejrůznějších 

testů. Nejprve musí král Hrólf a jeho šampioni čelit značné přesile, neboť při jejich 

vstupu do síně se na ně ze všech stran vyřítí velké množství ozbrojených mužů. Druhá 

zkouška má pak ohnivou podobu: král Adils nechá v síni rozdělat veliký oheň, podle 

kterého se obě strany posadí na dlouhé lavice. Teplota žáru stoupá čím dál víc, avšak král 

Hrólf a jeho muži statečně oheň přeskočí snažíce se chytit svého zákeřného hostitele, 

který však kouzlem uprchne. Poslední zkouškou je Adilsův kanec, ohromné zuřivé zvíře 

podobné trollovi, kterého na své protivníky vypustí. Do boje se s ním dá Hrólfův pes 

jménem Gram a kance zažene. Mezitím však Adils znovu zažehne v síni oheň, tudíž je 

Hrólf se svými muži nucen probourat zdi síně. Když se dostanou ven, čeká na ně 

poslední bitva s Adilsem, kterého díky své síle a odvaze definitivně porazí.143 

V Sáze o Hjálmþérovi a Ölvim nacházíme zkoušky především v podobě soubojů. Udatní 

pobratimové Hjálmþér a Ölvi jsou spolu se svým otrokem Horðem hoštěni na dvoře 

krále Hundinga. Tento král má podobně jako Adils jistou kouzelnou moc a zároveň je 

záludným hostitelem, na kterého je třeba dávat si pozor. Na jeho popud je vyhlášeno 

zápasení, ve kterém se udatný Horð utká s jakýmsi mouřenínem. Poté co ho Horð porazí, 

následuje souboj v přetahování se o zvířecí kůži přes oheň, kterou náš hrdina též vyhraje. 

Poslední zkouška je již v podobě skryté pasti, která je na Hjálmþéra a Horða nastražena v 

posteli.144 

                                                                 

143 Sága o Hrólfu Krakim, s. 96 – 104. 
144 Sága o Hjálmþérovi a Ölvim, s. 154 – 156. 
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V Sáze o Hálfdanovi zase nacházíme zmínku o jakési míčové hře, která se hraje o 

Vánocích za přítomnosti krále a královny. Během ní dojde k událostem, které posouvají 

dál děj ságy – dojde k vraždě krále a cizinci, kteří byli hosty na jeho dvoře, zmizí.145  

 

3.2. PŘÍKLADY Z ÞAETTIR 

 

V příběhu o Þorsteinovi se také nachází motiv her a zkoušek. Jak jsme již viděli, Þorstein 

se dostane na dvůr obra Geirröða jako společník výpravy Guðmunda z Glassisvellir, 

kterého potká v lese během své výpravy. V sídle obra se koná hostina, během které 

Geirröð navrhne, aby se konala hra, a pošle služebníky pro svůj „zlatý míč“.146 Je mu 

přinesena jakási obří tulení hlava, která rudě září a ze které vycházejí jiskry a odkapává z 

ní tuk jako hořící smola. Obr pobídne všechny ke hře se slovy, že ten, kdo se bude bát 

házet, je zbabělec, a kdo „míč“ upustí, bude vyhnán a přijde o všechen svůj majetek. Tak 

započne nebezpečná hra, při které přijde o život jen pár Geirröðových služebníků. 

Guðmundovi muži vše přežijí díky podpoře Þorsteina, který se před vstupem do síně 

učinil neviditelným díky kouzelným předmětům, které vlastní. Hra skončí, až když míč 

vyletí oknem do vodního příkopu. Druhý den následuje zkouška v podobě zápasení. 

