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I. Úvod
Předmětem této práce je výzkum zaměřený na roli magie ve staroseverských
ságách. A to konkrétně v ságách o dávnověku a v rodových ságach. V této práci provedu
literární analýzu na třech rodových ságách a dvou ság o dávnověku. Z rodových ság
použiji Ságu o Eiríkovi Zrzavém, Ságu o Gíslim a Ságu o lidech z Eyru, ze ság o
dávnověku pak Ságu o Völsunzích a Ságu o Hrólfu Kraki. Cílem této práce je nalézt v
těchto vyjmenovaných ságách postavy, které aktivně praktikují v příběhu magii, a na těchto
postavách pochopit jakou roli měla magie v oněch vybraných ságách. Poté tyto představy o
magii promítnuté v ságách, budou komparovány mezi samotnými žánry a nakonec i s
pevninskou Evropou. V závislosti na struktuře této práce zprvu představím staroseverskou
literaturu, vybrané žánry a jednotlivé ságy, které jsem si zvolil. Dále se pak pokusím
definovat pojem „magie“, který je pro tuto práci klíčový. Následně přistoupím k výzkumné
části, kde si stanovím výzkumný problém, položím si výzkumné otázky a upřesním svůj
výzkumný postup. Nakonec v praktické části této práce provedu analýzu a poté komparaci,
u které budu využívat dosavadní výzkumy zabývající se tímto tématem. Tyto dosavadní
výzkumy poté dám zároveň do souvislosti s výsledky mého vlastního výzkumu.

II. Staroseverská literatura
Pojem staroseverská literatura označuje literární díla, které mají původ u tehdejších
středověkých severských národů. Tyto díla byly většinou psána staroseverským jazykem,
který měl několik různých dialektů. Samotnou staroseverskou literaturu můžeme rozdělit
na dobu vikinskou a středověkou. Doba vikinská se většinou datuje od roku 793, kdy byl
vypleněn klášter na Lindisfarne, až do roku 1066 a s tím datem spojenou porážku v bitvě u
Hastings. Právě v tomto období probíhá velká expanze starých Seveřanů z své rodné
Skandinávie do okolní Evropy. V době největšího rozmachu Seveřanů, tak převážně
Norové osidlují především Island, ale také i Shetlandy, Orkneye, vnitřní i vnější Hebridy,
Faerské ostrovy a ostrov Mann. Osídlení však nalezneme i na tehdejším Grónsku a
dokonce na území dnešní Kanady. Dánové expandují spíše na jih a získávají od Franské
říše například uzemí Normandie. Švédové prozměnu rozšiřují svůj vliv na východ do
Ruska a mají styky i se samotnou Byzantskou říší. Tato expanze Seveřanů se pak promítla i
do staroseverské literatury a to v podobě vlivu sousedících křesťanských kultur, například
z tehdejšího Irska, Anglie či Francie. Roku 1066 končí doba vikinská a Seveřanům se
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otevírá nová etapa. V této době již dochází na uzemí skandinávie k christianizaci. Od
pohanského náboženství je postupně opuštěno a dochází k pozvolnému přechodu ke
křesťanství. Tento přechod můžeme pozorovat i v samotné staroseverské literatuře. Co se
týče literárních pramenů, tak za nejspíš nejstarší zdroje lze považovat dochované runové
nápisy, které jsou datovány ještě do doby před rokem 793. Tyto nápisy byly vyryty do
kamenů či dřeva. Později se objevují prameny v podobě skaldských básní a roku 1120
nalezáme první jasně datovatelné historiografické dílo od autora jménem Ari Učenlivý,
Kniha o Islanďanech neboli Íslendingbók. Staroseverská literatura však především
obsahuje také Ságy, které jsou prioritní pro následující výzkum.

II.1.

Ságy

Pokud jde o ságy tak můžeme říct, že se zpočátku vůbec nejednalo o soustavně
zapisované literární díla v takové podobě, která se nám dochovala do současnosti. Zprvu se
jednalo převážně o příběhy předávané orální tradici. To můžeme vidět i na původu
samotného slova „ságy“ či islandsky „sögur“, které se odvozuje od staroseverského slova
„segja“, toto slovo se dá překládat jako „vyprávět“ či „říkat“. V pozdějším středověku,
přibližně koncem 12 stol., začalo docházet k zapisování ság. Toto zapisování probíhalo na
základě právě zmiňované ústní tradice a ve většině případů byli autoři anonymní. V ságách
se pak příběhy soustředily především na témata spojená s konflikty, ctí, pomstou a rodinou.
Přes tyto důležité hodnoty, které potkáme napříč všemi žánry ság, se ovšem ságy také
vyznačují svou nadpřirozenou složkou, kterou v některých z nich lze vidět. V závislosti na
žánrech ság, můžeme tak nalézt v příbězích mágy, měniče neboli postavy měnící se na
zvířata, revenanty či polobožské i božské bytosti. Pokud jde o žánry ság tak těch je hned
několik. Ságy se většinou dělí na děvět typů mezi něž patří rodové ságy, královské ságy,
ságy o dávnověku, ságy o současnosti, ságy o biskupech, ságy o apoštolech, ságy o historii,
rytířské ságy a lživé ságy. Pro můj výzkum jsou klíčové právě rodové ságy a ságy o
dávnověku.

II.1.1. Rodové ságy
Rodové ságy, někdy též označované jako ságy o Islanďanech, jsou anonymní
prozaická literární díla založená na historických událostech. Jejich původ vzniku datujeme
zrhuba do 13. století. Nicméně příběhy, které jsou v nich popisovány, se odehrávají v
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obdobím vikinském. V tomto obdobím v ságách sledujeme příběhy pocházející především,
jak již druhý název ság napoví, z tehdejšího Islandu, který je v té době právě osidlován. V
rodových ságách se nicméně vyskytují i jiné lokality jako například Grónsko, Faerské
ostrovy či část dnešní Kanady. Děj ság se poté soustředí hlavně na příběhy rodů, které v
těchto lokalitách žijí. V ságách tak můžeme vidět časté konflikty mezi rody, ale i samotný
způsob života a hodnoty těchto lidí ve vikinské době. Otázkou však zůstává zda jsou tyto
příběhy skutečným odrazem tehdejší společnosti, zvláště když uvážíme fakt, že tyto ságy
byly dlouho dobu předávány ústní tradicí, než byly vůbec zapsány. V tomto žánru jsem si
zvolil pro analýzu tři následující ságy.

Sága o Eiríkovi Zrzavém
V sáze o Eiríkovi Zrzavém jak již název napovídá se příběh soustředí okolo postavy
Eiríka Zrzavého. V sáze se dozvíme o jeho útěku z Islandu a následného přesídlení do
Grónska. V příběhu se nicméně setkáváme i s jeho syny Thorsteinem a Leifem. Právě jeho
syn Leif v příběhu objevuje novou zemi (Ameriku), která se jmenuje Vinland. Závěr ságy
se pak soustředí převážně na postavy Thorfinna Karlsefniho a jeho manželky Gudríd a
výpravu do nově objevené země. Sága je tak převážně zaměřena na cestování a lokality
mimo Island. Přesto se zde objevuje zřejmě nejdetailnější popis mága napříč všemi ságami.
Popisu této vědmy z Grónska je věnována víc než jedna stránka z celé ságy, kdy je nutno
dodat, že samotná sága není zas tak obsáhlá.

Sága o Gíslim
Děj ságy o Gíslim se odehrává na Islandu v období mezi rokem 860 až 980. V této
sáze sledujeme hlavního hrdinu jménem Gísli, který i se svou rodinou přichází z Norska na
Island. Zvrat v příběhu nastává po vraždě jeho švagra jménem Véstein. Ten je zabit
švagrem Gísliho bratra, Torgrímem. Gísli se však rozhodne pomstít Vésteina a proto tak
následně zabije Torgríma. Po těchto událostech se z Gísliho stává psanec / odpadlík, kdy je
jeho postava postavena mimo zákon a jeho vražda se tak stává zcela legální. Ve zbytku
příběhu tedy napínavě sledujeme Gísliho a jeho skrývání ve snaze přežít. Tato snaha mu
vychází celých třináct let a díky tomu se stává nejdéle žijícím psancem na Islandu. Po
třinácti letech je pak nakonec konečně polapen a v hrdinském posledním vzdoru je
následně zabit. Sága představuje klasický tragický příběh hrdiny s prvky nadpřirozena.

Sága o lidech z Eyru
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Sága zapsaná ve 13. století vypráví děj, který se odehrává na konci 10. a na začátku
11. století. V sáze vidíme počátky osidlování Islandu a sledujeme především dlouho
trvající spor mezi postavami jménem Snorrim a Arnkelem, kteří patří k dvoum mocným
rodům, jenž osídlili část Islandu nazývanou jménem Snaefelsnes. Samotný Snorri je
synovec postavy Gísliho ze ságy o Gíslim. V ději narážíme i na spory dalších rodů, kteří
sídlí na Islandu v jiných oblastí. V této sáze vidíme tak především rodinné hodnoty, ale i
přechod k křesťanské víře či nadpřirozeno v podobě například mágů či revennantů.

II.1.2. Ságy o dávnověku
Tyto anonymní ságy, které byly zapisovány počátkem 13. století až do konce 15.
století, jsou na rozdíl od jiných žánrů ság především fantazijního typu. Příběhy se výhradně
odehrávají v době před osídlením Islandu a vystupují zde legendární hrdinové, kteří mají
mytologické předky. Oproti rodovým ságám vidíme jasné změny. Ty se týkají například ve
snaze propojit v ději ság svět lidí se světem mýtickým. Proto v ději můžeme potkat různá
mýtická zvířata jako například draka, či dokonce samotný bohy pohybující se mezi
smrtelníky, například se zde hojně vyskytuje bůh Ódin. Dalším charakteristickým rozdílem
je odlišnost týkající se času. V ságách o dávnověku se totiž většinou nedozvíme jak dlouho
určitá část děje probíhá. V neposlední řadě zde chybí rozsáhlé výčty rodokmenů jako tomu
je u rodových ság. Děj ság pak probíhá většinou v kontinentální Evropě. Z těchto ság o
dávnověku jsem si k výzkumu zvolil Ságu o Völsunzích a Ságu o Hrólfu Kraki.

Sága o Völsunzích
Sága o Völsunzích, která byla zapsána v pozdní době 13. století, vypráví příběh o
rodu Völsungů a o jejich příslušnících. V počátku ságy se tak setkáváme s předky tohoto
rodu, kdy muž jménem Sigi, který byl vyhnán ze své rodné země, dobyl říši Hunů a stal se
zde králem. Postupem děje se setkáváme s Völsungem, Sigiho vnukem. Právě od Völsunga
se pak odvíjí celý rod. Většina děje samotné ságy se pak věnuje hrdinovi Sigurdovi a jeho
dobrodružstvím. V příběhu vystupuje mnoho mýtických bytostí jako například trpaslík
Regin, který vychovával Sigurda a nalezneme zde i slavného draka Fáfniho, jenž si chrání
tak obrovský poklad, který dosud žádný smrtelník ještě nevlastnil. Za zmínku stojí i výskyt
boha Ódina či jiných polobožských bytostí. Samotná sága je tak velmi mýticky založená a
je zde tedy k vidění například praktikování magie.
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Sága o Hrólfu Kraki
Tato sága byla pravděpodobně zapsána ve 13. století, nicméně podoba ve které se
do současnosti dochovala pochází až ze století 14.. Jedná se o anonymní dílo, které je
odvozováno od skoro tisíc let starých ústně předávaných tradic. Mnohé z nich můžeme
nalézt i v Anglosaském díle jménem Beowulf.1 Sága se zaměřuje na hrdinského krále
jménem Hrólf Kraki, nicméně jako u jiných ság i zde nalezneme mnoho dalších postav a
jejich příběhů. Zprvu se v sáze setkáváme s mocenským zápasem dvou bratrů Fródim a
Halfdanem. Kdy je nakonec Halfdan svým bratrem zabit. Nicméně Halfdan má tři
potomky jménem Helgi, Hroar a Signy. Poté co potomci pomstí jejich otce a zabijí tak
strýce Fródiho, se příběh začne věnovat Helgimu a Hroarovi. Je to právě Helgi, kterýmu se
později v příběhu narodí syn jménem Hrólf Kraki. Po smrti Helgiho, děj ságy ukazuje
osudy postav, které se později stanou věrnými spolubojovníky krále Hrólfa. V této části je
příběh postavy Hrólfa upozadněn a sága se k této postavě vrací až ke konci. Zde král Hrólf
Kraki svede souboj s králem Aðilsem ze Švédska. Po tomto vítězném souboji nakonec
svede i svou poslední bitvu s nevlastní sestrou Skuld a v tomto nerovném soubiji nakonec
hrdinsky umírá. V této sáze jako u předešlé opět vystupuje i postava boha Ódina a
vyskytuje se zde také mnoho mágů.

