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1. Úvod 

 Lidé si dary vyměňují odnepaměti. V „archaických“ kulturách měl ale tento fenomén 

poněkud jiný význam než dnes. Marcel Mauss prostřednictvím unikátního konceptu 

totálního sociálního faktu ukázal výměnu darů ve „starých“ kulturách jako součást celých 

sociálních systémů. Darem nemusel být jen hmotný předmět, ale mohlo se jednat i o 

hostiny, návštěvy nebo dokonce o dary lidské: ženy a děti.1 Mezi kultury, kde měla směna 

v podobě daru dalekosáhlý význam, patřila jednoznačně také svébytná kultura severské 

středověké společnosti. Ve staroseverské literatuře čteme o okázalých hostinách, silném 

poutu mezi pěstouny a chovanci, nádherných šatech a zbraních, jejichž nošení budilo 

závist, ale také o četných zabitích prováděných v rámci msty. Ve své práci nahlížím na 

základě konceptu Williama I. Millera jako „dary“ rovněž zabití a další nepřátelské činy.2 

Domnívám se, že tak lépe porozumím staroseverským představám a hodnotám, k nimž 

neodmyslitelně patřila čest, která stála téměř vždy v pozadí krevní msty. 

 Mým cílem je zjistit podobu darů v severské středověké kultuře a popsat důvody a 

příčiny jejich vyměňování.  Jako primární zdroje využívám islandské rodové ságy a Starší 

Eddu. Obojí literatura patří mezi nejcennější díla staroseverské kultury a v obou případech 

se setkáváme s fenoménem výměny darů. Teoretická část práce zahrnuje vymezení 

historického a kulturního kontextu severského středověku, přiblížení použitých primárních 

pramenů, shrnutí bádání o fenoménu daru relevantní pro můj výzkum a popis metodologie. 

V empirické části nejprve popisuji jednotlivé kategorie daru a dále se věnuji obsahové 

analýze vybrané literatury. Na konci práce zodpovídám na své výzkumné otázky a 

výsledky shrnuji v závěru. 

 

1.1. Historický a kulturní kontext 

1.1.1. Stručné dějiny severského středověku 

 Ve svém výzkumu se zabývám středověkými poměry v severských germánských 

zemích, mezi něž patří Island, Norsko, Dánsko a Švédsko3. Dějiny těchto zemí známe lépe 

                                                           
1 MAUSS, M., Esej o daru 
2 MILLER, W. I., Gift, sale, payment, raid: Case studies in the negotiation and classification of exchange in 

medieval Iceland 
3 Jak upozorňuje Foote a Wilson, celkové geografické rozpětí Skandinávie se do dnešní doby příliš 

nezměnilo, vnější a vnitřní hranice však měly nepravidelný a proměnlivý ráz. Poznamenávám zde, že jižní 

cíp Švédska zahrnující kraje Skåne, Halland a Blekinge patřil po celý středověk Dánsku. 
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až od konce 8. století, kdy byly zaznamenány první vikinské útoky na britské ostrovy. Tak 

začalo období, které dnes nazýváme dobou vikinskou (cca 800 – 1066). Poté následuje 

skandinávský středověk (1066 – 1397), tedy období od ovládnutí Anglie Normany do 

založení Kalmarské unie. 

 Ve vikinské epoše se začala na Severu vytvářet raně feudální království.4 Královská 

moc ale byla dosti limitována. Král spolu s vojenskou družinou (hirð) prosazoval své 

zájmy navštěvováním jednotlivých krajů. Vždy ale musel respektovat místní orálně 

tradovaný zákon, jehož znalost byla velmi rozšířená.5 Povinností krále bylo především 

bránit zemi před vnějšími nepřáteli. Měl rovněž jisté společenské funkce, zákonodárná a 

soudní moc mu však nepatřila.6 Jejím výrazem byly sněmy (ϸing), na kterých schvalovali 

zákony svobodní sedláci. Příslušnost k určitému sněmu závisela na sedlákově bydlišti, 

neboť jednotlivé sněmy byly politickými centry krajů, v nichž se nacházely.7 Jistou 

politickou moc měli nad sedláky jejich předáci (hǫfðingi, goði), kteří spravovali svou 

doménu (godství) na základě recipročního vztahu mezi nimi a sedláky. Ti dostávali od 

předáků politickou a právní podporu a na oplátku jim prokazovali loajalitu. Přesto ale 

zjevně měli možnost přihlásit se k jinému předákovi. Tak tomu bylo v islandských 

poměrech.8 

 Sedlák (bóndi), který žil se svou rodinou na rodové půdě (óðal), byl základním 

prvkem společnosti. Kromě již zmíněné účasti na sněmu a loajality vůči předákovi byl 

sedlák dále povinen poskytovat legální i materiální ochranu všem obyvatelům své 

usedlosti. Mezi ně nepatřila jen žena a děti, ale také služebnictvo, námezdní pracovní síla a 

otroci. Oplátkou za ochranu byly pánovi domu poskytované služby a loajalita jeho 

svěřenců.9  

 Pro severskou společnost bylo klíčové navazování a udržování sociálních vztahů. 

Snad nejběžnějším prostředkem pro vytváření a udržování spojeneckých pout byla výměna 

darů. Jejich nezastupitelná role v severské středověké kultuře se projevuje zvláště v 

případě, kdy mezi dary počítáme nejen hmotné předměty, ale také ženy, děti, hostiny, 

výpomoc v boji a hry.10 Sňatková politika, pěstounská péče, pořádání okázalých hostin či 

společná výprava proti nepříteli se pak ukazuje v podobném světle. 

                                                           
4 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 3 
5 STARÝ, Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky, s. 62 
6 FOOTE, P. G.; WILSON D. M., The Viking achievement, s. 138 
7 STARÝ, Zákonem nechť je budována zem.  
8 DOOVÁ, L. Islandské středověké zákoníky, s.74 - 76 
9 Zde se jedná konkrétně o islandské poměry. In: DOOVÁ, L. Islandské středověké zákoníky, s. 82 
10 Podoba darů v souladu s Maussovým vymezením. In: MAUSS, Esej o daru 
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 Patrně nejdůležitější hodnotou provázející jednak navazování, jednak udržování 

sociálních vztahů byla čest v podobě uznání v očích ostatních. V tomto smyslu byla 

pojítkem starých germánských společností.11 Zvyšovaly ji vlastnosti jako odvaha, síla či 

schopnost se ovládat.12 Pro udržení cti byli Seveřané schopni téměř čehokoli. Proto se v 

ságách často setkáváme s krevní mstou, neboť nepomstění příbuzné či jinak spřízněné 

osoby bylo pokládáno za zbabělé a vedlo ke ztrátě mužovy cti. Konflikty bylo ovšem 

možné řešit také legální cestou, a to prostřednictvím soudu na sněmu. Předvolání, příprava 

žaloby, dokázání zločinu a dokonce zajištění vykonání trestu bylo nicméně v rukách 

žalujícího.13 Proto se muži tak často přikláněli k mimosoudnímu vyrovnání. Smyslem 

zákona bylo především dávat konfliktům pravidla a zachovávat tak stabilitu ve 

společnosti.14 

 Významnou součástí života Seveřanů byla také víra v osud. Lidé věřili, že 

budoucnost je daná a není možné ji změnit. To však nevedlo k jejich nečinnosti, nýbrž k 

aktivnímu naplňování očekávaného osudu.15 Co se týká náboženství, víra Seveřanů byla 

samozřejmě pohanská. Nejvyšším bohem jejich panteonu byl Ódin, moudrý bůh, který 

dával válečníkům v bitvě vítězství. Byl pánem smrti a rozhodoval o tom, kteří padlí 

válečníci jsou hodni toho, aby byli uvedeni do jeho síně - Valhaly. Dostat se do Valhaly 

bylo ostatně cílem každého čestného muže. Mnohem více byl však pro svou spolehlivost 

uctíván Ódinův syn Þór, bůh nebes, hromu a větru. Třetím významným bohem byl Frey, 

bůh plodnosti.16 Lidé bohům obětovávali a pořádali hostiny na jejich počest (blót), aby si 

tak získali jejich přízeň. Bozi sídlili ve světě zvaném Ásgarð, lidé obývali Miðgarð a obři 

Jǫtunheim. Tyto světy byly součástí systému devíti světů propojených stromem 

Yggddrasil. Součástí těchto představ byla rovněž představa konečného souboje zvaného 

ragnarǫk. Po tomto "konci světa" měl být stávající řád vystřídán řádem novým a lepším 

pod vládou "lepších bohů".17 Zvláštní vrstva pohanských kněží ve středověké Skandinávii 

neexistovala, obřady vykonávali většinou světští náčelníci.18 

 Do kontaktu s křesťanstvím se Skandinávci dostali zejména prostřednictvím 

vikinských výprav, které organizovali v průběhu 8. až 11. století. Příčinou vikinských 

                                                           
11 GEHL, W., Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen, s. 42 
12 NOVOTNÁ, M. Předmluva. Islandské rodové ságy In: HEGER, L. Staroislandské ságy, s. 13 
13 STARÝ, Zákonem nechť je budována zem 
14 Tamtéž, s. 150 
15 NOVOTNÁ, Předmluva. Islandské rodové ságy, s. 14. In: HEGER, Staroislandské ságy 
16 FOOTE, P. G.; WILSON D. M., The Viking achievement, s.388 - 391 
17 Tamtéž, s. 345 
18 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 4 



4 
 

nájezdů mohl být nedostatek zemědělské půdy či vzkvétající obchod. Svou roli ale mohla 

sehrát také samotná dobrodružná povaha pohanských Seveřanů, kteří se do ciziny vydávali 

především kvůli získání bohatství a slávy a nikoli proto, aby se stali rolníky.19 Mezi 

významné vikinské počiny můžeme počítat založení Kyjevské říše kolem poloviny 9. 

století, vybudování samostatné skandinávské enklávy Danelaw na anglickém území 

koncem 9. století, postoupení Normandie vikingům západofranským panovníkem v roce 

911, ovládnutí Anglie Normany v roce 1066 a založení Sicilského hrabství v roce 1071. 

Jednotlivé země spolu během vikinského období často válčily a pokoušely se nad sebou 

získat nadvládu. Velmi úspěšným panovníkem byl v tomto ohledu Knut Veliký, jehož 

"Severské impérium" sdružovalo v 1. polovině 11. století pod jednou vládou nejen Dánsko 

a Norsko, ale také Anglii.20 

 Během vikinského období se ze společného jazyka staroseverštiny postupně vyvinula 

dvě hlavní nářečí: západoseverské užívané v Norsku a na Islandu (norræna) a 

východoseverské užívané v Dánsku a Švédsku. Rovněž se postupně vytvářelo vědomí 

příslušnosti k jednotlivým národnostem a to díky jednotícím snahám králů.21  

 Ve skandinávském středověku si severská společnost osvojovala sociální, 

ekonomické a politické struktury západní křesťanské Evropy. Křesťanství přineslo nejen 

monoteismus, ale i nové hodnoty a představy a také písmo, kterým byly zapsány 

staroseverské zákoníky, ságy a další význačná literatura. Mezi Seveřany se postupně šířilo 

nové chápání spravedlnosti, morálky a pravdy.22 Svým důrazem na individuální spásu 

křesťanství rovněž urychlilo proces vyvazování se z těsných rodinných vazeb23, které 

bránily tomu, aby člověk jednal sám za sebe. Vztah k „Bílému Kristu“ zůstával ale dlouho 

spíše pragmatický. Stejně jako pohanští bozi byl vzýván pro úrodu a štěstí v boji. 

Nejsilnější tak byla patrně víra ve vlastní moc a sílu24.  

 Domácí církev začala na Severu působit jako organizovaná instituce ve 12. století a 

spolu s králem stála na vrcholu pomyslné mocenské pyramidy. Ačkoli se církev ve 

skutečnosti dostávala s korunou do sváru, oficiálně zaručovala královské vládě legitimitu, 

neboť král vládl z moci Boží25. V královských rukách se postupně koncentrovala moc 

                                                           
19 BUDIL, I. T., Dějiny Skandinávie, s. 41 
20 Tamtéž 
21 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 4 - 5 
22 STARÝ, Zákonem nechť je budována zem 
23 FOOTE, P. G.; WILSON D. M., The Viking achievement, s. 6 
24 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk 
25 Tamtéž, s. 8 
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zákonodárná26, soudní i výkonná. Ze sedláků se stávali poddaní, kteří platili daně a desátky 

a často hospodařili na pronajaté půdě.27 Pozemky se na jejich úkor dostávaly do rukou 

církve, koruny a nové aristokracie tvořenou barony a rytíři, kteří se stávali královými 

vazaly. Feudalismus se na Severu nicméně nerozvinul tak, jako tomu bylo v západní a 

střední Evropě. Převažovalo zde alodiální vlastnictví půdy a stále zde byla poměrně 

početná vrstva drobných rolníků.28  

 Ve středověké Skandinávii hrála velkou roli také města, kterým panovník začal 

udělovat městská privilegia. Postupně se zde vytvořila prosperující měšťanská vrstva. Mezi 

nejvlivnější města patřila mocná obchodní střediska Bergen a Visby. Obě města byla 

součástí hanzy a po nějakou dobu ovládala zámořský obchod v rozsáhlé oblasti. 

V polovině 13. století však ovládl místní obchod Lübeck, který se stal hlavním městem 

hanzy.29 Německá ekonomická a politická moc začala Skandinávce děsit, a proto byl roku 

1397 z iniciativy nejbohatšího severského státu Dánska založen dynasticko-vojenský 

spolek Kalmarská unie. Všechny severské státy tak byly sdruženy pod vládu jednoho 

panovníka. Norsko, které získalo v roce 1264 Island, se po morové epidemii ve 14. století 

samo dostalo do závislosti na Dánsku a do Kalmarské unie vstoupilo jako jeho 

nerovnoprávný partner. Ve spolku se však brzy projevila nespokojenost s královou 

politikou. Následovala povstání ve všech zemích a unie tak v polovině 15. století prakticky 

zanikla. Švédové si volili vlastní panovníky a v roce 1523 docílili vzniku nezávislého 

švédského státu.30 

 

1.1.2. Islandské specifikum 

 

 Island byl osídlen na konci 9. století především Nory prchajícími před 

centralizačními snahami Haralda Krásnovlasého. Probíhal zde specifický historický vývoj. 

Od počátku zde absentovala panovnická moc a vysoké procento populace mělo aktivní 

politické a soudní pravomoci. Podle zákonů měli všichni stejná práva a povinnosti bez 

ohledu na společenské postavení. Nejvyšší zákonodárnou a soudní institucí byl Alϸing, 

jednou ročně se konající sněm, na němž se projednávaly politické, soudní a legislativní 

                                                           
26 Zákonodárnou moc krále vyjadřovaly zejména zemské zákoníky, které se začaly objevovat v polovině 13. 

století. 
27 BUDIL, I. T., Dějiny Skandinávie, s. 113 
28 BUDIL, I. T., Dějiny Skandinávie, s. 112 
29 Tamtéž s. 110 - 111 
30 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 8 
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záležitosti. Výkonnou moc pak drželi ve svých rukách především předáci zvaní goði. Jejich 

působení však bylo lokálně omezeno (godství). Centrální instituce pro exekutivní moc 

chyběla.31  

 Křesťanství bylo na sněmu přijato v roce 1000 nikoli z přesvědčení, že křesťanství je 

lepší než pohanství, ale z pragmatického důvodu. Tím byla nutnost zabránit rozkolu ve 

společnosti způsobeném konfliktem mezi křesťany a pohany. Stejně jako v ostatních 

skandinávských zemích i zde pohanská víra dlouho přežívala vedle víry křesťanské. 

Islandští duchovní byli souzeni světským soudem stejně jako ostatní občané a kostely se 

nacházely v soukromých rukách sedláků a velmožů. Církevní moc tak nebyla světské moci 

nadřazena.  

 Islandské politické zřízení bylo unikátní, avšak i tato země se nakonec musela 

podřídit obecnému vývoji, kterým byla feudalizace a centralizace. Jednotlivá godství se 

postupně slučovala, a tak se moc koncentrovala v rukou několika málo významných rodů. 

13. století nazývané jako století Sturlungů pak probíhalo ve znamení krvavých bojů o moc, 

kdy se proti sobě neváhali obracet i blízcí příbuzní. Tyto boje byly ukončeny dobrovolným 

podrobením se norskému králi v letech 1262 – 1264. Island tak ztratil svou nezávislost. Na 

konci 14. století vstoupil společně s Norskem, které bylo podřízené Dánsku, do Kalmarské 

unie.32 

 13. století, ve kterém probíhaly tvrdé boje, bylo pro Island významné ještě z jiného 

důvodu. V tomto století bylo na Islandu zapsáno nevídané množství literatury, mezi jiným 

islandské ságy a Edda, cenné zdroje pro poznání představ tehdejších Islanďanů. Otázka, 

proč se zapisování literatury věnovali ze všech severských národů nejvíce právě Islanďané 

a proč tak činili právě v té které době, byla a je stále předmětem výzkumného bádání. 

Bohaté množství literatury vycházející z pohanských představ by mohlo vysvětlovat 

poměrně slabé postavení islandské církve. Pohanská ústní tradice tak mohla mezi obyvateli 

poměrně nerušeně přežívat. Zapisování literatury mohlo být motivováno vědomím budoucí 

ztráty nezávislosti, mnohem spíše to však byl výsledek obecného západoevropského 

vývoje literatury. Ve vrcholném středověku nastala v Evropě „středověká renesance“, která 

spočívala v zájmu o antiku. Rozvoj městského života si rovněž vynucoval širší vzdělání 

než teologické. Velcí myslitelé (zejména francouzští) poté vyvinuli scholastiku - propojení 

teologie s řeckou filozofií. Teologie tak byla jistým způsobem zracionalizována. Na to 

navázal zájem o humanitní obory a historiografii. Tak se v jednotlivých zemích začaly psát 

                                                           
31 DOOVÁ, L. Islandské středověké zákoníky 
32 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk 
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národní dějiny. V této podobě zasáhla „středověká renesance“ také Island.33 Ve své práci 

využívám jako primární zdroje právě islandskou literaturu, neboť nikde jinde se tolik 

význačné literatury nedochovalo. 

 

1.2. Zdroje 

 

 Jako primární zdroje jsem si zvolil Starší Eddu a islandské rodové ságy. Obojí 

literatura byla sepsána ve 13. století, vypráví však příběhy často o několik století starší. 

Specifické islandské poměry byly dosti tolerantní vůči pohanství, a proto mohla být tato 

literatura nejen zapsána ale také uchována.34 Předmětem mé analýzy jsou tři rodové ságy: 

Sága o Gíslim, Sága o lidech z Lososího údolí a Sága o Njálovi. Ve všech těchto ságách se 

setkáváme s fenoménem výměny darů v nejrůznější podobě. Jako druhý pramen jsem si 

vybral písně ze Starší Eddy, jednoho z nejcennějších děl staroseverské kultury. Náměty a 

zpracování písní má na rozdíl od islandských ság zřejmě původ v Norsku, některé náměty 

jsou však obecně germánské.35 Také zde nalézáme zmínky o výměně darů, ačkoli ne v tak 

velké míře jako v islandských ságách. Asi nejpozoruhodnější básní jsou v této oblasti 

Výroky Vysokého, kde se tématice darů věnuje několik strof. Kromě této básně je součástí 

mé analýzy také První píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem a Stará píseň o Atlim. 

 Ve své práci pracuji s českými překlady, neboť mé znalosti staroseverštiny nejsou 

tak rozsáhlé, abych byl schopen číst primární zdroje v originále. Jsem si ovšem vědom 

toho, že při překladu může dojít k posunu významu. 

  

                                                           
33 Tamtéž 
34 KADEČKOVÁ, H., Předmluva. In: HEGER, L., Edda, s. 6 
35 KADEČKOVÁ, H., Předmluva. In: HEGER, L., Edda, s. 8 – 10 
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1.2.1. Starší Edda 

 

 Název Edda znamená ve staroseverštině „prabába“, což mohlo v přeneseném smyslu 

znamenat „prazáklad básnického umění“. Autor Mladší Eddy, Snorri Sturluson, totiž pojal 

svou knihu jako příručku pro básníky, kteří se chtěli naučit umění skaldů. Součástí knihy 

jsou ukázky ze skaldských básní, stručná převyprávění hrdinských písní a rovněž 

mytologické vyprávění s názvem Gylfiho oblouzení. V 17. století objevil islandský biskup 

Brynjólfur Sveinsson na Skálholtu knihu obsahující básně o bozích a hrdinech a domníval 

se, že se jedná o předlohu, ze které ve své Eddě vycházel Snorri. Autorství připsal 

islandskému dějepisci Sæmundovi Učenému, odtud její dřívější název Sæmundova Edda. 

Tento název se udržel ještě dlouho poté, co badatelé prokázali, že Sæmund autorem knihy 

být nemohl. Biskup posléze daroval rukopis dánskému králi, proto je Starší (Písňová) Edda 

známa také pod názvem Codex Regius (Královský kodex). 

 Tento rukopis byl sepsán kolem roku 1270. Badatelé ale soudí, že to byl opis 

předlohy či předloh o několik desetiletí starších. Písně byly před svým zapsáním dlouhou 

dobu tradovány ústně. Vznikaly patrně v Norsku během 9. a 10. století a Islanďané je ve 

své zemi nadále rozvíjeli. Některé písně mohly však být zapsány také v zemích, které 

Norové načas kolonizovali (Anglie, Irsko, Grónsko). Náměty hrdinských písní nalézáme i 

u jiných Germánů či dokonce u zcela odlišných národů, např. Římanů, Francouzů či 

Slovanů. Během svého ústního předávání byly písně samozřejmě obměňovány, a proto 

v nich dnes nalézáme starší a mladší vrstvy. K téměř 30 písním v Královském kodexu se 

ještě řadí několik písní s podobným námětem a formou, které se zachovaly v jiných 

rukopisech.  

 Kniha obsahuje dva typy písní: mytologické a hrdinské. Mytologické písně jsou 

specifickým dílem severních Germánů, u jiných Germánů je nenalézáme. Vyprávějí o 

životě bohů, jejich sporech, bojích, hostinách či lásce. Hrdinské písně naproti tomu existují 

i u ostatních Germánů. Líčí příběhy hrdinů, jejichž osud je vždy tragický. Jejich jednání je 

nejčastěji motivováno ctí a pomstou. Kromě hájení cti patřila mezi ctnosti hrdinů také 

chytrost, statečnost, fyzická zdatnost či věrnost.36 

 

  

                                                           
36 KADEČKOVÁ, H., Předmluva. In: HEGER, L., Edda 
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Výroky Vysokého (Hávamál) 

 Báseň tvoří pravděpodobně původně šest samostatných básní, které někdo spojil 

v jeden celek. Jedná se evidentně o poměrně staré dílo, první část básně pochází nejspíše 

z 1. poloviny 9. století. Místem vzniku je Norsko. Nejvyšší bůh severského panteonu Ódin 

poskytuje v poměrně dlouhé básni praktické životní rady, kterými se mohl řídit jak sedlák, 

tak viking (ostatně mnoho mužů si ve svém životě vyzkoušela obě tyto role). Báseň je 

specifická tím, že se zde jednak neprojevuje žádný křesťanský vliv, jednak se zde 

neodkazuje na pohanské božstvo. Prostřednictvím této unikátní básně můžeme alespoň 

částečně nahlédnout do etiky středověkého Severu.37 

 

První píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem (Helgakviða Hundingsbana I) 

 Motivy pověsti, o které báseň vypráví, byly nalezeny i jinde, například v kronice 

Saxona Grammatika či v Beowulfovi. Možným místem vzniku je Dánsko, neboť zde byla 

objevena některá místní jména, o nichž se báseň zmiňuje. Příběh vypráví o hrdinovi 

Helgim z rodu Vǫlsungů, který již v den svého narození stojí v brnění. Rozený vládce 

nejprve pomstí svého otce zabitím Hundinga a následně vyhubením celého jeho rodu. Na 

žádost valkýry Sigrún, která se nechce provdat za Granmarova syna Hǫðbrodda, zvítězí 

Helgi dále nad Granmarovým rodem. Za odměnu získává Sigrún.38 

 

Stará píseň o Atlim (Atlakviða) 

 Báseň o Atlim je dle svého obsahu a formy evidentně velmi stará. Vypravuje o zradě 

a kruté pomstě. Hunský vládce Atli pozve na svůj dvůr hrdinu Gunnara, který ač ví, že se 

jedná o lest, pozvání přijme. Ihned po svém příjezdu k Atlimu je zajat a posléze zabit. 

Gunnarův bratr rovněž umírá, stane se tak však na Gunnarovo přání, který získává díky 

bratrově smrti jistotu, že Hunové nikdy nenaleznou poklad, kvůli němuž Gunnara vlákali 

do pasti. Atliho manželka Guðrún, která je zároveň Gunnarovou sestrou, vykoná za svého 

bratra krutou pomstu. Nejprve zabije své dva syny, jejichž srdce dá Atlimu sníst. Následně 

zabije i Atliho a celou jeho družinu.  

 Báseň by mohla být nazvána dvorskou, neboť jsou v ní prezentovány hrdinské 

hodnoty. Důležití jsou zde silní vůdci a zlato. Postavy projevují chladnokrevnost a 

pomstychtivost. Vnitřní rozpoložení hrdinů se však nedozvídáme.39 

                                                           
37 HEGER, L., Edda, s. 41 – 72, 448 
38 Tamtéž, s. 227 – 240, 462 
39 Tamtéž, s. 385 – 395, 470 
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1.2.2. Islandské ságy 

 

 Islandské slovo „saga“ znamená „to, co se říká“. Termínem islandské rodové ságy 

pak označujeme žánr zapisovaný v letech 1240 – 1310, jehož námětem jsou spory mezi 

islandskými obyvateli od osídlení země zhruba do roku 1030 či výpravy Islanďanů do 

ciziny. Dochovalo se necelých čtyřicet ság a stejně jako u Starší Eddy autory neznáme.40 

Otázky, jakou úlohu hrála autorova tvůrčí schopnost a do jaké míry byly ságy ústní tradicí, 

jsou stále předmětem výzkumů. Čím více by se autor na zpracování ságy podílel, tím méně 

bychom mohli dílo považovat za okno do skutečných staroseverských představ. Mnohé 

však nasvědčuje tomu, že se jednalo o lidovou slovesnost. V příbězích je užíván jazyk 

blízký mluvené řeči a autor často zmiňuje formuli „to, co se vypravuje“.41 Stejně jako 

v případě Starší Eddy ani zde nelze opomíjet křesťanský vliv, neboť v době zápisu bylo 

křesťanství na ostrově oficiální vírou již po dvě století. Existují tak ságy poměrně věrně 

reprodukující pohanské představy a hodnoty a na druhé straně ságy, které již obsahují 

křesťanské abstraktní pojmy. 

 Spory, o nichž ságy vyprávějí, provázejí dva hlavní motivy: udržování cti a víra 

v osud.42 Lidé věřili, že budoucnost v nějakém stavu existuje, a proto bylo možné do ní 

občas nahlédnout. Hrdinům se často před smrtí v boji zjevoval jejich ochranný duch 

(fylgja). Mohl mít ženskou nebo zvířecí podobu a často se mužům zjevoval také ve 

snech.43 Přestože si byli vědomi své nadcházející smrti, šli svému osudu vstříc. Úkolem 

vynikajícího muže bylo v první řadě zachovat svou čest a splnit závazky vůči rodu a 

spojencům.  