Hrdinové se utkávají s muži jarla Agðiho,147 kteří připomínají spíš trolly než lidi.148 

Oproti nim by za normálních okolností neměli šanci, avšak díky pomoci neviditelného 

Þorsteina opět zvítězí a zachrání si tak své životy. Na závěr ještě zápasí sám Guðmund s 

Agðim. Když se před soubojem oba svléknou, je vidět, že oproti Guðmundově bílé kůži je 

Agði „černý jako podsvětí“. Následující den dojde na souboje v pití. Nejprve se pije ze 

dvou rohů, u kterých Þorstein opět asistuje. Pak je přinesen Grim dobrý, zlověstný roh, 

který má na konci místo hrotu lidskou hlavu. Tato hlava dokáže předpovídat budoucnost 

a Geirröð a jeho muži se jí klaní a obětují jí, jako by to bylo nějaké božstvo. Přestože 

Guðmund má strach z toho, že tato hlava odhalí jeho neviditelného pomocníka, vše 

                                                                 

145 Více viz kapitola IV. 2. Sága o Hálfdanovi Eysteinssonovi, Seven Viking Romances, s. 178 
146 Starosev. gullknottr. 
147 Vazal Geirroða, démonická postava, která též ovládá kouzla. 
148 Jejich jména mluví za vše – Jökull a Frosti znamená ve staroseverštině ledovec a mrazivý, mají tedy zřejmě 
asociovat jinovatkové Þursy neboli hrímþursar, obry z Jiného světa. 
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proběhne v pořádku. Následně se Þorstein sám zviditelní a představí králi obrů. Ten ho 

požádá o nějakou zábavu, načež Þorstein s pomocí svého kouzelného prstenu vyčaruje v 

síni sněhovou vánici, pak oslepující slunce a nakonec omráčí Geirröða rudými jiskrami a 

kámen mu vrhne mezi oči, takže ho zabije. Spolu s Guðmundem a jeho muži pak z této 

říše uprchne.149 

 

3.3. PŘÍKLADY Z MLADŠÍ A STARŠÍ EDDY 

 

Již jsme rozebírali příběh z písňová Eddy vyprávějící o tom, jak se Þór vypravil na dvůr 

obra Hymiho, aby od něj získal kotel na vaření piva. Obr pochopitelně není nadšený, 

když do jeho síně přijde hromovládce spolu s bohem Týem. Nicméně je oba pohostí jak 

se sluší a patří. Druhý den je však vezme na lov, neboť mu předešlý večer u jídla snědli 

všechny zásoby. Vydají se tedy na moře. Zatímco obr sám chytí dvě velryby, Þór s pomocí 

návnady z volské hlavy chytí hada Miðgarðsorma. Podaří se mu ho praštit svým 

kladivem, než se netvor zase ponoří do hlubin.150 Obr je zneklidněn Þórovou silou, přesto 

chce soupeřit dál: řekne mu, že pravý rek je pouze ten, který dokáže rozbít jeho pohár. 

Na druhý pokus (s radou od Hymiho ženy) se mu podaří nádobu rozbít o Hymiho hlavu. 

Poslední zkouška má být přinesení těžkého pivního kotle. Þór sebere všechnu svou sílu, 

kotel zvedne a dá se s ním na útěk. Hymi ho spolu s dalšími obry samozřejmě 

pronásleduje, avšak Þór je pobije svým mocným kladivem.151  

Stejně tak je nám již známý příběh ze Snorriho Eddy, jak se Þór vypravil ke Geirröðovi 

bez svého kladiva a opasku síly. Na první překážku bůh narazí ve chvíli, kdy se snaží 

přebrodit řeku u obrova sídla. Voda začne rychle stoupat, neboť nad řekou stojí 

Geirröðova dcera Gjálp. Þór si s ní však jedním přesně mířeným vrhem kamene poradí. 

Druhá překážka na něj čeká v kozím chlívku, kde je po příchodu na Geirröðův dvůr 

usazen na jedinou stoličku. Když se s ním začne po chvíli zvedat ke stropu, Þór se zapře o 

                                                                 

149 Příběh o Þorsteinovi bæjarmagnovi, s. 265 – 272. 
150 Existuje ještě druhá varianta tohoto rybolovu, Gylfiho oblouzení, s. 86. 
151 Píseň o Hymim, s. 121 – 130. 
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svou zapůjčenou hůl, až se ozve křik a praskot. Pod stoličkou leží Gjálp a Greip, obrovy 

dcery, se zlomenými krky. Třetí a poslední zkouška, kterou jsem již zmiňovala v kapitole 

o zákeřném hostiteli, na Þóra čeká v Geirröðově síni – obr vezme do rukou kus žhavého 