III.

Magie
Původ pojmu „magie“ sahá až do dob 1000 let př.n.l., v této době zde existuje

staroperské slovo „magu“, které označuje určité formy utajovaných náboženských praktik.
Časem se toto staroperské slovo dostává do řečtiny a následně pak do latiny. Samotná
magie se hojně vyskytovala ve spojení s pohanskými náboženstvími. Na magii můžeme
narazit ve starověkém Egyptu, kdy jisté její prvky přežívali ještě v době křesťanské, dále
ve starověkém Řecku a převážně pak také ve starověkém Římě, kdy byla magie
považována jako oficiálně nepřípustná, ale přesto byla implikována ve stereotypních
náboženských motlitbách.2 Magii nalézáme i u náboženství kmenů Germánů, kteří obývali
především části starověké západní Evropy a také pro tento výzkum prioritní Severní
Evropu. V severské mytologii tak narážíme na bohy, kteří i magii praktikují, kdy například
bůh Ódin využívá magii primárně k získání informací ohledně budoucnosti, a to tím

1
2

Byock, Jesse L. (trans.). The Saga of King Hrolf Kraki. Penguin Classics, 1999, str. 1
Vidman, Ladislav. Od Olympu k Panteonu: antické náboženství a morálka. Praha, 1986 a 1997
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způsobem, že komunikuje s mrtvými.3 Tuto podobnost komunikace s mrtvými nalézáme i
například v římském náboženstvím, kde tato je tato praktika nazývána „nekromancie“ a
později ve středověku kvůli zkomolení tohoto slova vzniklo označení „nigromancia“
neboli černá magie.4 Ve staroseverských ságách nacházíme však mnoho jiných druhů
praktik magie. V ságách se objevuje několik různých termínů, které mají spojistost s magií,
jako seiðr, galdr, spá, runová magie, šamanismus nebo trolldómr.
Termín „seiðr“ je v ságách používaný ve dvou možných definicí. První definice je
taková, že tento termín označuje specifický typ magie, zatímco druhá definice používá
„seiðr“ jako označení pro magii jako celek. Výskyt dvou možností je dán pravděpodobně
fluiditou a nedostatkem systematizace v staroseverském náboženstvím.5 V ságách je tento
termín většinou překládán do češtiny jako „kouzla“. Samotný „seiðr“ je v ságách vždy
popisován jako praktika jedince. Nejedná se tak o charekteristickou představu nějakých
skupinových sekt, která převládala v kontinentální Evropě zvláště v pozdním středověku.
Dalším termín vyskytující se v ságách je „galdr“, který v překladu znamená
„zpívat“ a kvůli tomu se pojí s různými magickými písněmi. V textu ság tento termín
můžeme nalézt jako samostnatně, tak v některých případech i jako součást praktikovaného
seiðu.
„Spá“ je termín, který se pojí s magií. V ságách je to především praktika spojená s
předpovídání budoucnosti či osudu jedince. V ságách jsou tito praktikující jedinci
popisovány jako „spá-kona“ či „völva“. Zatímco slovo „spá“ nemá zcela jasný význam,
tak „völva“ se pojí ve svém významu s magií a v ságách je překládána do češtiny jako
například „vědma“.
V ságách také nalezneme několik úkázek runové magie. Tato praktika byla na
rozdíl od jiných spíše doménou mužů. Samotným runám byli často přisuzovány magické
síly podobně jako u jiných kultur a jejich písmen.6 Runová magie probíhala v zásadě tak,
že byly vyryty určité runy do nějakého předmětu a spolu s tím bylo nutno provést zaříkání.
Šamanismus a šamanské praktiky jsou ve staroseverských ságách i jiných
literárních pramenech spojovány především s etnikem Sámů. Toto etnikum, které v tehdejší
době obývalo dnešní oblast Finnmarky, přímo sousedilo a mělo kontakty právě se starými
Seveřany. Sámové, někdy nazývání jako Finnové, byli často vykreslováni jako léčitelé,
3
Price, Neil. Sorcery and circumpolar traditions in Old Norse belief. In: Brink, Stefan. The Viking
World. Routledge, 2008, str. 246
4
Vidman, Ladislav. Od Olympu k Panteonu: antické náboženství a morálka. Praha, 1986 a 1997, str.
95
5
McCoy, Daniel. The Viking Spirit: An Introduction to Norse Mythology and Religion. CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2016
6
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rádci či experti na magii. Podobně jako jako Seveřané měli i Sámové podobné představy o
magii. Tato představa o Sámech jako šamanech se pak projevila i v křesťanských
zákonech, například zákazu cestování do jejich země za účelem vyléčení či předpovězení
osudu.7
Poslední termín „trolldómr“, který se také pojí s magií a je v ságách překládán jako
čarodějnictví, nemá v textech jasně vymezenou definici. V mnoha textech je trolldómr je
vykreslován jako ten co produkuje destrukci a špatnosti a téměř vždy je popisován z
perspektivy postav, které jím byly zasaženy. Jeho praktika mohla sestávat z dovedností
měnit realitu pomocí neviditelných prostředků.8
Z těchto stručně uvedených příkladů můžeme pozorovat mnoho různých představ o
magii. Některé tyto představy se prolínají, některé zase ne. Samotná definice magie jako
celku je často i v současnosti rozporuplná a existuje tak mnoho různých definic. Pokud by
jsme měli definovat severskou magii, můžeme použít definici Daniela McCoye, který
definuje severskou magii jako znalost manipulace spirituálními silami, kdy je poté tato
znalost praktikována.9

7
Zachrisson, Inger. The Sámi and their Interaction with the Nordic Peoples. In: Brink, S. The Viking
World. Routledge, 2008, str. 36
8
Raudvere, Catharina. Trolldómr in Early Mediavel Scandinavia.In: Jolly, K.L., Peters, E.,
Raudvere, C.,Witchraft and Magic in Europe, vol.3. London: The Athlone Press, 2002, str. 87
9
McCoy, Daniel. The Viking Spirit: An Introduction to Norse Mythology and Religion. CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2016
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IV. Výzkumné otázky a záměr
V této práci se budu snažit literárně analyzovat vybrané ságy a přitom se zaměřovat
primárně na aktéry praktikující magii. V každé vybrané sáze se pokusím vyhledat
vhodného mága, položit si u něj mé čtyři zformulované otázky a provést na jejich základě
literární analýzu. Výběr mágů je schválně vyvážený, kdy každý žánr má pět zástupců. Ságy
jsou vybrány záměrně, tak aby mohli být v závěru mezi sebou porovnány, a vyšly tak
najevo rozdíly či shody ohledně mágů. V samotném závěru se poznatky z obou žánrů ság
stanou předmětem srovnání s kontinentální středověkou Evropou a její představě o magii.
V této práci jsem zformuloval a následně se pokusil zodpovědět tyto výzkumné
otázky:
1. Jaký je status mágů (vztah ke společnosti/váženost)?
2. Jsou schopnosti mágů získané (učení) či dědičné (vrozenost)?
3. Gender a mágové?
4. Postoj ság k mágům a projevy christianizace.

IV.1.

Výzkumná strategie, vzorek a analytické postupy

Cílem této práce není analyzovat vzniklá data pomocí statistiky, naopak je mým
cílem získaným datům porozumět a následně interpretovat. Z tohoto důvodu se v mé práci
uplatní kvalitativní výzkumná strategie. Ta je definována tak, že kvalitativní výzkum je
nenumerické šetření a interpretace sociální reality, kdy je tu cílem odkrýt význam
pokládaný sdělováným informacím.10 Kvůli kvalitativní strategii uplatním v této práci
literární analýzu neboli narativní. Tato analýza je určená k interpretaci textů, jež mají
formu příběhu.11 Zprvu tato zvolená analýza probíhá tak, že opakovaně čteme vybrané
texty, aby se porozumnělo zcela příběhu. Následně tato analýza spočívá v identifikaci
klíčových pasáží příběhu na základě výkumného záměru. V průběhu analýzy a čtení textů
je dobré si dělat vlastní poznámky a to i těch, které s výzkumným záměrem přímo
nesouvisí. Samotná analýza je prováděna současně se čtením textu. Na klíčové
identifikované pasáže jsou pak položeny mé čtyři zvolené otázky, které mi pomohou k
celkovému porozumění magie ve staroseverských ságách.
V práci budu pracovat jak s primárními zdroji (vybranými ságami), tak i s

10
Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002
11
Loidová, Kateřina. Analýza dat v kvalitativním výzkumu [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit.
1.6.2019]. Dostupné z
https://is.muni.cz/el/1451/jaro2014/d011/um/Analyza_datv_kvalitativnim_vyzkumu.pptx
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sekundárními zdroji pro lepší pochopení a následnou komparaci s mými závěry a výsledky.
Nutno zmínit, že z celkového počtu pěti ság, jsem v této práci použil čtyři ságy v českém
překladu a jednu v překladu anglickém. Původní originály ság jsou však psané především
staroseverským jazykem. Je tedy nutné mít na paměti, že i jazyková stránka může ovlivnit
obsah textů.

[10]

V.

Výzkum
V.1.

Sága o Eiríkovi Zrzavém

Torbjörg
„V osadě žila žena jménem Torbjörg. Byla to vědma a říkali jí „malá vědma“. Měla
děvet sester a všechny byly vědmy, ale nyní byla z nich již jen ona jediná naživu. V zimě
jezdívala Torbjörg po hostinách a zvlášť ji vzali k sobě ti lidé, křeří by byli rádi znali svůj
osud anebo se chtěli dozvědět, jaký bude rok. … Torkel pozval věštkyni k sobě a přijal ji
podle všech pravidel jakých vyžadovalo přijetí takové vědmy. Bylo pro ni přichystáno
čestné sedadlo s polštářem, v kterém muselo být slepičí peří. A když večer přišla spolu s
mužem, který jí byl poslán naproti, byla takto oděna: přes sebe měla modrý plášť,
posázený odshora až dolů vzácnými kameny. Kolem krku měla skleněné perly a na hlavě
černou kápi z beránka, vyloženou zevnitř bílou kočičí kožešinou. V ruce držela dlouhou
hůl s knoflíkem. Hůl byla vyložena mosazí a nahoře kolem knoflíku kameny. Kolem beder
měla pás s velkou mošnou a vní věci, které potřebovala ke svým kouzlům, aby se
dozvěděla, co přinese budoucnost. Na nohou měla střevíce z hrubé teletiny s dlouhými
řemínky, opatřenými na koncích velkými cínovými knoflíky. Na rukou měla rukavice z
kočičí kožešiny, s bílými chlupy dovnitř. Když vešla, pokládali všichni za svou povinnost
pozdravit ji co nejuctivěji. A ona každému odpověděla podle toho, jak se jí jevila jeho
mysl. … Byla jí podána kaše z kozího mléka a srdce z těch druhů zvířat, která byla na
dvoře. Měla mosaznou lžíci a nůž se střenkou z mrožího klu a s dvojitým mosazným
prstenem. Hrot byl ulomen. Když bylo prostřeno, přistoupil Torkel k Torbjörze a zeptal se
jí zda našel její pohled zalíbení v jeho domě a lidech a jak brzo se dozví věci, na které se jí
ptal a které si všichni nejvíce přejí znát. Vědma odpověděla, že nemůže nic říci, leč až
příštího rána, až se vyspí. A ráno, když už den pokročil, bylo jí opatřeno vše co potřebovala
k provedení kouzla. Žádala též, aby jí byly přivedeny ženy znalé písně, jíž je třeba k
provedení kouzla a která se jmenuje vardlokkur. Doptávali se po celém dvorci, nezná-li
některá tu píseň. Tu pravila Gudríd: Nevyznám se v kouzlech ani nejsem vědma, ale má
pěstounka Halldís mě naučila na Islandě písni, které říkala vardlokkur. Pak máš štastné
vědomosti pravil Torkel. Ale tohle je počínání, kterému nechci napomáhat, protože jsem
křesťanka. Mohla bys však, pravila Torbjörg, být lidem zde na prospěch a vůbec by ses
nestala horší ženou, než bylas předtím.“12.
12
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Status mága, v tomto případě vědmy jménem Torbjörg, zde můžeme jasně najít a
vidět. Díky velmi podrobnému popisu postavy Torbjörg a ději, v němž se vyskytuje, si
můžeme povšimnout jejího šatstva a jiných doplňků. Podle toho můžeme usoudit, že tato
osoba rozhodně finančně nestrádala. Postava nespadala tedy do nižší společenské třídy.
Vezmeme-li v potaz dobu a teoreticky i místo kde se tato kapitola ságy odehrávala,
nejednalo se rozhodně o nějaké nuzné šaty. Naopak se dá říci, že byla oděna nad tehdejší
poměry. Stačí si připomenout například modrý plášť posázený drahými kameny či
náhrdelník vyrobený ze skleněných perel. Tyto věci a i jiné zmíněné části jejího oblečení či
její výbavy nám jasně ukazují, že se nejednalo o nějakou chudou osobu. To vše mohlo
nejspíše souviset také právě s tím, že dle ukázky byla ve společnosti velmi vážená. Lidé k
ní chovali velkou úctu a kvůli jejímu magickému nadání ji k sobě dokonce zvali. Zde
potom byla váženým hostem a dostávalo se jí mnohých poct. Vidíme to například ve
stolování, kdy jí byla přichystána hostina ze všech druhů zvířat na dvoře a luxusní
příborový servis.
Pokud se zaměříme na dědičnost, můžeme usuzovat v tomto případě, že je tu velmi
pravděpodobná. Samotná Torbjörg měla totiž celkem devět sester a všechny měli věštecké
nadání a praktikovali tuto magickou činnost. Přes toto velké číslo, kdy nemohlo téměř
zcela jistě jít o pouhou náhodu je však zmiňováno, že Torbjörg měla také s sebou velkou
mošnu ve které se nacházeli věci jež potřebovala k praktikování magie. Vystává tedy
otázka zda bylo myšleno, že dědičný je pouze um pro provozování magii, avšak stále je k
němu zapotřebí jistých věcích mimo jiné i písních – vardlokkur. Bez těchto věcí však jak
se zdá um magie není sám o sobě možný aby se praktikoval.
Díky zmínce o sestrách Torbjörg můžeme celkem jednoznačně docházet k závěru,
že v této sáze je magie souzena jako prioritně coby ženská praktika. Narážíme v sáze
především na vědmu Torbjörg, zmínku o jejích devíti sestrách, ale i na pěstounku jménem
Halldís, jež je znalá písně k používané u magického rituálu. Nefiguruje zde ani jeden
zástupce mužů. U samotného rituálu to byly opět ženy, jež musely zpívat právě tuto píseň,
aby byl magický rituál plně funkční.
Co se týče postavy Torbjörg a jejích činů v této sáze lze říci, že magie jejíž součástí
byl rituál byla použita v dobré víře. Torbjörg se pomocí magie nesnažila nějak ohrozit lidi
či jim uškodit, naopak se snažila dát jim to oč žádali. Celkově se k jakožto mágovi chová
sága i její autor až překvapivě vlídně. Torbörg pokojně přišla, lidé se k ní chovali s úctou a
to co slíbila to také splnila a vyvěštila budoucnost všem těm kteří o ni stáli. A pokojně zase
odešla do další usedlosti kde byla žádaná. Přesto se zde najde jednoznačná negativní
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narážka proti magii. Ta se objevuje když se Gudríd, jediná která je znalá potřebné písně k
provedení rituálu, zdráhá této praktiky, jelikož je správná křesťanka. Přesto po přímluvě
Torbjörg, s vysvětlením že se jedná o dobrou věc, nakonec svolila.