  

Sága o Gíslim (Gísla saga Súrssonar) 

 Sága o Gíslim Súrssonovi pochází zřejmě z poloviny 13. století.44 Na začátku se 

příběh odehrává v Norsku, posléze na Islandu v Západních fjordech. Hlavní linií je ve 

vyprávění rozsáhlá msta, jejímž počátečním podnětem je svedení manželky Gísliho bratra. 

Svůdníkem je však Gísliho švagr a dobrý přítel. Po pomstění švagra se Gísli stává 

                                                           
40 NOVOTNÁ, M. Předmluva. Islandské rodové ságy In: HEGER, L. Staroislandské ságy, s. 7 - 8 
41 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 116 
42 GEHL, W., Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen, s. 73 
43 GEHL, W., Der germanische Schicksalsglaube, s. 121, 127 - 128 
44 KADEČKOVÁ, H., Dějiny severských literatur I. Středověk, s. 119 
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psancem, který se však v zemi díky pomoci spřízněných osob ukrývá několik let.45 

Nakonec ho ale osud přece dostihne. Osudovost prostupuje celou ságu. 

 

Sága o lidech z Lososího údolí (Laxdæla saga) 

 Sága o lidech z Lososího údolí líčí osudy velkého množství postav spojených nejen 

místem, ale téměř vždy také příbuzenstvím. Potomci Ketila Noska se kvůli centralizačním 

snahám Haralda Krásnovlasého rozhodnou emigrovat z Norska na Island. Zde se jejich rod 

velmi rozroste. Sága vypravuje o životních událostech členů tohoto rodu. Významnými 

postavami jsou Óláf Páv, Kjartan, Bolli a Guðrún. Óláf je synem otrokyně, kterou si jeho 

otec přivezl z Norska. Otrokyně je však ve skutečnosti dcerou irského krále, kterého Óláf 

později navštíví. Jeho synem je ctnostný Kjartan. Ólaf rovněž vychovává svého synovce 

Bolliho, který se tak stane Kjartanovým pobratimem a jeho dobrým přítelem. Tento vztah 

však naruší Guðrún, žena, do které se Kjartan zamiluje. Posléze se však vydá na cesty a 

Bolli se v jeho nepřítomnosti rozhodne žádat Guðrún o ruku. Ta je svými blízkými 

příbuznými přesvědčena k sňatku. Po Kjartanově návratu však zhrzená láska mezi ním a 

Guðrún vyvolá nepřátelství mezi Óláfovou rodinou a rodinou Ósvífra, Guðrúnina otce. 

Následuje několik zabití v rámci msty, na jejímž konci je Bolli kvůli cti donucen zabít 

Kjartana. Tento čin se ovšem dočká odplaty a Bolli je rovněž zabit.46 

 Ságou prostupuje vliv rytířských eposů. Viditelnou známkou tohoto vlivu je 

rytířskými ctnostmi obdařený hrdina Kjartan. V Guðrúnině postavě zase nalézáme vliv 

germánské hrdinské poezie.47 

 

Sága o Njálovi (Njáls saga) 

 Sága o Njálovi je nejdelší rodovou ságou. Byla zjevně napsána nejdříve na konci 

13. století48 a oproti ostatním analyzovaným ságám je výrazněji ovlivněna křesťanstvím.  

Těžištěm příběhu je přátelství Gunnara a velkého znalce práva Njála. Do jejich přátelství 

se snaží vnést svár Gunnarova chamtivá žena Hallgerð, její snahy jsou však neúspěšné. 

Gunnar se později zaplete do sporů s několika muži, což zapříčiní jeho odsouzení 

k vyhnanství. Navzdory tomu se však Gunnar rozhodne zůstat v zemi. Jeho protivníci ho 

tak mohou legálně zabít, což také učiní. Njál, který svými právními znalostmi pomůže ke 

sjednání nejednoho smíru, se nakonec se svými syny rovněž zaplete do sporu a celá jeho 

                                                           
45 Sága o Gíslim. In: HEGER, L., Staroislandské ságy, s. 151 - 211 
46 Sága o lidech z Lososího údolí. In: Tamtéž, s. 213 - 361 
47 NOVOTNÁ, M., Předmluva. In: Tamtéž, s. 16 
48 STEBLIN-KAMENSKIJ, M. I., Svět islandských ság, s. 11 
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rodina je upálena ve svém vlastním domě. Njálovi příznivci pak vedou spolu s účastníky 

paličského přepadení dlouhotrvající soudní proces na sněmu. Zde se zvláště ukazuje 

autorův zájem o zákonodárství. Na konci příběhu je pak líčena bitva u Clontarfu, která se 

reálně odehrála v roce 1014.49 Křesťanský vliv prezentuje v sáze především pojem 

spravedlnosti, která je již prostoupena křesťanskou představou rovnosti. Zákonopravce již 

není nejvyšší autoritou.50 

 

1.3. Dary 

 

 Stěžejním dílem věnujícím se fenoménu daru je slavná kniha Marcela Mausse Esej o 

daru. Autor zde zkoumá podobu a důvody směny v „archaických“ společnostech. Směna se 

v těchto kulturách neodehrává v pro nás nejběžnějším modu nákup / prodej, ale nejčastěji 

nabývá podobu štědrých darů. Mauss pojímá ve svém díle výměnu darů jako „totální 

sociální fakt“51, tedy jako něco, co uvádí do pohybu společenské instituce či dokonce celou 

společnost. Tento fenomén je tak zároveň morální, právní, ekonomické, náboženské a 

sociálně morfologické52 povahy. Darem je zdánlivě nezištná a dobrovolná dávka, která je 

však pod hrozbou ztráty cti a společenského vyloučení přísně povinná a může maskovat 

zcela zištné dárcovy úmysly. Jak uvádí Mauss, dar nemusí mít jen podobu hmotného 

předmětu, ale může se jednat i o návštěvy, hostiny, vojenskou výpomoc a dokonce dary 

lidské: ženy a děti. Zásadní jsou zde tři povinnosti: dávat, přijímat a oplácet. Všechny tyto 

aspekty směny byly zjevně nejčastěji motivovány snahou o navázání či udržení dobrých 

sociálních vztahů. Ve hře byla vždy čest, ve „starých“ kulturách viditelně jedna 

z nejvyšších morálních hodnot, jejíž ztráta znamenala snížení společenského postavení a 

mohla dokonce vést k vyloučení ze společnosti. Jak uvidíme v případě Seveřanů, ve 

výměně darů se také objevovaly motivy touhy po zisku či nepřátelské úmysly. 

 Mauss považoval germánský systém směny darů53 za velmi rozvinutý. Ve svém díle 

uvádí příklady z eddické básně Výroky Vysokého. Jeho myšlenky rozvinul ve 

skandinávském středověkém kontextu Aron Gurevič. Zjistil, že směna darů se zde řídila 

                                                           
49 Sága o Njálovi. In: Tamtéž, s. 363 - 636 
50 NOVOTNÁ, M., Předmluva. In: Tamtéž, s. 17 
51 Maussův koncept „totálního sociálního faktu“ je rozvinutím Durkheimova konceptu „sociální faktu“. 
52 Pojem „sociální morfologie“ zavedl É. Durkheim. Jedná se o sociologickou subdisciplínu zabývající se 

tvarem a stavbou společnosti. Jejím předmětem jsou tak především prostorové aspekty společností. In: 

SEDLÁČEK, J., Sociologická encyklopedie 
53 „dar“ ve staroseverštině – „gjǫf“ 
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obdobnými principy. Také zde bylo jejím účelem především navazování, udržování a 

vymezování sociálních vztahů. Velký význam měly v tomto ohledu ve Skandinávii hostiny 

a pěstounství. 

 Tématu směny ve středověké Skandinávii (konkrétně na Islandu) se dále věnoval 

William I. Milller. Jako „mód směny“ chápe nejen dar a prodej, ale také násilné uzmutí54 

(rán). Tento svérázný způsob směny byl provozován pouze v případě, že oběť předtím 

odmítla pachateli prodat nebo darovat to, co si přál. Při prodeji / nákupu byly čas a místo 

platby specifikovány a sociální vztahy nebyly dále navazovány. U daru byly naproti tomu 

náležitosti platby ponechány na obdarovaném. Vztah mezi ním a dárcem byl zpravidla 

nadále udržován, neboť tento typ směny zakládal nerovnoprávné postavení obou aktérů: 

obdarovaný se stával vůči dárci podřízeným. Jeho následné oplacení či neoplacení daru 

dále rozvíjelo vztah mezi ním a dárcem. V případě násilného uzmutí čili ránu bylo 

oplacení rovněž ponecháno na druhém aktérovi, avšak nyní jím nebyl obdarovaný, ale 

okradený.55 Negativní vztah, který vznikal mezi aktéry kvůli násilnému uzmutí či svedení 

ženy, může být označován rovněž jako „anti-reciprocita“.56 

  

                                                           
54 vlastní překlad 
55 MILLER, W. I., Gift, payment, raid 
56„anti-reciprocity“ In: DURRENBERGER, E. P. Reciprocity in Gautrek´s saga: an anthropological analysis 
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2. Metodologie 

2.1. Teoretický rámec 

 

 Ve své práci považuji v souladu s Maussem a Gurevičem za dary nejen hmotné 

předměty, ale také hostiny, pozvání na návštěvu (pohoštění), děti, ženy, pomoc v boji a 

oběti bohům spolu s dary mrtvým. Do své analýzy jsem dále zahrnul darování zvířat, 

potravin a pozemků či hospodářství a také podporu na sněmu. Hmotné věci, ženy, děti, 

zvířata a pozemky považuji za dary pouze v situaci, kde figurují jakožto předmět směny. 

Do analýzy nezahrnuji směnu obchodního charakteru, v níž se zpravidla ihned sjednává 

místo a čas platby a kde se často oplácí penězi. Mezi prodejem a darem byla přesto 

mnohdy tenká hranice. Sloveso gefa (dát) nemuselo naznačovat předání daru. Rovněž 

pojem gjǫf (dar) mohl být použit v situaci, kde měla směna spíše obchodní ráz.57 

 Islandské rodové ságy vyprávějí především o konfliktech, které velmi často nabývají 

podoby krevní msty. Miller nahlíží nepřátelsky naladěné činy a jejich oplácení v severské 

literatuře podobně jako výměnu darů. Rozhodl jsem se, že se budu zabývat rovněž těmito 

„dary“, abych lépe pochopil severské středověké představy. Patří sem násilné uzmutí či 

krádež, urážka, ponížení, zranění a velmi časté zabití. Tyto činy jsem se ve své práci 

rozhodl nazývat „negativními dary“. 

 Mé výzkumné otázky vycházejí z Maussova konceptu tří povinností: dávání, 

přijímání a oplácení. Cílem mé práce je zmapovat podobu a popsat důvody a příčiny těchto 

tří úzce souvisejících složek směny v severské středověké kultuře. Zajímá mě jednak 

osobní motivace aktérů, jednak případné „nezávislé“ příčiny mající vliv na průběh 

výměny. Pozornost věnuji nejen kladným výsledkům, ale také výsledkům negativním, tedy 

nepřijetí a neoplacení. V případě obětí a „negativních darů“ z principu chybí aspekt přijetí. 

Výzkumné otázky zní: 

 

Jaká byla podoba darů v severské středověké kultuře? 

 

Proč byly dary dávány? 

 

Byly dary přijímány? Proč? 

 

                                                           
57 MILLER, W. I., Gift, sale, payment, raid, s. 22 - 24 
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Byly dary opláceny? Proč? 

 

2.2. Výzkumná strategie a výběr vzorku 

 

 Cílem mé práce je formulování nových hypotéz. Pracuji tedy na základě induktivní 

logiky, která je vlastní kvalitativní strategii. Tu jsem si zvolil pro svůj výzkum. 

V sebraných datech tedy pátrám po pravidelnostech a strukturách a snažím se odhalit jejich 

význam.58 

 Výběr vzorku je účelový, protože jsem ho konstruoval s ohledem na výzkumný 

problém. Jako primární zdroje jsem si vybral islandské rodové ságy a Starší Eddu, neboť 

obojí literatura patří mezi nejcennější díla staroseverské kultury a v obou případech se 

setkáváme s fenoménem výměny darů. Domnívám se, že i přes různě velký umělecký 

přínos autorů těchto děl je možné nahlédnout do tehdejších představ Islanďanů. Zvolil jsem 

povahou odlišné zdroje, neboť chci výzkumný problém zkoumat v různých kontextech, a 

tak pokud možno dosáhnout jeho lepšímu porozumění.  

 

2.3. Analytické postupy 

 

 V kvalitativním výzkumu probíhá sběr dat a jejich analýza současně. Ve zvolených 

textech vybírám úryvky směrodatné pro výzkumný problém. Tyto pasáže musí obsahovat 

zmínku alespoň o jednom aspektu výměny darů (dávání, přijímání, oplácení), případně o 

okolnostech, které se k problému bezprostředně vztahují. Při této redukci dat se vždy 

snažím nevyčleňovat jednotlivé jevy z jejich kontextu. Shromážděná data interpretuji podle 

zvolených konceptů a následně je shrnuji na základě pravidelností do kategorií.59 Jejich 

prostřednictvím pak usiluji o získání odpovědí na své výzkumné otázky. 

 

2.4. Podoby daru 

 

Ve své analýze rozčleňuji dary předně podle jejich podoby. Zde je popis jednotlivých 

kategorií: 

                                                           
58 DISMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, s. 287 
59 HENDL, J., Kvalitativní výzkum 
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Hostina (veizla) 

 Štědrost vyjadřovaná pořádáním okázalých hostin byla morální povinností každého 

význačného muže i dobrého vládce. Věřilo se, že pouze štědrý vládce může zemi zajistit 

mír a bohatou úrodu. Štědrost tak byla i magickou schopností.60 Hostiny se pořádaly při 

nejrůznějších příležitostech, například při svatbě, pohřbu či uvítání zimy, kdy byly činěny 

oběti pohanským bohům.61 Účelem hostin tak nebylo jen navazování a udržování 

sociálních vztahů, ale mohlo jím být i udržování vztahu s bohem. Neopomenutelnou 

hodnotou provázející pořádání hostin byla rovněž hostitelova čest, která byla okázalou 

hostinou (či pitkou) ideálně navýšena. Hostitel tak rozšiřoval svůj vliv do širší komunity. 

Gurevič zmiňuje ještě hostiny v souvislosti se sdílením hostitelova štěstí a úspěchu. 

Přijetím pozvání tak na sebe hosté mohli hostitelovo štěstí „přenést“. 

 Na konci hostiny byli hosté zpravidla obdarováni. Ve staroseverských ságách je 

v originálním znění užíván termín „leysa men út með gjǫfum“, což znamená poslat hosty 

pryč s dary. Hostitel tímto způsobem dále projevoval svou štědrost a zajišťoval si tak 

podporu od obdarovaných.62 

 

Pozvání a pohoštění 

 Tento typ „daru“ má podobné vlastnosti jako hostina. Jedná se o zdvořilost63, která 

byla rovněž předmětem „směny“. Dárcem této zdvořilosti byl vždy ten, kdo hostil, zatímco 

obdarovaným byl host. Islanďané zpravidla zvali svého příbuzného k sobě domů na zimu 

poté, co se vrátil z daleké cesty. Často také čteme o pobývání význačných islandských 

mužů na dvoře norského krále, pro nějž bylo pohoštění těchto mužů ctí.64 

 

Žena (kona) 

 Ženy neměly v severském středověku stejná práva jako muži. Veřejná sféra 

neposkytovala téměř žádné příležitosti pro to, aby se v ní mohly prezentovat. Byly však 

zodpovědné za udržování cti v rámci domácnosti.65 

 Žena mohla v sociálních vztazích figurovat jako „dar“ zejména v situaci, kdy ji její 

zákonný zástupce (giptingarmaðr) provdával. Zákonný zástupce musel s ženiným 

                                                           
60GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal among the ancient Scandinavians 
61 Sága o Gíslim. In: HEGER, L., Staroislandské ságy 
62GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal 
63 Mauss chápe jako dar také zdvořilost. In: MAUSS, M., Esej o daru, s. 13 
64 HEGER, L., Staroislandské ságy 
65 BOROVSKY, Z., Never in public: Women and performance in Old Norse literature 
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nápadníkem souhlasit. Nejčastěji jím byl otec, méně často pak bratr.66 Otec tak plnil funkci 

„dárce“, zatímco novomanžel byl „obdarovaným“. Nahlížení na ženu jako na dar v rámci 

severské středověké kultury je trochu problematické vzhledem k tomu, že severní Germáni 

nahlíželi na manželství spíše jako na obchodní transakci. V právní terminologii se používal 

výraz „kupovat nevěstu“ („að kaupa“). Ženich nadto vyplácel za nevěstu věno (munð).67 

Platba v penězích vždy naznačuje koupi / prodej. Při obchodní transakci podle Millera 

nedochází dále k navazování sociálních vztahů.68 V případě uzavření sňatku tomu však 

rozhodně nebylo. Manželství byla uzavírána především pro navázání spojenectví a kvůli 

prestiži. K zajištění pokračování rodiny prostřednictvím dětí nebylo manželství nutné.69   

 Jako oplacení daru v podobě ženy bychom mohli vnímat ženino zabezpečení, snížení 

nákladů ženiny rodiny a výhody plynoucí z navázání příbuzenských vztahů mezi oběma 

rodinami. Patří sem především pomoc v boji proti nepřátelům, kterou si příbuzní kvůli 

zachování své cti poskytovali. 

 

Dítě (barn) 

 Pěstounství (barnfóstr) čili výchova dětí byla velmi častou praxí, jejímž účelem bylo 

především upevnění sociálních vztahů. Vychovávání dětí v pěstounské rodině zmiňuje již 

Mauss, který na příkladu Samoi vysvětluje, že dítě darované mateřskému strýci je 

prostředkem k přesouvání majetku mezi oběma rodinami. Dítě má následně právo na 

strýcův majetek.70 U severních Germánů byla praxe pěstounství široce rozšířená. Rodiny 

s nižším společenským statusem obvykle vychovávaly děti rodin vyššího společenského 

postavení.71 V pozadí této praxe stály politické záměry a prestiž obou rodin. Ty pak byly 

povinny se navzájem podporovat. Pevné pouto ale nevznikalo jen mezi rodinami (tedy 

dárcem a obdarovaným), ale i mezi pěstounem a chovancem (tedy obdarovaným a darem). 

Vytvořené spirituální pouto se téměř podobalo vztahu mezi otcem a synem / dcerou.72 

 

  

                                                           
66 DOOVÁ, L., Islandské středověké zákoníky, s. 296 
67 DOOVÁ, L., Islandské středověké zákoníky, s. 294 - 295 
68 MILLER, W. I., Gift, sale, payment, raid: Case studies in the negotiation and classification of exchange in 

medieval Iceland, s. 23 
69 DOOVÁ, L., Islandské středověké zákoníky, s. 292 
70 MAUSS, M., Esej o daru, s. 18 - 19 
71 GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal among the ancient Scandinavians 
72 DOOVÁ, L., Islandské středověké zákoníky, s. 289 - 290 



18 
 

Zvíře 

 Zvíře bylo obvykle darováno jako důkaz přátelství a především zvyšovalo vážnost 

obdarovaného. Často se totiž jednalo o statného koně či býka. Kůň mohl být využit pro 

oblíbené koňské zápasy. Pominout ale nelze ani jeho případné hospodářské využití.  

 

Hmotný předmět a potraviny 

 Darování hmotného předmětu mohlo mít nejrůznější podoby. Mauss vysvětluje, že 

věci nebyly jen nečinnými objekty, ale samy v sobě měly sílu „obíhat“. V darované věci 

tkvěl tzv. hau neboli duch věci. Přijal-li někdo věc od dárce a daroval ji dále třetí osobě, 

musel dárci vrátit oplacený dar od třetí osoby. Duch věci se vždy snažil navrátit na své 

„původní místo“. Věc tak stále zůstávala spjata se svým původním majitelem.73 

V Maussově popisu pověstného systému mezikmenového a vnitrokmenového obchodu 

zvaného kula se pak dozvídáme o udržování sociálních vztahů mezi lidmi na několika 

ostrovech prostřednictvím stále probíhající výměny náhrdelníků a náramků. Lidé se 

z dočasného vlastnictví věcí velmi těšili, opečovávali je a dotýkali se jich, neboť věc byla 

považována za posvátnou a mohla předat lidem své vlastnosti.74 

 Seveřané obdarovávali své spřízněnce (případně nepřátele) velmi často. Důvody byly 

různé, nejčastěji však šlo patrně snahu zachovat dobré sociální vztahy s obdarovaným. 

Lidé zde nejspíše také věřili, že si věci uchovávají něco ze svého majitele. Gurevič hovoří 

o tomto fenoménu v souvislosti s drahými kovy (stříbro a zlato), kdy vysvětluje, že 

hromadění těchto cenností bylo chápáno jako prostředek k udržování a zvětšování úspěchu 

a štěstí. Drahé kovy „do sebe absorbovaly“ prosperitu svého majitele a jeho předků. 

Mužovi spřízněnci se tak snažili o to, aby jím byli obdarováni, a tak na sebe přenesli část 

jeho úspěchu a štěstí.75  

 Darování potravin nebylo příliš časté, avšak nahlédnutí jejich role ve směně může 

být užitečné. Díky výzkumu Janine Maegraith víme, že prostřednictvím potravinových 

darů byly v raně novověké střední Evropě navazovány a posilovány sociální vazby.76 Jak 

uvidíme, ani Seveřanům ve středověku nebyl tento typ darů cizí.  

 

  

                                                           
73 MAUSS, M., Esej o daru, s. 20 - 22 
74 Tamtéž, s. 47 
75 GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal among the ancient Scandinavians 
76 MAEGRAITH, J., Sdílení oblíbených věcí. Dárcovství jídla a dějiny konzumu v severovýchodních Čechách 

17. století, s. 228 
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Pozemek a hospodářství 

 Rodová půda (óðal) byla nezcizitelným vlastnictvím jednotlivých rodin. Muž, který 

neměl pozemek, nemohl dosáhnout plných práv, půda byla ale také chápána jako 

„prodloužení“ jeho přirozenosti. Pozemky přesto ve směně figurovaly. Častěji se spíše 

jednalo o jejich prodej, neboť přijetí tohoto typu daru vytvářelo poměrně velký závazek 

obdarovaného vůči dárci. Pakliže byla půda darována, pak tak bylo činěno nejspíše 

z důvodu zaopatření příbuzného. Někdy se také jednalo o odměnu za vykonanou službu. 

 

Oběti bohům a dary mrtvým  

 Bohové a duchové mrtvých byli skutečnými vlastníky všech věcí, a proto museli lidé 

„uzavřít smlouvu“ především s nimi. Jedině tak mohli dosáhnout toho, aby k nim bozi byli 

štědří a nečinili jim nic zlého.77 Takové byly pravděpodobně důvody obětí i ve 

skandinávské společnosti. Pozůstalí vkládali svým příbuzným do mohyly či hrobu dary 

pravděpodobně z toho důvodu, aby jich mrtví posléze na onom světě užívali. Mohli tak 

činit ale také z toho důvodu, aby vůči mrtvým definovali svůj vztah.  

 Oběti bohům byly činěny jednak pravidelně (například oslavy příchodu zimy78), 

jednak ve specifických situacích. Člověk mohl obětovat bohu, pokud od něj chtěl něčeho 

dosáhnout.79 Před bitvou bylo zvykem házet přes nepřátelskou družinu oštěp, a zasvětit ho 

tak Ódinovi. Po tomto činu muži doufali, že jim bude Ódin v boji nakloněn.80 Ačkoli se 

někdy v příbězích setkáváme s tím, že oběť byla bohem oplacena, je tento typ recipročního 

vztahu, tedy vztahu mezi lidmi a bohy či mrtvými jinak poměrně komplikovanou 

záležitostí neboť není jisté, zda je skutečně možné si mrtvého či boha (Boha) zavázat.81 

V této kategorií chybí aspekt přijetí, neboť vysvětlit důvody vyšších sil pro přijetí daru je 

v podstatě nemožné. 

 

Pomoc v boji a podpora u sněmu 

 Dar v podobě pomoci v boji byl záležitostí morální povinnosti a cti. Muži museli 

bránit své příbuzné a spřízněné osoby. Ten, kdo pomoc neposkytl, byl často chápán jako 

zbabělec. Právě v těchto situacích se projevovala potřebnost navazování a udržování 

spojenectví, ať už se jednalo o přátele či rodiny spřízněné sňatkem a pěstounstvím. 

                                                           
77 Tamtéž, s. 28 - 30 
78 Sága o Gíslim. In: HEGER, L., Staroislandské ságy 
79 Heðin Kouzelník se v Sáze o Njálovi pokusí pomocí oběti zabít Þangbranda, který šíří křesťanství. In: 

Tamtéž, 517 - 518 
80 Tamtéž, s. 115 
81ČAPSKÁ, V., Výzkum raně novověké směny darů a prameny osobní povahy, s. 196 
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Zejména v případě soudního sporu se stávalo, že mužů, kteří přislíbili pomoc, bylo příliš 

málo. Pak se budoucí „obdarovaní“ obraceli k předákům, kterým mnohdy museli za 

podporu nabídnout dar.82 Ten, kdo poskytl jinému pomoc v boji, mohl jistě očekávat, že ji 

při další příležitosti sám od tohoto muže obdrží. Oplátkou mu však bylo především 

navýšení cti, se kterým mohl počítat v případě vítězství. Tyto atributy měla rovněž podpora 

na sněmu, a proto ji zahrnuji do stejné kategorie. Tento typ „daru“ mohl mít podobu 

vznesení žaloby kvůli ochraně a pomstění příbuzného či přítele. Stejně jako v případě 

pomoci v boji jím ale mohlo být také začlenění se do spřízněncovy družiny. Muži totiž 

často sbírali družinu i před nadcházejícím soudním procesem, protože věděli, že se místo 

něj může odehrát skutečný souboj. 

 

Ponížení a urážka 

 Urážek a ponižujících situací jsou islandské ságy plné. Dobrou příležitost pro urážku 

či ponížení poskytovaly hostiny a také výpravy, jejichž účelem mohly být námluvy či 

žádost o pomoc. V případě neúspěchu nastalo ponížení zakládající dluh, který musel být 

následně oplacen.83 Důvody pro ponížení byly ale různé. Málokdy se však stávalo, že 

nebylo oplaceno, neboť to čest Seveřanům nedovolovala.  

 

Zabití a zranění 

 „Negativní dary“ v podobě zabití či zranění byly téměř vždy součástí (krevní) msty. 