železa a mrští jím po hromovládci. Ten jej však díky rukavicím chytí a hodí ho velkou 

silou zpátky, až železo proletí sloupem, zdí i samotným Geirröðem.152 

Nakonec zbývá už jen potřetí připomenout případ, kdy Þór závodí se svými druhy na 

dvoře Útgarðského Lokiho. Hned po příjezdu je pán hradu přivítá těmito slovy: „Jaké 

zkoušky zdatnosti jste dle tvého mínění ty a tví druzi připraveni podstoupit? Nestrpíme u 

nás nikoho, kdo nějakým umem či dovedností nevyniká nad ostatní.“153 A tak se dá Loki 

do závodu v jídle s chlapíkem jménem Logi, Tjálfi154 si troufne na běžecký duel s mužem 

jménem Hugi a sám Þór si vybere prokázání své dovednosti v podobě pití z rohu. Ani 

jeden však ve svých disciplínách neuspějí, a tak se Þór rozhodne prokázat svou sílu v 

jiných úkolech. Útgarðský Loki mu proto nabídne, že se může pokusit zvednout jeho 

kočku a zápasit s jeho starou chůvou Elli. Je zřejmé, že ve všech těchto podivných 

úkolech musí vězet nějaký háček. Útgarðský Loki je totiž mistr šalby a klamu: Lokiho 

soupeř Logi není nikdo jiný než oheň, požírající jídlo i se stolem.155 Hugi je rychlejší než 

Tjálfi, neboť má rychlost myšlenky.156 Þór nedokáže vypít roh, neboť jeho konec je v 

moři. Upil z něj tolik, že teď na břehu vznikl odliv. Kočka, kterou měl bůh zvedat, nebyla 

kočkou, nýbrž Miðgarðsormem, obřím hadem, který leží okolo země. Měl tak tak co 

dělat, aby zůstal na zemi aspoň ocasem a hlavou, když ho Þór zvedal. No a poslední zápas 

se stařičkou chůvou byl ve své podstatě zápas se samotným stářím. 157 Þór v zápasu 

s ní(m) padl jen na jedno koleno, což je samo o sobě hrdinským výkonem.158 

                                                                 

152 Jazyk básnický, s. 114 – 115. 
153 Gylfiho oblouzení, s. 82. 
154 Tjálfi a Röskva jsou děti sedláka, u kterého Þór a Loki po cestě nocují. Þór si je nakonec vezme sebou jako 
služebníky. 
155 Logr starosev. oheň. 
156 Hugr starosev. mysl. 
157 Elli starosev. stáří. 
158 Gylfiho oblouzení, s. 79–85. 
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3.4. INTERPRETACE HER A ZKOUŠEK  

 

Nejprve je třeba říci, že motiv her a zkoušek ve všech ságách a jiných mytologických 

látkách je častý, neboť do jisté míry odráží realitu. V kapitole III. 4., která se tomuto 

tématu věnuje, jsme již viděli, že v hodovní síni u Seveřanů se muži doopravdy často 

poměřovali v síle, v odvaze, ve výdrži, zápasili spolu, soutěžili v pití a v nejrůznějších 

dalších dovednostech. Je zde tedy nějaký rozdíl mezi realitou a popisem těchto překážek, 

soubojů a her v mytologii? Domnívám se, že ano - motiv těchto zkoušek přenesený do 

mytologické roviny není pouhým popisem toho, jak to na starém Severu na hostinách 

chodilo, nýbrž plní důležitou funkci, která je přítomna v každém příběhu o hrdinovi a 

jeho cestě tam a zase zpět. 