V.2.

Sága o Gíslim

Torgrím Nos a Audbjörg
„Byl muž jménem Torgrím, příjmím Nos. Torgrím bydlel v Nefstadech u řeky v
Jestřábím údolí. Byl samá kouzla a čarodějství. A právě Torgrím byl jednou pozván
Torkelem a Trogrímem, na hody které pořádali. Sám Torgrím Nos se mimo magii vyznal
také dobře v kovářství. Vypravuje se, že oba Torgrímové a Torkel šli do kovárny a tam se
zavřeli. Zde pak vzali úlomky meče pověstného meče Grásídy, které připadly Torkelovi při
dělení majetku s jeho bratrem Gíslim. Torgrím Nos z těchto úlomků zhotovil oštěp. Ta
práce jim trvala až do večera. Do železa byly vryty runy a železo oštěpu tkvělo na píď
hluboko na kopišti. Po nějaké době byl zabit jmenovec Torgríma Nose, Torgrím. Po tryzně
za Torgríma dal bratr Börk četným hostům na rozloučenou bohaté dary. Brzy nato se
vypravil k Torgrímovi Nosovi a získal ho k provedení kouzel, aby Torgrímův vrah marně
hledal ochranu, i kdyby měl sebevíc přátel, a aby nikde v zemi nenašel pokoje. Za to mu
dal Börk devítiletého býka. Torgrím si připravil lešení, jak to vyžadovaly čáry, a pronesl z
něho kouzelná zaříkání se vší nestoudností, jak to je zvykem čarodějů. Stalo se tehdy také
něco, co se zdálo lidem jako velký div, že na jižní straně Torgrímovy mohyly nezůstal
nikdy ležet sníh a že tam nikdy nemrzlo. Lidé si to vykládali tak, že Torgrím získal svými
oběťmi Freyovu přízeň a že Frey nedovolí aby jejich přátelství sežehl mráz. … Později v
příběhu narážíme na postavu Audbjörg. Byla žena jménem Audbjörg. Byla sestrou
Torgríma Nosa a bydlela tou dobou na horním kopci Údolí v Anmarkastadech. Její muž,
který byl už po smrti, se jmenoval Torkel, příjmím Chyba. Její syn Torstein byl po Gíslim
nejsilnějším mužem při hrách. Gísli a Torstein hráli vždy spolu a proti nim stáli Börk a
Torkel. Po jedné takové vyrovnané hře se Torstein vracel domů spolu s dalšími. Cestou
domů tak šel s Bergem a Torgeirem. Po cestě spolu debatoval Torstein a Berg o hrách a
nakonec došlo mezi nimi k hádce. Berg stál na straně Börkově a Torstein mu odporoval.
Berg tedy udeřil Torsteina týlem sekery, ale Torgeir se postavil mezi ně, takže se Torstein
nemohl Bergovi pomstít a tak odjel ke své matce Audbjörze. Po příjezdu domů mu matka
zavázala ránu, ale sama byla jeho chováním velmi málo spokojena. V noci nemohla stařena
usnout a vyšla ven s myslí plnou černých myšlenek. Venku bylo ticho a nebe jasné jako
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rybí oko. Stařena obešla několikrát pozpátku stavení a tu se začalo počasí měnit, rozpoutala
se vánice a nato přišla obleva a se stráně se uvolnila lavina a strhla Bergův dvorec a tak
zahynulo dvanáct lidí. Dosud jsou tam stopy po tomto neštěstí. … Po nějaké době se Börk
vypravil do Anmarkastadu a zde sebral Audbjörg a odvlekl ji na Saltnes a tam ji
ukamenoval v reakci na to co způsobila. Když se o tom dozvěděl Gísli, vydal se do
Nefstadu a dal zajmout Torgríma Nose. Poté ho odvlekl také na Saltnes, kde mu přes hlavu
natáhl kůži z telete a poté ho ukamenoval. Nakonec ho pohřbil vedle jeho sestry na výšině
mezi Jestřábím údolím a Medaldalem a na jejich hrob naházel kameny. Tak končí příběh
dvou sourozenců mágů.“13

Torgrím Nos
Postoj k tomuto mágovi nijak zvlášť nevybočoval od postoji k ostatním postavám.
Bylo na něj pohlíženo jako na obyčejné a běžné lidi. A to i přesto, že jeho znalost magie
byla věcí známou. Netěšil se ani žádných zvláštních výhod, ale ani podle všeho nějaké
podoby marginalizace. Z analyzovaných dvou mágů v sáze o Gíslim to byl však Torgrím
Nos, který v příběhu měl vyšší status. Bylo to kvůli tomu, že byl ve spojení s mocnými
postavami jako Torkelem, svým jmenovcem Torgrímem či později také s Börkem. Mimo
jiné disponoval dobrým umem kováře.
Torgrím Nos a Audbjörg byli sourozenci. Oba dva byli znalý magie. Můžeme tedy
vidět možnou představu o možnosti dědičnosti magického umu. Sám však potomky neměl
či nejsou zmíněny. Přesto je dědičnost na tomto místě velmi pravděpodobná.
Torgrím Nos je jeden z mála mužských mágů ve staroislandských ságách. I přesto
zde není vidět nějakého zásadního rozdílu mezi Torgrímem Nosem a jeho sestrou Audbjörg
a to ať už v činnosti praktikování magie nebo přístupu společnosti k nim samotným.
Praktikování magie zde není jako výhradně ženská činnost a aktéři v sáze to dávají i najevo
tím, že nepřistupují k Torgrímovi Nosovi s větším pohoršením. Na příkladu Torgríma Nose
si všímáme, že praktikoval magii ve spojení se ziskem či přátelstvím. Navíc ke svým
kouzlům potřeboval i různé pomůcky.
Ohledně konání dobra a zla se musí brát v úvahu, že Torgrím Nos byl v této sáze
spíše na straně představitelů zla a to konkrétně svého jmenovce Torgríma a později Börka,
kteří se dají považovat za hlavní záporné postavy příběhu. Z tohoto důvodu praktikoval
Torgrím Nos magii spíše se zlými úmysly. Možná proto taky Torgrím Nos dostál v sáze
zlého konce v podobě smrti. Kdy byl nedlouho po smrti své sestry v reakci na to
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ukamenován Gíslim. Poté byl pohřben vedle své sestry a na jejich hrob byly naházeny
kameny. Pravděpodobně z obav aby se nenavrátili zpět mezi živé. Díky tomuto konci je
zde vidět jasně záporný postoj vůči této postavě.

Audbjörg
Podobně jako tomu bylo u jejího bratra, ani zde nebyl postoj nějak odlišný od
postoji k běžnému obyvatelstvu. I o Audbjörg se vědělo, že praktikuje magii. Nedostávalo
se jí žádných ctí ani utiskování. Oproti bratrovi však požívala spíše nižšího statusu,
převážně z důvodu slabších sociálních konexích.
Odpověď na tuto otázku je v zásadě totožná jako u jejího bratra. Oba jsou mágové a
jsou zároveň sourozenci, tudíž lze v tomto příkladě mluvit o představě dědičnosti
magického umu. Jediný rozdíl je, že Audbjörg měla syna jménem Torstein. O něm však
nepadla jediná zmínka, že by se jednalo o mága či k magii nějakým způsobem inklinoval.
O Torsteinovi bylo pouze řečeno to, že se jednalo o velmi silného jedince.
Zde se opět dostáváme k převaze mágů ženského pohlaví. Audbjörg je další žena na
kterou narážíme. Jak již bylo řečeno v sourozencích nenacházíme žádný rozdíl v přístupu
společnosti k nim pokud jde o stránku genderu. Nicméně na rozdíl od jejího bratra si
můžeme všimnout, že Audbjörg magii užila ve spojení s emocemi. Konkrétně když byla
rozzlobená na postavu, jenž beztrestně ublížila jejímu synovi. Dále můžeme pozorovat i
rozdíl v samotné síle magie, kdy Audbjörg zcela jistě v příběhu předčí svého bratra.
Audbjörg použila magii pouze k vykonání pomsty. Tu vykonala tak, že pomocí
magie změnila počasí a vyvolala lavinu, která smetla toho který ublížil jejímu synovi. Při
této události však zahynulo dalších jedenáct nevinných postav. Těžko tedy říct zda činila
zlé skutky nebo byla emočně ovlivněna a toužila pouze chránit svého syna. Stejně jako její
bratr však i Audbjörg došla hořkého konce. Za svůj magický čin spojený se zabitím, byla
ukamenována Börkem přítelem jejího bratra. Podobně jako u bratra vidíme negativní
postoj v souvislosti s jejich koncem.

V.3.

