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¤ád a moc
Vybrané texty ze sociologie náboÏenství

DU·AN LUÎN¯

Dvanáct˘ svazek ediãní fiady „Religionis-
tika“ vydávané péãí Ústavu religionistiky
FF MU v Brnû.

Autor knihy je docentem Ústavu religio-
nistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnû. Jeho odborn˘m zamûfie-
ním je sociologie náboÏenství, se zvlá‰t-
ním zfietelem k problematice nov˘ch ná-
boÏensk˘ch hnutí a zmûn náboÏenského
Ïivota v podmínkách globální kultury.

Kniha pfiedkládá ukázky z dûl v˘znam-
n˘ch autorÛ, jejichÏ ideje v˘znamnou mû-
rou ovlivnily ãi dosud ovlivÀují sociolo-
gické uvaÏování o náboÏenství. Základní
tezí publikace je idea, Ïe náboÏenství kon-
struuje univerzální fiád, kter˘ svût obdafiuje smyslem. NáboÏenství pak vzná-
‰í nárok na takové spoleãenské a kulturní uspofiádání, které tomuto univer-
zálnímu fiádu odpovídá. Vybrané texty popisují nejen základní sociologickou
perspektivu, ale také procesy konstruování univerzálního fiádu svûta, produ-
centy a udrÏovatele této konstrukce. Kniha se téÏ vûnuje procesÛm, které
dnes tento fiád zpochybÀují, a snahám, které se jej naopak snaÏí obnovit.
Vybrané texty M. Webera, É. Durkheima, K. Marxe, P. Bergera, T. Luckman-
na, C. Geertze, M. Juergensmeyera, M. Featherstona, R. Robertsona, G. Ke-
pela, M. Mendela a P. Bar‰i jsou doplnûny úvodní studií editora publikace.
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Hranice svûtÛ: 
Staroseversk˘ Midgard a Útgard 
ve strukturalistick˘ch 
a poststrukturalistick˘ch interpretacích

JI¤Í STAR¯ – JAN KOZÁK*

Svût staroseverské mytologie vykazuje uÏ na první pohled urãit˘ dua-
lismus, dualismus konfliktu. V m˘tech star˘ch SevefianÛ proti sobû zpra-
vidla stojí bÛh ãi skupina bohÛ a bytost ãi bytosti bohÛm nepfiátelské. Ta-
kov˘m protivníkem b˘vá nejãastûji turs (þurs), jindy skfiet (dvergr), álf
(álfr) ãi nûkterá z démonick˘ch bytostí. Pozadím, na nûmÏ se v‰echny po-
dobné konflikty odehrávají, je celkov˘ kosmologick˘ rozvrh star˘ch Se-
vefianÛ. Na jedné stranû stojí Ásgard, sídlo bohÛ, a Midgard, sídlo lidí, pro-
ti nim pak stojí Útgard, sídlo tursÛ a ostatních démonick˘ch bytostí. Tato
studie si klade dva základní cíle: pfiedstavit dva zpÛsoby, jimiÏ se badate-
lé pokou‰eli tuto mytickou dichotomii uchopit, a ukázat, Ïe zmínûná hra-
nice není právû jen hranicí mytickou, ale Ïe s ní spojené pfiedstavy pomûr-
nû v˘raznû zasahovaly i do kaÏdodenního Ïivota starého Sevefiana.

Triáda Ásgard-Midgard-Útgard má paralelu ve v˘znamovû identické
triádû Godheim-Mannheim-Jǫtunheim a byla pro staré Sevefiany základ-
ním strukturním prvkem mytického obrazu svûta. Formujícím prvkem prv-
ní triády je staroseversk˘ termín garðr, jehoÏ pÛvodní v˘znam je „val“,
„hradba“, „ohrazení“ a odtud pfienesenû i „ohrazené místo“, „hradi‰tû“,
„hrad“. V druhé skupinû hraje touÏ roli slovo heimr, jehoÏ prvotní v˘znam
je „domov“, pfienesenû ale i „svût“. Podívejme se nyní blíÏe na doklady
a kontext v˘skytÛ tûchto pojmÛ v pramenech.

M˘tus o poãátcích

V‰echny dochované staroseverské mytické prameny (Star‰í i Snorriho
Edda a skaldská poezie)1 se shodují na pfiedstavû, Ïe na poãátku uvedené-

* Tato studie vznikla za podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze z pro-
stfiedkÛ specifického v˘zkumu na rok 2009, projekt ã. 224120 „Jin˘ svût a jinakost
v m˘tu a náboÏenství“.

1 Datace a lokalizace písní Star‰í Eddy je pfies neustávající pokusy v tomto smûru nevy-
fie‰en˘m a pravdûpodobnû i nefie‰iteln˘m problémem (pro pfiehled viz Bjarne Fidjestøl,