 

3.4.1. HOSTITELOVA PŘESILA 

 

Podíváme-li se nejprve na původce těchto soubojů a her, zjistíme, že jím vždy je hostitel, 

tedy protivník našeho hrdiny. On je tím, který navrhne hry, souboje (Hunding, Geirröð u 

Þorsteina, Hymi, Útgarðský Loki) nebo nastraží na většinou nic netušícího hrdinu 

překážky a zkoušky (Adils, Geirröð u Þóra), kterým tedy musí nevyhnutelně čelit. Snaží 

se svého hosta ochromit, porazit, zesměšnit či zabít, a to z důvodů, které již byly 

rozebírány v kapitole IV. 1. 1. věnované tomuto zákeřnému hostiteli. On je navíc vždy 

tím, kdo je zdatnější, silnější, ovládající magii, kouzla a čáry a používající šalbu a klam. 

Stejně tak i jeho zástupci, které posílá, aby za něj bojovali, jsou často popisováni jako 

muži velkého vzrůstu či nadlidské síly: černý silák Hundinga, Agðiho muži Frosti a 

Jökull, Agði sám černý jako podsvětí – to všechno jsou postavy připomínající obyvatele 

Jiného světa, jakými jsou trollové, þursové či draugři.159 Náš hrdina neboli host je tedy 

postaven před zkoušku, ve které na první pohled nemá šanci uspět, neboť proti němu 

stojí síly mocnější, než je on sám. Díky pomoci, která se mu však dostane (ať už před 

                                                                 

159 Draugr je název pro obyvatele mohyly, nemrtvého. Více o tomto tématu viz článek Jan Kozák a Kateřina 
Ratajová, „Mrtví a jejich poklady", Archeologické rozhledy (LX 2008): 3 – 35. 
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vstupem na hostinu nebo přímo během ní), se mu však vždy podaří zvítězit (Gríd věnuje 

Þórovi rukavice a hůl, rady Hymiho ženy, příprava v podobě zkoušek farmáře Hraniho, 

neviditlený Þorstein pomáhající při zkouškách celou dobu, neboť vlastní kouzelné 

předměty, viz kapitola IV. 1. 1.2.). 

 

3.4.2. CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ 

 

Zaměříme-li se na zkoušky samotné, dá se v nich odhalit jistá opakující se struktura či 

vzor. Zaprvé se vyskytují skoro vždy po 3, což nejspíš není žádným překvapením. Většina 

z nich je spojená s prostorem síně/s hostinou – což by mělo být také do jisté míry 

samozřejmostí. Existuje však pár ojedinělých případů nástrah, které přímo předchází 

vstupu do síně, ve které pak dalšími úkoly vrcholí, a jsou proto také zařazeny do rozboru 

(Þór na cestě ke Geirröðovi, Þór a lov na moři). Především se ale ve zkouškách a hrách 

často opakuje jednak motiv ohně, dále souboj v podobě zápasení muže s mužem a 

nakonec i souboj v pití. Méně často, ale přece několikrát čteme o míčových hrách, v 

případě Geirröðovy hostiny pak o podivné tulení hlavě. Než přejdeme k podrobnějšímu 

rozboru těchto jednotlivých motivů, pokusíme se nahlédnout význam her a zkoušek jako 

takových. Co jiného než odraz reality se nám snaží sdělit?  

Podle interpretace Josepha Campbella jsou překážky a zkoušky nezbytnou součástí 

hrdinovy iniciační cesty: „Hrdina překročí práh, vstoupí do snové krajiny podivně 

proměnlivých a dvojznačných tvarů, kde musí překonat řadu zkoušek. Je to 

nejoblíbenější fáze mytických dobrodružství, odrážející se ve světových literárních dílech 

z celého světa. Hrdinovi jsou často ku pomoci rady, amulety a nadpřirození pomocníci, 

které potkal před vstupem do neznámých končin.“160 Hostina je v tomto smyslu tedy 

Jiným světem, ve kterém se všechny tyto zkoušky odehrávají. Často smrtelně 

nebezpečné překážky na hrdinově cestě jsou podstatou jeho proměny: až teprve hrdina, 

který je zvládne, se stává hrdinou v pravém slova smyslu. Zvládne-li je, vrací se pak zpět 

proměněn, obohacen – což může být vyjádřeno buď předmětem, který si odnáší (Þórův 