Sága o Lidech z Eyru

Katla a Geirríd
„Geirríd dcera Tórólfa Kulhavého žila na Mávahlídu se svým synem Tórarinem
Černým. Torárir byl velký a silný člověk, nevzhledný a uzavřený, ale většinou mírný. Byl
nazýván Smírcem. Nebyl bohatý, ale jeho hospodářství bylo výnosné. Byl ženatý a jeho
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žena se jmenovala Aud. Jeho sestrou byla Guðný. V Holtu západně od Mávahlídu pro
změnu žila vdova jménem Katla. Byla to žena hezké tváře, ale nebyla jako jiné ženy. Měla
syna jménem Odd. Ten byl velký a silný, avšak velmi neuvážený. Často rád mluví a
pomlouvá. Gunnlaug, syn Torbjörna Tlustého, byl velmi zvídavý. Býval často na
Mávahlídu, aby se naučil kozlům od Tórólfovy dcery Geirrídy, neboť byla čarodějkou.
Stalo se jednou, když Gunnlaug jel do Mávahlídu, že se stavil v Holtu a dlouho rozmlouval
s Katlou. Katla se ho ptala, zda jede do Mávahlídu poplácat stařeně zadek. Gunnlaug
odpověděl, proto že tam nejezdí – a poukázal na to, že Katla už není také nejmladší.
Nemyslím odpověděla Katla, že mezi námi není rozdíl ve věku, ale na tom nezáleží. Vy
mužští však jste posedlí jenom po Geirrídě, a zatím je více žen, které se vyznají v kouzlech
stejně jako ona. Katly syn Odd jezdil často s Gunnlaugem a když se vraceli zvala Katla
Gunnlauga aby zůstal u ní, ale Gunnlaug jel vždy domů. Jednou po stráveném dni říkala
Geirríd Gunnlaugovi, že by byla ráda aby dnes nejezdil domů, protože nad mořem plují
labutí ženy a v krásných tělech se skrývají často dcery trollů. Zdá se mi také, že ti právě
nepřeje štěstí. Nemůže se nám nic stát když jsme dva, odpověděl Gunnlaug. Odd ti sotva
pomůže, pravila Geirríd a uvidíš, že doplatíš na svou svéhlavost. Katla opět večer pozvala
Gunnlauga k přespání on však opět odmítl. Katla poté pronesla ať si tedy jede v záhubu,
tvrdohlavec. Ten večer se Gunnlaug domů nevrátil. Až v noci byl venku nalezen v
bezvědomí a záda plných modřín a kusy masa vyrvané s kostí. S těmito zraněními ležel
celou zimu. Katly syn Odd všude vyprávěl, že to byla Geirríd kdo se na něm projížděl,
neboť se prý toho večera nepohodli. Většina lidí tomu věřila. Proto byla Geirríd předvolána
před soud. Obvinění znělo, že je čarodějka a přičarovala Gunnlaugovi nemoc. Soud však
rozhodl o její nevinně na základě přísahy a záruky většiny. … Po nějaké době vznikl spor
ohledně ukradených koní. Obviňován byl Tórarin Černý. Při tomto sporu došlo k potyčce v
níž byl zapleten i syn Katly Odd. Katla dala ještě před potyčkou synovi temně hnědou
kazajku, kterou pro něho právě ušila. Ta byla magická jelikož se ho při boji ani jedna zbraň
nedotkla. Potyčka se zvrhne a Odd je jeden z mála přeživších. Při potyčce též někdo
usekne ruku Aud, manželce Tórarina Černého. Geirríd z toho činu očerňuje syna Katly
Odda. Prý že to ví z vlastní řeči, a také že se sám Odd tím chlubil. Vydali se tedy za
Oddem. Na statku však nebyli muži pouze Odd s matkou a dalšími ženami. Katla, která
seděla na lavici pro ženy a předla vlnu vyzvala Odda, aby se posadil vedle ní. Seď a
nehýbej se pravila. Také ostatní ženy vybídla, aby zůstaly sedět na svých místech a mlčeli.
Sama s nimi povedu rozmluvu, řekla. Jakmile Arnkel se svou družinou přijel k dvorci,
vešel hned dovnitř a když vstoupil do světnice přivítala ho Katla a zeptala se ho co je
nového. Arnkel pravil, že o žádných novinách neví a zeptal se kde je Odd. Katla
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odpověděla, že jel na jih do Breidavíku a neschovával by se před tebou kdyby byl doma,
protože víme že jsi čestný muž. Možná že tomu je tak jak říkáš, odpověděl Arnkel, ale
prohlídku zde provedeme. Dělejte jak chcete pravila Katla a poručila děvečce aby jim
posvítila a otevřela zásobárnu. Nic však nenašli. Arnkel chvíli pozoroval, jak Katla přede z
kužele vlnu. A následně z dvorce odjeli. Nedaleko od dvorce však Arnkel zastavil a
zamyslel se zda jim Katla neočarovala zrak a nebyl to její syn Odd co se jim zdálo, že je
kužel. Proto se rozhodli vrátit. Katla je opět zpozorovala a opět vše nachytala jako předtím.
Arnkel s družinou vpadl do dvorce a viděli jak si Katla hraje s kozlem a upravuje mu srst.
Ani tentokrát však nikde Odda nenašli. Proto také opět odjeli. V téže místě se však opět
Arnkel zamyslel zda nebyl Odd onen kozel. Vrátili se tedy opět nazpět. Katla opět vše
připravila. A řekla Oddovi aby si lehl do popeliště a zůstal tam ležet ať se děje co se děje.
Po příjezdu Arnkel s družinou opět prohledal dvorec. Katla je vřele přivítala a
poznamenala jejich časté návštěvy. Zatím Arnkelovi druhové popadli kužel a rozbili jej. I
tentokrát však nic nenalezli. Proto se dali na cestu. Na půli cesty domů však potkali
Geirríd. Ta se jich zeptala jak pořídili. Po zjištění neúspěchu se Geirríd nabídla, že pojede
tentokrát s nimi, jelikož hledali Odda špatně. Potom se tedy obrátili směrem k Holtu.
Blížící se družinu i tentokrát v Holtu zpozorovali, ale tentokrát Katla vytušila, že je s nimi i
čarodějka Geirríd. Teď už čáry nestačí pravila a odstrčila poklop lavice a tam ukryla syna
Odda. Když vešel Arnkel neuvítali se ani pozdravem. Geirríd odhodila svůj plášť a přetáhla
pytel z tulení kůže Katle přes hlavu. Arnkelovi muži ho pak dole zavázali. Geirríd poručila
poté otevřít lavici a zde našli Odda, kterého svázali. Jak Katlu tak Odda poté odvedli na
vrch Búlandshöfdi a Odda tam oběsili. Když se vzpíral, tak mu Arnkel řekl, že za svůj osud
vděčí své matce, jelikož je to zlá matka. Katla poté odpověděla, že možná není dobrá
matka, ale není to její vůle aby trpěl. Poté na všechny přítomné sešle prokletí a prohlásí, že
neštěstí, které stihlo Gunnlauga způsobila ona. Poté pod vrchem družina Katlu
ukamenovala k smrti a všichni se vrátili zpět domů. Zpráva o tom co se stalo, se rozletěla
hned po celém kraji, ale nikomu se nezdála ta novina zlá. Tím končí příběh Katly i
Geirríd.“14

Geirríd
Geirríd je v příběhu popisována jako čarodějka. Společnost jak se zdá o této její
vlastnosti věděla. I tak měla však normální postavení, dalo by se říci střední třídy. Bydlela
na statku spolu s dalšími obyvateli a rozhodně se tedy nedá říct, že by byla nějakým
14
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způsobem marginalizována.
Ohledně otázky dědičnosti můžeme u Geirríd pouze spekulovat. Přesto si můžeme
v příběhu všimnout možnosti učení se magie. To je zmíněno právě v souvislosti s Geirríd.
Ta sama totiž učí kouzlům zvídavého Gunnlauga. Právě díky této zmínce můžeme
usuzovat, že se nejedná o dědičnou schopnost, nýbrž o schopnost získanou a možnou k
jejímu osvojení.
Geirríd je další z mnoha mágů ženského pohlaví. Přesto vidíme jak bylo výše
zmíněno, že muž jménem Gunnlaug se učí kouzlům. Je tedy patrné, že i muž se může
naučit tomuto umu. Navíc se můžeme domnívat, že to pro muže není ani nijak ponižující
vzhledem k tomu, že se sám od sebe chce Gunnlaug naučit magii.
Postava Geirríd v příběhu funguje jako jakýsi protipól druhé čarodějky jménem
Katla. Geirríd je vyobrazena spíše jako kladná postava. Zajímavý je soud, který Geirríd
podstupuje. U něj je obviněna z čarodějnictví a z ublížení Gunnlaugovi. Z toho lze soudit,
že se jedná o náznak toho, že je čarodějnictví v jistém smyslu protizákonné. I přes menší
roli v příběhu postava Geirríd podstatně ovlivňuje další vývoj děje a to jak magií, tak i
manipulací mužských postav. To vidíme když Geirríd popouzí k pomstě proti Oddovi.
Nejenom že se jí podaří poštvat mužské postavy proti Oddovi, ale je to právě také Geirríd
která Odda pomůže najít. Tímto činem v podobě naleznutí ho tak vlastně odsoudí k smrti a
nakonec i díky tomu přivodí teoreticky smrt i Katle. Tím však příběh Geirríd v sáze končí a
víc o ní už neslyšíme.

Katla
Podobně jako Geirríd je Katla zmiňovaná jako čarodějka. V podstatě jsou téměř
identické. Katla má podobný status střední třídy jako Geirríd, žije také na statku mezi
ostatními a je také vdova. A ani u Katly se nevyskytují nějaké náznaky utiskování ze strany
společnosti. Přesto můžeme tvrdit, že k ní společnost chovala patrně negativnější postoj
než vůči Geirríd. Nejlépe je to vidět na tom, když je Katla zabita a zprávu o její smrti
neshledal nikdo za špatnou věc.
Katla měla syna Odda, který však magickými schopnostmi nedisponoval. Opět tu
tedy vidíme, že v této sáze se dědičnost spíše vylučuje. Zatímco u Geirríd jsme mohli vidět
jak učí magii, zde u Katly též nalézáme tuto narážku na učení. Ta je to naznačena v podobě
nabídky Gunnlaugovi, že ho bude Katla učit sama.
V případě Katly jde opět o dalšího mága ženského pohlaví. Navíc v rozhovoru s
Gunnlaugem, se Katla zmiňuje o dalších mnoha žen znalých kouzel, které by ho mohli
učit. Podle toho opět vyplývá, že i zde je magie spojována hlavně s ženským pohlavím.
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Zatímco byla Geirríd vyobrazována spíše jako kladná postava, u Katly je tomu
naopak. Na počátku jejího příběhu nevystupuje jako zcela záporná, ale postupem děje se z
ní nakonec stává. Katla také v příběhu používá i nejvíce magie ze dvou uvedených
příkladů mágů. Můžeme se dohadovat jestli Katla užívala nakonec magii čistě ke zlu či
dobru. Spíše zde můžeme najít pomyslný střed mezi dobrem a zlem. V příběhu totiž vyjde
na jevo, že to byla ona kdo svou magií přivodila těžká zranění Gunnlaugovi. V tomto
případě nemusíme diskutovat o jaký čin jde, jelikož se jedná o jasně zlý úmysl. Nutno
dodat, že to bylo opět vykonáno v závislosti na emocích, kdy Katla špatně snesla odmítnutí
Gunnlauga. Později v příběhu Katla opět využívá magii, tentokrát však aby ochránila
svého syna Odda. V tomto ohledu nelze říci, že by šlo o špatnou věc. Spatřujeme v tom
klasické pouto matky a syna. I přes tento v zásadě pozitivní čin je v sáze postava Katly
vyobrazována spíše negativně. Samotný závěr jejího příběhu to jen potvrzuje. Katla je totiž
zabita a to konkrétně ukamenováním, těsně poté co byl před jejím zrakem popraven její
syn.

V.4.