Iniciátorem takového „daru“ mohlo být svedení ženy, násilné přivlastnění si majetku, 

urážka, ponížení či prostá touha něco získat. Oplacení „daru“, které se často řídilo 

pravidlem „oko za oko“ vyvolalo téměř vždy opětovnou reakci druhé strany.84 Seveřané 

museli jednat tak, aby si udrželi a případně ještě navýšili čest, která pro ně byla zjevně tou 

nejvyšší hodnotou. Častým důsledkem takového jednání pak byl cyklus neustálého dávání 

a oplácení těchto „negativních darů“. Čest zastavení msty efektivně bránila. Mstu dále 

provázely žaloby, výměna hmotných předmětů, vyplácení pokut a narovnání sjednávaná 

často prostřednictvím arbitra.85  

 

  

                                                           
82 BYOCK, J., Feud in the Icelandic saga, s. 41 - 42 
83 MILLER, W. I., Gift, sale, payment, raid 
84 DURRENBERGER, E. P. Reciprocity in Gautrek´s saga: an anthropological analysis, Miller, W. I., Gift, 

sale, payment, raid 
85 MILLER, W. I., Gift, sale, payment, raid, s. 28, s. 49 
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3. Analýza 

3.1. Sága o Gíslim 

3.1.1. Hostina 

Dávání 

 První a druhá Gísliho hostina a Þorgrímova hostina se konají především ze tří 

důvodů: pro oslavu příchodu zimy (svátek Zimních nocí), obětování bohům a udržování 

přátelských vztahů.86 Poslední dvě jmenované hostiny se konají především kvůli oslavám 

Zimních nocí, a proto probíhají obě současně. Mezi hostiteli tak mohla být pociťována 

soupeřivost, která je nedílnou součástí potlače.87 V sáze se dále dvakrát objevuje zmínka o 

tryzně. První se týká Bǫrkovy tryzny za bratra88, druhá Gísliho a Þorkelovy účasti na 

tryzně za Gísliho švagra.89 

 Neodmyslitelnou součástí hostin byly dary, kterými byli hosté obdarováváni při 

rozloučení. S tímto fenoménem se setkáváme v rámci Gísliho hostiny a Bǫrkovy tryzny90. 

Vzhledem k linii příběhu je docela možné, že hostitelé Gísli a Bǫrk také doufali, že 

obdarovaní je budou podporovat v následné mstě. Bǫrk se chystal pomstít svého bratra 

Þorgríma, kterého zabil právě Gísli.  

Přijímání 

 Nejčastějším důvodem pro přijetí pozvání na hostinu je v sáze zjevně snaha o 

navázání či udržení přátelských vztahů. Velkou roli hraje také čest, která mohla být účastí 

na hostině významného muže navýšena. Je ale také možné, že někteří muži přijímají 

pozvání z pragmatičtějšího důvodu – pro zachování míru. Jak upozorňuje Mauss, nepřijetí 

daru totiž znamenalo téměř vždy projev nepřátelství.91 Stejné důvody vedly nejspíše muže 

i k přijímání darů, které dostávali po hostině, neboť toto obdarování bylo ve své podstatě 

součástí hostiny. V souvislosti s Gísliho a Þorgrímovou hostinou je tu ještě aspekt vítání 

zimy. Muži tak pozvání přijímají také především proto, že se chtějí účastnit tradičních 

oslav a případně i obětí pohanskému bohu, které jsou součástí oslav.  

 

                                                           
86 Tamtéž, s. 176 
87 Mauss, M., Esej o daru 
88 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 180 
89 Tamtéž, s. 175 
90 Tamtéž, s. 180 
91 Mauss, M., Esej o daru 
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Oplácení 

 V případě Gísliho hostin, Þorgrímovy hostiny a Bǫrkovy tryzny je těžké zjistit, zda 

pozvaní následně dar opětovali, jelikož se často nedozvídáme, koho přesně hostitelé 

pozvali. V případě Gísliho nicméně víme, že mu v jeho pozdějších nesnázích několikrát 

poskytuje úkryt Þorkel Eiríksson, který byl hostem na obou Gísliho hostinách. Þorkelovou 

motivací pro poskytnutí ochrany Gíslimu je jistě jeho čest a zachování přátelství. 

 

3.1.2. Pozvání a pohoštění 

Dávání 

 Pozvání Súrových synů na návštěvu Þorsteinem Treskožroutem92 je zřejmě 

motivováno navázáním dobrých sociálních vztahů. Podobná je také motivace Ingjalda 

k pohoštění Helgiho, které sága zdůvodňuje Ingjaldovou pohostinností.93 S pohoštěním 

pouze ve formě oplátky se setkáváme v případě, kdy chce Bǫrk pohostit Eyjólfa (kterého si 

najal) za zabití jeho nepřítele Gísliho.94 Zde má pohoštění podobu odměny za vykonaný 

skutek. 

Přijímání 

 Zvěd Helgi přijímá pozvání ovšem pouze kvůli vypátrání Gísliho.95 Eyjólf, který má 

být pohoštěn Bǫrkem za zabití Gísliho, by svou odměnu přijal, avšak Bǫrkova manželka a 

zároveň Gísliho sestra takové pohoštění nepřijímá. Eyjólfa tak místo pohoštění napadne.96 

Pasáž především ukazuje vztah dárce a obdarovaného ke třetí osobě. Ačkoli je vztah mezi 

oběma aktéry přátelský, k obdarování nedojde kvůli nesouhlasu třetí osoby. 

Oplácení 

 Pozvání Súrových synů Þorsteinem Treskožroutem je oplaceno stejným dílem. 

Súrovi synové následně zvou Þorsteinovy syny. Posléze dochází k navázání příbuzenských 

vztahů mezi oběma rodinami.97 Súrovi synové tak zjevně oplácejí pozvání, aby navázali 

přátelství. Zvěd Helgi naopak pozvání neoplatí, neboť mu jde pouze o nalezení Gísliho a 

zjevně se necítí být Ingjaldovi zavázán. 

 

                                                           
92 Tamtéž, s. 162 
93 Tamtéž, s. 191 
94 Tamtéž, s. 209 
95 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 191 
96 Tamtéž, s. 209 - 210 
97 Tamtéž, s. 162 
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3.1.3. Žena 

Dávání 

 V sáze se dozvídáme o svatbě Gísliho a Ingibjǫrg. Ingibjǫrg je vdovou po Gísliho 

bratrovi Arim, který byl zabit v souboji.98 „Dárcem“ je pravděpodobně Ingibjǫržin otec, 

neboť ten je patrně jejím zákonným zástupcem.99 Nejrelevantnějším důvodem pro provdání 

dcery za Gísliho je zde jednoznačně udržení sociálních vztahů s Gísliho rodinou. Dalším 

důvodem je pak evidentně Ingibjǫržin souhlas s provdáním, ke kterému její otec zjevně 

přihlíží. V druhé svatbě, kterou zmíním, figuruje Þorgrím a Þordís.100 Jelikož zde svatbě 

předcházely vzájemné návštěvy mezi oběma rodinami, je téměř jisté, že i zde je dcera 

provdána především s cílem udržet navázané přátelské vztahy. 

Přijímání 

 Ženy jsou zde nejspíše „přijímány“ především kvůli upevnění sociálních vztahů. 

Þorgrím přijímá svou ženu Þordís rovněž z důvodu sexuální přitažlivosti.101 V případě 

Gísliho jde spíše o čest, neboť je zde explicitně zmíněno, že Gísli nechce, aby rod ztratil 

význačnou ženu.102  

Oplácení 

 Jako oplacení daru v podobě ženy, kterou dostává Gísli a Þorgrím, bychom mohli 

vnímat ženino zabezpečení a výhody plynoucí z navázání příbuzenských vztahů mezi 

oběma rodinami. Patří sem především pomoc v boji proti nepřátelům, kterou si příbuzní 

kvůli zachování své cti poskytovali. Oplátka má tedy formu „nutného důsledku“. Ženino 

zabezpečení a podpora mezi spřízněnými rodinami automatickynásledovala po obdarování.  

 

3.1.4. Dítě 

Dávání 

 V sáze se setkáváme s výchovou synovce strýcem, která byla velmi běžná. Ari je dán 

na výchovu strýci z matčiny strany patrně kvůli upevnění sociálních vztahů mezi oběma 

rodinami. Aktéři jistě také očekávali podporu plynoucí z takového svazku. Stejně tak tomu 

                                                           
98 Tamtéž, s. 158 
99 Zákonný zástupce = giptingarmaðr – rozhodoval o ženině budoucím partnerovi, podmínkách zasnoubení a 

společném hospodaření novomanželů. In: Doová, L., Islandské středověké zákoníky, s. 296 
100 Tamtéž, s. 162 
101 „Þorgrímovi se velmi líbila Gísliho a Þorkelova sestra“. In: Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské 

ságy, s. 162 
102 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 158 
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muselo být u Geirmunda a Guðríð. Oba jsou děti Ingjalda. Ve vztahu k Súrovým synům se 

jedná o příbuzného z matčiny strany. Při rozdělování majetku si bratři Gísli a Þorkel 

rozdělují také děti: Gísli si bere Guðríð, Þorkel Geirmunda.103  

Přijímání 

 Nejpravděpodobnějším důvodem pro přijetí synovce Styrkárem a přijetí 

Ingjaldových dětí Súrovou rodinou je upevnění sociálních vztahů mezi rodinami, což jistě 

zahrnuje i vzájemnou podporu. Pro pěstouny bylo navíc vychovávání dětí obvykle otázkou 

prestiže. 

Oplácení 

 Oplátkou bylo Ariho rodině a Ingjaldovi jistě snížení ekonomických nákladů a dále 

pocta pramenící z toho, že dítě bylo vychováváno člověkem, který se vůči biologické 

rodině pokládal za méně významného. Opomenout pak nelze rovněž upevnění sociálních 

vztahů mezi rodinami.  

 

3.1.5. Hmotný předmět 

Dávání 

 Darování většiny hmotných předmětů, která se v sáze objevují, jsou motivována 

přátelskými úmysly. Gísli si vyměňuje meč s bratrem Þorkelem poté, co zabil Bárða, 

Þorkelova přítele.104 Patrně tak činí, aby si bratra usmířil. Vzájemné vyměňování si darů 

mezi Vésteinem, Gíslim a kupcem Bjálfim105 je motivováno čistě přátelstvím. Véstein 

obdarovává po svém návratu na Island svou sestru a svého švagra nejspíše z důvodu cti.106 

Vždy bylo čestné obdarovat přátele a příbuzné dary získanými v cizině. Dar je nabídnut i 

Þorkelovi, ačkoli Véstein ví, že jeho pobratim dar z důvodu nepřátelství nejspíše nepřijme. 

Gísliho varování švagra a přítele Vésteina prostřednictvím dvou částí mince107 je opět 

motivováno přátelstvím, záměrem je ale především ochránit Vésteina před nebezpečím. 

Dary v podobě látky a člunu, které dává Þorkel Gíslimu108, mají Gíslimu pomoci. Bez 

Gísliho žádosti by mu je však Þorkel nedal. Častým motivem pro obdarování je také 

odměna za poskytnutou pomoc. Gísli zhotovuje pro Ingjalda tři čluny patrně pro to, že u 

                                                           
103 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 169 
104 Tamtéž, s. 159 
105 Tamtéž, s. 165 
106 Tamtéž, s. 172 
107 Tamtéž, s. 166, 170 
108 Tamtéž, s. 188, 190 
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něj může přebývat.109 Stejně tak obdarovává služebnou Bóthild a Refa, kteří mu oba 

zachránili život. Bóthild dostává dva prsteny, které má darovat Ingjaldovi a jeho ženě. Za 

to má ona a otrok Svart získat od manželů svobodu.110 Hávarð, který zachránil život 

Gíslimu tím, že znemožnil jeho nalezení, je odměněn Gísliho manželkou, která mu předává 

prsten.111 

 V sáze se dále setkáváme s dvěma případy „dávání daru“, která rozhodně přátelská 

nejsou. Prvním případem je darování pláště otroku Gíslim. Gísli zde využije lsti, kdy 

otroku sdělí, že mu dává plášť jako odměnu za poslušnost. Ve skutečnosti tak však činí 

pouze za účelem záchrany vlastního života.112 Ve druhém případě se setkáváme s žádostí o 

nepřijatý dar. Þorgrím připravuje hostinu u příležitosti Zimních nocí a přitom požádá 

švagra a přítele Þorkela o to, aby dojel na Gísliho dvorec pro čalouny, které chtěl Véstein 

dříve Þorkelovi darovat. Þorkel však takovou hanebnost odmítá.113 Z Þorgrímova pohledu 

se evidentně jedná o provokaci, neboť to byl on, kdo Vésteina zabil. Pro čalouny se 

nakonec dostaví Þorkelův chovanec, ačkoli s nechutí. Gísli vnímá žádost o čalouny 

přirozeně negativně, přesto je však chovanci dá, protože jeho prostřednictvím se může 

Þorgrímovi pomstít.114  

Přijímání 

 Přijetí daru v podobě hmotného předmětu je v sáze motivováno čtyřmi hlavními 

důvody: snahou o udržení přátelských vztahů, zaslouženou odměnou, nouzí a zištností. 

Vésteinův dar švagrem Gíslim a jeho manželkou, Gísliho dar v podobě dvou částí mince 

Vésteinem (samotné varování při předání druhé části mince však přijato není) a Gísliho 

plášť otrokem je nejspíše přijat kvůli udržení dobrých sociálních vztahů a kvůli cti. Jako 

zasloužená odměna za vykonaný skutek jsou patrně přijímány čluny Ingjaldem115 (za 

poskytnutí ochrany Gíslimu) a nůž a pás Refem116 (rovněž za poskytnutí ochrany Gíslimu). 

Zatímco Ingjalda motivuje při přijímání člunů spíše získání prestiže (čluny jsou dobře 

postavené), u Refa to je spíše přátelství. Z nouze je pak přijímána Gíslim látka117 a člun118. 

                                                           
109 Tamtéž, s. 191 
110 Tamtéž, s. 194 
111 Tamtéž, s. 203 
112 Tamtéž, s. 183 
113 „Všechno udělám rád, ale k tomuhle nemám chuť.“ In: Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, 

s. 176 
114 viz úryvek výše značený italikou 
115 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 191 
116 Tamtéž, s. 196 
117 Tamtéž, s. 188 
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Obojí mu daruje bratr Þorkel. Posledním případem, který se v sáze objevuje, je přijetí ze 

zištnosti. Jedná se o přijetí čalounů Þorgrímem poté, co si je vyžádal jakožto dříve 

nepřijatý dar. Účelem celé akce je však evidentně provokace druhé strany. S nepřijatým 

darem se setkáváme dvakrát a v obou případech figuruje Þorkel. Nepřijímá výměnu mečů, 

kterou mu nabízí bratr Gísli na usmířenou, neboť se nechce smířit s tím, že Gísli zabil jeho 

přítele.119 Ve druhém případě nepřijímá Þorkel dar od Vésteina, neboť ví o jeho poměru 

s jeho ženou.120 

Oplácení 

 Případů, kdy je hmotný dar oplacen hmotným darem, je v sáze poměrně málo. Patří 

sem například vzájemné vyměňování si darů mezi švagry a kupcem, kteří jsou přáteli. Pro 

Vésteina, který obdaroval po svém příjezdu svou sestru a jejího manžela, mohla být 

oplátkou jejich následná podpora, která byla u příbuzných samozřejmostí.  

 Velmi zajímavou událostí v sáze je pak oplátka v podobě nezavření závory. Þorkelův 

chovanec, který je Þorgrímem poslán ke Gíslimu pro čalouny, nezavírá na Gísliho žádost 

závoru. Gísli tak snadno pronikne do domu a Þorgríma zabije. Mstí se mu tak za jeho 

provokativní žádost o dříve nepřijatý dar. Skutečností ovšem zůstává, že „Þorgrímovou 

provokací“ byla jeho smrt pouze urychlena, jelikož důvod pro jeho zabití zde již byl – 

Þorgrím zabil Gísliho švagra Vésteina. S neoplacením daru se setkáváme v případě 

Þorkelovy hmotné pomoci. Gísli bratrovi darování člunu a látky neoplácí. Nemá zjevně 

pocit, že by měl dar oplácet. Možným důvodem je také to, že Gísli shledává bratrovu 

pomoc jako nedostatečnou. Darování pláště, které způsobí otrokovo zabití, rovněž 

oplaceno není. Důvodem je nízké společenské postavení. Nikdo se necítí být povinen 

otroka mstít. 

 

3.1.6. Oběti bohům a dary mrtvým 

Dávání 

 S obětováním bohu, konkrétně bohu plodnosti Freyovi, se setkáváme v souvislosti 

s Þorgrímovou hostinou na počest uvítání zimy. Þorgrím pořádá hostinu nejen proto, aby 

uvítal zimu, ale také proto, aby zde Freyovi obětoval.121 

                                                           
119 Tamtéž, s. 159 
120 „a já si nic nevezmu. Vždyť sotva kdy bych mu ten dar odplatil.“ In: Sága o Gíslim. In: Heger, L., 

Staroislandské ságy, s. 172 
121 Sága o Gíslim. In: Heger, L., Staroislandské ságy, s. 176 
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Oplácení 

 V sáze se skutečně dozvídáme o pozdější Freyově přízni, kterou mu bůh po smrti 

nejspíše prokazuje právě za jeho oběti. Freyovu přízeň si lidé vysvětlovali tím, že na jižní 

straně Þorgrímovy mohyly nikdy nemrzlo.122 Lze tak předpokládat, že Frey byl s obětmi 

spokojen. 

 

3.1.7. Pomoc v boji 

Dávání 

 Jako pomoc v boji lze chápat poskytnutí družiny pro vykonání msty Gísliho strýcem 

Styrkárem.123 Styrkár tak jistě činí kvůli příbuzenství, které je ještě upevněno tím, že 

Styrkár vychovává Gísliho bratra Ariho. Příbuzný z matčiny strany Ingjald nabízí pomoc 

v boji Gíslimu poté, co oba zpozorují blížící se člun s Gísliho nepřítelem.124 Ingjald již 

dříve přislíbil Gíslimu veškerou pomoc125 a činí tak nejspíše z pocitu morální povinnosti a 

kvůli cti. Na konci příběhu, kdy se odehrává poslední Gísliho boj, mu pak pomáhá jeho 

věrná manželka Auð.126 Jejím důvodem je patrně také čest, ale domnívám se, že tak činí 

především kvůli citové náklonnosti vůči Gíslimu. 

Přijímání 

 Auðinu pomoc v urputném boji na konci příběhu Gísli z nouze přijímá, dřívější 

Ingjaldovu nabídku však nikoli. Důvod nepřijetí Gísli uvádí. Je jím obava z oplátky. Gísli 

ví, že by se Ingjaldovi dostatečně neodměnil, kdyby pro něj Ingjald ztratil život. Vyžádá si 

proto jinou podobu pomoci.127 

Oplácení 

 Pro Styrkára a Auð mohlo být oplátkou navýšení cti, které s sebou pomoc v boji 

přirozeně nesla. Jako oplátku Ingjaldovy pomoci by bylo možné vnímat prsteny, které Gísli 

předal Ingjaldově služebné Bóthild. Prsteny byly určeny Ingjaldovi a jeho manželce a měly 

představovat znamení pro to, aby manželé dali služebné a otroku svobodu. Pravděpodobně 

byly ale zároveň odměnou za veškerou pomoc, kterou Ingjald a jeho manželka Gíslimu 

poskytli. 
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3.1.8. Ponížení a urážka 

Dávání 

 V sáze se dvakrát setkáváme s ponížením z důvodu ochrany příbuzného. V obou 

případech se jedná o ponížení Eyjólfa Gísliho manželkou Auð. V prvním případě nutí 

Eyjólf Auð k tomu, aby mu vydala svého muže. Ale ačkoli přitom užije výhružek násilím, 

Auð nepovolí.128 Druhý případ je velmi podobný. Eyjólf nabízí Auð za Gísliho peníze. 

Auð předstírá, že peníze přijímá, ale následně praští měšcem Eyjólfa do obličeje a jeho 

žádost o vydání manžela rázně odmítne.129 Důvodem pro tento čin byla jistě náklonnost 

vůči Gíslimu jakožto k blízkému příbuznému a pak také čest. Z důvodu ochrany 

příbuzného je také pravděpodobně ponížen Skeggi, který žádá o ruku Þorbjǫrnovy 

dcery.130 Þorbjǫrn jeho žádost odmítá, přičemž může mít vícero důvodů. Může tak činit 

s vědomím, že dcera má jiného nápadníka, možné je ale také to, že prohlédl Skeggiho ne 

zcela dobré úmysly. 

 Zdrojem velkého ponížení je dále svedení ženy. Sága se o tomto činu zmiňuje 

dvakrát. U obou je zjevným důvodem sexuální přitažlivost. Gísliho sestra je svedena 

Bárðem131 a Þorkelova žena Vésteinem.132 Jako ponížení či urážku pak chápu také 

Þóroddovo nařknutí Norů z prodeje nekvalitního dřeva133 a Þorsteinovo oponování Bergovi 

v hádce kvůli hrám.134 Þórodd dělá výčitky Norům, neboť nechce, aby on a jeho otec byli 

okradeni. Þorstein oponuje Bergovi, protože chce prosadit svůj názor. Je ale také možné, 

že je příliš prchlivý, a proto Berga rozčílí. 

Oplácení 

 Eyjólfovo ponížení není oplaceno ani v jednom případě. Při prvním ponížení Eyjólf 

patrně ani nepomýšlí na možnou odplatu, ačkoli mu neúspěšná výprava vynese posměch a 

hanbu. Mstít se ženě nejspíše nebylo vždy považováno za čestné. Po druhém ponížení však 

již Eyjólf touží po pomstě.135 Odplata se ale nekoná, neboť Hávarð, Auðin spřízněnec, 

Eyjólfa od takového činu odradí.136 Skeggiho odplata za ponížení dostává podobu výzvy 
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Kolbjǫrna na souboj, neboť Skeggi se domnívá, že Kolbjǫrn je skutečným viníkem jeho 

odmítnutí.137 Svedení obou žen je oplaceno zabitím svůdníků. Svůdníka Gísliho sestry 

zabíjí Gísli138, svůdníka Þorkelovy ženy jeho švagr Þorgrím.139 U Gísliho sestry se jedná o 

ženu svobodnou, to ale neznamená, že by její svedení bylo považované za morálně 

správné. 

U ženy vdané pak bylo ve hře dále dědictví (případný levoboček si na něj mohl dělat 

nárok)140 a především manželova a také ženina čest. Svedení Þorkelovy ženy Vésteinem je 

v sáze iniciátorem dalekosáhlé msty, která je ústřední linií příběhu. Norové, nejspíše kvůli 

své prchlivosti, oplácejí urážku zabitím.141 Rozčilený Berg reaguje udeřením protivníka.142 

 

3.1.9. Zabití a zranění 

Dávání 

 Nejčastěji se v sáze setkáváme se zabitím či zraněním jakožto odplatou. Někdy se 

jedná o reakci na zabití spřízněné osoby, někdy na urážku či ponížení. Tak Skeggiho 

synové zapalují statek Súrů, protože se tak mstí za zranění jejich otce, které způsobil Gísli 

Súrsson.143 Þorsteinova matka nechává pomocí čar zavalit Bergův statek lavinou, protože 

tento muž jejího syna udeřil.144 Norové zabijí Þórodda, protože jim vyčetl špatnou kvalitu 

dřeva, které od nich měl koupit.145 Bárð a Véstein jsou zabiti kvůli svedení ženy. Bárða 

zabíjí ženin bratr Gísli146, Vésteina švagr ženina manžela.147 K zabití či zranění vždy 

podněcovala čest, a to zejména čest rodu, která musela být udržena bez ohledu na to, zda 

při tom jejímu obhájci hrozila smrt.  

Oplácení 

 S neoplacením „daru“ v podobě zabití či zranění se v sáze setkáváme zřídka. Zabití 

bylo navíc nejčastěji oplaceno stejnou měrou, tedy zabitím. Þorsteinova matka, která 

nechala lavinou zavalit Bergův statek, je ukamenována Bǫrkem Tlustým, kterého Berg 
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podporoval v hádce s Þorsteinem.148 Norové jsou zabiti Þóroddovým otcem, který tak mstí 

svého syna.149 Gísli zabíjí Þorgríma, který zabil Vésteina, Gísliho švagra a přítele.150 Bǫrk 

Tlustý, Þorgrímův bratr, se posléze velkou část příběhu snaží prostřednictvím najatého 

Eyjólfa o zabití Gísliho. Nakonec je Gísli Eyjólfovou družinou zabit.151 Eyjólfa poté zraní 

Gísliho sestra, protože se mstí za bratra. Eyjólf jí její zranění neoplácí. Ženy nebyly 

zraňovány a zabíjeny tak často jako muži. Eyjólf však získává od ženina bratra pokutu čili 

wergeld. Tímto způsobem je sjednáno narovnání. 152 S neoplacením zabití se setkáváme 

v případě smrti berserka153 a otroka154. Berserk nejspíše neměl v zemi žádné příbuzné ani 

přátele, kteří by ho mohli pomstít. Nepomstění otroka pak tkvělo především v jeho nízkém 

společenském postavení. Nikdo se necítil povinen ho mstít. 

 

3.2. Sága o lidech z Lososího údolí 

3.2.1. Hostina 

Dávání 

 V sáze se nejčastěji setkáváme s hostinou pořádanou při příležitosti svatby. Svatba 

bez hostiny byla patrně nemyslitelná, neboť svatba byla někdy kvůli hostině dokonce 

odložena.155 Šlo především o čest rodiny, která hostinu pořádala, a proto byly hostiny co 

nejokázalejší. Někdy se hostina odbývala u ženichovy rodiny (například svatba Óláfa Páva 

a Þorgerð156), jindy u nevěstiny rodiny (například svatba Bolliho a Guðrún157). Záleželo na 

domluvě. Samozřejmostí byla účast otce ženicha i otce nevěsty (pokud stále žil). Mezi 

hosty pak bylo často mnoho příbuzných obou rodin (bratři, švagr, synovec158), jejich 

přátelé a také vážení muži (například předáci). Žádná hostina nemohla končit jinak než 

obdarováním hostů pořadatelem hostiny.159 Po svatební hostině Óláfa Páva a Þorgerð je 

Þorgerðin otec Egil obdarován mečem, který Óláf dostal od krále. Egil je darem přímo 
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nadšen.160 V jiných případech se však nedozvídáme o reakcích obdarovaných na dary po 

hostině. 

 Další, často pořádanou hostinou, byla hostina přátelská. Jejím účelem bylo 

především udržování dobrých přátelských vztahů. Tento typ hostin si mezi sebou v sáze 

dlouho vyměňují Óláfova a Ósvífrova rodina. Poté, co jsou však Óláf a jeho manželka 

okradeni Ósvífrovou rodinou o vzácné dary, vzájemné zvaní na hostiny ustává.161 

V jednom případě se také setkáváme s vánoční hostinou, kterou pořádá král Óláf 

Tryggvason. Zve na ni Kjartana a Bolliho poté, co se oba nechali pokřtít, čímž si získali 

královu přízeň.162 Hostina je zde tedy již spíše křesťanským svátkem.  

 V příběhu se dále dvakrát odehrává tryzna, která měla podobu hostiny a byla 

pořádána na počest právě zemřelé osoby. Tryznu by tak bylo možné chápat jednak jako dar 

hostům, kteří se zúčastní hostiny, jednak jako dar zemřelé osobě, kvůli které je hostina 

pořádána. Dárce by pak patrně od mrtvého neočekával nějakou pomoc, ale spíše by si tak 

zajišťoval přízeň jeho ducha. První tryznu pořádá Óláf Feilan na počest své babičky Unn 

Moudré163, druhou tryznu pak pořádá Óláf Páv se svými bratry na počest svého otce. 

Rovněž zde se setkáváme s obdarováním hostů po skončení hostiny. V případě Óláfovy 

tryzny se dozvídáme, že se jednalo o druhou největší tryznu, jaká kdy byla na Islandu 

pořádána. Óláf na ni na sněmu pozval všechny goðy a dokonce i ostatní přítomné.164 Jeho 

bratři však jeho nadšení nesdíleli, neboť cítili, že Óláf získává čest na jejich úkor.165 

Dalším možným důvodem pro jejich rozmrzelost mohlo být také to, že zkrátka nechtěli 

pořádat tak nákladnou hostinu.  