                                                                 

160 Campbell, Tisíc tváří hrdiny, s. 95. 
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kotel třeba), nebo bohatstvím/královstvím, které (znovu) získává (Hrólf, Guðmund), 

nebo prostě tím, že poráží/zabíjí svého protivníka. V mýtech je proměna postavy 

vyjádřena těmito symboly v podobě získaných pokladů, bohatství či princezen (viz 

pohádkovější Sága o Egilovi a Ásmundovi či o Bósim a Herrauðovi), avšak na 

psychologické rovině se jedná o proměnu vědomí. Tématem všech mýtů jsou podle 

Campbella právě nejrůznější proměny vědomí skrze zkoušky všeho druhu – člověk 

smýšlí jedním způsobem, najednou přijdou překážky a on je donucen se změnit, začít 

smýšlet jinak. Touto proměnou dochází k přechodu do další životní fáze, ke vstupu do 

dospělosti. Překonáním nástrah se hrdina stává mužem, novým člověkem, neboť poráží 

svého protivníka, temnou otcovskou postavu, chamtivého draka: z pohledu psychologie 

své ego, které ho drží zpátky. 

 

3.4.3. LED A OHEŇ  

 

Další na řadě jsou zkoušky ohněm a souboje v pití. Je zřejmé, že jak už jsem psala výše, 

souboje v pití, stejně jako poměřování sil v zápasech, jsou dozajista odrazem toho, jak 

fungoval život na starém severu.  Alkohol byl pro Seveřany běžnou součástí zábavy (viz 

kapitola III. 4.), není tedy divu, že je pivo či medovina součástí mnohých mýtů.161 Bylo by 

ale zajímavé zkusit tyto elementy – tj. oheň a tekutinu – zkusit vztáhnout k mýtům o 

počátku a konci světa. Jak čteme ve Snorriho Eddě, na počátku světa, kromě zející 

pustiny, jsou dvě oblasti, dva principy: ohnivý Múspelheim a Niflheim, který je tvořený 

studní a mrazivými řekami. Ve chvíli, kdy se oheň a mrazivá voda (led) dostanou do 

kontaktu, vzniká první bytost, Ymir.162 Velmi obdobně svět však i končí – Ohnivý Surt, 

démonický vyslanec Múspelheimu zachvátí zemi ohněm a všechno spálí na popel, načež 

vše zachvátí potopa: 

„Slunce se tmí  v moři zem tone, 

do hlubin padají  hořící hvězdy, 

                                                                 

161 Viz mýtus o medovině básnictví. Jazyk básnický, s. 107 – 108. 
162 Gylfiho oblouzení, s. 41 – 42. 
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plameny strom  života pohlcují, 

sahá žár ohně,  k samému nebi.“163 

Je možné, že se voda (v tomto případě reprezentant a zástupce jakékoliv tekutiny) a 

oheň, základní elementy kosmogonie i eschatologie, odráží i v mýtech o smrtonosných 

hostinách? Že obrazy spalujícího ohně a pití z rohů,164 které byly součástí vyprávění o 

těchto převrácených banketech, v posluchačích dříve skutečně vyvolávaly asociace s 

počátkem a koncem světa, a tudíž propojovaly svět hostiny se světem bohů, jako mikro a 

makro, které se v sobě navzájem odráží a tvoří dohromady jeden celek?  

 

4. KONEC V PLAMENECH 

 

„Výsluhou hrdinů je smrt.“165 

U motivu ohně ještě chvíli zůstaneme a pokusíme se předchozí interpretaci ještě trochu 

rozvést. Neboť oheň není jen součástí zkoušek na hrdinu nastražených – mnohdy s ním 

smrtonosná hostina, která je jinak her a překážek prostá, končí. Příkladem může být 

Sága o Völsunzích, ve které Signý i Guðrún zapálí síň, nebo Fróðiho hostina ze Ságy o 

Hrólfu Krakim. V plamenech končí dále také Yngjaldova hostina a král Ásmund ze Ságy 

o Hálfovi a jeho bojovnících. Co by tento motiv hostiny končící v plamenech mohl 

artikulovat? 