Sága o Völsunzích

Grímhild
„Jeden král se jmenoval Gjúki a ten měl říši jižně od Rýn. Měl tři syny, kteří se
jmenovali takto: Gunnar, Hogni a Gutthorm. Jeho dcera se jmenovala Gudrún a byla to
nejproslulejší panna. Tyto děti předčily jiné královské děti svou zdatností, krásou a
vzrůstem. Účastnily se neustále vojenského tažení a provedly mnohý slavný čin. Gjúki měl
za manželku Grímhildu, znalou kouzel. Grímhild byla sice krásná žena, ale krutě
smýšlející. V příběhu je to právě Grímhild, která pomocí magie v podobě čarovného
lektvaru způsobí, že postava Sigurda zcela zapomene na svou vyvolenou družku
Brynhildu. Když totiž Sigurd zavítal ke králi Gjúkovi, Grímhild viděla na Sigurdovi jak
velice miluje Brynhildu a stále o ní vypráví. Usoudila však, že mít Sigurda v rodině by
bylo jistě ku prospěchu. Sigurdovi se totiž nemohl nikdo rovnat a disponoval velkým
bohatstvím. Proto použila magii a podala lektvarem otrávenou medovinu Sigurdovi. Po
jeho požití Sigurd náhle ztratil vzpomínku na Brynhildu. Královna pak řekla Sigurdovi, že
jeho otcem má být král Gjúki, ona jeho matkou, bratry jeho pak Gunnar, Hogni a
Gutthorm. Sigurd tuto nabídku přijal rád. Sigurd zde pobyl delší dobu. Jednou přišla
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Grímhild za králem Gjúkim, položila mu ruce kolem krku a pravila: Přišel sem největší
rek, jehož lze na světě nálezti. Měli bychom v něm velkou oporu. Dej mu za ženu svou
dceru s velkým věnem a s takovou říší, jakou bude chtít. Pak by se mu zde jistě líbilo. Král
odvětil: Nebývá zvykem nabízeti dcery, avšak je větší ctí jemu ji nabídnouti než aby se
druzí o ni ucházeli. A tak pojal Sigurd za manželku královskou dceru Gudrún. Po nějaké
době přistoupila Grímhild k svému synovi Gunnarovi a řekla: Tvá moc je v plném
rozkvětu, až na to že nemáš ženu. Ucházej se o Brynhildu. To by byl opravdu vznešený
sňatek. Sigurd pojede s tebou. A tak se i stalo. Díky magii Grímhild pak Gunnar získal
Brynhildu a pojal jí za ženu. Až teprve zde na slavnosti si Sigurd vybavil veškeré
vzpomínky na Brynhild. Samotná Brynhild chová vůči Grímhildě obrovskou zášť a
vyličuje jí jako původce všeho zla. Po řadě nesvárech v příběhu je to Grímhild, která
pomocí čar mění proměňuje svého syna Gutthorma v divocha. Ten je pak přinucen aby
vykonal vraždu Sigurda. Po těchto událostí Grímhild zasáhne ještě do osudu Gudrún
naposledy, kdy jí přinutí aby se vdala za Brynhildina bratra Atliho a to i přes odpor
Gudrún. Toto je poslední zmínka o Grímhild v sáze.“15
U Grímhild jakožto královny je status logicky vysoký. Tento vysoký status pak
ovlivňuje i to jak se k ní společnost chová. Lze soudit, že její magické schopnosti nebyly
žádným tajemství. Vidíme tak, že i přesto že byla známa svými magickými praktikami
zajistila si manželství se samotným králem Gjúkim. S tím pak dokonce měla čtyři
potomky. Na základě toho lze soudit, že se opět nejednalo o nějakým způsobem
utlačovanou osobu společností. Zvlášť když uvážíme, že si jí byl ochoten vzít samotný
král. Je tu sice možnost, že krále získala pomocí své magie. Nicméně naneštěstí v příběhu
o této možnosti nenalezneme žádnou zmínku či náznak. Jedná se tedy pouze o domnělé
závěry.
V sáze nejsou zmíněny Grímhildiny rodiče a nám tak musí stačit pouze její
potomci, kterými jsou tři synové a jedna dcera. Ani jeden však magickým nadáním
nedisponoval. Můžeme se tedy spíše domnívat, že jde o získané schopnosti nějakou
vědomostí. V tom případě je však zvláštní, že se tedy ani jeden potomek Grímhildy nechtěl
od matky naučit tomuto umu.
K této otázce je nutné zmínit že v sáze vystupuje ještě jedna postava, která je
označena jako čarodějka. Nicméně její role je natolik malá, že poslouží spíše jako doplněk
právě u této otázky ohledně genderu. Jedná se totiž o mága a to konkrétně ženu čarodějku.
Vzhledem k tomu, že v této sáze není již nikoho jiného kdo by praktikoval přímo magii,
15
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vyjma této bezejmenné čarodějky a Grímhildy, musíme konstatovat že se zde nachází
pouze ženské představitelé mágů.
Na otázku zda konala Grímhild zlo či dobro můžeme říct, že byla v příběhu
vykreslena jako zlá postava co manipuluje v pozadí a sleduje vlastní záměry. Nicméně je
těžké říci jestli bylo zlo, které činila, skutečně spojené pouze s vlastním obohacením či s
rodinným úspěchem. Pomocí magických praktik nejdříve zajistí své dceři Gudrún sňatek se
Sigurdem, jež skolil samotného draka Fáfniho. A tímto aktem tak přinese bohatství do své
rodiny. Později také díky magii umožní, aby si její syn Gunnar mohl oženit s Brynhildu. V
ději tak můžeme jasně vidět, že jsou to právě její magické praktiky kompletně ovlivnily děj
a nakonec přivodily dokonce zkázu a smrt Sigurdovi, Brynhildě i jejímu synovi
Guthormovi. Na závěr ještě toho způsobila smutek a trápení její dceři Gudrúně. Jak však
Grímhilda skončila není v sáze uvedeno, jelikož se z děje náhle vytrácí. V průběhu ságy
nenajdeme ani zmínku o tom, že by magická stránka Grímhildy nějak byla komukoli na
obtíž. Samozřejmě něco jiného je pokud jde o její činy spojené s magií. Ale samotná
podstata magie zůstává v tomto případě spíše neutrální.

V.5.

Sága Hrólf Kraki

Heid, Hvit, Aðils a Skuld
Heid
S postavou Heid se v příběhu setkáváme, když je povolána pro její magický um
králem Fródim. „Poté dorazila vědma jménem Heid. Král jí řekl, aby použila svou magii k
poskytnutí informacích o chlapcích které hledá. Král připravil pro vědmu skvostnou
hostinu a usadil jí na speciální místo. Poté se vědmy zeptal na svou budoucnost jelikož ví,
že vědma dokáže uzřít budoucí čas. Myslím si, že překypuješ štěstím, tak mi odpověz tak
rychle jak je možno, dodal král. Vědma otevřela ústa, hluboce nasála vzduch a rázem
vyřkla tyto verše:
Jsou zde dva muži,
ani jednomu nevěřím,
jsou těmi vyvolenými,
kteří sedí po boku ohně.
Král se zeptal zda mluví o chlapcích, které hledá či o těch kteří jim pomáhají. Vědma
odpověděla:
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Jsou to ti kdož,
dlouho byli na Vifilově ostrově
a zde byli oslovováni psími jmény,
Hopp a Ho.
Poté Signy, manželka krále a sestra oněch dvou chlapců, jež král hledá aby je zabil, hodí
zlatý prsten vědmě. Heid je tímto darem potěšena a chce přestat s věštbou. Pronese, že vše
co řekla je pouhá lež a nyní jí věštecké vidiny opouštějí. Král odpoví, že pokud nebude
volit svá slova více rozumně, bude donucena aby věštila pomocí mučení. Král pak
pokračoval, že tedy stále jako ostatně všichni přítomní moc nerozumí významu veršů, které
pronesla. … Král Fródi poté přitlačil na vědmu. Nakázal jí říct pravdu, pokud nechce být
mučena. Pusa vědmy se otevřela dokořán, ale věštba tentokrát byla obtížná. Nakonec však
vyřkla tyto verše:
Vidím kde sedí,
synové Halfdana,
jménem Hroar a Helgi,
oba jež jsou zdrávi.
Ti jež zbaví života krále Fródiho
A toto nastane v případě pokud se s chlapci ihned nevypořádáš, ale to se však nestane,
dodala vědma. Poté seskočila ze svého místa a řekla:
Oči plné zášti
mají Ham a Hrani;
jež jsou princové
vskutku nebojácní.
Přítomní chlapci z obav rychle utekly ze síně směrem k lesům. … Samotná vědma, která je
též na útěku ze síně, pak dala chlapců dobrou radu, když jim řekla aby se zachránili.“16

Vědma jménem Heid, jež si k sobě pozval král Fródi, je nižšího postavení. Přesto se
k ní král chová uctivě a dokonce na její počest připraví velkou hostinu. Nicméně tyto pocty
jsou králem Fródim poskytnuty kvůli tomu, že chce na oplátku aby mu vědma pomocí
svých magických schopností vyřkla kde se nachází ty osoby, které tak usilovně hledá.
Samotný status je v tomto případě ukázán převážně interakcí mezi králem Fródim a
vědmou Heid. Ten se ukazuje jako velmi proměnlivý. Prvně je vědma přivítána se vší ctí a
je jí poskytnuta velká hostina. Postupně se však, v závislosti na událostech při niž je král
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Byock, Jesse L. (trans.). The Saga of King Hrolf Kraki. Penguin Classics, 1999

[22]

nespokojen s předpovědí Heid, razantně mění jejich vzájemný postoj. Král poté v jedné
chvíli hrozí dokonce samotné Heid mučením pokud nebude dále věštit, posléze se král
uchýlí až k samotnému příkazu, aby Heid mluvila jinak bude mučena. Z tohoto příkladu
nám jasně vyplívá, že status Heid byl evidentně dosti promněnlivý a závisel pouze na tom,
zda dokázala předpovídat či vyřkla to po čem se toužilo. Pokud však nesplnila předem
dané očekávání, tak její samotná existence najednou visela na vlásku.
V tomto případě nelze moc soudit o tom zda její magické schopnosti jsou dědičné,
jelikož nejsou zmíněny žádní její pokrevní příslušníci. Přesto však na rozdíl od některých
jiných mágů, Heid nepotřebuje k praktikování věštění žádné další pomůcky. Naopak si
můžeme povšimnout, že ke svým jasnozřivím věštbám používá pouze své tělo z něhož tato
magie vychází. Tudíž lze u Heid spíše předpokládat, že se jedná o vrozenou schopnost.
V tomto příkladě se setkáváme s další vědmou, kdy i zde se jedná o ženu. O Heid
můžeme uvažovat jako o profesionálním mágovi, který se magií živí. Celkově se jedná o
další ženu, která disponuje magií. V příběhu zastává malou a teoreticky i pro děj
bezvýznamnou postavu. Právě pro její malou roli je tak nemožné se dozvědět více
odpovědí na otázku týkajícího se genderu.
Její praktikování magie se nedá považovat za nijak špatné. Heid je jako postava
vykreslena v zásadě kladně. Při své věštbě se dokonce snaží zamlčet důležité informace
před samotným králem Fródim. Tyto informace by po odhalení vedli zcela jistě ke smrti
dvou bratrů, jež byli přítomni na hostině. Takto kladně koná však až poté co jí samotná
královna, sestra oněch dvou bratrů, věnuje zlatý prsten za její mlčení kvůli bezpečí králem
hledaných postav. V této ochraně pak Heid pokračovala i přes výhrůžky krále spojené s
jejím možným mučením. Zůstala věrná a neřekla nic specifického co by mohlo ukázat na
to, že se hledaní bratři nacházejí v téže síni a to i přesto, že si toho byla zcela jistě vědoma.
Nakonec Heid utíká ze síně zřejmě kvůli strachu o svůj život. Při útěku potkává bratry,
kteří se již před ní ze síně s králem vytratili, a řekne jim aby se zachránili. V tomto
okamžiku je zcela jasně vidět, že se jedná o kladnou postavu. Zde totiž jedná už čistě z
vlastních pohnutek a není možno tento čin přičítat tomu, že byla jako předtím motivována
úplatkem v podobě zlatého prstenu za její mlčení.