Přijímání 

 V této sáze se málokdy setkáváme s tím, že by pozvání nebylo přijato. V případě 

svatební hostiny pořádané Unn Moudrou skutečně někteří hosté pozvání nepřijímají, činí 

tak však z pragmatického důvodu, kterým je daleká cesta.166 Setkáváme se i se zdráhavým 

přijetím, jehož důvodem je zhrzená láska mezi Kjartanem a Guðrún. Kjartanův otec se 

zdráhá přijmout pozvání na svatbu Bolliho a Guðrún, neboť ví o Guðrúnině lásce k jeho 
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synovi.167 Sám Kjartan pak s neochotou přijmá pozvání na přátelské hody v Laugách, 

neboť ví, že tam bude Guðrún.168 V Óláfově přesvědčování Kjartana, aby přijal pozvání na 

hody, jasně vidíme hlavní důvod pro pořádání hostin. Óláf na Kjartana naléhá, aby se 

nezatvrzoval vůči svým příbuzným.169 Stále jde tedy především o udržování dobrých 

sociálních vztahů. 

Oplácení 

 Oplacení hostiny hostinou je pouze případ hostin přátelských, tedy mezi Óláfovou a 

Ósvífrovou rodinou. Poslední Ósvífrova hostina pak oplacena není kvůli ukončení 

přátelství. Svatební hostina stvrzuje navázání vztahů mezi dvěma rodinami, které jsou od 

této doby morálně povinny se navzájem podporovat, pakliže nechtějí ztratit čest. Oplátkou 

za pořádání hostiny tak může být v jistém smyslu považována tato podpora, získává ji však 

jak dárce, tak obdarovaný. Pro dárce je tak spíše oplátkou navýšení cti, jehož příčinou je 

okázalá hostina. 

 

3.2.2. Pozvání a pohoštění 

Dávání 

 V sáze se často setkáváme s pozváním příbuzného či přítele po jeho návratu z ciziny, 

aby zůstal přes zimu. Nejčastěji se jedná o otce, který zve syna, hostitelem bývá ale i 

sourozenec a v jednom případě jím je také tchán. To je případ goðiho Snorriho, který 

k sobě zve svého zetě Bolliho i s jeho muži.170 Pozvání se ostatně téměř vždy vztahuje také 

na družinu, se kterou příbuzný či přítel přichází. Hlavním důvodem je zde jistě udržení 

přátelských vztahů.  

 Příbuzní a přátelé se ale samozřejmě zvali i v „obyčejné“ dny. Specifická příležitost 

nebyla nutná. Tak zve například Geirmund Lomoz v Norsku svého nového přítele Óláfa 

Páva i s družinou k sobě domů.171 Velmi časté bylo rovněž přijetí králem, který 

prostřednictvím pohoštění význačných mužů navyšoval svou čest. Štědrost byla morální 

povinností každého krále.172 Po přijetí mužů mohl král navíc očekávat, že vstoupí do jeho 
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královské družiny a že mu budou zachovávat věrnost. Nejčastěji se samozřejmě setkáváme 

s králem norským, ačkoli v tomto příběhu vystupuje také král irský.  

 Posledním případem, který zmíním, je pak pozvání, jehož účelem je vykonání krevní 

msty. Tak zve například Þorgerð na návštěvu svého syna Halldóra, aby mu připomněla, že 

má pomstít svého bratra Kjartana.173  

Přijímání 

 Pozvání příbuzným, přítelem či králem bylo zpravidla přijato a v sáze není mnoho 

případů, kdy tak host neučinil. Kladné přijetí nabídky bylo jistě nejčastěji motivováno 

zachováním dobrých sociálních vztahů, u krále to pak byla především morální povinnost a 

otázka cti. Jedním z případů, kdy nabídka přijata nebyla, bylo Unnino odmítnutí pozvání 

jejím bratrem Helgim Bjólanem, kterého nařkla ze skrblictví, neboť chtěl pozvat jen určitý 

počet mužů z její družiny.174 Královo pozvání pak nebylo Hǫskuldem přijato z toho 

důvodu, že měl jiné plány a musel z Norska odjet.175 

Oplácení 

 Pozvání a přijetí zjevně nevytvářelo závazek pro druhého oplatit tento dar stejně. 

Pozván byl obvykle ten, kdo se právě „objevil před dveřmi“ a tato příležitost se vždy 

nenaskytla. Oplátkou tak mohla být samotná podpora příbuzného či přítele. Pokud se však 

příležitost k pozvání druhé strany naskytla, bylo zpravidla oplaceno. Snorri tak například 

přijímá svého přítele Þorkela Eyjólfssona po jeho návratu z ciziny a později se dozvídáme 

o Þorkelově pohoštění Snorriho na lodi.176 Důvodem pro oplátku je tak přátelství. Královo 

pozvání bylo obvykle opláceno prostřednictvím královské služby. Óláf Páv ovšem oplácí 

přijetí králem Mýrkjartanem (svým dědem) tak, že mu pomáhá v boji proti vikingům.177 

Jeho důvodem je patrně jednak čest, jednak příbuzenství. Muži, kteří byli pozváni z toho 

důvodu, aby se účastnili krevní msty, oplatili pozvání účastí na zamýšlené výpravě, neboť 

odmítnutím účastni na výpravě by ponížili svou čest. 
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3.2.3. Žena 

 

Dávání 

 Provdání ženy provázely patrně především tyto dva důvody: ženino zaopatření a čest. 

Nejčastěji ženu provdával otec, méně často pak bratr a v případě, že žena neměla ani otce, 

ani bratra, mohla její ruku nabízet její matka.178 V sáze se setkáváme s případem, kdy ženy 

provdává jejich babička, Unn Moudrá.179 Činí tak po smrti svého syna. Hlavním důvodem 

pro provdání vnuček je zde zřejmě jejich zaopatření. Rodiny ale velmi často hleděly na 

ženichovo postavení a na vztah, který s ním měly.180 Běžně čteme, že otec přijal žádost o 

dceřinu ruku, protože věděl, že je to čestná nabídka. Specifickým případem je pak v sáze 

provdání Melkorky za Þorbjǫrna Skrjúpa jejím synem Ólafem Pávem. Důvod pro svatbu je 

čistě pragmatický. Þorbjǫrn je po svatbě ochoten dát Ólafovi majetek na cestu do Irska, 

aby mohl na přání své matky navštívit svého děda.181 

Přijímání 

 Přijetí ženy obdarovaným čili jejím novomanželem bylo nejspíše nejčastěji 

motivováno sexuální přitažlivostí. Takový byl patrně případ Geirmunda, který dostal za 

ženu Þorgerð. Ještě před zasnoubením se dozvídáme, že se Geirmundovi Þorgerð líbí.182 

Neméně důležitá byla čest rodu. Muži se většinou ohlíželi na zájmy svých rodičů, když si 

vybírali nevěstu. Občas také nechávali rozhodnutí na otci. To je případ Óláfa Páva, který 

nechává svého otce Hǫskulda, aby mu ženu vybral.183 

Oplácení 

 Pouze jednou nalézáme v sáze konkrétní oplátku za darování ženy. Je jím majetek, 

který Óláf získává od Þorbjǫrna na cestu do Irska. Nutno však podotknout, že podoba 

tohoto sňatku byla poměrně neobvyklá, neboť měla téměř obchodní charakter. V ostatních 

případech mohlo být oplátkou pouze navýšení cti a ženino zaopatření. 
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3.2.4. Dítě 

Dávání 

 Nejčastějším důvodem pro dávání dětí příbuzným bylo patrně udržení dobrých 

sociálních vztahů. V sáze se v tomto případě setkáváme s výchovou dítěte u strýce 

z matčiny strany, u bratrance a také u babičky. Častěji se jedná o syna, k pěstounům se ale 

dostávaly i dívky. Bolli tak dává dceru Herdís na výchovu své matce Guðrún.184 V dalších 

případech je dítě dáno na výchovu kvůli usmíření mezi oběma stranami. Þorleik dává 

svého syna Bolliho bratru Óláfovi Pávovi, neboť jeho nabídku na výchovu synovce 

považuje za čestnou.185 Dítě zpravidla vychovávala rodina v nižším společenském 

postavení než rodina biologická.186 Koneckonců v sáze je tento zvyk objasněn.187 Guðrún 

dává svého syna příteli goðimu Snorrimu, neboť je po smrti svého manžela v nelehké 

situaci, a Snorriho nabídku tak přijímá.188 V tomto případě je pro Guðrún zřejmě 

důležitější snížení ekonomických nákladů než čest, kterou jí Snorri prokazuje. 

Přijímání 

 Bersi Soubojník si bere na vychování syna svého bratrance Óláfa Halldóra patrně 

proto, aby s příbuzným udržel dobré vztahy. Stejný důvod má nejspíše také Guðrún, když 

si bere na výchovu svou vnučku. Óláf si bere na vychování bratrova syna Bolliho, aby si 

ho usmířil. Goði Snorri přijímá Þórða Kočku, aby jeho matku potěšil. Ze stejného důvodu 

přijímá Hrefnin synovec jejího syna Ásgeira.189 V obou případech je matkám útěchou 

nejspíše především snížení ekonomických nákladů, nežli navýšení cti. 

 V sáze se také objevuje přijetí dítěte obchodního charakteru. Þórð si bere na 

vychování Hǫskuldova syna Óláfa, aby ho tak odměnil za budoucí pomoc s majetkovými 

problémy. Óláfa rovněž potřebuje proto, aby mu mohl odkázat své dědictví, které nechce 

odkázat příbuzným své bývalé ženy.190 

Oplácení 

 Óláfovi, který dal svého syna Halldóra bratranci Bersimu Soubojníku, a Bollimu, 

který dal svou dceru Herdís své matce Guðrún, mohlo být oplátkou za darování dítěte 
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udržení dobrých vztahů s obdarovaným a také snížení ekonomických nákladů rodiny. 

Hǫskuld kromě ekonomického ulehčení získává navíc pro syna do budoucna dědictví. 

Darování syna tak pro něj má charakter odměny. Þorleikovi je oplátkou za darování syna 

usmíření s bratrem. 

  

3.2.5. Zvíře 

Dávání 

 S darem v podobě zvířete se v sáze setkáváme dvakrát. V prvním případě dává koně 

Kotkel Þorleikovi, v druhém případě Bolli Kjartanovi. Kotkelova nabídka má trochu 

obchodní ráz, neboť Kotkel chce za koně Þorleikovu ochranu a pozemek. Bolli chce dát 

koně Kjartanovi pro příbuzenství (pobratimové) a zároveň přátelství. Jelikož si však vzal 

Bolli za manželku ženu, o níž věděl, že ji Kjartan miluje, nabídka koní mohla být činěna za 

účelem usmíření se.191 

Přijímání 

 Þorleik koně přijímá, neboť se mu líbí a ví, že jejich vlastnictvím jeho čest vzroste. 

Nakonec je tak ochoten Kotkelovi vyhovět. Kjartan naproti tomu koně nepřijímá, neboť 

přátelský poměr s Bollim po jeho svatbě s Guðrún je pro něj nepřijatelný.192 

Oplácení 

 Pro Kotkela je oplacením daru Þorleikova ochrana a pozemek, který mu Þorleik za 

koně slíbil.193 

 

3.2.6. Hmotný předmět 

Dávání 

 Jelikož se mnoho Islanďanů vydává v sáze do ciziny, velmi často se setkáváme 

s dary od krále. Královým důvodem pro obdarování cizince byla patrně především jeho 

čest a autorita. Aby si ji udržel, poskytoval dary, a tak zůstával vůči obdarovaným 

v nadřazeném postavení. Tak král Óláf Tryggvason obdarovává Kjartana pláštěm poté, co 

nad ním zvítězí v plavání. Mnohem častěji ovšem králové (a také královny) poskytovali 
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tzv. „dary na rozloučenou“. Většinou se jednalo o zbraně (meč, oštěp, sekyra), šperky 

(prsten, náramek) a oblečení (plášť). Tyto dary vždy posilovaly vážnost obdarovaného a 

mnohdy vzbuzovaly závist. Poměrně specifická je situace, kdy králova sestra obdarovává 

Kjartana šátkem, jejímž příjemcem nemá být on, ale jeho milá Guðrún.194 Dary na 

rozloučenou si poskytovali i Islanďané, ať už se jednalo o dar s vyhlídkou na podporu od 

obdarovaného či dar, jehož účelem bylo zaopatření muže v cizině. Prvnímu případu 

odpovídá situace, kdy Guðrún obdarovává Snorriho, protože očekává jeho pomoc 

v podobě výměny statku.195 Druhému případu pak odpovídá darování majetku Þorleikovi 

jeho otčímem Þorkelem Eyjólfssonem.196 

 V sáze nacházíme dále mnoho různých důvodů pro obdarování. Tak například 

Hǫskuld posílá Þórðovi Bučelovi dary, aby se nezlobil, že nezíská dědictví.197 Snaží se 

tedy o usmíření. Melkorka obdarovává prostřednictvím syna Óláfa Páva svého otce a 

pěstounku.198 Dary jsou v tomto případě poznávacím znamením. Kjartan dává šátek od 

královy sestry své nevěstě jako svatební dar.199 Snorri obdarovává Auðgísla sekyrou, aby jí 

mohl vykonat mstu.200 Geirmund Lomoz přináší dary Þorgerð, aby tak dosáhl toho, že mu 

bude zasnoubena její dcera.201 Þorkel pak v zimě zasypává přátele dary, neboť zpychl a 

chce si tak ostatní neustále zavazovat.202  

Přijímání 

 V sáze převažuje přijetí nad nepřijetím. Dary od krále či královny jsou přijaty vždy. 

Jednak se vždy jednalo o dary okázalé, jednak by jejich nepřijetí od níže postaveného bylo 

velmi nečestné. Přijetí pláště Kjartanem ovšem vyvolá mezi jeho přáteli nevoli, neboť to 

chápou tak, že se Kjartan příliš vydal do královy moci.203 

 Dary od Islanďanů jsou přijímány z rozličných důvodů. Může jím být usmíření 

(přijetí darů Þorkelem Bučelem), poznání daru, který byl zaslán jako poznávací znamení 

(přijetí daru králem Mýrkjartanem a pěstounkou) či víra, že přijetí daru přenese na 

obdarovaného štěstí hostitele204 (přijetí darů Þorkelovými hosty). V posledním případě 
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může být ovšem motivem pro přijetí darů také snaha o zachování přátelských vztahů 

s dárcem. 

 V jednom případě se setkáváme s nespokojeností s darem. Þorkel Eyjólfsson je 

nespokojen s dřevem, které mu král daroval, protože se mu zdá, že je ho málo.205 

S nepřijetím daru se pak setkáváme v případě, kdy Þorgils nepřijme dary nabízené Guðrún 

na usmířenou, protože se podle svých slov nechce spokojit s maličkostmi. Guðrún slíbila 

Þorgilsovi svou ruku jako oplátku za provedení krevní msty. Po splnění tohoto úkolu však 

Þorgilsovi sděluje, že si ho nevezme.206 

Oplácení 

 Dary od králů většinou opláceny nebyly, neboť k tomu nebyl morální důvod. 

V jednom případě se ale přesto s dary králům setkáváme, a to v situaci, kdy Óláf Páv 

obdarovává norského krále a královnu dary z Irska. Tento čin byl patrně skutečně oplátkou 

za loď a posádku, kterou pro něj král a královna předtím vypravili. Óláf tak mohl chtít 

královský pár odměnit za jejich dřívější pomoc, ale mohl si tak chtít také navýšit svou čest. 

Před návratem na Island se ovšem dluh znovu přesouvá na jeho stranu, neboť král ho 

obdaruje lodí.207 Dary na rozloučenou poskytované Islanďany oplaceny být mohly. 

Například Snorri, který byl předtím Guðrún obdarován, aby jí v budoucnu poskytl 

podporu, svůj slib splní a statek si s ní vymění.208 

 Hǫskuldovi je oplátkou Bučelovo usmíření. Geirmundovy dary poskytované Þorgerð 

se dočkají oplacení v podobě přímluvy Þorgerð u jejího manžela, což nakonec vede ke 

svatbě Geirmunda s jejich dcerou. Þorgerð byla zjevně dary potěšena a ke Geirmundovi 

chovala přízeň. Jako oplátku daru v podobě poznávacího znamení, který Óláf Páv věnuje 

Mýrkjartanovi, by bylo možné chápat to, že ho král přijme. Mýrkjartan tak patrně činí 

jednak kvůli zachování své cti, jednak kvůli prokázanému příbuzenství. Pyšný Þorkel 

získává za své časté obdarovávání vyšší čest. Neoplacení nastává v situaci, kdy je Gunnar 

odsouzený k vyhnanství, přijat Guðrún, která mu pak prostřednictvím manžela věnuje loď 

na cestu. Gunnar poděkuje a zároveň Guðrún a jejímu manželovi sdělí, že si je vědom své 

nemohoucnosti tak velkorysý dar splatit.209 
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3.2.7. Pozemek a hospodářství 

Dávání 

 Nejčastějším důvodem pro obdarování pozemkem či hospodářstvím bylo zjevně 

zaopatření obdarovaného. Z tohoto důvodu nejspíše obdarovává Unn svou vnučku územím 

Laxdal (Lososí údolí) poté, co ji provdá.210 Hǫskuld, který obdarovává svou otrokyni 

Melkorku hospodářstvím, tak činí ze stejného důvodu. Otrokyně u něj již nemůže pro 

neshody s jeho manželkou nadále bydlet.211 Jiným důvodem pro obdarování pozemkem je 

pak odměna za práci. Unn takto odměňuje své lidi212, přičemž její motivací může být 

navýšení cti. Zajímavou událostí, o které se sága zmiňuje, je darování celého ostrova 

mocným hersim králi Hákonovi. Zde je ve hře určitě hlavně čest, která musela být v očích 

ostatních značně zvýšena, pakliže si hersi dokázal „zavázat“ samotného krále.  

Přijímání 

 Všechny dary v podobě pozemku či hospodářství jsou přijaty nejspíše proto, že se 

jedná o dar poskytující člověku obživu a bezpečí. Obdarovaní si ovšem musí být vědomi, 

že se tak dárci zavazují. 

Oplácení 

 Oplátkou pro dárce mohla být snad jedině věrnost a poslušnost těch, kteří jím byli 

obdarováni. Pozemky k věrnosti velmi zavazovali, neboť neposlušní obdarovaní riskovali 

ztrátu přístřeší.  

3.2.8. Oběti bohům a dary mrtvým 

Dávání 

 V sáze se dvakrát objevuje zmínka o darech mrtvým do jejich mohyly. Jedná se o 

pohřeb Unn Moudré213 a Hǫskulda.214 Oba dva zemřeli přirozenou smrtí a na jejich počest 

byla uspořádána tryzna. V případě Unn ji vystrojil její vnuk, v případě Hǫskulda jeho 

synové. Dary do mohyly mohly být mrtvým dávány proto, aby jich tito na onom světě 

užívali. Dárci ale také mohli prostřednictvím darů vyjadřovat k mrtvému svůj vztah. 
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Oplácení 

 Konkrétní oplátku mrtví svým pozůstalým neposkytli. Na druhou stranu se však 

nedozvídáme ani o tom, že by po své smrti své pozůstalé nějak ohrožovali, jako to činí 

Hrapp v jiném úseku ságy. 

 

3.2.9. Pomoc v boji a podpora u sněmu 

Dávání 

 Pomoc v boji poskytovali příbuzní, přátelé a také svěřenci čili ti, za které měl pán 

domu zodpovědnost. Většinou se jednalo o pomoc v rámci krevní msty. Na společné 

výpravy často vyjížděli otec a syn, bratři, strýc a synovec, švagři, pobratimové i 

vzdálenější příbuzní. Na výpravu proti Bollimu, který zabil Kjartana, se tak například 

společně vydávají jeho bratři, synovec, strýc jednoho z bratrů, otcův přítel se svým 

švagrem, muž ubytovaný na otcovském statku a dokonce jeho matka, která jede s ostatními 

za účelem, aby je v boji povzbuzovala.215 Jednalo se tak zejména o morální povinnost, jejíž 

neplnění prostřednictvím nejbližších příbuzných znamenalo jejich rychlou ztrátu cti. Proto 

se výpravy proti Kjartanovi, svému pobratimu, účastní spolu s Guðrúninými bratry také její 

manžel Bolli, ačkoli k tomu nemá sebemenší chuť. Nezáleží na tom, že má svého 

pobratima Kjartana upřímně rád, protože je nucen reagovat potupné ponížení, které Kjartan 

způsobil Guðrúnině rodině.216 Jiný důvod pro účast na výpravě (výprava proti Helgimu) 

má potom Þorgils, který tak činí jen proto, že mu za to Guðrún přislíbila svou ruku. 

 S podporou v soudním procesu se setkáváme v případě, kdy Þórð Bučel podporuje 

svého bratrance Hrúta, protože mu je jasné, že Hrút se dožaduje dědictví právem. Þórð 

navíc chová nepřátelství k Hǫskuldovi, druhé straně sporu.217 

 

Přijímání 

 Až na jeden případ je pomoc v boji a v soudním procesu vždy přijata, neboť je 

potřebná. Pouze Þorleik odmítá pomoc svého strýce Hrúta, který zabíjí Eldgríma poté, co 

ho nachytá, jak Þorleikovi krade koně. Zatímco se Hrút domnívá, že svému blízkému 
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příbuznému prokazuje službu, Þorleik to považuje za velké ponížení, neboť si je jist, že by 

únosce přemohl sám.218 

Oplácení 

 Oplacení tohoto daru stejným darem, tedy pomoc v boji (či na sněmu) pomocí v boji 

(či na sněmu) jsem v sáze nenalezl. V případech, kdy byla výprava úspěšná, docházelo 

k navýšení cti u všech jejích účastníků. Právě navýšení cti by bylo možné chápat jako 

oplátku dárcům. V této sáze splní svůj účel všechny výpravy. Þorgils, který za vedení 

výpravy očekává svou oplátku v podobě Guðrúniny ruky, se tohoto daru nedočká, protože 

ho Guðrún oklame. 

 

3.2.10. Ponížení a urážka 

Dávání 

 V sáze nacházíme rozličné důvody pro ponížení druhého. Hǫskuld ponižuje svého 

bratra Hrúta, kterému odmítá vyplatit dědictví, jež mu právem náleží.219 Důvodem pro 

konflikt je tak zjevně lakota. Guðrúnin manžel Þorvald jí dá pohlavek za to, že se opět 

dožaduje nějakého skvostu.220 Roznětkou konfliktu je zde tedy Guðrúnina touha po 

nádheře. Vígdís udeří měšcem s penězi Ingjalda, protože chtěl, aby mu vydala svého 

příbuzného Pórólfa.221 Kotkelova rodina se cítí velmi ponížena, když Þórð její členy 

předvolává na sněm pro čarodějnictví a zlodějství.222 Eldgrím je ponížen Þorleikem, který 

mu odmítne prodat své koně nejspíše proto, že si jich váží.223 Značné ponížení potom 

způsobí Kjartan se svou družinou Ósvífrově rodině, když ji prostřednictvím zablokování 

všech východů z domu donutí tři dny konat potřebu uvnitř.224 Kjartan tak reaguje na krádež 

šátku, které se Ósvífrova rodina dopustila. Skutečným důvodem je ovšem zhrzená láska 

mezi Kjartanem a Guðrún, dcerou Ósvífra. 

Oplácení 

 Většina těchto negativních darů se oplacení dočkala, neboť Islanďanům čest 

nedovolovala nechat si ponížení líbit. Hrút si bere v bratrově nepřítomnosti polovinu 
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dobytka a následně v souboji poráží jeho čeleď. Guðrún se s manželem rozvede. Kotkel a 

jeho rodina zabíjí pomocí kouzel Þórða i s družinou. Eldgrím sáhne k násilnému uzmutí, 

protože se koní nehodlá vzdát.225 Ósvífrova rodina oplácí Kjartanovi ponížení jeho 

zabitím.226 Jediným případem z výše jmenovaných, který není oplacen, je ponížení 

Ingjalda prostřednictvím udeření měšcem do obličeje. Ingjald toto ponížení Guðrún nijak 

nevrací a odjíždí. Uhození ženy bylo zjevně považováno za nečestné. 

 

3.2.11. Zabití a zranění 

Dávání 

 Dvěma nejčastějšími důvody pro zabití či zranění bylo ponížení a zabití příbuzného 

či přítele. Z důvodu ponížení je zabit Hall, který nerozdělí společný úlovek, ačkoli má část 

patřit Þorólfovi a navíc si s sebou na cesty vybere jiného rybáře. Velikost jeho úlovků se 

přitom nezmění. Takové ponížení Þorólf neunese a Halla zabije.227 Bolli zabíjí svého 

pobratima Kjartana, aby tak zachoval čest rodiny své manželky. Její rodina byla ponížena 

Kjartanem, když jim zablokoval všechny východy z domu. Nutno podotknout, že Bolli je 

ke svému činu prostřednictvím zachování cti vyloženě nucen. Ve skutečnosti se ale velmi 

trápí tím, že musí zabít svého pobratima, kterého má stále rád. Ihned po zabití Kjartana 

Bolli svého činu velmi lituje.228 Přesto je Bolli po delší době zabit Kjartanovými bratry a 

jeho dalšími příbuznými.229 Jedná se tak o oplátku za zabití, kterých je v sáze vícero. 

 Dále v sáze nacházíme případ zabití jakožto pomstu za neposkytnutí pomoci v boji. 

Z tohoto důvodu zabíjí Halldór Þorkela, který namísto toho, aby Halldórovu bratru 

Kjartanovi pomohl, celý souboj jen sledoval a bavil se tím.230 Zajímavá jsou zabití, která 

provádí Hrapp po své smrti. Mrtvý Hrapp zabíjí nejprve velkou část své čeledi a následně 

své dědice. V sáze je při představování postavy Hrappa zmíněno, že se jedná o 

nesnášenlivého člověka a že se mu proto říká Násilník. Po své smrti se však Hrapp stává 

ještě nebezpečnějším. Jako důvod pro zabití členů jeho rodiny lze tak uvést jedině to, že 

Hrapp je zlým člověkem.231  
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Oplácení 

 O oplátce za Hallovo zabití se v sáze nedozvídáme. Þorólfovi, který ho zabil, se totiž 

podaří nalézt úkryt u své příbuzné Vígdís.232 Zabití Kjartana Bollim (Ósvífrovým zetěm) 

však oplaceno je. Nejprve jsou Kjartanovými bratry zabiti Þórhallini synové, kteří se na 

zabití Kjartana podíleli. Kjartanův otec následně dosahuje odsouzení Ósvífrových synů 

k vyhnanství. Teprve poté zabíjejí Bolliho Kjartanovi bratři spolu s dalšími příbuznými.233 

Motivace je jednoznačná. Je jí obhájení cti rodiny. 

 Hrappova zabití se oplátky nedočkají, neboť Hrapp je již po smrti a není tedy možné 

se mu pomstít. Oplaceno rovněž není zabití Hrútova otroka Hǫskuldovým synem. 