 

4.1. SÍŇ JAKO OBRAZ SVĚTA 

 

Uděláme nyní ve výkladu menší změnu a pokusíme se nejprve o interpretaci, a až poté se 

podíváme na příklad. Obraz hodovní síně jako takové je u starých Seveřanů obrazem 

jejich světa: vyhřátá síň, kde jsou válečníci po dni plném útrap hoštěni a obdarováváni 

                                                                 

163 Vědmina věštba 55. 
164 Na dvoře Útgarða Lokiho je výslovně jím samým řečeno, že Þór pije z rohu, který má svůj konec v moři. Gylfiho 
oblouzení, s. 85. 
165 J. R. R. Tolkien, (1936), „Beowulf: The Monsters and the Critics“. Proceedings of the British Academy 22: s. 269. 
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svým vládcem, kde se radují v družné pospolitosti, za zvuků nástrojů a hrdinských písní, 

zatímco zima, chlad a nebezpečí (hrozící od nepřátel lidských i nestvůrných) jsou tam 

venku, za hradbami, které brání a chrání před tímto chaotickým okolním světem. Není 

divu, že stejně tak je popisován i posmrtný život – jako síň, ve které se hrdina setká se 

svými bližními a zasedne po bok bohů. Síň, ve které nebude trpět hladem ani žízní a 

bude se moci cvičit v boji, dokud jej povinnost nepovolá do poslední bitvy.166 Je-li však 

základní lidský řád porušen, dochází-li k věrolomnosti, hrabivosti, k přetrhání 

příbuzenských vztahů a svazků a k porušení dohod (což je ztělesněno právě v postavách 

zákeřných hostitelů), pak přichází zvrat a zkáza a vyhřátá síň se mění v bojiště. 

Životodárný světelný střed pozbývá své role a stává se místem sváru, samoty a nečasu. 

Ba víc, taková síň, původně střed světa, se stává jeho pravým opakem – zapálená a hořící 

síň je symbolem konce světa.167 Edda popisuje že Ragnarök, tedy soumrak bohů, konec 

světa bohů i lidí přichází za stejných podmínek: když je lidský řád porušen a bratr zabíjí 

bratra pro peníze, nastává konec dobrých časů a chaos se dere do popředí. Pouta pukají, 

prchá Fenrir, had (drak) se probouzí a zabíjí na potkání, dokonce i mocného Þóra, 

ochránce světa. Surt jede z jihu a celý svět končí v plamenech - stejně jako hodovní 

síň.168  

 

4.2. JEDEN PŘÍKLAD ZA VŠECHNY 

 

Podívejme se na jeden příklad zapálení síně blíže, konkrétně v Sáze o Hálfovi a jeho 

bojovnících.169 Král Hálf jede na hostinu ke svému nevlastnímu otci Ásmundovi s 

polovinou svých mužů. Instein, králův věrný muž, ho před tím dlouho varuje, neboť měl 

sny o zradě a smrti. Zde by bylo možné vidět paralelu s varováním, které přináší ženské 

hrdinky ve Völsunze: též mají špatné sny a snaží se zastavit muže, aby nejeli na zřejmou 

smrt. Ti mají tušení, že padnou, ale stejně na hostinu jedou, necouvnou před svým 

osudem. Vidíme zde vyjádřenou jakousi nemožnost utéci svému osudu, která je typická 
                                                                 

166 Viz popis Valhaly, Gylfiho oblouzení, s. 72 – 74. 
167 K začátku a konci světa viz též E. O. G. Turville Petre, Myth and Religion of the north: the religion of ancient 
Scandinavia, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1975, kapitola Beginning and End of the World. 
168 Jan Čermák, Beowulf, s. 27. 
169 Sága o Hrólfu Krakim, kapitoly 12 a 13. 
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pro staroseverskou kulturu. Jasně předurčený děj je předesílán i ve vyprávění o 

Ragnaröku. „V pozadí mnoha narativů ze ság se objevuje tentýž neúprosný proud osudu. 