Hvit
„Žena jménem Hvit byla dcerou krále Finnů a jeho milenky Ingebjörg. Nebyla
bohatá ani mocná. Přesto si jí však zvolil norský král Hring za svou ženu. Po svatbě se tak
Hvit z rodné země ve Finnmarce dostává do země krále Hringa. Král Hring má z minulého
manželství syna jménem Björn. Když král Hring odjížděl na dlouhé válečné tažení, což
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bylo velmi časté, tak Hvit zůstala doma v království a byla jí přenechána vláda. Mezi lidmi
však nebyla vůbec oblíbená. Vůči Björnovi však byla jemná a milá i přesto, že Björn
takový vůči ní nebyl. Björn měl totiž zalíbení v prosté dívce jménem Bera s kterou se znal
již od dětství. Jednou však když se král připravoval na válečnou výpravu, tak královna Hvit
navrhla aby doma zůstal také Björn a pomohl jí s vládnutím. Král si myslel, že je to dobrý
nápad. Královna Hvit se rázem stala arogantní a panovačná. Král řekl Björnovi aby zůstal
doma a dohlížel s Hvit na království než se vrátí. Björnovi se tento nápad ale vůbec nelíbil
a dodal že královnu nesnáší. Přesto král neustoupil a nechal Björna doma zatímco sám
vyrazil s velkou armádou na výpravu. Björn po hádce s otcem odešel plný hněvu do svého
pokoje. Hvit přišla za Björnem s pokusem mu zvednout náladu a něžně k němu promluvila.
Björn jí však požádal aby odešla, což Hvit na chvíli udělala. Poté však královna Hvit řekla
Björnovi, že zatímco je král pryč mají příležitost sdílet jedno lože. Dodala, že kdyby spolu
žili bylo by to pro ní daleko lepší než-li žití s mužem tak starým jako král Hring. Tento
návrh však Björn přijal negativně a uštědřil královně silnou facku. Po té jí řekl, aby ho
nechala napokoji a vyhodil jí ze svého pokoje. Hvit reagovala tak, že si tohle rozhodně
nezaslouží aby byla odmítnuta či dokonce zbita. Proto se rozhodla, že si Björn zaslouží
potrestat. A prohlásila, že bude trpět za svou tvrdohlavost a stupiditu. Poté ho uhodí svými
rukavicemi z vlčí kůže a řekne mu, že se stane medvědem co bude žít v jeskyni plný
zuřivosti a krutosti. Dodává, že bude jíst pouze dobytka které patří jeho vlastnímu otci a
sní více než kdokoli jiný. Nikdy tuto kletbu nezlomí a sám si tuto vzpomínku hanby ponese
aby mu naháněla hrůzu. Po nějaké době kdy Björn plení dobytek královi, potkává v lese
Beru, která ho pozná. Bera po nějaké době s Björnem otěhotní. Nakonec je však Björn v
podobě krutého medvěda zabit královskými jednotkami. Na oslavu zabití medvěda (ve
skutečnosti Björna) je připraveno k jídlu jeho maso. Královna Hvit s podezřením na oslavě
donutí Beru pozřít kus tohoto masa. To se pak projeví při porodu její a Björnových tří
synů. Každý má nějaké zohavení. … Po nějaké době, kdy už jsou synové dospělí, se
rozhodne syn jménem Bödvar pomstít svého otce. Jeho matka Bera ho však varuje před
Hvit a radí mu, aby pomstu vykonal tak, aby nemohla použít svou černou magii. Bödvar s
Berou přichazejí za králem a celý příběh o Björnovi mu vysvětlují. Král Hring jim věří,
nicméně chce spíše vykompenzovat Bödvara za jeho ztrátu otce a pomlčet o tomto příběhu.
Hring říká, že měl tušení že Hvit stojí za těmito divnýmu událostmi, ale pro dobro jejich
lásky musí tuto záležitost ponechat v tajnosti. Bödvar nicméně plný zuřivosti tohle trpět
nehodlal a vydal se k pokoji královny. Král se mu ani neopovážil stát v cestě. Bödvar
vstoupil do pokoje Hvit a přistoupil k ní. Poté jí přes hlavu natáhl kožený vak a uvázal ve
spod kolem jejího krku. Pak jí srazil k zemi a s údery i mučením jí vláčel každou cestou v
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království až nakonec zemřela a putovala do Helu. Mnoho těch kteří této události přihlíželi
si mysleli, že je to poloviční trest toho čeho zasluhovala. Král skon Hvit vzal však velmi
špatně, přesto tomu nemohl zabránit. A takto královna Hvit přišla o svůj mizerný život.“17
Královna Hvit či doslova v překladu „Bílá“, měla magické schopnosti. Samotný
status se u ní hojně odvíjel od toho, že se stala královnou a to i přesto, že Hvit byla
prostého původu bez vlivu a nevelkého majetku. U lidí v království jejího manžela krále
Hringa však nebyla vůbec oblíbená. Oblibě se netěšila ani u králova syna Björna. Není
však explicitně řečeno zda to bylo kvůli jejím magickým praktikám či její osobnosti. Je
možné, že její neobliba ve společnosti byla spíše kvůli jejímu původu, jelikož pocházela z
Finnmarky a tudíž pravděpodobně patřila k odlišnému etniku a to konkrétně k předkům
dnešních Sámů. Negativní postoj odvíjející se spíše od jejího etnika, můžem také usuzovat
z toho, že zmínka o její čarodějnictvím přichází v ději až později, stejně tak i to že se stala
arogantní. Postupem děje a poté co vykoná kletbu a přivodí smrt nevlastnímu synovi
Björnovi je společností brána jako škodlivá a nebezpečná. V závěru jejího příběhu jí však
ani její postavení nezachrání před hrozivou smrtí.
Co se týče rodokmenu tak o Hvit víme, že byla dcerou krále Finnů a jeho milenky
Ingebjörg. Ani u jednoho z nich není však jediná zmínka o magických schopnostech. Avšak
oblast Finnmarky odkud pocházela byla známá reputací spojenou s magií, ostatně jako
všichni Finnové (Samiové). Královna Hvit s králem Hringem neměla v příběhu žádného
společného potomka. Tudíž díky těmto souvislostem jsme omezeni pouze na takovéto
minimum informací. Nicméně Hvit svou magickou praktiku provedla pouhým zaříkáním,
lepé řečeno kletbou a pouhý náznak nějakého vybavení je pouze ve zmínce o její
rukavicích z vlčí kůže.
Opět jako u mnoha jiných zde narážíme na mága ženského pohlaví. Od toho, že se
v tomto případě jedná o ženu, se možná také odvíjejí i její pohnutky. Kletbu totiž seslala
jen z důvodu odmítnutí svým nevlastním synem a špatném zacházením z jeho strany. V
kletbě tedy hrály jednoznačně nějaké emoční pohnutky. Hvit se cítila zrazená a teprve
tehdy použila magii. Tu seslala jako trest vůči mužské postavě.
Hvit je tedy vykreslována jako záporná postava. Seslala kletbu na svého
nevlastního syna a tím ho vlastně i odsoudila k pozdější smrti. Následně zavinila také
zohavení jeho dvou ze tří synů, které nebýt Björnovi předvídatelnosti mohlo být ještě
horší. Konec Hvit je ve srovnání s ostatními konci některých postav v sáze velmi krutý.
Nejenže je ubita a umučena k smrti a následně ještě vláčena po místnostech, je ještě navíc i
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řečeno, že je to pouze z poloviny trest jež by zasloužila. Ke všemu je jasně řečeno, že jistě
putovala do Helu. Přesto vše můžeme ale vidět i ženu, jež byla pouze nešťastná. V
království kde jí neměli rádi. Kdy měla o hodně staršího manžela, který byl často pryč. A
nevlastní syn, ke kterému se chovala vlídně, jí nakonec urazil a uhodil. Postoj ságy je zde
tedy však zcela jasně dán. Postavu vyobrazuje jako negativní a stále se to snaží čtenáři
připomínat.

Aðils
„S králem Aðilsem se setkáváme poprvé kdy projeví zájem o sňatek s Yrsou dcerou
krále Helgiho a královny Olof. Samotné Yrse je těžko najít chotě, jelikož – nutno dodat že
z nevědomosti – po jistou dobu sdílela lože s vlastním otcem Helgim a měla s ním i
potomka. Král Aðils vládne ze své pevnosti v Uppsale celému Švédsku, je to mocný ale
taky hamižný král. Nakonec se s Yrsou po svolení královny Olof ožení a odjíždí i s Yrsou
zpět do Uppsaly. … Po nějaké době se chce Helgi vypravit za svou dcerou / minulou
manželkou do Uppsaly. I přes varování, ho však král Aðils trikem a zradou zabíjí. Král
Aðils byl oddaný k poskytování obětem a muž který byl plný černé magie. Po nějaké době
je Hrólf, syn zesnulého krále Helgiho, přimět k tomu aby se vypravil do Uppsaly a navrátil
zlato, které král Aðils po bitvě s Helgim zcizil. Hrólf tak vyráží s menší družinou a svými
dvanácti věrnými bojovníky do Uppsaly. Po příjezdu ke králi Aðilsovi jsou zprvu vřele
vítáni. Avšak obratem se král Aðils snaží seč může aby Hrólfa a jeho bojovníky zničil a to
jednak pomocí pastí tak i útoku skrytých vojáků. Tyto a další léčky král Hrólf zdolává a
když už spolu s družinou mají konečně na dosah krále Aðilse, tak raději král Aðils pomocí
magie prchá. Toto Aðilsovo počínání o pokus zabít Hrólfa, ale odsoudí jeho manželka
královna Yrsa a odchází od Aðilse. Král Aðils se však nepřestává snažit o to aby zabil
Hrólfa. Nejdříve na Hrólfa a jeho družinu pošle trolla v podobě kance, ten je však zabit
Hrólfovým psem. Později zapaluje místnost, ve které se Hrólf a jeho družina nachází, ale i
tentokrát Hrólf dokáže vyváznout. Následně se král Hrólf i spolu s družinou raději
vypravují pryč nazpět domů. Král Aðils je však pronásleduje. Osudným se při tomto
pronásledování však pro Aðilse stává jeho hamižnost, když kvůli svému prstenu jež Hrólf
zahodil zastavuje a snaží se ho sebrat. V ten okamžik je ze zadu těžce zasažen ránou krále
Hrólfa a následně donucen k ústupu. Tak končí příběh krále Aðilse.“18
Král Aðils, jež vládl Švédsku ze sídla v Uppsale byl mág a to přesněji řečeno mág
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černé magie. Ikdyž měl díky svému postavení krále vysoký status, našlo se v řadách jeho
poddaných mnoho těch, jež o něm nedobře smýšleli. Mnoho zmínek je věnováno převážně
jeho chamtivosti a podobným vlastnostem, nicméně najdeme i záporné konotace spojené s
jeho praktikování magie a obětovávání. V těchto směrech je tak král Aðils vnímán
společností jako jednak nedůvěryhodný král, ale také ne moc oblíbený a to právě kvůli
jeho praktikám.
O původu krále Aðilse se sága vůbec nezmiňuje. Ani jakým způsobem získal své
magické schopnosti. Je však řečeno, že je horlivým obětovatelem nějakým nečistým
entitám. Můžeme se tak domnívat zda magické schopnosti nedostal právě od oné entity. Co
se týče potomků tak král Aðils žádného s manželkou Yrsou neměl. Pokud však magické
praktiky používal nepotřeboval k tomu žádných pomůcek. Můžeme tedy soudit, že se
jednalo o schopnost s ním spojenou a to buď tedy po intelektuální stránce nebo jako
vrozenou schopnost a možnost praktikovat magii.
V této ukázce zde vidíme další ojedinělý a méně častý případ toho, že mágem je
muž. Je zde ale naznačeno, že se nejedná o nějakého prostého věštce, který většinou bývá
neutrálním. Naopak se jedná o mága praktikující černou magii. Na druhou stranu není v
sáze nijak naznačeno, že by praktikování magie bylo nějak ponižující pokud magii
praktikuje muže. V příběhu si můžeme povšimnout i rozdílů v použití magie. Na rozdíl od
žen, využívá král Aðils magii spíše pro boj. U žen se magie pojí spíše s emočně
vyvolanými podněty, především v souvislosti s pomstou. V těchto případech se tedy velmi
odlišuje od jiných mágů. Navíc ve srovnání s mágy ženského pohlaví, král Aðils v příběhu
používá magii jednoznačně skromnější.
Co se týče postavy patří král Aðils mezi hlavní záporné postavy celé ságy. Nejenom
že je spojen manželstvím matkou a zároveň i sestrou hlavního hrdiny Hrólfa Krakiho, ale
také je to právě on kdo zabil Helgiho, jež byl otcem Hrólfa. Je považován za zlého,
proradného a hlavně zrádného. Magii používá čistě pro svůj prospěch a sleduje v průběhu
příběhu pouze vlastní cíle. I jeho praktikování magie, které je popisováno jako černá magii,
v sobě obsahuje již zápornou konotaci. Je mu také vytýkáno jeho lakomství, kterého ho
nakonec málem stálo život. Přestože se jedná o zápornou postavu a jednu z těch skoro
nejpřednějších pro samotný děj, není jeho konec zcela uzavřen. Samotný Aðils je sice těžce
zraněn a kvůli tomu ustoupí, ale tím se i z celého děje vytratí a je to tedy poslední zmínka o
něm.