Důvodem pro neoplacení je právo na Hǫskuldově straně. Hospodářství propuštěného 

otroka se nacházelo na Hǫskuldově půdě, ačkoli to nebylo Hrútovým záměrem.234 Þórð, 

který je svou ženou zraněn mečem, se také nemstí, ačkoli jeho tchán tak chce učinit. Þórð 

po svém zranění ostatním sděluje, že jeho bývalá žena pouze dělala to, co musela.235 

Zřejmě tak považuje její pomstu za ponížení v podobě rozvodu, jehož iniciátorem byl on, 

za oprávněnou. 

 

3.2.12. Násilné uzmutí a krádež 

Dávání 

 V příběhu se odehrává krádež třikrát. Prvním případem je uzmutí Þorleikových koní 

Eldgrímem, který tak činí jednak proto, že se mu koně líbí, jednak proto, že mu je jejich 

majitel odmítl prodat.236 Druhým případem je pak krádež meče a posléze šátku Ósvífrovou 

rodinou na hostině. Meč patřil Ólafovi, šátek jeho manželce Hrefně. Důvodem krádeže je 

pomsta zhrzené Guðrún, která si ve skutečnosti přeje být na Hrefnině místě. Po krádeži 

šátku Guðrún Kjartanovi nepřímo naznačuje, že si šátek vzala, protože má za to, že jí 

patří.237 

Oplácení 

 Eldgrímův pokus o uzmutí koní mu je oplacen tvrdě. Þorleikův strýc Hrút ho zabije, 

ještě než stačí koně odvést, neboť nechce dopustit, aby byl jeho synovec okraden. Krádež 
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meče oplacena není, protože ačkoli je Kjartan pro ztrátu pochvy meče mrzutý (meč je 

nalezen), jeho otec mu domluví, že oplácení takového malicherného činu by se jevilo jako 

směšné. Krádež šátku je však již příliš, a proto následuje Kjartanovo ponížení Ósvífrovy 

rodiny v podobě donucení jejích členů konat potřebu uvnitř domu. 

 

3.3. Sága o Njálovi 

3.3.1. Hostina 

Dávání 

 Nejčastěji se v sáze setkáváme se svatební hostinou. Ta je pořádána spíše u otce 

nevěsty než u otce ženicha. Mezi pozvanými jsou samozřejmě vždy příbuzní, většinou také 

přátelé a u větších hostin i sousedé. Svatební hostiny Þorvalda a Hallgerð se účastní 

například mezi jinými bratr nevěstina otce, nevěstin strýc a také pěstoun.238 Na svatbu 

Hallgerð a Gunnara, která se koná tentokrát u ženicha doma, jsou pozváni kromě 

Gunnarova nejlepšího přítele Njála a jeho lidí a Hallgerðiných příbuzných také lidé z jejich 

kraje.239 Patrně se tak jedná o nákladnější hostinu. Je však jisté, že čím více hostů se 

hostiny zúčastnilo, tím více vzrostla hostitelova čest. Na rozdíl od Ságy o Gíslim a Ságy o 

lidech z Lososího údolí se zde málo setkáváme s obdarováním na rozloučenou, které po 

svatební hostině zpravidla probíhalo. Tento prvek nechybí v případě hostiny u příležitosti 

svatby Þorvalda a Hallgerð, kdy se Hallgerðin otec Hǫskuld svého bratra dotazuje, zda 

nemá k věnu ještě přidat nějaké dary. Jeho bratr ho však od toho zrazuje, neboť tuší, že 

Hǫskuld bude muset za Hallgerðinu chamtivost ještě mnoho zaplatit. 

 Přátelské hostiny tu pořádá orknejský jarl a jeho syn. Poté, co Njálovi synové a jejich 

přítel Kári (který je zároveň jarlovým přítelem) pomohou jarlovi porazit Skoty, uspořádá 

jarl hostinu, na které také všechny přítomné bohatě obdaruje.240 Jarlův syn Eirík pak zve 

Njálovy syny a Káriho k sobě, neboť se domnívá, že by měli dostat zadostiučinění za 

příkoří, která od jeho otce utrpěli. Následně pořádá Eirík hostinu na počest Káriho. On i 

Njálovi synové jsou Eiríkem na hostině rovněž obdarováni.241  

 Zvláštním typem hostiny je Mǫrðova tryzna za otce, kterou ale Mǫrð využije k tomu, 

aby se spřátelil s pozvanými Njálovými syny. Budování přátelství je však součástí 
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zlomyslného plánu, jehož cílem je pomsta jednak Njálovým synům, jednak goðimu 

Hǫskuldovi, Njálovu chovanci, ke kterému přešlo od Mǫrða (spravujícího otcovo godství) 

mnoho lidí.242 

 Na konci příběhu se pak setkáváme s vánoční hostinou, kterou organizuje orknejský 

jarl Sigurð. Zde se již jedná o oslavu křesťanského svátku.243 

Přijímání 

 Pozvaní hosté se na svatební hostinu většinou dostaví, ačkoli někteří se zdráhají 

pozvání přijmout. Tak činí Hrút, nevěstin strýc, který zná nevěstinu nepříliš dobrou 

povahu. Hostiny se však přesto zúčastní, neboť ví, že jeho bratr to pokládá za čest.244 Njál 

rovněž nemá radost ze sňatku marnotratné Hallgerð a jeho nejlepšího přítele Gunnara. 

Hostiny se ale také účastní. Njálovi synové přijímají pozvání na Mǫrðovu hostinu dobře, a 

to i přesto, že je jejich otec varuje před oplátkou, kterou mu budou muset jeho synové 

dát.245 Hostiny orknejského jarla se účastní kromě jeho družiny a švagra také král Sigtrygg, 

jehož úkolem je přimět jarla, aby mu pomohl v chystaném boji proti králi Brjánovi.246 

Oplácení 

 Oplátkou pro „dárce“ svatebních hostin bylo jednak navýšení jejich cti, jednak 

upevnění sociálních vztahů s druhou rodinou, což bylo v severské společnosti založené na 

krevní mstě nesmírně důležité. Jarlovi Sigurðovi je oplátkou nejen navýšení cti, ale také to, 

že Njálovi synové následně vstupují do jeho družiny. Ti tak činí zjevně kvůli své cti. Mǫrð 

po své tryzně navštěvuje Njálovy syny a prostřednictvím získání jejich důvěry dosahuje 

nakonec svého: zabití jak goðiho Hǫskulda, tak Njálových synů.247 Vánoční hostina je 

jarlovi Sigurðovi oplacena snad jen prostřednictvím navýšení jeho cti. Král Sigtrygg ho 

přiměje k tomu, aby s ním jel do bitvy.248 Ta je však neúspěšná a jarl v ní ztrácí život.249 
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3.3.2. Pozvání a pohoštění  

Dávání 

 Asi nejčastěji se v sáze setkáváme s pohoštěním a pozváním od jarla či krále. Dánský 

král Harald Gormsson zve k sobě Gunnara právě proto, že ví, že je to vážený muž.250 

Norská královna Gunnhild pak k sobě zve Ǫnunda a jeho synovce Hrúta, vůči kterému 

posléze projevuje svou náklonnost.251 

 Dalším běžným důvodem pozvání je přátelský či příbuzenský vztah hostitele k hostu. 

Njál zve Gunnara, protože se jedná o jeho nejlepšího přítele. Pozváním mu tak dává 

najevo, že přátelství trvá.252 Brynjólf Svárlivý je pak Gunnarem přijat jen proto, že se jedná 

o příbuzného jeho ženy, která ho tajně pozvala. Gunnarova čest mu zkrátka nedovoluje 

nepřijmout manželčina příbuzného, ačkoli o něm ví, že se jedná o špatného člověka.253 

V sáze dále nacházíme případy, kde byla důvodem k přijetí zjevně jen dárcova čest. Pouze 

z důvodu udržení vlastní cti hostí Njálův tchán Ásgrím Flosiho a jeho družinu, ačkoli ví, že 

se jedná o Njálovy úhlavní nepřátele. Flosi tento důvod v sáze explicitně zmiňuje.254 

 Někdy byl důvod pro pozvání zcela pragmatický. Například Hall zve mnoho lidí 

k sobě, aby jim rozprodal své zboží.255 Velmi často zvali také muži své příbuzné po jejich 

návratu z cesty. Hrút zve takto svého strýce, aby u něj zůstal přes zimu.256 

Přijímání 

 Pozvání králem či jarlem je zpravidla přijímáno, protože vzhledem k panovníkovu 

vysokému postavení by bylo odmítnutí velmi nečestné. Navíc muži mohli očekávat, že 

panovník je zahrne poctami a obdaruje na rozloučenou. V případě pozvání norskou 

královnou Gunnhild Islanďané okamžitě její nabídku přijímají, neboť vědí, že odmítnutí by 

znamenalo jejich vyhnání ze země, zatímco přijetí jim pravděpodobně umožní dosáhnout 

jejich cíle – získat zadržené dědictví.257 

 Muži obvykle také přijímají pozvání jejich příbuznými po svém návratu z cesty. 

Většinou je příbuzní zvou k sobě na zimu. V jednom případě se setkáváme s odmítnutím, 

avšak důvodem není nepřátelství, ale pragmatická nutnost. Strýc, který se právě vrátil 
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z ciziny, nepřijímá pozvání od svého synovce Hrúta. Namísto toho mu sděluje, že právě 

zemřel Hrútův bratr, a proto by se měl Hrút co nejrychleji přihlásit o své dědictví. Jinak 

hrozí, že se ho ujmou jeho nepřátelé.258 Odmítnutím pozvání tak strýc prokazuje svému 

synovci dobrodiní. Pozitivní ráz má také Gunnarovo přijetí pozvání Njálem. Gunnar tak 

potvrzuje trvání vzájemného přátelství.259 Unn, která je Gunnarovým příbuzným, má spíše 

pragmatické důvody pro návštěvu. Tou je žádost Gunnara o pomoc s vymáháním věna.260 

Zajímavou událostí je rovněž Káriho návštěva Flosiho na konci příběhu. Tito muži stáli 

v boji, který se dříve odehrál na sněmu, na opačné straně. Kári přesto Flosiho navštěvuje, 

protože chce vyzkoušet jeho šlechetnost. Návštěva se potom odehrává ve zcela přátelském 

duchu a Kári zůstává přes zimu.261 

Oplácení 

 Pozvání jarlem či králem bývá zpravidla opláceno vstupem do jeho družiny či 

vojenskou pomocí. Tak Njálovi synové Grím a Helgi pomáhají orknejskému jarlovi v boji 

proti Skotům.262 Zjevně se mu po jeho přijetí cítili být zavázáni. Mohli si být také jisti, že 

vítězství jim bude ke cti. Přátelská pozvání bývají také často oplácena. V sáze se dočítáme 

o vzájemných návštěvách Njála a Gunnara a dále Njálových synů a goðiho Hǫskulda.263 

Také Flosiho pohoštění je oplaceno, a to prostřednictvím Káriho přátelství. Ačkoli stáli oba 

muži ve velkém sporu proti sobě, nyní již Kári vůči Flosimu zášť necítí a uzavřít s ním 

spojenectví může být jedině výhodné, neboť Flosi je znamenitým předákem. Naopak 

Gunnar se za svou pohostinnost vůči Brynjólfovi oplátky nedočká, neboť mu tento muž 

pro svou špatnou povahu způsobí jen problémy. 

 

3.3.3. Žena 

Dávání 

 Ženu provdávají v sáze téměř vždy otcové a to poté, co potencionální ženich požádá 

o dceřinu ruku. Otcové se vždy ohlížejí na ženichovu vážnost a bohatství a často také na 

zájem dcery. Hǫskuld, který provdává svou dceru Hallgerð za jejího prvního muže 
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Þorvalda, se na její názor neptá. Nato ho dcera nařkne z toho, že ji nemá rád.264 Poté, co ji 

provdává za jejího druhého muže Glúma, se však již na její zájmy ohlíží a vyžaduje její 

souhlas.265 Na konci příběhu provdává Flosi svou neteř za Káriho poté, co spolu oba muži 

sjednají plné narovnání.266 Sňatek je tak možné chápat jako jisté stvrzení přátelského 

poměru mezi Kárim a Flosim. V jednom případě se setkáváme se sňatkem, jehož důvodem 

je především zaopatření. Steinvǫr po smrti svého manžela nutně potřebuje hospodáře, a 

proto přiměje Nora Þorgríma, aby zůstal. To se jí podaří díky nabídnutí ruky své dcery 

Guðrún.267 

Přijímání 

 Muži velmi často přijímají ženu, kterou jim předem vybral jejich příbuzný, nejčastěji 

otec. V této sáze se setkáváme také s případy, kdy ženu vybírá bratr a pěstoun. Hrút si bere 

Unn na radu svého bratra.268 Hǫskuld Þráinsson například přijímá ženu Hildigunn poté, co 

mu ji doporučí jeho pěstoun Njál.269 Motivací k sňatku Nora Þorgríma s dcerou hospodyně 

je nejspíše sexuální přitažlivost a majetek. Kári přijímá na konci svou ženu na důkaz 

přátelství s jejím otcem. 

Oplácení 

 Oplátkou za „darování“ ženy mohlo být jejich rodinám navázání či upevnění již 

existujících přátelských vztahů s rodinou ženicha. To pak mělo za následek vzájemnou 

podporu. Tímto způsobem se upevní přátelství mezi Ásgrímovou a Njálovou rodinou poté, 

co Ásgrím provdá svou dceru za Helgiho Njálssona.270 Rovněž pro Flosiho je odměnou za 

„darování neteře“ přátelství s jejím ženichem. Steinvǫr, která provdala svou dceru 

z pragmatického důvodu, získává oplátku v podobě převzetí jejího statku dceřiným 

ženichem.  

 V sáze také nacházíme případy, kdy „dar“ oplacen není. Dělo se tak především 

v situacích, kdy se manželství ukázalo jako nešťastné. Tak tomu bylo například mezi 

Hrútem a Unn, kde bylo manželství ukončeno rozvodem a Unnině rodině nebylo zpět 

vyplaceno věno.271 Dále se jednalo o soužití mezi Hallgerð a Þorvaldem, které skončilo 
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zabitím Þorvalda manželčiným pěstounem.272 V tomto případě k upevnění přátelských 

vztahů mezi Hallgerðinou a Þorvaldovou rodinou nedošlo. 

 

3.3.4. Dítě 

Dávání 

 Hlavní motivací pro dávání dětí pěstounům je zjevně upevnění přátelských vztahů 

mezi příbuznými. Ásgrím tak dává svého syna Pórhalla otci svého zetě.273 Þorgerð dává 

svého syna Hǫskulda švagrovi Ketilovi. Předtím se však ujistí, že Ketil synovi vyplatí po 

jeho svatbě věno a že v případě jeho smrti ho pomstí.274 

Přijímání 

 Ketil si bere na výchovu synovce Hǫskulda proto, že chce jeho matce dokázat, že 

měl jejího manžela (a svého bratra) opravdu rád. Její manžel byl totiž zabit Skarpheðinem, 

synem Ketilova tchána. Njál se pak ihned po svatbě svého syna Helgiho ujímá výchovy 

Þórhalla, syna Ásgríma, který je nyní Helgiho tchánem. V obou případech jde zejména o 

upevnění přátelských vztahů mezi oběma aktéry. Njál následně učiní z Þórhalla největšího 

znalce zákona na Islandu.275 Je možné, že i tohle byl jeho důvod pro pěstounství – chtěl si 

zajistit následovníka. Zajímavé ovšem je, že zákony nevyučoval některého ze svých synů. 

Poměrně neobvyklý je pak případ, kdy se Njál nabídne za pěstouna Hǫskuldovi 

Þráinssonovi.276 Činí tak pravděpodobně proto, že k chlapci chová pro jeho dobrou povahu 

sympatie. Hǫskuld je však již chovancem Ketila, a proto nelze jasně určit, kdo je vlastně 

„dárcem“ dítěte. Může jím být jak jeho dosavadní pěstoun, tak jeho matka, která ho 

předtím „darovala“ Ketilovi. 

Oplácení 

 Pro Ásgríma mohlo být oplátkou kromě snížení jeho ekonomických nákladů také 

navýšení vážnosti, jehož příčinou bylo právní vzdělání jeho syna, které mu poskytl pěstoun 

Njál. Þorgerðinou oplátkou bylo dále zaopatření jejího syna a usmíření se s Njálovou 
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rodinou. Hǫskuld získal později díky Njálovi godství277, což mohlo znamenat zvýšení 

vážnosti také pro jeho matku. 

 

3.3.5. Zvíře 

Dávání 

 Zvíře bylo obvykle darováno jako důkaz přátelství. Ólaf věnuje svému švagru a 

dobrému příteli Gunnarovi psa Sáma, aby ho ochraňoval.278 Skarpheðin obdarovává 

Hǫskulda, chovance svého otce, koňmi a klisnou, aby ho ujistil svým přátelstvím.279 

Rúnólf je při své návštěvě u Otkela obdarován býkem.280 

Přijímání 

 Dar je ve všech případech přijat. Důvodem je patrně vždy přátelství. 

Oplácení 

 O konkrétním oplacení daru v podobě zvířete se dozvídáme pouze v případě Rúnólfa, 

který zve Otkela na návštěvu. Je však pravdou, že tato návštěva mohla být oplátkou za 

samotné Otkelovo pohoštění a nikoli za býka. Ostatním dárcům mohlo oplátkou jedině 

upevnění přátelských vztahů s obdarovaným. 

 

3.3.6. Hmotný předmět a potraviny 

Dávání 

 Také v této sáze poměrně často nacházíme případy, kdy jsou dary poskytovány na 

rozloučenou. Poskytují je jak panovníci, tak Islanďané. Ačkoli je špatná úroda, dostávají 

na cestu Hrút od královny Gunnhild a Gunnar od jarla Hákona mouku.281 Na jiném místě je 

Hrút královnou obdarován lodí s posádkou, ke které patří také zdatný bojovník Úlf 

Nemytý.282 Hlavním důvodem pro obdarování Islanďanů je zde jistě udržení autority, a 

proto panovníci obdarovávají muže bohatě i v době nedostatku. Dary na rozloučenou 

poskytované Islanďany měly vícero důvodů. Hallgerð obdarovává při opouštění svého 
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statku čeleď nejspíše proto, aby se jim odměnila za práci.283 Svou roli ale pravděpodobně 

hraje také udržení cti. Porkel a Hólmstein dávájí Flosimu dary na rozloučenou, aby ho tak 

ujistili svou podporou na sněmu.284 Zajímavou situací je také Gunnarovo obdarování krále 

lodí a dalším bohatstvím předtím, než odpluje zpět na Island. Je možné, že Gunnar si chtěl 

kromě navýšení cti krále také usmířit, protože nedal na jeho přemlouvání, aby zůstal 

v Norsku.285 Dary na usmířenou jsou ostatně jinak běžné. Hrút z tohoto důvodu 

obdarovává Ósvífra pláštěm. Činí tak poté, co jeho bratr Hǫskuld vyplatí Ósvífrovi pokutu 

za zabití syna, kterému velmi přispěla jeho dcera.286 Dary, které jsou Snorrimu poskytnuty 

Ásgrímovými lidmi poté, co tento předák sjedná mezi nimi a Flosiho lidmi příměří, by také 

bylo možno chápat jako dary stvrzující příměří. Mohly by být ale také chápány jako 

odměna za pomoc, kterou Snorri lidem svou arbitráží poskytl.287 Charakter odměny má 

také dar v podobě mouky, kterým Hrút obdarovává bratra Hǫskulda za to, že se v době 

jeho nepřítomnosti staral o jeho statek.288 

 Další obvyklou položkou jsou dary poskytované pro přátelství s obdarovaným. Tak 

Njál v době nedostatku obdarovává svého nejlepšího přítele Gunnara senem a 

potravinami.289 Specifické je obdarovávání z důvodu útěchy a přízně. Například Hrút dává 

prsten chudému chlapci poté, co ho jeho bratr Hǫskuld udeří, protože si z něj tropil 

žerty.290 Hrút tak chce nejspíše chlapce utěšit. S obdarováváním dětí se v ostatních 

analyzovaných ságách nesetkáváme. Rovněž obdarování otroka je velmi neobvyklé. Otkel 

obdaruje nožem a pásem bratrova otroka, který mu lichotí tím, že mu sdělí své přání stát se 

jeho otrokem.291 Zajímavou událostí je obdarování práva znalého Eyjólfa Flosim na sněmu 

náramkem. Flosimu se tímto způsobem podaří Eyjólfa přemluvit, aby jeho družinu na 

sněmu podporoval.292 V sáze pak nacházíme ještě jeden zvláštní případ. Tím je obdarování 

Þangbranda, zvěstovatele nové víry na hostině Gestem poté, co jsou hosté přesvědčeni 

k přijetí křesťanství.293 Gest tak nejspíše činí proto, že cítí vůči Þangbrandovi vděk za to, 

že mu umožnil vstoupit pod ochranu mocného Boha.  
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Přijímání 

 Královské dary byly vždy přijaty, neboť jejich nepřijetí by bylo považováno 

vzhledem ke královu vysokému postavení za nečestné. Ačkoli mouka není právě okázalým 

darem, její přijetí muselo být přesto velmi výhodné, a to z ekonomického hlediska. Také 

v ostatních výše jmenovaných případech byly dary přijaty. Důvody byly rozličné. Flosi 

přijímá Þorkelovy a Hólmsteinovy dary, protože ho právě ujistili svou podporou. Král 

Harald Gormsson přijímá Gunnarovu loď nejspíše z důvodu cti. Ósvífr přijímá plášť kvůli 

smíru a snad také proto, že se mu dar líbí. Kvůli potěšení z hezkého daru přijímá nejspíše 

dítě prsten a otrok nůž. Tento důvod má jistě Eyjólf, který poté, co je obdarován 

náramkem, velmi pozmění svůj názor na dárce. Kári přijímá meč od Gizura nejspíše 

především proto, aby jím mohl pomstít Njála.294 Gunnarovo přijetí Njálovy hmotné 

pomoci je motivováno nouzí. Dary byly dále často přijímány jako stvrzení přátelství 

s dárcem či jako zasloužená odměna za pomoc. 

Oplácení 

 Dary od králů většinou opláceny nebyly, neboť k tomu nebyl morální důvod. Naopak 

dary králi opláceny byly. Král obdarovaný Gunnarem na rozloučenou lodí, dává Gunnarovi 

několik kusů oblečení. Činí tak evidentně proto, aby se Gunnar vůči němu stal dlužníkem, 

a tedy podřízeným. Oplátkou za plášť darovaný Ósvífrovi je Hrútovi jeho usmíření. 

Hrútovo darování mouky bratrovi již oplaceno je, protože Hǫskuld se postaral o jeho 

statek. Stejně tak je již oplacena Snorriho pomoc ve formě arbitráže a Þangbrandovo 

pokřtění přítomných hostů. Prsten darovaný chlapci pak vynáší Hrútovi velkou vážnost.295 

Flosimu se jeho náramek vrací ve formě Eyjólfovy právní pomoci.296 Otkelovi se ovšem 

obdarování otroka nevyplácí, neboť poté, co se otrok dostane k němu, začne zahálet.297  

 

3.3.7. Pozemek a hospodářství 

Dávání 

 S darováním hospodářství se setkáváme v případě Þráina a Hrappa. Þráin zachrání 

Hrappa před jarlem a posléze u něj Hrapp pobývá přes zimu. Na jaře pak dostává od Þráina 
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vlastní pozemek.298 Důvodem pro obdarování mohlo být to, že Þráin chtěl Hrappovi ukázat 

svou velkorysost, ale také to, že se Þráin s Hrappem pro jeho nepříjemnou povahu ve 

vlastním domě nesnesl.  

Přijímání 

 Hrapp hospodářství z nouze přijímá. 

Oplácení 

 Þráin se žádného oplacení nedočká, protože s Hrappovým příchodem se vše zhorší. 

Navíc se proslýchá, že Hrapp má poměr s Þráinovou ženou. 

 

3.3.8. Oběti bohům 

Dávání 

 Sága se dvakrát zmiňuje o pohanské oběti. Heðin Kouzelník vykonává velkou 

pohanskou oběť poté, co ho pohané podplatí, aby zabil křesťanského misionáře spolu 

s jeho muži.299 Bróðir, který odpadne od křesťanské víry, obětuje pohanským duchům.300 

Oplácení 

 Heðinova oběť je skutečně oplacena. Pod misionářovým koněm se na cestě otevře 

propast. Muž se však zachrání.301 Bůh byl tak zjevně s Heðinovou obětí spokojen. 

Oplácení pohanskými duchy Bróðirovi není jisté. 

 

3.3.9. Pomoc v boji a podpora na sněmu 

Dávání 

 Dávání daru v podobě pomoci v boji a podpory na sněmu bylo pravděpodobně 

nejčastěji motivováno ctí. Pomoci příbuznému bylo morální povinností. Výpravy či boje se 

velmi často společně účastnili otec a synové (Starkað a jeho synové v boji proti 

Gunnarovi), bratři (Hallbjǫrn brání svého bratra před Gunnarem), tchán a zeť (Kári se 

brání společně se svým tchánem Njálem, ačkoli může ihned uprchnout), švagři (Kári 

bojuje po boku svých švagrů až do konce) a strýc a synovec (Þráin Sigfússon a Gunnar 
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Lambason).302 Některé muže přiměl k pomoci někdo z jejich příbuzných. Jednalo se o 

situace, kdy muž nepociťoval, že by se ho spor či výprava týkala, kdy neměl zájem pomoci 

například pro nepřátelství s některým příbuzným či kdy se jednalo o zbabělce. Nor Þóri 

odmítá žádost pána domu a zároveň svého tchána Egila o pomoc v boji proti Gunnarovi. 

Nor argumentuje, že proti Gunnarovi nic nemá, a pomsta se ho tudíž netýká. Následně je 

však vyprovokován svou tchýní, která ho nařkne ze zbabělosti.303 

 Sága se dále zmiňuje o pomoci jarlovi. Tu poskytují Kári a Njálovi synové, kteří 

pomohou jarlovi porazit Skoty.304 Také Flosi podpoří jarla tím, že mu na cestu do bitvy dá 

své muže.305 Všichni muži, kteří jarlovi pomáhají, jsou v jeho družině, a je tedy vysoce 

pravděpodobné, že tuto pomoc chápali především jako povinnost. Pomoc v boji v sáze 

poskytuje také hostitel hostu. Kári, který se ubytuje u Bjǫrna Bílého, záhy žádá svého 

hostitele o pomoc se mstou. Bjǫrn neváhá, ale spíše než kvůli cti jedná asi na základě své 

příliš velké sebedůvěry.306 Ve velké bitvě na konci ságy dostává král Sigtrygg pomoc od 

jarla Sigurða a Bróðira. Oba muži tak nečiní pro čest, ale s vyhlídkou na odměnu v podobě 

irského království.307 

 Podporování příznivců na sněmu je v Sáze o Njálovi časté, neboť její autor se 

evidentně o právní procesy zajímal. Objevuje se zde pomoc jak v podobě žaloby, tak 

v podobě podpory příslušné strany na sněmu. Žalobu vznáší v sáze Gunnar, který tak 

pomáhá své příbuzné Unn vymoci na jejím bývalém manželovi věno.308 Podporu na sněmu 

poskytují stejně jako v případě pomoci v boji nejčastěji příbuzní a přátelé. Gunnar 

například poskytne u soudu podporu Ásgrímovi, který je otcem snachy jeho nejlepšího 

přítele Njála.309 Zde se tedy jedná o podporu pro přátelství. V družině, která byla na sněmu 

ochotna zasáhnout do sporu pomocí zbraní, byli ale jinak téměř vždy také příbuzní. 