Tragická idea osudu chápaná jako neviditelná, avšak všemocná síla ovládající lidský 

život.“170 Děj ságy pokračuje dále tak, že král Ásmund síň zapálí, poté co všichni usnou. 

Udatní bojovníci padnou v boji, neboť před síní na ně čeká přesila. „Jedná se o hrdinský, 

avšak do záhuby vedoucí boj bohů v hořící síni proti apokalyptickému ohni démona 

Surta a jiným silám temnoty.“171 Tato scéna s hořící síní je epicentrum Ságy o Hálfovi – 

před ní se jen dozvíme, že Hálf 18 let na svých cestách plenil a drancoval různé země, víc 

se o něm neví. Pravděpodobně tedy přežila století ústního předávání a udržela se díky 

své obrazivosti v myslích lidí.172 Verše z této scény, notně připomínající verše z Vědminy 

věštby o konci světa, popisují zhoubu – neodvratnou, zobrazenou kroužícími havrany či 

voskem kapajícím z čepelí: 

 

„Kouř halí sokoly   v královské síni; 

brzy vosk z ostří   kapat bude; 

teď prsteny, skvosty  a přilby rozdat 

měli bychom   Hálfovým mužům. 

 

... 

 

Strhněme stěny   pivní síně, 

praskají sloupy   na všech stranách; 

hrdinnou cestu   Hálfových reků 

zachová paměť,   pokud svět trvá.“173 

 

 

                                                                 

170 Vlastní překlad z anglického jazyka, Sága o Hrólfu Krakim, s. xv. 
171 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz tamtéž, s. xviii. 
172 Vlastní překlad z angličtiny, tamtéž, s. xvi. 
173 Sága o Hálfovi a jeho bojovnících, Eddica Minora, s. 54. 
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A nyní ukázka konce světa z Vědminy věštby: 

„Síň stát zřela   od slunce daleko 

na mrtvých břehu   s branou k severu. 

Kapky jedu    kapají střechou, 

stěny jsou z hadích   spleteny hřbetů. 

 

Zřela jsem brodit se  bažinami 

vrahy a přátele   křivých přísah 

a ty, kdo svedli   svých bližních ženy. 

Tam Nidhögg se pásl  na pohřbených mužích, 

vlk trhal těla.   Ví někdo víc?“174 

 

... 

 

„Surt jede z jihu,   se zhoubcem větví, 

meč bohům zcizený  blyští se v slunci. 

Praskají skály,   padají běsové, 

muži jdou v podsvětí,  puká nebe.“175 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

174 Vědmina věštba 37 – 38. 
175 Vědmina Věštba 51. 
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V. ZÁVĚREČNÁ INTERPRETACE - HOSTINA JAKO JINÝ SVĚT 

Není příliš překvapivé, když v mýtech narazíme na hustý černý les či na rozbouřené moře 

jako na zpodobnění Jiného světa, kam hrdina vyráží na svou dobrodružnou cestu. Tyto 

oblasti divočiny a neznámého nezmapovaného prostoru v lidské mysli přirozeně 

vyvolávají asociace s Jinakostí a Jiným světem, s nebezpečím nebo tajemstvím. Prostor 

hodovní síně však bývá spojován s pravým opakem: s domovem, útočištěm, kulturou, s 

tím, co známe a co máme pod svojí kontrolou. Proto je motiv smrtonosných hostin tak 

zajímavým tématem: v síni, která má být tím známým a bezpečným, se odehrávají životu 

nebezpečné hry, krvelačné zrady a souboje na život a na smrt.  

Domnívám se, že motiv smrtonosné hostiny na starém Severu je nádobou, která má 

vícero obsahů. V této práci jsem se pokusila několik z nich vytáhnout na světlo, přičemž 

je možné, že mnoho jiných zůstalo opomenuto a na svoje odhalení teprve čeká. Za 

nejvýraznější rys pokládám ten, který ukazuje smrtonosnou hostinu jako Jiný svět. 