Skuld
„Královna jménem Skuld byla dcerou krále Helgiho a bezejmené álfky. To zní
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dělalo nevlastní sestru krále Hrólfa. Za manžela měla krále Hjörvarda, který byl nucen
platit tribut králi Hrólfovi. Kvůli její touze po trůnu pak Skuld začně manipulovat svým
manželem. Začne ho pobízet ke vzpouře proti králi Hrólfovi a ukončení vyplácení tributu.
Hjörvard se zprvu sice zdráhá a říká, že placení tributu jim prostě náleží a nezbývá než
zůstat sedět tiše a pokračovat s platbou dále. Skuld však začne stupňovat své pobídky tím,
že Hjörvardovi řekne, že je slaboch. Manžel si stále ale stojí za svém, když tvrdí, že je
nemožné vyzvat krále Hrólfa. Skuld však nadále sráží svého manžela narážkami na jeho
zbabělost a dodává, že někdy je třeba riskovat. Manžela utvrzuje v tom, že král Hrólf může
být poražen. A i přesto že je to její nevlastní bratr je odhodlaná ho zabít. Protože byla
Skuld mocná čarodějnice mohla využít magie. Tuto magii dostala díky své matce, která
byla álfkou, tedy polobožskou bytostí. Královna Skuld tak začala hromadit armádu
bojovníků a pomocí magie tuto armádu skrývala před zraky krále Hrólfa. Díky tomu si král
Hrólf ani nikdo z jeho věrných bojovníků nebyl vědom blížící se ho nebezpečí. Aby Skuld
porazila svého nevlastního bratra krále Hrólfa, tak pomocí magie vyvolala dokonce álfy,
norny a mnoho dalších hanebných tvorů. Takovéto armádě se nemohla rovnat žádná lidská
síla. Po shromáždění armády, královna Skuld přitáhla k hradu krále Hrólfa. Začala bitva,
která byla velmi vyrovnaná. Obránci dokonce mají podezření, že královna Skuld magií
přivádí k životu mrtvé aby bojovali dále. S těmito duchy je však již pro obránce těžké
bojovat. S blížícím se koncem bitvy vytvořili bojovníci královny Skuld kolem krále Hrólfa
kruh. Samotná Skuld se již vrhla do útoku proti králi Hrólfovi, jelikož viděla, že král přišel
o své bojovníky. Král Hrólf statečně vyrazil vpřed a zemřel se slávou spolu se všemi svými
bojovníky. Přitom dokázali završit své životy takovým masakrem, že se nedá ani pořádně
popsat. Hjörvard a celá jeho armáda padla. Pouze pár zběhů spolu s královnou Skuld
zůstalo naživu. Skuld si pak podrobila celou říši krále Hrólfa pod svou vládu. Nicméně její
vláda byla slabá a trvala jenom krátkou dobu. Proti ní se nedlouho po jejím vítězství
utvořila koalice bratrů jednoho z bojovníka krále Hrólfa a dalších, kteří všichni připluli do
Dánska. Skuld byla tímto útokem překvapena a následně zajata. V zajetí pak byla držena
tak, aby nemohla použít žádných magických praktik. Nakonec koalice zabila veškeré její
spojence a samotnou Skuld umučili mnoha způsoby k smrti. Království se poté navrátilo
pod vlády dcer krále Hrólfa.“19.
Královna Skuld byla nevlastní sestrou hlavního hrdiny Hrólfa Krakiho. Její manžel
byl král Hjörvard. Otcem jí byl Helgi a matkou jí byla bezejmenná álfka. Tento
příbuzenský vztah mezi Skuld a polobožskou bytostí álfského původu ovlivnilo Skuld. Ta
19
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se díky tomu stala poloviční álfkou a disponovala magií. Přesto tedy, že šlo nejen o mága
ale také i lidského křížence, nelze postřehnout nějaké stranění ze strany společnosti vůči
Skuld. Vztah ke Skuld se mění v závislosti na jejích činech do té doby se jedná o neutrální
postavu. Magie a napůl álfský původu zde hrajou čistě sekundární roli, alespoň co se týče
vztahu k ní. Ke statusu postavy tak můžeme říct, že díky postu královny byl vysoký.
Na rozdíl od většiny ostatních mágů je u Skuld vysloveně řečeno, že své magické
praktiky z velké části zdědila právě díky své matce. Z tohoto důvodu je vidět, že její
schopnosti jsou tedy vrozené a hlavně s ní spojené. Ke svým magickým praktikám
nepoužívala žádných pomůcek a z výčtu mágů disponovala jednoznačně největší magickou
silou, jež byla alespoň v příběhu popsána. Skuld s Hjörvardem neměla potomka, přesto lze
usuzovat, že v tomto případě by se i na něj přenesla část magických schopností. Zde tedy
jasně figuruje představa o tom, že magický um je dědičný v případě, že se jedná o potomka
běžného smrtelníka a polobožské či mýtické bytosti.
Jako dcera Helgiho a álfky byla Skuld díky svému postavení v pokušení získat trůn
od svého nevlastního bratra Hrólfa. Je vyobrazena jako ta co dokáže manipulovat pomocí
magie hmotnými ale i nehmotnými entitami. Příkladem nehmotného manipulování může
být, když vidíme jak manipuluje svým manželem a snaží se ho donutit k činu proti svému
nevlastnímu bratrovi a králi v jedné osobě. Toto manipulování se v ságách hodně váže
právě k ženskému pohlaví. Co se týče magie jak již bylo řečeno jedná se o zkušeného
mága a to nikoli ve smyslu pouhého věštění.
Skuld v příběhu vystupuje jako velmi negativní postava. Po první zmínce o ní, však
najednou Skuld z příběhu mizí a opět se s ní setkáváme až v samotném závěru. Zde
vystupuje jako jasně záporná postava, která usiluje zničit hlavního hrdinu příběhu Hrólfa
Krakiho. Je vyobrazována jako velmi zlá, manipulativní, krutá a mocichtivá. Svou magii
pak převážně používá pouze ke svým cílům. A celkově jsou její magické praktiky
vykreslovány jako ty nejvíc ohavné. Dokonce pomocí magie vyvolává další magické
bytosti jako její příbuzné álfy či norny. Tyto bytosti jsou popisovány pak jako zlověstné a
autor k nim má zcela patrný negativní pohled. Podobně jako tomu bylo u královny Hvit i
zde Skuld sice nejprve svého soka v podobě krále Hrólfa poráží. Ale nakonec i tady
zasáhne následná pomsta, která končí smrtí Skuld, ta je nakonec umučena k smrti. I v
tomto případě tak dochází k velmi krutému konci ženy, jež praktikuje magii a její konec
není nijak slavnostní ani hrdinský. Právě naopak jedná se o vnucovaný zasloužený trest
autorem ságy.
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VI. Diskuze a Komparace
VI.1. Jaký je status mágů? (vztah ke společnosti/ váženost)
V rodových ságách jsme se setkali s celkem pěti mágy. Tyto mágy můžeme rozdělit
na profesionální a neprofesionální. Figurují zde čtyři neprofesionální a jeden profesionální
mág. Pouze u Torbjörg, která provozuje magii jako svou obživu, můžeme vidět vyšší
společenský status. Jako důkaz vyššího statusu mohou posloužit její cenné šaty a interakce
s ostatními postavami, kdy si jí lidé velmi vážili a to převážně v souvislosti s jejím umem
provozovat magii. U Torbjörg byl tedy primární znak ve vztahu společnosti právě ve
spojitosti s magií. Ostatní neprofesionální mágové však zastávají především průměrný
status. U těchto analyzovaných postav najdeme nižší postavení i menší váženost ve
srovnání s Torbjörg. Neznamená to však, že by byli nějakým způsobem tyto postavy
marginalizovány. Naopak z příkladů vidíme, že žijí bok po boku s běžnými obyvateli a
také s nimi zcela normálně interagují. To že umí používat magii je zde bráno pouze jako
jejich sekundární znak. Nepohlíží se na ně jako primárně na někoho kdo umí užívat magii,
ale spíš jako na běžné spoluobčany, kteří mají tu zvláštnost umu praktikovat magii.
Ve vybraných příkladech ság o dávnověku nacházíme Heid, která je jako jediná
profesionálním mágem. Zbylé čtyři postavy se dají považovat za neprofesionální. Právě
status profesionálního mága Heid, je ze všech analyzovaných postav ze ság o dávnověku
nejnižší. V příběhu zastává průměrný status běžného člověka. Přesto se jí však na rozdíl od
běžných lidí dostává větších poct. To můžeme vidět na příkladu jejího přijetí u krále.
Ostatní neprofesionální mágové zastávají vysoký status, kdy se všichni těší v příběhu
postavení krále respektivě královen. Tato čtveřice mágů-králů má sice díky svému
postavení vysoký status, avšak vztah společnosti k nim je velmi chladný. U všech čtyř
mágů-králů v příběhu nacházíme pohrdání a neoblíbenost z řad společnosti vůči nim.
Z výzkumu mezi těmito druhy ság si můžeme povšimnout jasných rozdílů
spojených se statusem a vztahem společnosti k mágům. Tyto odlišnosti se týkají všech
analyzovaných postav. Jak profesionálních, tak neprofesionálních mágů. U rodových ság
vidíme, že se vyznačují především průměrným statusem mágů. Zatímco u ság o dávnověku
se mágové dostávají k vysokému statusu díky svému královskému postavení. Ve vztahu
který k nim chová společnost, můžeme vidět také jasné změny. V rodových ságách jsou
postavy brány jako běžní lidé s umem magie a je na ně tak nahlíženo. Jsou v zásadě sobě
rovnými s ostatními postavami (spoluobčany) a nejsou ani považováni za nějak špatnější
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než ostatní obyvatelé. V ságách o dávnověku se setkáváme s přesným opakem. Zde i přes
svůj vysoký status, převážně díky královskému postu, jsou společností haněni a
nenáviděni. V mém výzkumném vzorku se vyskytovaly dva profesionální mágové, v
každém ze zkoumaných žánrů jeden. U těchto dvou mágů naleznem mnoho similiarit.
Jednak co se týče role v samotném příběhu, kdy oba profesionální mágové vystupují u
nějaké postavy s vyšším statusem než mají oni sami. Poté u této postavy s vyšším statusem
která nepraktikuje magii, mají za úkol pomocí magie věštit. Za druhé vidíme také podobné
rysy u těchto profesionálních mágů. Kdy se v obou případech jedná o ženu se statusem o
něco vyšším než běžní obyvatelé. Přes tyto similiarity však najdeme v příběhu rozdíly. Ze
začátku je Heid i Torbjörg poskytováno mnoho poct a prokazována vřelost a váženost.
Nicméně zatímco u Torbjörg v rodové sáze tento vztah přetrvá po celou dobu jejího
příběhu, tak u Heid ze ságy o dávnověku dochází k zásadnímu obratu. Váženost a pocty se
rázem proměňují na pohrdání a výhrůžky mučení či smrti. U obou jak u Heid i Torbjörg
naleznem v příběhu překážky k provedení jejich magie, ale pouze u Heid to má za následek
takovéto razantní proměny váženosti profesionálního mága.
V legendárních ságách vidíme tedy posun statusu mágů spíše směrem k horšímu a
společností zavrženíhodného. A to i přesto, že jejich výchozím postavením je v ságách o
dávnověku vysoký status jako je královský post. V rodových ságách vidíme sice
reprezentaci nižšího statusu, avšak ve společnosti jsou tito mágové daleko více přijímaní.
Celkově lze říci, že mágové v obou ságách stále nebyli považováni za nějakou
nepřekonatelnou „vadu“ a nestali se pro společnost štvanou zvěří. To se shoduje i s tím co
ve své knize poznamenává Daniel McCoy. Ten se v jedné kapitole zabýval statusem mágů.
O statusu mágů tvrdí, že postavy které v ságách praktikovaly magii nebyly nikdy nahnáni
na jedno místo a tam povražděni jako tomu bylo u čarodějnických procesech rané moderní
doby. Dále dodává, že u postav mágů které byly v ságách popraveny, nehraje to že
praktikovaly magii roli. Nebylo tomu tak kvůli tomu že by se jednalo o mágy, ale spíše
kvůli obecné představě o cti spojené s krví. Tato představa prostupovala celou severskou
kulturou, kde jakákoli vražda či vážný zranění bylo možností k následné pomstě.20 Nutno
dodat, že Daniel McCoy se v tomto případu zaobírá pouze žánrem rodových ság. Přesto
však toto tvrzení můžeme uplatnit i u ság o dávnověku, u kterých jsme provedli analýzu.
Můžeme vidět, že i zde se promítá podobná idea o přístupu k mágům. Nicméně nutno
znovu dodat, že přesto vše je zde jasně vidět posun k horšímu přístupu k magii a mágům.
Nejedná se však ještě o maximální posun, kdy by začala projevovat například
20
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marginalizace či záměrné vyvražďování mágů.