Například Njála podporují v jeho při mezi jinými jeho synové, zeť, tchán, chovanec a 

bratranci.310 Často pomáhali i vzdálenější příbuzní. Flosi, který vede při za svého zabitého 

zetě Hǫskulda, má mezi svými příznivci kromě Hǫskuldova otce také jeho strýce a 
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bratrance.311 Někdy bylo nutné si podporovatele pro při vyhledat. To činí například Njálovi 

synové, když na sněmu sbírají posily proti Flosiho družině.312 

Přijímání 

 Zřídkakdy se stávalo, že pomoc v boji nebyla přijata. Mohlo tomu tak být například 

v situaci, kdy se muž či muži cítili sami dostatečně silní na to, aby nepřítele porazili a 

žádnou další pomoc již nepotřebovali. Příliš velká družina mohla budit dojem zbabělosti. 

V sáze jsem však tento případ neobjevil.  

 Pomoc v podobě podpory na sněmu byla samozřejmě také obvykle přijata, protože 

čím více podporovatelů muž na sněmu měl, tím větší šance byla, že se mu spor podaří 

vyhrát.  V sáze se ale setkáváme s poměrně zajímavou situací, kdy se Flosi snaží získat pro 

svůj spor co nejvíce podporovatelů. Takto se také snaží získat Bjarniho, kterému za pomoc 

nabízí peníze. Bjarni však takový úplatek odmítá a Flosimu sděluje, že mu tuto pomoc 

poskytne pro přátelství. Flosi tím však není úplně nadšen, neboť si uvědomuje, že Bjarni 

tímto způsobem přenesl dluh na něj. Znamená to, že Flosi bude nucen později Bjarnimu 

jeho pomoc vrátit. Do té doby je mu zavázán.313 

Oplácení 

 Pro mnoho hrdinů je oplátkou za pomoc v boji či na sněmu pouze čest, která se jim 

zvýší v případě, že je boj či spor vyhrán. Tak tomu je u Gunnara, kterému se podaří vyhrát 

spor pro svou příbuznou Unn. Za svůj čin získává nejen větší vážnost, ale také si tím Unn 

spolu s jejími příbuznými zaváže, což mu může být ku prospěchu.314 V sáze nalézáme i 

konkrétnější podobu oplátky. Poté, co Kári a Njálovi synové pomohou jarlovi porazit 

Skoty, pořádá pro ně jarl hostinu, kde jsou jím také obdarováni.315 Odměnu za svou pomoc 

na sněmu získává také předák Guðmund Mocný, který je posléze svými příznivci pozván 

na návštěvu a obdarován.316 Gunnar po vyhraném sporu rovněž obdaruje přátele, kteří ho 

podporovali.317 Ásgrím, kterému Gunnar pomůže vyhrát spor, jím je následně pozván na 

léto k sobě domů.318 Obdarovaní v těchto případech dar oplácí především z toho důvodu, 

že jsou dárci za jeho potřebnou pomoc vděčni a chtějí jim dát tento vděk najevo. 
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 Někdy se stávalo, že pomoc oplacena nebyla, alespoň ne ve světě živých.319 Tak 

tomu bylo v situacích, kdy byl boj či spor prohrán. Flosiho muži tak například ani 

nedostávají za svá zranění pokutu.320 Na konci příběhu posílá Flosi své muže s jarlem do 

bitvy, avšak nikdo z nich nepřežije.321 I tato pomoc tak zůstává neoplacenou.  

 

3.3.10. Ponížení a urážka 

Dávání 

 V sáze se několikrát setkáváme s urážkou či ponížením ženy, a to v podobě 

fyzického i slovního napadení. Þorvalð například udeří svou ženu, protože je příliš 

chamtivá.322 Gunnar dá své ženě Hallgerð políček za to, že zjevně kradla.323 Bergϸóra pak 

uráží Hallgerð tím, že ji nařkne, že nechala zabít svého muže.324 

 Rovněž muži byli v sáze několikrát poníženi slovy. Vždy se jednalo buď o hanlivá 

slova, nebo o posměch. Hallgerð prostřednictvím Sigmunda nechává na Njála a jeho syny 

složit posměvačné verše325, neboť je svárlivé povahy a objektem její záště je již déle 

Njálova rodina, ve které má naopak zalíbení její manžel Gunnar, Njálův nejlepší přítel. 

Flosi uráží Njála na sněmu tím, že mu naznačí, že vypadá jako žena.326 Činí tak nejspíše 

proto, že není ochoten se usmířit. Ponižující je také Gunnarova neúspěšná výprava za 

Otkelem, jejímž účelem je nakoupit od něj seno a potraviny.327 

Oplácení 

 Ponížení je téměř vždy oplaceno, neboť čest Seveřanům nedovolovala tak neučinit. 

Nejčastější podobou oplátky bylo zabití. To potkává Þorvalða, kterého zabije pěstoun jeho 

ženy, a dále Sigmunda, který je zabit Njálovými syny, které hanil.328 V případě Flosiho 

urážky je tento čin oplacen stejným dílem. Njálův syn mu rovněž naznačí, že je zženštilý. 

Hallgerð, která je ponížena Njálovou manželkou Bergϸórou a žádá na svém manželovi, 

aby ji pomstil, se od něj odplaty nedočká, protože Gunnar odmítá kvůli této malichernosti 
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zničit své přátelství s Njálem. Nakonec se proto sama ujímá pomsty a pomocí svého 

správce nechává zabít Njálova služebníka.329 Svému muži pak oplácí jeho políček 

v situaci, kdy od ní nejvíce potřebuje pomoct. Když se Gunnar brání několika mužům, 

kteří se ho snaží zabít, Hallgerð mu odmítne udělat novou tětivu k luku, a tím dosáhne 

toho, že se Gunnar nemůže tak účinně bránit a je přemožen.330 Gunnarovu neúspěšnou 

výpravu oplácí Hallgerð krádeží.331 Činí tak nejspíš jednak kvůli cti rodiny a jednak kvůli 

své chamtivosti. 

 

3.3.11. Zabití a zranění 

Dávání 

 Zabití či zranění bylo činěno téměř vždy v rámci pomsty. Nejčastěji šlo o reakci na 

ponížení či zabití. Hallgerðin pěstoun zabíjí jejího manžela, protože ji ponížil. Bergϸóra 

nechává zabít Hallgerðina příbuzného Brynjólfa Svárlivého, protože předtím zabil jejího 

čeledína.332 Upálení Njálovy rodiny v rámci krevní msty je reakcí na zabití Flosiho zetě, 

ale také dalších, které měla tato rodina na svědomí, neboť Flosi shromáždil kvůli mstě co 

nejvíce jejich nepřátel.333 Příbuzní a přátelé Njálovy rodiny následně zabíjejí velké 

množství účastníků Flosiho paličského přepadení. Vrcholem je v tomto ohledu krvavá 

bitva na sněmu, kdy proti sobě stojí příznivci Njálovy rodiny a příznivci Flosiho.334 

 Zabití Otkela a jeho mužů Gunnarem lze pak vysvětlit jeho přetrvávajícím 

nepřátelstvím vůči Otkelovi a především Skamkelovým (zrádný přítel Otkela) 

vyprovokováním.335 Sám Gunnar je zabit svými nepřáteli poté, co jako odsouzený 

vyhnanec odmítne opustit Island. Jeho zabití se tak stává právně legálním.336 Eyjólf 

Bǫlverksson je zabit v boji Kárim z toho důvodu, že se prostřednictvím přijetí náramku 

přidal na Flosiho stranu.337 
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Oplácení 

 Jednou z nejčastějších forem oplátky zabití bylo oplacení stejnou měrou, čili zabití. 

Msty se samozřejmě ujímali v první řadě příbuzní, často tak ale činili i přátelé. Gunnarův a 

Njálův syn zabíjejí muže, kteří se podíleli na Gunnarově zabití.338 Flosi se mstí za zabití 

svého zetě Njálovým synem upálením celé Njálovy rodiny. Njálův zeť Kári spolu 

s tchánem jednoho z Njálových synů a dalšími muži zabíjí posléze velkou část Flosiho 

družiny. Jak nám ukazuje konflikt mezi Hallgerð a Bergϸórou, které si mezi sebou 

„vyměňují“ zabití svých lidí, lidé se mstili i za své služebníky.339 

 Jinou formou oplacení zabití či zranění byla častá pokuta a poté žaloba. Njál a 

Gunnar si vzájemně několikrát vyplatí pokutu za zabitého služebníka, aby se tak vyrovnali 

a předešli dalšímu zabíjení. Není to však nic platné, neboť jejich manželky v zabíjení 

svých služebníků pokračují. Žalobu pak vznáší například Ǫnund a Starkað. Žaloba je 

namířena proti Gunnarovi. Ǫnund se mstí za smrt svého bratra a jeho synů, Starkað za 

zabití svých bratrů a za zranění své a svého otce.340 Konkrétní podobou trestu, kterého si 

většinou mstitelé na sněmu přáli pro své nepřátele dosáhnout, bylo vyhnanství a tvrdší 

psanectví. Vyhnanstvím je za upálení Njálovy rodiny stižen Flosi se svými paliči.341 

 Několikrát se v sáze setkáváme s případy, kdy zabití či zranění oplaceno není. Někdy 

je tomu proto, že muž odmítne pokutu. Tak učiní Flosi, který po bitvě nežádá žádnou 

náhradu za své zranění. Nejspíš tak chce přispět ke smíru. Někdy je důvodem to, že muž 

před svou smrtí učinil něco špatného, což později vyloučilo možnost žádat o náhradu za 

jeho zabití. Z tohoto důvodu není zaplacena pokuta za Skarpheðina, protože zabil goðiho 

Hǫskulda. Stejně tak se nekoná žádná náhrada za zabití Eyjólfa Bǫlverkssona, protože 

obcházel zákon a vůči Njálovým příznivcům se dopustil zrady.342 Specifické je darování 

života Kárim Ketilovi z Marky, a to přesto, že se tento muž podílel na upálení jeho zetě a 

švagrů. Kári zdůvodňuje ponechání Ketila naživu jednak příbuzenstvím (muži mají za 

manželky sestry), jednak Ketilovým čestným chováním ve sporu.343 
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3.3.12. Násilné uzmutí a krádež 

Dávání 

 S krádeží či násilným uzmutím se v sáze setkáváme dvakrát. Strůjkyní prvního činu 

je chamtivá Hallgerð, která prostřednictvím svého otroka ukradne Otkelovi potraviny.344 

Patrně se tak Otkelovi mstí za ponížení v podobě Gunnarovy neúspěšné výpravy, jejímž 

cílem bylo koupit od Otkela potraviny.345 Za druhý čin je zodpovědný Hrapp, který 

vykrade a zapálí chrám, který je společným majetkem jarla Hákona a jeho přítele 

Guðbranda. Nejpravděpodobnějším Hrappovým motivem je jeho nepřátelství vůči těmto 

mužům, neboť Guðbrand se stavěl proti Hrappovu poměru s jeho dcerou. To mělo za 

následek zabití jarlova správce, který Hrappa s Guðbrandovou dcerou nachytal, a 

Hrappovo prohlášení psancem.346 

Oplácení 

 Odplatou za Hallgerðinu krádež je předvolání jí a jejího manžela před soud 

okradeným Otkelem. Ten tak činí na radu svého prohnaného přítele. Hrappovo zničení 

chrámu oplaceno není, neboť se mu podaří před jarlem skrýt.347 

 

3.4. Výroky Vysokého 

3.4.1. Hostina a pozvání 

Dávání 

 Dar v podobě pozvání či hostiny je v básni zmiňován poměrně často a je zde zřejmě i 

jako dar chápán.348 Ódin zmiňuje více důvodů, proč by měl hostitel hosta pozvat. Prvním 

důvodem je zjevně čest, kterou ovšem Ódin ve svých verších zmiňuje jen nepřímo. 

Druhým důvodem je pak přátelství. Domnívám se, že ve sloce 2 a 135 je důvodem pro 

pozvání čest. Ve sloce 2 je vyloženě uvedeno, že host musí čekat na čestné pozvání. Není 

však jisté, zda tato čest patří hostiteli či hostu. Ve sloce 135 radí Ódin Loddfáfnimu, aby 

před hostem nikdy nezavíral dveře. Důvod pro přijetí hosta není uveden, avšak může jím 

být právě čest hostitele.349 Aspekt udržení přátelství uvádí sloka 119, kde se praví, že muž 
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má věrného přítele rád přijímat.350 Sloka 24 zmiňuje lest spoluhodovníků.351 Tuto lest mohl 

jistě plánovat jak hostitel, tak hosté. Některý hostitel tak mohl pozvat hosty jen z toho 

důvodu, aby je následně přelstil a dosáhl svého. Ve sloce 67 se naopak dozvídáme důvod, 

který mohl vést k tomu, že dar v podobě pozvání nebyl dán. Jedná se o výdaje spojené 

s pohoštěním, které hostitele omezují ve štědrosti.352 

Přijímání 

 Důvodem pro přijetí pozvání mohla být čest, kterou zmiňuje sloka 2, ačkoli zde není 

jasné, zda se jedná o čest hostitele či hosta. Dalším důvodem je pak jednoznačně udržování 

přátelských vztahů, což je vyloženě uvedeno ve sloce 119.353 Také sloka 34 naznačuje, že 

návštěvy se konají kvůli přátelství.354 Ve sloce 39 Ódin sděluje, že ještě nenašel přítele, 

který by se sám nenechal pohostit.355 Každému je tak zjevně příjemné jíst pokrmy a mít 

přístřeší bez vynaložení vlastního úsilí a výdajů. Tento aspekt nazývám vlastním dobrem. 

Jedná se o příjemné věci, kterých může host přijetím pozvání (či jiného daru) dosáhnout 

pro sebe samého. Sloka 3 uvádí teplo a jídlo, sloka 4 vlídné slovo a sloka 44 obecně „něco 

dobrého“.356 Ve sloce 33 je pak hostina uvedena v souvislosti s radostí z rozmluvy, kterou 

přináší.357 Také z tohoto důvodu mohl host přijít na návštěvu a nechat se pozvat. Ódin dále 

tvrdí, že muž, který zůstává doma, je nemoudrý (sloka 5 a 26). Poté, co má předvést nějaké 

schopnosti či se bavit s jinými muži, ukazuje se jako neschopný, a tudíž může být terčem 

posměchu.358 Ideální příležitostí pro dlouhé hovory mezi muži byly právě hostiny. 

Domnívám se proto, že Ódin zde radí navštěvovat známé a přátele, aby si muž osvojil 

patřičné dovednosti, zejména výřečnost. Ve sloce 66 naopak varuje před návštěvou 

v nevhodný čas. Tím je doba, kdy pohoštění není připraveno či naopak doba, kdy je již 

všechno vypito a snědeno.359 Moudrý muž by tak zřejmě měl poznat, kdy je správný čas se 

na návštěvu dostavit. 
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Oplácení 

 Oplátkou pro hostitele bylo vždy udržení cti a také přátelských vztahů, což z dávání 

těchto darů přirozeně vyplývalo. Oplátka ale mohla být vykonána i prostřednictvím daru ve 

stejné podobě, tedy pozváním či hostinou. To naznačuje sloka 119, která uvádí nutnost se 

(vzájemně) navštěvovat. 

 

3.4.2. Hmotný předmět a potraviny 

Dávání 

 Asi nejvíce zmiňovaným důvodem pro poskytnutí daru je přátelství, ať už se jedná o 

přátelství již navázané či úsilí jej navázat. Ve sloce 52 Ódin zmiňuje, že získat přítele lze i 

poskytnutím prostého daru, jakým je kousek chleba. Ve sloce 41 se jedná o muže, kteří 

jsou již přáteli a jejich úkolem je vyměňovat si štíty a šaty, aby jejich přátelství co nejdéle 

vydrželo.360 Předáním daru lze samozřejmě dosáhnout i jiného vlastního obohacení, nežli 

získání přátelství. Sloka 44 sice neuvádí, čeho může muž vyměňováním darů s věrným 

druhem konkrétně dosáhnout, jisté však je, že něčeho dobrého od druhého dosáhnout takto 

může.361 Ve sloce 136 má mužovo dobro podobu zdraví a štěstí, které si udrží jen tak, že 

hosta vždy obdaruje. Ódin ale zároveň varuje před případnými nebezpečnými hosty, a to 

tak, že doporučuje mít silnou závoru.362 

 Darem bylo možné také získat ženinu lásku či rozkoš se ženou. Tento aspekt 

nalézáme ve dvou slokách: 92 a 130. Ódin radí v tomto případě na dary pamatovat.363 

Motiv obryně Gunnlǫð pro obdarování samotného Ódina číší medoviny není úplně jasný, 

avšak bůh se následně zmiňuje o rozkoši, kterou s obrovou dcerou požil.364 Je tak 

pravděpodobné, že smlouva mezi oběma aktéry měla podobu výměny rozkoše za 

medovinu. 

Přijímání 

 Dary mohly být přijaty z důvodu zachování míru s dárcem, přízně vůči dárci (ať už 

se jedná o přátelství či intimní lásku), s vidinou na oplátku v nejrůznější podobě (vlastní 

dobro) či pro potěšení ze samotného daru. Ódinovou motivací pro přijetí číše medoviny 

mohlo být buď zachování míru (nepřijetí by nejspíše znamenalo konflikt s obryní) či touha 
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vlastnit tak cenný dar. Sloka 49 pak uvádí ještě aspekt vážnosti, která se váže na mužovo 

oblečení. Nahý muž je terčem posměchu, a proto by měl být vždy oblečen.365 Jelikož se 

sloka zmiňuje o plášti, který byl jinak poměrně častou podobou hmotného daru, je možné 

předpokládat, že muži takový dar přijímali právě z tohoto důvodu – s ohledem na svou 

vážnost. 

Oplácení 

 Oplátkou daru mohly být pro dárce samozřejmě dobré vztahy s obdarovaným 

(přátelství, láska), z nichž zpravidla plynula i podpora, kterou posléze obdarovaný dárci 

poskytoval. Ideální bylo ovšem také oplacení stejnou měrou, tedy hmotným darem. Báseň 

se v tomto ohledu zmiňuje pouze o vzájemném vyměňování si darů (šat a štít) mezi přáteli 

(sloka 41, 42). Ódin na jiném místě přiznává, že se špatně odměnil obryni za její 

medovinu, kterou mu (nejspíše za rozkoš) darovala. Bůh obryni obelstí a medovinu přinese 

ostatním bohům. Jeho důvodem je však především zachování svého zdraví, neboť Ódin ví, 

že pokud by obryni neoklamal, nejspíše by mu ublížila.366 

 

3.4.3. Pomoc v boji 

Dávání 

 Posledním pozitivním darem, který jsem v básni objevil, je pomoc v boji. Ve sloce 

156 vede Ódin své přátele do boje.367 Není zcela jasné, kdo je vlastně dárcem této pomoci, 

patrně jí je ale jakožto vůdce Ódin. Tato pomoc je specifická tím, že vítězství v boji je díky 

písni, kterou bůh zazpívá, předem zaručeno. Důležité je však především to, že do boje jdou 

společně přátelé, kteří si tímto způsobem pomáhají.  

Přijímání 

 Ódinovi přátelé přijímají jeho pomoc, neboť tak mnohem snáze dosáhnout vítězství. 

Oplácení 

 Oplátkou za pomoc, ať už je jejím poskytovatelem bůh či jeho přátelé, je v obou 

případech vítězství a v jeho důsledku navýšení vážnosti. 
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3.4.4. Obecná podoba daru 

Dávání 

 Sloka 48 uvádí jako důvod pro dávání darů štěstí, které provází každého štědrého 

muže.368 

Přijímání 

 Ve sloce 145 je naznačena situace, kdy je vhodné dar nepřijmout, a to je taková 

situace, která by vedla k nadměrnému plýtvání.369 Může se tak jednat o situace, kdy je 

nabízený dar příliš okázalý a jeho oplacení by vyžadovalo velké výdaje. Obvykle bylo totiž 

zvykem oplácet dar darem honosnějším. 

Oplácení 

 Sloka 122 a 123 varuje před stýkání se se „špatnými muži“. Je zde naznačeno, že 

obdarování takových mužů by k ničemu nebylo, neboť se od nich nelze dočkat odměny čili 

oplátky. Naopak přítel zjedná příteli dobrou pověst.370 

 

3.4.5. Ponížení a urážka 

Dávání 

 S tímto typem negativního „daru“ se setkáváme spíše v podobě posměchu. Obětí se 

v jednom případě stává sám Ódin, kterému se vysměje žena, o které se domníval, že ji 

získá pro lásku (sloka 102).371 Žena ho však zradila. Důvodem pro posměch je zde nejspíše 

špatná povaha, kterou žena oplývá. Se stejným typem činu se ještě setkáváme ve sloce 49, 

kdy je jako důvod pro posměch uvedena nahota muže.  

 Častěji se ovšem setkáváme s případy, ve kterých jsou uvedeny okolnosti, za jakých 

nesmí být posměch či urážka učiněna. Každý se má vyvarovat posměchu či urážce hosta, 

starého muže a chudého muže. Host má vždy jistou vážnost, a proto by jeho hanění bylo 

velmi nečestné. Starý muž bývá moudrý a může poskytnout cenné rady, a proto není 

správné se mu posmívat. Posměch namířený vůči chudému považuje Ódin za pošetilost.372 
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Oplácení 

 Stejně jako faleš falší i posměch má být oplacen posměchem, neboť takové jednání je 

zjevně hodné čestného muže. Oplácení stejným dílem se patrně týká špatných činů obecně, 

jak naznačuje sloka 46.373 Pojem dar (gjǫf) je zde nejspíše skutečně použit ve významu 

zlomyslného činu. Sloka 102 ovšem nenaznačuje, že by se Ódin nějak pomstil ženě, která 

ho zahrnula posměchem. Je také otázkou, zda by bylo považováno za správné oplatit 

posměch či urážku hostu. Ve sloce 132 se tvrdí, že host nemá být haněn, ale není jisté, zda 

tomu má být i v případě, kdy host hostitele uráží. 

 

3.4.6. Zabití a zranění 

Dávání 

 Tento čin je v básni pouze naznačen, a to ve slokách 73 a 127. Sloka 73 upozorňuje 

na to, že vždy je třeba počítat se vznikem konfliktu, a proto má být muž vždy připraven 

zakročit.374 Zde by se jednalo nejspíše o zranění či zabití ve smyslu sebeobrany. Vyloučit 

ale nelze také obranu někoho jiného. Sloka 127 pak uvádí, že „padouchům se nesmí dopřát 

pokoje“.375 Zde by tak zranění či zabití „padoucha“ bylo činěno proto, že ubližovat 

takovým lidem je vnímáno jako morálně správné.  

Oplácení 

 Oplácení těchto činů není v básni zmíněno. 

 

3.4.7. Krádež 

Dávání 

 S krádeží se v básni setkáváme jednou a to v případě, kdy Ódin okrade obryni 

Gunnlǫð o celou číši medoviny, kterou pak přinese ostatním bohům. Přesný motiv pro tuto 

krádež neznáme, jisté ale je, že nápoj musel být pro Ódina z nějakého důvodu velmi 

důležitý, když se odhodlal takto riskovat. 
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Oplácení 

 Tento čin zřejmě oplacen není, nicméně se dozvídáme, že obři druhý den po krádeži 

přicházejí do Vysokého síně a ptají se, zda se Vysoký vrátil, či zda ho Suttung (otec 

obryně) zabil.376 Je možné, že účelem jejich příchodu je pomsta. Více se však 

nedozvídáme. 

 

3.5. První píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem 

3.5.1. Žena 

Dávání 

 Tento typ daru se týká královny valkýr Sigrún, která je původně svým otcem slíbena 

Hǫðbroddovi. Důvodem pro přislíbení dcery Hǫðbroddovi zde byla nejspíše vážnost a 

bohatství tohoto muže, nikoliv ale dceřin zájem. Poté, co Sigrún pomocí Helgiho svého 

nápadníka odstraní, stává se Helgiho ženou. O tom však rozhoduje sama.377 Její otec byl 

spolu s jejími dalšími příbuznými zabit Helgim. Je tedy otázkou, zda je v tomto druhém 

případě možné mluvit o daru, protože chybí dárce.  

Přijímání 

 Hǫðbrodd nastávající nevěstu přijmout nemůže, neboť ho Sigrún nejen odmítne, ale 

také nechá zabít. Helgi pak nevěstu přijímá, neboť ji miluje. 

Oplácení 

 Jelikož se původně zamýšlený sňatek nekonal a v druhém sňatku chybí dárce, nelze 

mluvit o oplátce. 

 

3.5.2. Hmotný předmět 

Dávání 

 První hmotný dar se objevuje ve sloce 8. Je jím meč, který dává otec novorozenému 

synovi Helgimu, který již den po svém narození stojí v brnění.378 Důvodem pro obdarování 

je zde nejspíše především otcova láska vůči synovi. Další podobou hmotného daru je zlato, 
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kterým Helgi obdarovává bojovníky ve sloce 9 a 21.379 Ve sloce 9 je pouze zmíněno, že 

Helgi obdarovává reky. Štědrost byla ve víře Seveřanů spojována se štěstím a ctí. Helgi tak 

obdarovává reky nejspíše kvůli tomu, aby získal větší vážnost, jež mu také přinese štěstí. 

Ve sloce 21 je důvodem pro nabídnutí zlata rekům nutnost získat je jako podporu 

v nadcházejícím boji. Na konci básně pak Sigrún, Helgiho milá, obdarovává svého 

novomanžela prsteny a vším bohatstvím.380 Zde se pravděpodobně jedná především o 

odměnu za Helgiho vítězství, jehož primárním účelem bylo získat Sigrún. 

Přijímání 

 O nepřijetí tohoto typu daru se v básni nedozvídáme. Rovněž se ale nedozvídáme 

detaily o jejich přijetí. Jelikož však reci Helgimu v boji proti Hǫdbroddovi pomáhají381 a 

Helgi přijímá Sigrún za ženu, lze předpokládat, že zlato i prsteny byly přijaty. Důvodem 

pro přijetí mohlo být potěšení z takového daru a možná i víra v to, že prostřednictvím 

těchto darů na sebe mohli reci přenést Helgiho štěstí.  

Oplácení 

 Oplátkou za darovaný meč je možné chápat pomstu, kterou později Helgi za otce 

vykoná. Darované zlato je oplaceno pomocí v boji proti nepříteli. 

 

3.5.3. Pozemek  

Dávání 

 Ve sloce 8 dává kníže svému synovi Helgimu nejen meč, ale také několik krajů, mezi 

nimi Hringstad.382 Důvod je nejspíš opět otcova láska k synovi, jeho zaopatření a možná i 

vážnost knížete, která by byla jistě snížena, pokud by jeho syn zůstal chudý. Ve sloce 56 

získává Helgi po svém vítězství také Hringstad, který mu jeho valkýra daruje.383 Jedná se 

evidentně o tentýž kraj, který byl Helgimu darován po narození. Nutně tak předpokládáme, 

že ho Granmarův rod posléze o kraj připravil a nyní se jedná o jeho navrácení majiteli.  

Přijímání 

 Dar v podobě kraje je v obou případech přijat, bližší okolnosti se však nedozvídáme. 
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Oplácení 

 Jako oplátka za darování kraje Hringstadu Helgimu jeho otcem může být stejně jako 

v případě darování meče vnímána pomsta, kterou Helgi za otce vykoná.  