Prostor síně, jídlo, pití a především charakter postav, které se na banketech vyskytují –

všechny tyto jednotlivé aspekty hostiny s sebou nesou (stejně jako fenomenologický 

koncept posvátna) zároveň děs i fascinaci, odměnu i trest, život i smrt. Výprava hrdiny 

na hostinu by potom tedy mohla fungovat jako cesta do Jiného světa, jejíž základní etapy 

či momenty by se daly shrnout asi takto: hrdina vyrazí na hostinu, potká pomocníka či 

pomocnici, díky které(mu) později překoná nastražené překážky (vyhraje „hry“) a 

nakonec porazí svého spolustolovníka-protivníka, načež se v (ne všech) případech 

navrátí živ a obohacen zpět do své domoviny. Bylo by možné tyto body ještě dále dělit a 

srovnávat s již existujícími tabulkami, které z rozboru mýtů či pohádek vytvořili 

například Joseph Campbell či Vladimir Propp.176 Domnívám se však, že není až tak 

důležité rozpracovávat detailní struktury, neboť vždy budou existovat případy, které se 

budou vymykat, a badatel pak nebude vědět, kam přesně je zařadit. Přednost proto 

dávám vyzdvihnutí těchto několika nejvýraznějších fází příběhu, které by mohly 

odpovídat nejen struktuře klasických drakobijeckých mýtů, ale z psychologického 

pohledu především struktuře iniciačního procesu. Neboť tu dle mínění Jense Petera 

                                                                 

176 Viz Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny nebo Vladmir Jakovlevič Propp, Morfologie pohádky a jiné studie, přel. 
Miroslav Čerevenka a kolektiv, Jihočany: H&H, 2008. 
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Schjødta nemusíme hledat jen v rituálech, nýbrž i v narativech.177 Tato individuální 

rovina, která pracuje s obrazem jedince a popisuje transformační cestu jeho iniciace do 

další fáze života, je podle mého názoru neopomenutelnou složkou každého mýtu. 

„Funkcí mýtu je provést jedince skrze různorodé fáze a krize života – pomoci člověku 

uchopit a pochopit život jako celek.“178 Nabízí se zde navíc ještě analogie s pojetím Mircei 

Eliadeho, který popisuje opakovanou recitaci kosmogonických mýtů jako znovustvoření 

světa a návrat do illud tempus.179 Vyprávění takového mýtu by pak mělo moc stvořit 

nového člověka i nový svět.  

Za další velmi výrazný rys těchto mýtů o pohostinství považuji řád kosmu a jeho otisk v 

nich. Hostina na této úrovni odráží chod světa starých Seveřanů, ale i jeho možný zánik v 

plamenech.180 Posvátní síň je obrazem a středobodem světa, avšak dojde-li k porušení 

lidského řádu, stává se nebezpečným Jiným světem, ze kterého se hrdina nemusí 

navrátit zpět. Sledujeme-li pečlivě tyto jednotlivé dílčí motivy s mýty o hostinách 

spojenými, postupně se nám s nimi asociují i další velmi podobné stěžejní motivy z 

jiných koutů staroseverského náboženství i kultury a celý systém se tak navzájem 

propojuje. Vidíme tedy, že myšlenkový svět starých Seveřanů je celistvým útvarem, ve 

kterém jsou jednotlivé dílčí obrazy, příběhy a motivy navzájem spojeny – vytáhneme-li 

tudíž z tohoto komplexu jednu věc, automaticky za ní následuje další a další. Proces 

bádání a výkladu tak - stejně jako hostina padlých bojovníků ve Valhale – nikdy nekončí. 

 

 

 

 

 

                                                                 

177 Jens Peter Schjødt, Initiation Between Two Worlds: Structure and Symbolism in pre-Christian Scandinavian 
Religion (Odense: University Press of Southern Denmark, 2008), 70 – 71. 
178 Joseph Campbell, Thou Art That, s. 5. 
179 Vlastní překlad z anglického jazyka, viz Eliade, Posvátné a profánní, s. 58. 
180 Podle Campbella se jedná o kosmologickou interpretační funkci mýtu. Campbell, Thou Art that, s.3 – 4. 
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