 

3.5.4. Pomoc v boji 

Dávání 

 V bitvě proti Hǫðbroddovi pomáhají Helgimu reci, kteří jím předtím byli obdarováni 

zlatem. Druhé straně, tedy Granmarovým synům, mezi něž patří Hǫðbrodd, pomáhají 

králové a Hǫðbroddův potencionální tchán Hǫgni.384 Ten patří zjevně ke stejnému rodu. 

Důvodem pro poskytnutí pomoci je tedy nejspíš čest, která velí bojovat společně se svými 

příbuznými a spřízněnými. Báseň ještě naznačuje aspekt prosté touhy po boji. Hǫðbrodd, 

který nechává k nadcházejícímu boji svolat mnoho mužů, prohlašuje, že ti všichni touží po 

boji.385 Je možné, že tito muži touží po boji právě proti konkrétnímu nepříteli, tedy 

Helgimu a jeho rodu, protože se za něco mstí. Jako pomoc v boji by také bylo možné 

chápat Helgiho rozhodnutí osvobodit královnu valkýr Sigrún od budoucího sňatku 

s Hǫðbroddem a dále Sigrúninu záchranu Helgiho a jeho družiny na moři.386 Zde je 

motivace poměrně jasná, Helgi i Sigrún si poskytují pomoc kvůli vzájemné přízni. 

Přijímání 

 Pomoc v boji je ve všech případech kvůli potřebnosti přijata. 

Oplácení 

 V případě Helgiho mužů je přeživším jistě oplátkou vážnost, kterou přináší vítězství. 

V případě Hǫðbrodda přeživší nejspíše nezískávají žádnou oplátku, neboť prohrají. Helgi a 

Sigrún získávají díky vzájemné pomoci jeden druhého. 

 

3.5.5. Ponížení a urážka 

Dávání 

 Sloky 34 – 44 znázorňují hádku mezi Sinfjǫtlim (bratrem Helgiho), který patří do 

rodu Ylfingů, a Guðmundem (bratrem Hǫðbrodda), který je z Granmarova rodu. Ylfingové 
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se chystají na Granmarův rod zaútočit. Poté, co se Guðmund zeptá na protivníkova velitele, 

pustí se do něj Sinfjǫtli urážlivými řečmi.387 Důvodem pro hanění Guðmunda je 

pravděpodobně prosté nepřátelství, není však jisté, zda je příčinou tohoto nepřátelského 

vztahu jen to, že jsou oba muži z jiného rodu, či se na tom ještě podílejí konkrétní minulé 

události. To naznačuje především sloka 37, kdy Sinfjǫlti obviňuje Guðmunda ze lsti.388 

Oplácení 

 Na urážku od Sinfjǫltiho reaguje Guðmund stejným způsobem. Muži si viditelně 

chtějí udržet svou čest, a proto si vyměňují urážky a posměch do té doby, dokud je 

nepřeruší Helgi. Ten je přiměje hádku ukončit.  

 

3.5.6. Zabití a zranění 

Dávání 

 Helgiho zabití Hundinga ve sloce 10 je motivováno mstou za otce, důvodem pro 

zabití ale může být i touha získat větší vážnost či vládu nad Hundingovým krajem. Poté, co 

Helgi odmítne zaplatit Hundingovým potomkům pokutu, vyhubí celý jejich rod. Důvodem 

může být opět msta za otce či vznětlivost. Ve sloce 12 se ještě objevuje náboženský aspekt. 

Je zde zmíněno, že hrdina věřil v Ódinův hněv.389 Věřil, že mu bůh a jeho družina zajistí 

další vítězství. Zabití Hǫðbrodda Helgim má jiný důvod, a tím je valkýra Sigrún. Ve sloce 

18 a 19 sděluje Helgimu svou tíživou situaci, která spočívá v jejím nechtěném zasnoubení 

Hǫðbroddovi a žádá ho o pomoc. Helgi neváhá a ihned sbírá muže pro bitvu. Na konci 

příběhu Sigrúnina snoubence zabíjí. Jeho milá mu následně dává Hringstady.390 Toto 

území bylo Helgimu darováno jeho otcem po narození. Důvodem pro bitvu tak mohlo být i 

zpětné získání tohoto kraje. 

Oplácení 

 Hundingovi potomci žádají na Helgim po zabití svého otce pokutu v podobě 

pokladu.391 Helgi jim však patrně v zájmu zachování své vážnosti nevyhoví a namísto toho 

je pobije. Zabití tak není oplaceno. O případném oplacení zabití Hǫðbroddda se již 

nedozvídáme. 
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3.6. Stará píseň o Atlim 

3.6.1. Hostina, pohoštění a pozvání 

Dávání 

 Na začátku básně přijímá Gunnar Atliho muže, zatímco pořádá pitku. Jediným 

důvodem pro přijetí, který zde nacházíme, je Gunnarova čest. Gunnar totiž tuší nekalé 

úmysly Hunů. Ti vyřizují Gunnarovi Atliho pozvání na hostinu.392 Atli zve Gunnara pouze 

proto, aby ho mohl obelstít a získat jeho poklad. Poté, co Gunnar na hostinu přijede, 

proradný Atli mu ihned prozradí pravý účel pozvání a nechá ho zajmout.393 Ve sloce 35 se 

báseň zmiňuje ještě o jedné Atliho hostině, která následuje po Gunnarově usmrcení.394 

Jejím účelem je nejspíše pouze potěšení Atliho a jeho lidí. Vyloučit nelze rovněž 

společenský aspekt. Hostina mohla sloužit i k upevňování dobrých vztahů mezi vládcem a 

jeho lidem.  

Přijímání 

 Návštěva Gunnara Atliho muži má pragmatický cíl – vyřídit Gunnarovi Atliho 

pozvání. Naopak Gunnarovo přijetí Atliho pozvání je motivováno jedině ctí. Atliho lidé se 

hostiny účastní nejspíše rovněž kvůli cti a dále pro udržení míru. 

Oplácení 

 O žádném oplacení hostiny či pozvání se v básni nedozvídáme. Atliho pozvání nelze 

považovat za oplátku Gunnarova přijetí jeho mužů, neboť od začátku jsou ve hře nekalé 

úmysly. 

 

3.6.2. Zvíře 

Dávání 

 V básni se setkáváme s přislíbením daru v podobě koně. Atliho muži slibují bratrům 

Gunnarovi a Hǫgnimu kromě jiných darů koně, aby je přiměli k přijetí pozvání na Atliho 

hostinu.395 
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Přijímání 

 Reakcí bratrů na přislíbení všech darů je nakonec přijetí pozvání. Pakliže by 

přislíbení těchto darů nebyla lest, bratři by tyto dary zjevně kvůli cti přijali. 

Oplácení 

 Dar nakonec nebyl darován, a proto nemohl být ani oplacen. 

  

3.6.3. Hmotný předmět, potraviny a pozemek 

Dávání 

 Na začátku básně přednášejí Atliho muži Gunnarovi o tom, jak ho vládce bohatě 

obdaruje, pakliže přijme jeho pozvání. Snaží se ho tak k návštěvě přimět. Mezi 

slibovanými dary nechybějí krásné zbraně, klenoty ani kraje včetně Gnitských plání.396 Po 

Gunnarově příjezdu k Atlimu ovšem žádné obdarování nenásleduje. Ve sloce 40 se pak 

dozvídáme o Guðrúnině štědrosti, která má podobu rozdávání zlata z Atliho pokladnice.397 

Obdarovaným je s nejvyšší pravděpodobností Atliho lid, báseň ovšem zmiňuje pouze 

čeleď. Setkáváme se také s darem v podobě pokrmu. Guðrún dává po zabití svého bratra 

Atlimu pokrm z obětí, neprozradí mu však, že těmito oběťmi jsou jeho vlastní synové.398 

Její motivace je jasná, je jí pomsta za bratra. 

Přijímání 

 Reakce Gunnara a jeho bratra Hǫgniho na přislíbení bohatých darů je velmi 

zdráhavá. Muži se vyjadřují o vlastním bohatství, které se jim nezdá menší než bohatství 

jim nabízené. Tuší tedy lest. Přesto vládcovo pozvání přijímají.399 O přijetí Guðrúniných 

darů v podobě zlata se nedozvídáme, avšak je jisté, že si tím Guðrún alespoň u některých 

lidí musela zajistit přízeň. Její krutý dar v podobě pokrmu ze srdcí jejích synů Atli přijímá, 

neboť Guðrún v následující sloce svému muži sděluje, jaký pokrm snědl. Atli takovou 

pomstu netušil, a proto pokrm patrně kvůli cti a s vidinou dobrého jídla přijal.  
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Oplácení 

 Atliho slibované dary nejsou ve skutečnosti dány, a proto nemohou být oplaceny. O 

oplacení za Guðrúniny dary není v básni žádná zmínka. Oplátkou mohla být ale vládkyni 

vážnost, kterou jí štědrost v podobě rozdávání zlata jistě vynesla. 

 

3.6.4. Pomoc v boji 

Dávání 

 S tímto typem „daru“ se v básni setkáváme jednou, a sice v případě, kdy bratr brání 

bratra. Tak se Hǫgni bije za svého bratra Gunnara poté, co ho nechá Atli zajmout.400 

Přijímání 

 Gunnar nemohl dar nepřijmout, neboť byl zajat. 

Oplácení 

 Pomoc nemohla být oplacena, neboť Gunnar byl zajat. 

 

3.6.5. Zabití 

Dávání 

 V básni proběhne několik zabití. Hǫgniho zabití Atliho mužů je motivováno jedině 

ochranou jeho bratra Gunnara. Gunnar následně poručí Atliho mužům, aby vyrvali jeho 

bratru srdce z hrudi. Statečný Hǫgni reaguje na rozříznutí své hrudi smíchem. Poté, co 

muži přinesou Gunnarovi bratrovo srdce, Gunnar si oddychne, protože nyní je to pouze on, 

kdo ví, kde se ukrývá vzácný poklad. Nyní ví, že Hunové poklad nikdy nedostanou.401 Ve 

sloce 33 je Gunnar zabit Atlim.402 Ačkoli se Atli o umístění pokladu nedozvěděl, bylo pro 

něj patrně nejlepším řešení zabít ho, protože si musel být vědom, že Gunnar mu místo 

uložení pokladu nikdy neprozradí. Jeho propuštění zjevně nepřipadalo v úvahu, neboť 

Gunnar by lid informoval o Atliho lsti a zištnosti. Atliho čest by tak byla velmi ohrožena. 

Na konci příběhu zabíjí Guðrún, Atliho manželka. Mstí tak svého bratra. Její pomsta je 

velmi krutá. Guðrún zabíjí oba své syny a jejich srdce předkládá Atlimu jako pokrm. 
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Teprve poté, co Atli vše sní, prozradí mu, co bylo obsahem pokrmu. Guðrúnina pomsta 

následně stihne i jeho a také celou jeho družinu, která je upálena ve své síni.403 

Oplácení 

 Jediné zabití, které je v básni pomstěno, je zabití Gunnara. Jeho sestra Guðrún, která 

ke svému bratru jistě chovala přízeň, zabíjí Gunnarova vraha Atliho, jeho syny a družinu. 

O oplacení ostatních zabití se v básni nedozvídáme. 
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4. Zodpovězení výzkumných otázek 

4.1. Jaká byla podoba darů? 

4.1.1. Islandské ságy 

 V ságách jsem nalezl rozličné podoby darů. Hrdinové příběhů často pořádali hostiny, 

přičemž většinou šlo o hostiny svatební a „přátelské“. Objevil jsem ale také hostiny 

konající se na počest mrtvého příbuzného (tryzna), hostiny pořádané u příležitosti oslav 

Zimních nocí (pouze v Sáze o Gíslim), vánoční hostiny a rovněž hostiny nepřátelské. 

Pozvání či pohoštění měla podobný charakter. Hostitelem mohl být příbuzný, přítel, vládce 

(král či jarl) či neznámá osoba, pro kterou byla čest hostu pohoštění poskytnout nebo která 

tak chtěla něčeho dosáhnout. S darováním ženy v podobě jejího provdání jsem se v ságách 

setkával poměrně často. Většinou provdával otec dceru, ale nalezl jsem i případy, kdy byla 

provdávána vnučka, matka či neteř. Dárcem dcery byla v některých situacích matka. 

Oblíbené pěstounství zaujímalo v ságách rovněž hodně místa. Děti byly nejčastěji 

vychovávány příbuznými (strýcem, bratrem, bratrancem, švagrem) a poté přáteli. 

S darováním zvířete jsem se setkával poměrně málo. Téměř vždy se jednalo o koně, 

ojedinělým případem bylo darování býka a psa. Hmotné předměty měly nejčastěji podobu 

zbraní (meč, oštěp, kopí, sekyra), šperků (prsten, náramek, náhrdelník), oblečení (plášť, 

šat) a tzv. užitečných věcí (nůž a pás, loď, dřevo). Občas se vyskytly i dary v podobě 

potravin. Jednalo se především o mouku. Pozemky měly v ságách vždy podobu 

hospodářství. Oběti darované bohům a dary věnované mrtvým ságy příliš nezmiňovaly. 

Konkrétní podoba těchto darů zde ani nebyla uvedena. Dozvídáme se pouze, že někdo 

vykonal pohanskou oběť a že mrtvému byly do mohyly vloženy bohaté dary. Pomoc v boji 

a podpora na sněmu byla naopak neodmyslitelnou součástí příběhů. Tento „dar“ 

poskytovali pochopitelně nejčastěji příbuzní a přátelé, setkával jsem se ale i s pomocí 

služebníků pána domu a předáků.  

 Zdrojem ponížení či urážky byl zejména posměch, fyzické napadení, předvolání 

k soudu a svedení ženy. Zabití a zranění vyplňovala obvykle velkou část příběhů. 

Nejčastěji byli muži zabiti v souboji.  Tyto činy byly často opláceny pokutou. Krádeže se 

v ságách objevovaly poměrně málo. Setkal jsem se ovšem s krádeží meče, šátku, potravin, 

chrámového inventáře a s pokusem o uzmutí koní.  
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4.1.2. Edda 

 V eddických básních byly hostiny a návštěvy spojovány především s přátelstvím. 

Vyskytly se ale i v souvislosti se lstí.404 S „darováním“ ženy se setkáváme jen jednou. 

Jedná se zde o zasnoubení dcery otcem. Pěstounství se ovšem v básních nevyskytovalo 

vůbec. O darování zvířete je zde pouze jedna krátká zmínka. Darem jsou koně. Mezi 

hmotnými předměty figurovaly zbraně (meč, oštěp, kopí), drahé kovy a předměty 

z drahých kovů (zlato, klenoty, prsten), oblečení (roucho, šat) a užitečné věci (kalich, sedlo 

na koně). V básních jsem objevil i dary ve formě potravin (chléb, číše medoviny, pokrm 

z dětských srdcí). Darované pozemky měly vždy podobu krajů. Ani jedna báseň se 

nezmiňovala o obětech a podpoře na sněmu. Nalézal jsem ale „dary“ v podobě pomoci 

v boji. Poskytovali je nejen příbuzní, ale i reci a objevil jsem také pomoc valkýry a boha 

Ódina.  

 Nejčastějším zdrojem ponížení byl posměch. Zabití nastávala obvykle v souboji. 

Krádež se v básních vyskytla pouze jednou a jednalo se o okradení obryně o číši medoviny 

Ódinem. 

 

4.1.3. Srovnání islandských ság a Eddy 

 Jak v ságách, tak v Eddě se vyskytovaly hostiny přátelské i nepřátelské. V ságách 

ovšem hostiny pochopitelně nabývaly vícero podob. V Eddě například není žádná zmínka 

o svatební hostině. Také pozvání či pohoštění bylo v obojí literatuře spojováno 

s přátelstvím i nepřátelstvím. Provdávání žen mělo daleko větší zastoupení v ságách než 

v básních, kde jsem našel ojedinělý případ. V obou případech však bylo zjevně nejběžnější 

formou „darování“ ženy provdávání dcery otcem. Pěstounství, podpora na sněmu a oběti se 

vyskytovaly pouze v ságách. Darování zvířat nebylo časté ani v jednom z děl, nejčastěji 

darovaným zvířetem byl ovšem v obou případech kůň. Podoba hmotných předmětů byla 

v ságách a básních téměř stejná. Hlavní zastoupení měly vždy zbraně, šperky a další 

cennosti z drahých kovů, oblečení a „užitečné věci“. Specifické je pouze to, že v básních 

hrálo velkou roli samotné zlato, kdežto v ságách se setkáváme daleko spíše se zlatem již 

nějak zpracovaným (šperky). Rovněž užitečné věci byly trochu odlišné. Ságy pochopitelně 

obsahovaly mnohem více rozličných podob hmotných předmětů než básně. Poměrně 

častým darem zde byla loď a nůž spolu s pásem. Tyto dary v básních neměly žádné místo. 

Zato jsem se zde setkal s darem v podobě kalichu, který se v ságách vůbec nevyskytl. 

                                                           
404 viz Atliho pozvání Gunnara. Stará píseň o Atlim In: HEGER, L., Edda, s. 385 - 386 
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V obojí literatuře jsem také nalezl darování potravin, ačkoli nebylo časté. Co se týká 

pomoci v boji, v obou případech ji nejčastěji poskytovali příbuzní. Ságy se dále zmiňují o 

pomoci předáků, kdežto jedna báseň o pomoci reků. Rovněž zde vidím jistou podobnost, 

neboť jak předáci, tak reci šli do boje zpravidla poté, co byli žadatelem o pomoc 

obdarováni. Zajímavé bylo poskytnutí tohoto „daru“ mytologickou postavou valkýrou a 

bohem Ódinem, tyto situace v ságách nenastaly. 

 V obou případech byl častým ponížením posměch, avšak také zde ságy převýšily 

básně co do různých podob tohoto činu. Zabití mělo v ságách a Eddě obdobnou formu. 

Téměř vždy se jednalo o zabití v souboji, méně často pak o upálení. Krádeže nebyly časté. 

Pouze s krádeží potravin (nápoje) se setkáváme v obou dílech.  

 

4.2. Proč byly dary dávány? 

4.2.1. Islandské ságy 

 Pro Islanďany bylo zjevně nejdůležitější navazování a udržování přátelských vztahů. 

Z těchto důvodů pořádali hostiny, zvali se na návštěvy, provdávali ženy, dávali děti na 

výchovu pěstounům, obdarovávali se vzácnými i užitečnými předměty a někdy i zvířaty. 

Přátelské vztahy byly nesmírně důležité, neboť od spřízněných osob mohli lidé vždy 

očekávat podporu a pomoc. Někdy mělo obdarovávání povahu hierarchizace vztahů mezi 

dárcem a obdarovaným. Tak tomu bylo u pěstounství, kdy byli pěstouni zpravidla 

považováni za níže postavené oproti biologické rodině. Rovněž královské dary na 

rozloučenou měly zjevně tuto povahu. Král obdarovával Islanďany na cestu nejspíše nejen 

proto, aby jim tak prokázal přízeň, ale také proto, aby mu zůstali zavázáni, a tedy 

podřízeni. Pochroumané vztahy napravovali lidé často také pomocí darů. Své přátele se 

snažili získat zpět pomocí bohatých darů či pozváním na návštěvu.  

 Téměř u žádného obdarování nechyběla čest, kterou si muži a často celé rodiny či 

rody museli nutně zachovat a ideálně navýšit. Domnívám se, že toto zachovávání cti by 

mohlo být u Seveřanů nazváno morální povinností. Ta se projevovala především v krevní 

mstě, pomoci v boji a podpoře na sněmu. Také král (či jarl) hleděl při hoštění a zvaní 

Islanďanů na svůj dvůr především na svou čest. Štědrost byla totiž jednou 

z nejdůležitějších vlastností, která byla u krále požadována.405 Čest Islanďany dále 

zavazovala k pomoci příbuzným v hmotné nouzi a k jejich pohoštění, a to zejména 

                                                           
405 GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal 
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v situaci, kdy se vrátili z ciziny. Hostit bylo ale nutné i neznámé muže a dokonce nepřátele. 

Také při provdávání ženy (nejčastěji dcery) hleděli muži na svou čest, neboť se vždy 

zajímali o ženichovu vážnost. 

 Lidé své příbuzné a přátele obvykle chránili, a z tohoto důvodu jim poskytovali nejen 

podporu v boji a na sněmu, ale mohli způsobit i ponížení jejich nepříteli.406 Rovněž se 

starali o jejich materiální zaopatření. To byl jeden z důvodů, proč byly provdávány ženy, 

ale patří sem i obdarovávání pozemky a potřebnými dary na dalekou cestu. Dar měl také 

často formu odměny za vykonaný skutek. Tím byla například záchrana života dárce či jeho 

spřízněné osoby nebo zabití dárcova nepřítele. Lidé za svou pomoc dostávali obvykle 

hmotné dary, nezřídka byli ale také pohoštěni.  

 Mezi další důvody pro obdarování patřilo zaslání daru jako poznávacího znamení. 

Dárce poslal svůj dar přes prostředníka a doufal, že obdarovaný sám jeho dárce 

identifikuje.407 Někdy byl dar jakýmsi stvrzením právě ujednané „smlouvy“. Mohlo se 

jednat o přislíbení podpory na sněmu nebo o usmíření. Objevovaly se i důvody spíše 

pragmatické. Patří sem především obdarování pozemkem v případě, že spřízněná osoba 

nemohla bydlet u dárce doma, a darování dítěte pěstounu, které snížilo ekonomické 

náklady biologické rodiny. V některých případech mysleli dárci především na sebe a dar 

poskytovali jen proto, aby pro sebe něčeho dosáhli. Muž například poskytl pomoc v boji, 

protože věděl, že za to získá ženu či kraj.408 Dosáhnout pro sebe něčeho dobrého bylo 

ovšem možné i prostřednictvím krádeže. 

 Zdrojem ponížení či urážky mohla být sexuální přitažlivost, chamtivost, nepřátelství 

či prostě špatná povaha. Sexuální přitažlivost mohla mít na svědomí svedení ženy, což 

bylo velmi ponižující pro jejího otce a v případě, že byla vdaná, ještě větší ponížení pro 

jejího muže. Chamtivost či lakota měla často za následek ponižující políček.  Nepřátelé si 

mnohdy vyměňovali urážky a posměšky. Někteří tímto způsobem druhou stranu 

provokovali, neboť byli nesnášenlivé povahy. Důvodem pro zabití a zranění byla nejčastěji 

(krevní) msta. V rámci msty si lidé také poskytovali pomoc v boji, darovali si zbraně či 

zvali své příbuzné, aby jim připomněli nutnost mstu vykonat. Muži většinou zabíjeli i kvůli 

ponížení či urážce, v sebeobraně či s vyhlídkou na odměnu. Poslední případ se týkal 

především otroků, kterým byla za zabití často slíbena svoboda.  

                                                           
406 viz Auðino ponížení Eyjólfa. Sága o Gíslim. In: HEGER, L., Staroislandské ságy, s. 188, 203 
407 viz Melkorčiny dary. Sága o lidech z Lososího údolí, s. 246 
408 viz přislíbení Irského království jarlu Sigurðovi a Bróðirovi za jejich účast v bitvě. Sága o Njálovi, s. 627 - 

628 
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 Specifickým typem darů byly dary věnované bohům a mrtvým a hostiny konající se 

při příležitosti svátku. Účelem pohanských obětí bylo naklonit si bohy či snaha o to si bohy 

neznepřátelit.409 Někteří chtěli prostřednictvím obětí ublížit svým nepřátelům.410 Dary do 

mohyly lidé dávali mrtvým nejspíše nejen proto, aby si naklonili jejich přízeň, ale také 

proto, aby mrtví mohli darů na onom světě užívat. Na počest mrtvého se rovněž vždy 

konala hostina zvaná tryzna. Příležitostí pro hostiny byly i svátky. V Sáze o Gíslim se 

setkáváme s pohanským svátkem Zimních nocí, v dalších ságách s Vánocemi. Hostiny 

měly v tomto případě náboženský charakter, neboť se konaly na počest bohů, případně 

Boha.  

  

4.2.2. Edda 

 Účelem obdarování bylo v básních velmi často navazování a udržování přátelských 

vztahů. Z tohoto důvodu muži pořádali hostiny, zvali se na návštěvy a vyměňovali si 

hmotné dary a potraviny. Za účelem udržování a navyšování cti lidé pomáhali v boji, 

provdávali ženy, rozdávali zlato, pořádali hostiny, zvali na návštěvu a konali mstu. Své 

příbuzné chránili prostřednictvím pomoci v boji a zabíjení jejich nepřátel. Primárním 

důvodem pro darování kraje bylo nejspíše vedle cti zaopatření příbuzného. Mohl být 

darován ale i z důvodu přízně, jak tomu bývalo u darování hmotných předmětů. 

Prostřednictvím těchto darů si muži mohli získat přízeň ženy, se kterou chtěli požít 

rozkoše. Dary v podobě hmotného předmětu či pozemku mohly být rovněž odměnou za 

vykonaný skutek. Někteří obdarovávali proto, aby dosáhli vlastního dobra či dobra pro své 

spřízněné. Proto „darovali“ hostiny a hmotné předměty, ale také se dopouštěli krádeže či 

zabití. Pomáhat v boji nemuseli muži kvůli cti, ale i z prosté touhy se bít.  

 Ponížení v podobě posměchu se mohli dočkat ti, kteří se jevili jako směšní411, a 

zejména nepřátelé. Někdy byla ovšem důvodem pro takové ponížení špatná povaha dárce. 

Nepřátelé se také uráželi a zabíjeli. Největší úlohu ale měla v případě zabití evidentně 

(krevní) msta. Mezi další důvody pro zabití či zranění patřila ochrana pokladu, sebeobrana 

a vidina odměny za tento čin. 

 

 

                                                           
409 MAUSS, M., Esej o daru, s. 33 
410 viz Heðinova pohanská oběť v Sáze o Njálovi. In: HEGER, L., Staroislandské ságy, s. 517 
411 „Nahota bývá na posměch.“ In: HEGER, L., Edda, s. 50 
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4.2.3. Srovnání islandských ság a Eddy 

 Dávání darů kvůli navazování a udržování přátelských vztahů a zachovávání cti bylo 

typické v obojí literatuře. V obou případech jsem se rovněž setkal s obdarováváním 

z důvodu ochrany a zaopatření spřízněné osoby a dále náklonnosti ke spřízněné osobě. 

V básních jsem však nenalezl obdarovávání s aspektem vymezování sociálních vztahů 

mezi dárcem a obdarovaným (pěstounství a královské dary na rozloučenou). Rovněž se zde 

neobjevovaly dary na usmířenou. V obou dílech pak byli lidé obdarováváni, protože 

vykonali skutek výhodný pro dárce. Také dary v rámci msty byly v obou případech 

typické. Pouze v ságách ale figurovaly dary v podobě poznávacího znamení, dary stvrzující 

ujednanou „smlouvu“ a dary „pragmatické“.  

 Jak v ságách, tak v Eddě jsem se setkával s obdarováváním ze zištných důvodů. 

V obojí literatuře mělo své místo ponižování kvůli špatné povaze ponižujícího a kvůli 

prostému nepřátelství. V ságách se dále jako důvod objevovala sexuální přitažlivost a 

chamtivost, v básních směšně působící člověk. Zabíjení mělo v ságách a básních velmi 

podobné důvody. Patřila sem samozřejmě (krevní) msta a dále sebeobrana a vyhlídka na 

odměnu. Pouze v ságách se objevovaly případy zabíjení kvůli ponížení, naopak pouze 

v Eddě se objevil případ zabití kvůli ochraně pokladu.  

 Pohanské oběti, dary mrtvým a hostiny u příležitosti svátku měly své místo jen 

v ságách. 

 

4.3. Byly dary přijímány? Proč? 

4.3.1. Islandské ságy 

 Většina darů byla v analyzovaných ságách přijata. Lidé velmi často přijímali dary, 

aby navázali či si udrželi přátelské vztahy s dárcem. Proto přijímali pozvání na hostinu či 

návštěvu, ženy, děti, zvířata a hmotné dary, kterými byli obdarováváni zejména na hostině. 

Hostiny, které se konaly při příležitosti svátku, ať už pohanského či křesťanského, byly 

pravděpodobně přijímány spíše kvůli touze zúčastnit oslav na počest uctívaného božstva. 

Usmíření dosahovali Islanďané mnohdy také pomocí darů. Z tohoto důvodu přijímali na 

výchovu děti a nechali se obdarovávat krásnými věcmi.  

 Čest a prestiž byla pro Seveřany nesmírně důležitá, a proto hrála velkou roli i při 

přijímání darů. Zachování cti jim velelo přijímat pozvání na hostiny a návštěvy a hmotné 

dary. Ještě více se tento důvod projevoval při přijímání darů od panovníka, kde hrál velkou 

roli společenský status. Nepřijetí daru od společensky výše postavené osoby by bylo 
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vnímáno jako zvlášť nečestné. Uzavření manželského svazku se ženou z dobrého rodu a 

vychování význačného muže mohlo rovněž výrazně posílit prestiž obdarovaného. Je 

možné, že zejména při přijímání darů na rozloučenou přihlíželi muži také k dárcově 

úspěchu a štěstí, přičemž věřili, že na sebe mohou tyto atributy přenést.412 V ságách jsem 

však nenalezl pro tuto tezi přímé důkazy. 

 Někdy byl pro obdarované patrně důležitější samotný dar než vztah s dárcem. Setkal 

jsem se s případy, kdy muži projevili radost z obdarování hezkou věcí. Potěšení jistě také 

působily dary od krále, díky kterým mohli muži na Islandu oslnit. Rovněž u pěstounů nelze 

vyloučit, že si někdy brali dítě na výchovu především proto, že jej měli rádi.413 Své místo 

mělo v ságách dále přijímání daru jakožto zasloužené odměny. Takový dar měl nejčastěji 

podobu hmotného předmětu. Přijetí dítěte bylo někdy motivováno snahou o potěšení dárce, 

pro kterého byla výchova dítěte u pěstouna nejen ctí, ale rovněž mu snižovala ekonomické 

náklady. Ženy byly mnohdy přijaty z důvodu sexuální přitažlivosti. 

 Obdarovaný někdy dával přijetím daru najevo stvrzení právě ujednané „smlouvy“. 

To se týkalo zejména budoucí podpory na sněmu. Důvod pro přijetí daru mohl mít i 

vyloženě pragmatickou podobu. Jednalo se o případy, kdy bylo přijetí daru pro 

obdarovaného především „prakticky výhodné“. Patří sem přijímání daru v podobě 

užitečného předmětu (např. loď), potravin, pozemku (zajišťuje obživu a bezpečí) a pomoci 

v boji a na sněmu. Muži, kteří přijímali darem zbraň, ji v některých případech přijímali 

s vidinou budoucí pomsty, ke které měla být zbraň použita. Našel jsem rovněž případy, 

kdy bylo přijetí motivované spíše nepřátelskými úmysly. Jednalo se o přijetí v rámci lsti a 

z touhy po vlastním obohacení. 

 Nepřijetí daru nebylo časté. Někdy byly příčinou pragmatické důvody. Muž 

například nemohl přijmout pozvání na návštěvu, protože měl k dárci příliš dlouhou cestu 

nebo musel právě odjet ze země. Častěji bylo ovšem důvodem nepřátelství vůči dárci, 

jehož příčinou mohlo být svedení ženy, zabití přítele, zrada či lakota. Objevil jsem i případ, 

kdy byl dar nepřijat, neboť se obdarovanému jevil jako ponižující.414 

4.3.2. Edda 

 Dary byly v básních téměř vždy přijaty. Často to souviselo s navazováním a 

udržováním přátelských vztahů. Šlo především o přijetí pozvání na hostinu či návštěvu a 

                                                           
412 GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal 
413 viz přijetí Hǫskulda Njálem v Sáze o Njálovi. In: HEGER, L., Staroislandské ságy, s. 507 
414 viz Þorleikovo ponížení Hrútem prostřednictvím zabití nepřítele v Sáze o lidech z Lososího údolí. In: 

Tamtéž, s. 281 
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přijetí hmotného daru. Dalším poměrně častým důvodem pro přijetí daru byla čest. Proto 

muži přijímali nejen pozvání na hostinu (či návštěvu), ale i hmotné dary a potraviny. 

Důležitá pro ně mohla být i víra v to, že prostřednictvím darů na sebe mohli přenést část 

dárcova štěstí. Ženy byly zjevně přijímány spíše kvůli sexuální přitažlivosti.  

 Někdy vedly muže k přijímání darů také pragmatické důvody či nouze. Mohlo se 

jednat o přijetí pomoci v boji nebo přijetí pozvání.415 Někdy bylo zase důležité vlastní 

dobro, například teplo nebo jídlo. Proto muži přijímali pozvání a pokrmy. S nepřijetím 

daru jsem se setkával zřídka. Důvodem mohlo být plýtvání způsobené nutností oplácet 

každý dar.  

 

4.3.3. Srovnání islandských ság a Eddy 

 V obojí literatuře jasně převažovalo přijetí nad nepřijetím. Nejčastějšími důvody pro 

přijetí daru bylo zjevně navazování a udržování přátelských vztahů a zachovávání cti. 

V obou případech byly některé dary přijímány kvůli udržení míru a kvůli víře v možnost 

přenést na sebe dárcovo štěstí. Přijetí daru jako výraz smíru jsem nalezl pouze v ságách. 

Své místo měly v ságách i básních dále důvody jako potěšení z daru, pocit zásluhy za 

vykonaný skutek, sexuální přitažlivost, touha po bohatství či jiném dobru a pragmatické 

důvody. Pouze v ságách se pak vyskytovaly situace, kdy byly dary přijaty kvůli nižšímu 

společenskému postavení (zejména vůči panovníku), pro potěšení dárce, kvůli oslavě 

svátku, jako stvrzení „smlouvy“ a pro vykonání pomsty (přijetí zbraně). 

 Nepřijetí daru nebylo časté ani v jednom případě, v ságách jsem nicméně objevil 

mnohem více takových situací. Téměř vždy stálo za nepřijetím daru nepřátelství vůči dárci. 

V Eddě jsem sice nalezl jen jeden případ, avšak okolnosti nepřijetí zde byly specifické. 

Jednalo se o plýtvání obětinami. Tento ekonomický aspekt ságy nezmiňovaly. 

  

4.4. Byly dary opláceny? Proč? 

4.4.1. Islandské ságy 

 Dary byly v ságách většinou oplaceny, ačkoli měla oplátka často spíše formu 

podpory nežli konkrétního daru, který by si aktéři mohli předat. Mnohdy byl dar oplacen 

také bez účasti dárce. Lidé byli při oplácení často motivováni snahou o zachování 

přátelských vztahů s dárcem. Proto opláceli pozvání pozváním nebo hmotný dar hmotným 

                                                           
415 viz návštěva Gunnara Atliho muži ve Staré písni o Atlim. In: HEGER, L., Edda, s. 385 - 386 
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darem. Svého přítele či příbuzného také podporovali v boji a na sněmu. Běžnou formou 

oplátky bylo rovněž poskytnutí úkrytu. Někteří byli nuceni dar oplatit, aby s dárcem 

zachovali mír. To se týkalo především darování pozemků. Snad nikde jinde nebyl závazek 

obdarovaného vůči dárci tak viditelný jako zde. Dárce takto získal věrnost a poslušnost 

obdarovaného.  

 Dalším velmi důležitým aspektem, který nutil obdarované dary oplácet, byla jejich 

čest. Zachovávání cti byla morální povinnost. Z tohoto důvodu opláceli lidé dar jednak 

stejným darem (hmotný dar hmotným darem, pozvání pozváním), jednak jiným druhem 

reciprocity (podpora za hmotný dar či ženu, upevnění přátelských vztahů za zvíře). 

Královo (či jarlovo) pohoštění opláceli Islanďané obvykle vstupem do jeho družiny nebo 

pomocí v boji.   

 Někteří obdarovaní byli darem potěšeni, a lze proto předpokládat, že jejich hlavním 

důvodem pro oplátku bylo právě potěšení z daru. Krásný meč či jiné skvosty mohly přimět 

obdarovaného k oplátce v podobě smíru a podpory. Jiní obdarovaní, zvláště ti, kteří přijali 

dar z potřebnosti, opláceli dárcům ve formě odměny. Jednalo se zejména o oplácení darů 

v podobě pomoci v boji a na sněmu. Lidé opláceli tyto dary nejčastěji hmotnými předměty 

a pozváním na návštěvu. Biologičtí rodiče mohli dosáhnout oplátky v podobě zvýšení 

prestiže, pakliže pěstoun vychoval z jejich dítěte váženého (a případně vzdělaného) muže. 

Někteří dostali oplátku zejména pro své čestné chování, kterého si obdarovaný na dárci 

cenil.416 Ti, kteří poskytli pomoc v boji či na sněmu, získali oplátku většinou pouze 

v případě vítězství. Jejich čest se navýšila a mnohdy také získali zmiňovanou odměnu 

v konkrétní podobě. Pokud byl obdarován král, oplácel pravděpodobně především z toho 

důvodu, aby si udržel svou autoritu a moc vzhledem k dárci. Hmotný dar často oplácel 

hmotným darem.  

 V některých případech „vyplývala“ oplátka přímo ze samotného darování. Tento 

druh oplátky jsem se rozhodl nazývat „nutným důsledkem“. Nejtypičtějším příkladem je 

asi darování dítěte, které mělo přirozeně vždy za následek snížení ekonomických nákladů 

biologické rodiny. Kromě navýšení cti, které z pěstounství pramenilo, získali tak rodiče 

oplátku ještě v této podobě. Do kategorie oplátky ve formě nutného důsledku počítám dále 

navýšení cti a navázání a udržení přátelských vztahů. Tyto formy oplátky dárce zpravidla 

automaticky získal za uspořádání hostiny, darování dítěte, darování ženy a darování 

bohatých hmotných darů. Nakonec je nutné zmínit oplátku pozitivního daru bohem. 

                                                           
416 viz Káriho přátelství za Flosiho přijetí a pohoštění. Tamtéž, s. 636 
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Motivací boha pro oplacení oběti mohla být jedině spokojenost s tímto darem. Ovšem 

nalézt motivaci pro jednání bohů není jinak možné. 

 Negativní dary byly nejčastěji opláceny na základě morální povinnosti zachovat si 

svou čest a čest rodiny. Okamžité oplácení těchto činů mělo většinou příčinu v prchlivosti 

či nutné sebeobraně oběti. Morální a také praktické bylo ale s pomstou nějaký čas vyčkat. 

Ponížení či urážka byly někdy oplaceny stejnou měrou, častěji ale rovnou zabitím. Zabití 

příbuzného či přítele bylo pochopitelně také nejčastěji oplaceno zabitím. Někdy se však 

účastníci sporu dohodli (zejména prostřednictvím arbitra) na narovnání a za zabití či 

zranění byla zaplacena pokuta zvaná wergeld. V jiných případech byl pachatel odsouzen 

k vyhnanství.  

 Neoplacení bylo daleko méně časté než oplacení, ale zjevně častější než nepřijetí. 

Dar mohl zůstat neoplacen kvůli nepřátelskému vztahu obdarovaného vůči dárci, negativní 

dar naopak kvůli přátelskému vztahu „obdarovaného“ vůči „dárci“. Mezi další příčiny 

neoplacení patřila prostá nemožnost dar oplatit a dále zachování cti v případech, kdy se 

oplacení jevilo jako nečestné. Nepřátelsky naladěné neoplacení mohlo mít důvod v dárcově 

lsti či zradě, v ukončení přátelství nebo ve špatné povaze obdarovaného. V některých 

případech byl obdarovaný s darem nespokojen a podezíral dárce z lakoty. Proto ani neviděl 

důvod pro to, aby dar oplatil.417 Darování ženy nebylo oplaceno v situaci, kdy se 

manželství ukázalo jako nešťastné. To často vedlo k rozvodu, přičemž mezi rodinami 

nebyly zachovány žádné přátelské vztahy. Žádné oplátky se rovněž nedočkal negativní dar 

v podobě zabití, pokud oběť spáchala před svou smrtí hanebný čin, a „propadla tak 

životem“.  

 V některých situacích se oplátka jevila jako nečestná, a proto bylo lepší dar či 

nepřátelský čin neoplatit. To se týkalo především ponížení od ženy a daru na rozloučenou 

od krále, který zůstal zpravidla neoplacen, neboť obdarovaný musel v tomto případě zůstat 

v pozici dlužníka. Jistou oplátkou mohla být mužova věrnost a poslušnost vůči králi, avšak 

mnoho islandských mužů navštívilo krále za život pouze jednou a do Norska (či jiné země) 

se již nevracelo. Oplátka v podobě věrnosti tak často vůbec nemohla být nějak projevena. 

Pokud si byly oběti vědomy, že by jim oplacení negativního daru vyneslo posměch, 

nechávali čin v zájmu zachování cti rovněž neoplacen.418 

 Ponížení či zabití nebylo oplaceno především v situacích, kdy pociťovala oběť vůči 

pachateli jistou přízeň. Muž nemusel chtít čin oplatit pro příbuzenství s pachatelem nebo 

                                                           
417 viz Gísliho neoplacení Þorkelových hmotných darů. Sága o Gíslim. In: Tamtéž, s. 186, 188, 190 
418 viz Kjartanovo neoplacení krádeže šátku. Sága o lidech z Lososího údolí. In: Tamtéž, s. 304 



83 
 

proto, že chtěl s ním nebo s jeho rodinou udržet přátelství. Někdy se pachatel jevil oběti 

jako čestný, a tak mu „oplátku odpustila“. Jindy neoplatila čin z toho důvodu, že ho 

vnímala jako oprávněný nebo chtěla přispět ke smíru.419 Specifickou situací byl potom 

zásah třetí osoby, která obvykle pro přátelství s pachatelem odradila oběť od pomsty. 

V některých situacích nebylo vůbec možné dar oplatit. Zvláštní okolnosti mohly oplacení 

znemožnit, ačkoli zde byla vůle tak učinit. V případě pozitivních darů šlo především o 

nemohoucnost obdarovaného (nic neměl, musel odjet). Rovněž by sem mohly patřit 

situace, kdy nenastala příležitost dar oplatit. Z těchto důvodů nebyly dary často oplaceny 

stejným darem (pomoc v boji pomocí v boji, hostina hostinou). Také prohra znemožnila 

jakékoli oplacení daru, pokud jím byla pomoc v boji. V případě negativních darů mohlo 

neoplacení zapříčinit pachatelovo ukrytí nebo to, že oběť nebyla v právu, a nepovažovala 

proto za čestné čin oplatit. Někdy ovšem pro oplacení „daru“ vůbec nebyla vůle. Tak tomu 

bylo zejména v situaci, kdy neměla oběť v zemi žádné příbuzné. 

 

4.4.2. Edda 

 Dary byly v básních většinou oplaceny. Motivem pro oplátku bylo velmi často 

navázání a udržení přátelských vztahů a dále čest. Z těchto důvodů opláceli lidé stejným 

darem (například pozvání pozváním, hmotný dar hmotným darem), ale i jinou reciprocitou 

(například dobrou dárcovou pověstí, přátelstvím, podporou). Týkalo se to i negativních 

darů, tedy oplácení ponížení, urážek a zabití.  

  K oplacení mohlo také vést potěšení ze samotného daru. V Eddě se v tomto případě 

setkáváme s oplátkou od ženy, které má muž přinášet dary, aby si získal její lásku či s ní 

požil rozkoše.420 Zjevně se tu předpokládá, že tyto dary budou pro ženu potěšením. Ti, 

kteří poskytli svým druhům pomoc v boji, mohli očekávat oplátku v případě vítězství. To 

jim zajistilo navýšení cti. Za tento dar mohli ale získat i oplátku ve formě odměny.421 

Navýšení cti bylo jinak nutným důsledkem, pokud člověk uspořádal hostinu či rozdával 

bohaté dary (zejména zlato).  

 Neoplacení daru bylo mnohem méně časté. Důvodem mohl být nepřátelský poměr 

vůči dárci. Sem patří špatná povaha (obdarovaný přijal dar, ale nechtěl jej oplatit) a lest 

obdarovaného. V zájmu zachování cti nebyly patrně opláceny negativní dary ženě a hostu. 

Oplacení tohoto typu daru mohla zabránit i třetí osoba. Někdy byl na vině rovněž silnější 

                                                           
419 viz Hallovo odmítnutí pokuty za synovo zabití ve prospěch smíru. Sága o Njálovi. In: Tamtéž, s. 607 
420 Výroky Vysokého. In: HEGER, L., Edda, s. 57 
421 viz odměnění Helgiho valkýrou. První píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem. In: Tamtéž, s. 240 
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nepřítel. Kvůli prohře například nemohla být dárcům oplacena jejich pomoc v boji. 

Nepřítel mohl ale svou mocí a silou zabránit i oplacení negativních darů.  

 

4.4.3. Srovnání islandských ság a Eddy 

 V obojí literatuře bylo oplacení darů častější než jejich neoplacení. Velkou váhu 

mělo v obou případech oplácení kvůli navazování a udržování přátelských vztahů a kvůli 

zachovávání cti. Dary mohly být oplaceny stejným darem i jiným způsobem. Samozřejmě 

sem patřily i dary negativní, které byly oplaceny buďto ihned nebo s časovým odstupem. 

Pak se jednalo o (krevní) mstu, která měla své důležité místo v ságách i Eddě. V obou 

případech jsem dále nalezl oplácení pro potěšení z daru, kvůli vítězství (navýšení cti), jako 

odměnu a jako nutný důsledek. V ságách se jako důvod pro oplátku objevovala také 

výchova význačného muže, snaha udržet si autoritu a spokojenost s obětí. To je 

pochopitelné, neboť pěstounství, královské dary na rozloučenou a oběti bohům se 

v analyzovaných básních nevyskytovaly.  

 V obou případech se vyskytovaly situace, kdy dar nebyl oplacen kvůli nepřátelskému 

vztahu obdarovaného k dárci, kvůli zachování cti a kvůli nemožnosti dar oplatit. Konkrétní 

podoby těchto důvodů zmiňované v Eddě jsem nalezl také v ságách, které samozřejmě 

uváděly daleko větší množství konkrétních příčin pro neoplacení daru. Neoplacení kvůli 

zásahu třetí osoby jsem rovněž objevil v ságách i v básních. V Eddě se však nevyskytovalo 

tzv. přátelsky naladěné neoplacení negativního daru. Zlomyslné činy zde byly patrně vždy 

oplaceny bez ohledu na to, zda byl pachatelem příbuzný či přítel. 
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5. Závěr 

 Analýzou vybrané literatury na základě Maussova a Millerova konceptu jsem zjistil, 

že role darů a nepřátelských činů byla v severské kultuře pravděpodobně velká. Směna 

pozitivních darů patrně skutečně fungovala na podobných principech, jaké uvádí Mauss. 

To se domníval také Aron Gurevič. Podobně jako u Maussem zkoumaných „archaických 

společností“ i zde v sobě fenomén daru zahrnoval morální, právní, ekonomické a někdy i 

náboženské aspekty. Také zde měly dary podobu hmotných předmětů, potravin, hostin, 

zdvořilostí (pozvání na návštěvu a pohoštění), pomoci v boji a figurovaly zde i dary lidské, 

ženy a děti.422 Darem ale mohlo být také zvíře, pozemek a podpora na sněmu, která měla 

ovšem podobný charakter jako pomoc v boji. V rámci hmotných předmětů se zde na rozdíl 

od Maussem zkoumaných společností neobjevovaly dary v podobě rodového dědictví a 

talismanů. Typické bylo darování zbraně, šperku nebo oblečení (především pláště). 

V literatuře se vyskytly i oběti bohům, ačkoli zde nebyly zmiňovány často. Nepřátelské 

činy měly v analyzované literatuře rovněž velkou roli. Nejčastěji měly podobu ponížení, 

urážky, zranění a zabití. Zdrojem ponížení či urážky bývaly často posměšné řeči, svedení 

ženy, předvolání k soudu a políček.  

  Dávání, přijímání a oplácení pozitivních darů záviselo stejně jako v Maussem 

analyzovaných kulturách především na vztazích mezi dárcem a obdarovaným a na jejich 

cti. Všechny tři aspekty směny umožňovaly Seveřanům vytvářet aliance, které pro ně byly 

výhodné zejména z hlediska pomoci v boji a na sněmu. Prostřednictvím vyměňování darů 

se rovněž navyšovala jejich čest, jež měla podobu uznání v očích ostatních. Darování kvůli 

cti bylo viditelné především u králů, kteří si poskytováním darů udržovali autoritu a moc 

nad obdarovaným. V rámci udržení přátelství a cti poskytovali Seveřané také dary za 

účelem ochrany, zaopatření a odměny spřízněné osoby. Bylo rovněž zvykem zpečeťovat 

dary ujednané „smlouvy“. Objevilo se i mnoho případů, kdy bylo obdarování motivováno 

spíše pragmatickými důvody a v některých případech se dokonce jednalo o lest. Tímto 

negativně motivovaným obdarováním se ve svém díle zabýval Durrenberger.423 O obětech 

se literatura zmiňovala velmi málo, v básních dokonce nebyla zmínka žádná. Mauss ve 

svém díle uvádí, že lidé museli s bohy směňovat, neboť kdyby tak nečinili, mohli ztratit 

jejich přízeň. Věřili, že bozi jsou skutečnými vlastníky všech věcí a že oběti oplácí svou 

                                                           
422 MAUSS, M., Esej o daru, s. 13 
423 DURRENBERGER, E. P., Reciprocity in Gautrek´s saga, s. 23 
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štědrostí.424 Není jisté, zda tuto víru sdíleli také Seveřané. V ságách se nicméně dvakrát 

vyskytl případ, kdy bůh svou přízní oběť oplatil.425 

 Vedle snahy o udržení přátelství a zachování cti byly dary přijímány také jakožto 

zasloužená odměna, stvrzení „smlouvy“ nebo pro potěšení (zejména okázalé dary od 

krále), které samotný dar přinášel. Někteří přijímali potřebný dar (zejména v podobě 

užitečného předmětu), protože se nacházeli v těžké situaci. Ženy byly často přijímány také 

kvůli sexuální přitažlivosti. Stejně jako u dávání, i zde se objevovaly i důvody pragmatické 

a zištné. Je otázkou, zda lidé při přijímání hmotných darů (zejména na hostině) skutečně 

věřili, že tak na sebe přenesou štěstí a úspěch dárce (hostitele), jak ve svém díle zmiňuje 

Mauss a Gurevič. V literatuře jsem pro tuto tezi nenalezl žádný důkaz, pravděpodobněji by 

se ale tento důvod mohl vyskytnout v Eddě, kde byli muži obdarováváni zlatem. Gurevič 

uvádí, že kvality svého vlastníka do sebe absorbovaly právě drahé kovy.426 Jako důvod pro 

nepřijetí daru uvádí Gurevič spolu s Maussem obavu z oplátky.427 Obdarovaný věděl, že se 

dárci přijetím daru zavazuje a že v případě neoplacení mu zůstane podřízen. V analyzované 

literatuře se tento důvod rovněž vyskytl, avšak častější bylo nepřijetí kvůli nepřátelství 

vůči dárci. Jistou roli zde měly také pragmatické důvody. Přijetí bylo každopádně daleko 

častější než nepřijetí.  

 Oplácení darů bylo stejně jako u přijímání častější než neoplácení. Jak zmiňují Foote 

a Wilson, oplátkou mohla být také služba.428 Islanďané opláceli především kvůli 

přátelským vztahům a své cti. Někdy opláceli stejnou měrou (hmotný dar za hmotný dar, 

hostina za hostinu), někdy prostřednictvím jiné reciprocity, předně podporou v boji a na 

sněmu. Udržení cti na oplácení darů velmi záviselo, neboť v případě neoplacení by se stal 

obdarovaný vůči dárci (minimálně v očích ostatních) podřízeným. Toho si byli Islanďané 

patrně vědomi. Nenalezl jsem však oplácení kvůli víře v ducha věcí, jak o něm hovoří 

Mauss.429 Některé zbraně sice byly jistým způsobem „oduševnělé“ a měly i své jméno 

(např. meč Fótbít), avšak literární postavy nevykazovaly záměr tento dar oplatit z obavy 

před magickým postihem. Miller se o Maussově „hau“ zmiňuje v souvislosti s královými 

dary. Ve své analýze zjistil, že dary od krále byly Islanďany přijímány patrně s vědomím, 

že král v nich bude i po přijetí „přítomen“.430 Královské dary však ve mnou analyzované 

                                                           
424 MAUSS, M., Esej o daru, s. 28 - 32 
425 HEGER, L., Staroislandské ságy, s. 180, 517 
426 GUREVICH, A., Wealth and gift-bestowal 
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literatuře zpravidla opláceny nebyly (alespoň ne hmotným darem). Neoplácení darů bylo 

spíše než obavou před magickým postihem motivováno nepřátelstvím vůči dárci. Za 

určitých okolností ani nebylo vhodné dar oplácet. To se týkalo zejména královských darů 

na rozloučenou, které nebyly v analyzovaných dílech oplaceny téměř nikdy.  

 Millerovo nahlížení na nepřátelské činy jako na „dary“ žádající oplátku mi umožnilo 

nahlížet na mstu jako na proces „dávání a braní“. Nepřátelské činy lidé konali zpravidla 

kvůli nepřátelství, někdy byla ale důvodem pachatelova špatná povaha (především 

chamtivost). Pokud se jednalo o ponížení v podobě svedení ženy, příčinou byla vždy 

sexuální přitažlivost. Někteří se špatných činů dopouštěli s vidinou na odměnu. 

Nejčastějším důvodem pro negativní dar byla však msta, kterou museli vykonat všichni ti, 

kdo nechtěli přijít o svou čest. Vykonat pomstu bylo blízké příbuzné zabitého morální 

povinností.431 Msta již byla oplátkou. Opláceno bylo jednak zabití a zranění, jednak 

ponížení, urážka a krádež. Zabití bylo běžnou oplátkou i v případě ponížení. Oplátka 

mohla mít ovšem i jinou podobu, především odsouzení k vyhnanství a zaplacení wergeldu. 

Tento způsob odplaty byl pro zúčastněné výhodný v tom, že zabraňoval rozpoutání krevní 

msty. V případě, že by někdo negativní dar neoplatil, ukázal by tak svou slabost a byl by 

vystaven všeobecnému pohrdání.432 Pravdou je, že k neoplacení docházelo v analyzované 

literatuře výjimečně. Důvodem byla vždy buď přízeň k pachateli, nebo obětování oplátky 

ve prospěch smíru.  

 Pro severskou středověkou kulturu byla zjevně velmi důležitá jednak výměna darů, 

která měla častěji přátelský podtext, jednak výměna nepřátelských činů v rámci msty.  
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