VI.2. Jsou schopnosti mágů získané (učení) či dědičné (vrozenost)?
Pokud jde o otázku ohledně dědičnosti či získání magického umu, tak se nám v
rodových ságách dostává zajímavého poznání. V rodových ságách se snoubí jak projevy
představy o dědičnosti, tak i možnosti učení a následného osvojení magie. Tohoto
vzájemného prolínání si můžeme povšimnout téměř u každého příkladu z uvedených
rodových ság. Například u Torbjörg narazíme na fakt, že samotná Torbjörg měla celkem
devět sester a všechny podobně jako ona měly nadání umu magie. Souběžně se v tomto
příběhu, ale objevuje i možnost učení se magii a to konkrétně ve zmínce o Halldís
pěstounky Gúdríd, jenž naučila právě Gúdríd magickou báseň. I v ostatních příkladech
není zcela jasně poukázáno jaká představa spíše převažuje. Sága o Gíslim nám ukazuje dva
sourozence, kteří oba disponují magií. Sága o lidech z Eyru pro změnu u obou
analyzovaných mágů implikuje možnost naučit se magii. V této sáze je totiž výslovně
řečeno, že Geirríd nabízí a také učí magii. I u druhé analyzované postavy Katly na tuto
představu také narážíme když zmiňuje, že i ona sama by mohla učit. V případě rodových
ság se nám závěr na tuto otázku jeví jako nejednoznačný, schopnost praktikovat magii tak
může být jak dědičná, tak i získaná.
Ságy o dávnověku se o tom jakým způsobem mágové získali své schopnosti moc
nevyjadřují a ani nenaznačují. Ze všech analyzovaných mágů ze ság o dávnověku
nacházíme pouze jednoho, který umožňuje tuto otázku jednoznačně zodpovědět. Jedná se o
případ královny Skuld. U tohoto mága je vysloveně řečeno, že své magické schopnosti
získala od své matky. Její matka byla však nutno uvést polobožského původu. U ostatních
příkladů jiné náznaky dědičnosti nenacházíme. Spíše naopak, jelikož několik mágů v
ságách o dávnověku má potomky a ani u jednoho se magie neprojevila. A pokud jde o
představu učení či získanosti ani ta se zde neobjevuje. Jediný příklad, který je nicméně
diskutabilní, může představovat Aðils. U toho je zmiňováno, že hojně vykonává oběti
nečistým silám. A můžeme se tedy domnívat zda autor nenaznačoval, že právě díky těmto
obětem Aðils získal magické schopnosti od nečistých sil. V takovém případě by se zde
odrážela jistě autorova křesťanská morálka. U jednoho analyzovaného mága se navíc
setkáváme s tím, že postava pochází z Finnmarky a je tedy pravděpodobně sámského
původu, který se v staroseverské literatuře ale i kultuře obecně s magií asociuje. Přesto vše
musíme však dojít k závěru, že v případě ság o dávnověku způsoby o nabytí magických
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schopností nejsou ve velké míře zmiňovány. Vyjímku tvoří pouze případ, kdy šlo o mísení
člověka a polobožské bytosti.
Vidíme tedy jak u ság o dávnověku tak i u rodových odlišný přístup autorů ság k
tomuto problému. U rodových ság se pohled na získání magických schopností neshoduje a
spíše čtenáři naznačuje dvě možnosti jejich nabytí. Setkáváme se tak jak s možností
dědičnosti tak i učení a osvojení si magického umu. U každého mága navíc nacházíme
vždy alespoň nějaké náznaky k této otázce. Zatímco u ság o dávnověku zmínky na toto
téma téměř zcela vymizely. Ze všech pěti analyzovaných mágů nacházíme zmínku na tuto
otázku pouze u Skuld. U Aðilse je to více než diskutabilní a nepodložená možnost.
Co se týče otázky získání magie, tak tou se také zabýval Stephen Mitchell. Ten se
ve své práci soustředil převážně na rodové ságy. I on si zde povšimnul panující dvojí
představě o získání magických schopností. Mitchell tento jev odůvodňuje tím, že tato
představa je dána především společenskými vlivy. Tvrdí, že „tento pohled na získání magie
v sobě demonstruje vliv jak kontinentální tak i domorodé představě o magii.“21 Mitchell
také poukazuje na to, že se tento pohled neprojevoval pouze u otázky tykající se získání
magie, ale v podstatě i u celkové představě o čarodějnictví a praktikování magie. Autoři tak
byli ovlivněny, jak stále více pronikajícím vlivem kontinentálních křesťanských představ,
tak i svým povědomím o své vlastní pohanské minulosti. Tato vzpomínka na pohanství se
totiž na Islandu udržovala ještě dlouho poté, co bylo přijato křesťanství. Stephen Mitchell
se ve své studii také věnuje i již mnou zmiňovaným Sámským etnikem. Zde dodává, že
tento pohled na toto etnikum spojovaného s magií je zcela podložený díky tehdejším
zákoníkům, do kterých se tento pohled promítl. V zákoníku nalézáme například zakáz
konzultovat se Sámi cokoliv, co by se týkalo vědění.22 Díky těmto podkladům ze strany
Stephena Mitchella, můžeme vidět shodný závěr jako v případě mé analýzy této otázky.

VI.3. Gender a mágové?
Ve třetím bodě byla položena otázka ohledně genderu. V rodových ságách a v mnou
uvedených příkladech mágů nalézáme jak muže tak i ženy. Přesto si můžeme všimnout, že
ve větším zastoupení jsou zde ženy. A to nejen u vybraných mágů, tuto nadvládu žen v
rolích mágů můžeme pozorovat napříč u všech analyzovaných rodových ság. V mém výčtu
mágů figuruje jeden muž a čtyři ženy. Ale v samotných ságách narážíme na mnoho zmínek
21
Mitchell, Stephen. Learning Magic in the Sagas. In: 11th International Saga Conference, Old Norse
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o magii ve spojitosti právě s ženami. Například narážíme na Halldís, děvět sester Torbjörg
a další. Všechno jsou to ženy a praktikují magii. Přestože je zde viditelná nadvláda žen,
neprojevuje se v rodových ságách žádná diskriminace vůči mužům, kteří praktikují magii.
V příkladu mága Torgríma Nose vidíme, že i přes praktikování magie je společností
akceptován v běžných hodnotách příběhu. Ostatně ani u žen se nesetkáváme s nějakým
projevem diskriminací, která by se vázala na jejich magickou stránku.
V ságách o dávnověku narážíme na podobnou situaci jako tomu je u rodových ság.
Pokud narazíme v příběhu na mága, většinou se jedná o ženu. To potvrzuje i mé vybrané
příklady mágů. Zde figurují opět čtyři ženy a jeden muž. V ságách o dávnověku tak
převažují mágové ženského pohlaví nad mužskými. Ve dvou analyzovaných ságách o
dávnověku narážíme na čtyři vybrané mágy něžného pohlaví. Mimo těchto zmíněných
ovšem také potkáme ještě minimálně jednu bezejmennou postavu, která praktikovala v
příběhu magii, jenž byla rovněž ženou. Co se týče mužů, kteří praktikují magii, tak těch v
obou ságách o dávnověku najdeme o poznání méně než žen. Napříč uvedenými ságami, se
zde vyskytují pouze tři mužští mágové. První z nich je mnou vybraný král Aðils, zbylé dvě
postavy mágů analyzované nebyly, jelikož byl jejich výstup pouze minimální a navíc magii
v příběhu ani nepoužily. Nicméně ani u těchto mágů mužského pohlaví v příběhu
nenalézáme žádné pohoršení vůči tomu, že jsou muži a praktikují magii. Toho si můžeme
všimnout i na Aðilsovi, který disponuje dokonce statusem krále.
U rodových i u ság o dávnověku tak pozorujeme převládající představu o tom, že
magie je považována za převážně ženskou doménu. U obou vybraných žánrech ság si
můžeme povšimnout i rozdílů v užívání magie. Pomineme-li příklady Torbjörg a Heid, jenž
jsou profesionálními mágy, tak můžeme vidět, že ženy používají magii zcela odlišně než
muži. V příbězích tak ženy používají magii hlavně k vykonání pomsty či osobního zisku.
Jejich použití pak téměř vždy bylo reakcí na nějaký emoční podnět. Vidíme tak pomsty v
podání Audbjörg, která se pomstí útočníkovi který zranil jejího syna, Katly, která vážně
zraní Gunnlauga který jí odmítne, Geirríd, která se pomstí Katle za její křivé obvinění a v
neposlední řadě Hvit, která se pomstí svému nevlastnímu synovi za to že jí ublížil a odmítl.
Chtíč po zisku pak můžeme nalézt u Grímhild a Skuld. Na druhou stranu muži v obou
ságách praktikují magii převážně bez emočních podnětů. Závěrem tedy můžeme říct, že jak
v rodových tak ságách o dávnověku zůstává zachován stejný přístup autorů k mágům v
závislosti na genderu. U obou druhů ság se setkáváme s převahou mágů něžného pohlaví,
stejným přístupem bez ohledu na jejich gender a také podobným využití magie v závislosti
na genderu. V neposlední řadě se setkáváme ještě s větší magickou silou ženských mágů
než těch mužských a také manipulací mužů která charakteristickou vlastností ženský mágů.
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Toto tvrzení o rozdílech v praktikování magie u žen a mužů v zásadě souhlasí s
Katrín Friðriksdóttir. Ta se ve své práci zabývá ženami a magií v rodových ságách. Z jejího
výzkumu dospěla k tomu, že je to právě ona magie zkrz kterou ženy touží po větší moci a
nezávislosti v patriarchálním světě ve kterým žijí. Tento svět jak můžeme vidět je
především mužskou dominantou, odehrává se zde spousta násilí a proti tomuto systému je
pro ženy tak velmi těžké nějakým způsobem vystoupit.23 Ženskými mágy se též zabývala
Jenny Jochens. Ta se také soustředila na rodové ságy, v nichž se pokusila vyhledat všechny
mágy. Výsledek podle Jochens je, že se v rodových ságách nachází celkem 41 žen a 30
mužů, kteří praktikují magii. Zároveň si podobně všímá daleko větších projevovaných
magických schopností žen.24 To vše tedy souhlasí s mnou vybraným menším vzorkem a
jeho následným závěrem. Ukazuje se tedy jak převyšující počet ženských mágů, tak i jejich
větší magické schopnosti. O důvodu proč nacházíme v ságách spíše mágy něžného pohlaví,
si Jenny Jochens myslí, že tato nerovnost mezi muži a ženami je zapříčiněna kvůli tomu, že
muži i ženy nebyli spojováni s magií ten samý okamžik a tak nedošlo k jejich kompletnímu
začlenění do magické sféry.25

VI.4. Postoj ság k mágům a projevy christianizace
Nyní přejděme k naší poslední otázce. Ta se zaměřuje jak vlastně vybrané ságy
vykreslují mágy a zda v příběhu konají dobro či zlo. V těchto souvislostí jsem se zaměřil
také na možný projev či postoj křesťanství. Ve zvolených rodových ságách se nám
naskytne pohled na mágy, kteří vystupují v ději spíše jako vedlejší postavy. U těchto mágů
sága zaujímá pozitivní postoj jen k Torbjörg a Geirríd. Tyto dvě postavy v příbězích
vykonávají magii spíše ku prospěchu obyvatel a tudíž jsou v textu vyobrazovány v lepším
světle. U ostatních tomu již tak není. Torgrím Nos používal magii proti hlavnímu hrdinovi
děje, jeho sestra Audbjörg pomocí magie zabila dvanáct lidí a Katla vážně poranila svou
magií toho, jež jí odmítl opětovat city. Podle toho rozdělení se pak odvíjí i postoj ság k
jednotlivým z nich. Ten je pak z velké části promítnut v tom jakým osudem v příběhu
skončí. Všechny postavy mágů, které jsme zařadily jako negativní mágy, končí totiž
neblaze a to smrtí. Zatímco pozitivní mágové v ságách přežili. Nejzřetelněji je to vidět na
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příkladu Katly a Geirríd. Ten může fungovat jako pomyslný souboj dobra a zla. V ději je
mezi nimi vidět jasná rivalita a mnoho similiarit. Obě jsou vdovy, mágové, staršího věku a
obě mají dospělého syna. Přesto je to právě Geirríd, která se dostává před soud a je
zproštěna všech obvinění. Katla takové štěstí nemá a je bez formálního soudu zabita
ukamenováním. Smrt ukamenováním je také společný znak pro všechny mnou vybrané
mágy jejichž osud končí smrtí.
U ság o dávnověku nejenom že postavy zaujímají vysoké postavení ve společnosti,
ale dokonce i větší role v samotném příběhu. Vystupují zde nicméně převážně jako záporné
postavy škodícím těm kladným. Postavy většiny mágů jsou zde vykreslovány jako zlé,
chamtivé, mocichtivé a zrádné. V tomto ohledu dochází i ke změně pojmu magie. Postavy
v ságách o dávnověku již nejsou ti kdož praktikují magii či jsou jí znalé. V takovým
neutrálním pojetí se zde s magií nesetkáváme. Naopak vidíme zásadní proměnu, kdy je
magie popisována jako čarodějnictví, temné umění či dokonce černá magie. Tyto pojmy v
sobě nesou již negativní podtext a jasně implikují, že se jedná o něco špatného. I zde
můžeme rozdělit mágy na ty dobré a ty špatné. Za jedinou dobrou postavu mága z mého
výčtu se dá považovat pouze Heid a to i přesto, že za své mlčení dostala úplatek. Ostatní
mágové jsou vylíčeni jako špatní, zlí a záporní. Zlí mágové svou magii však užívají také v
závislosti na genderu. Ženy jsou vykreslovány jako ty, které jsou ovládány emocemi.
Zatímco mužský mág král Aðils použije svou magii pouze k uprchnutí. Vidíme tak, že se v
ságách o dávnověku vyskytuje nejen idea o špatnosti magie, ale i stereotypy ženských
postav. Tyto představy se pak projevují do konečného osudu postav a jejich vykreslení v
příběhu. Zatímco sága o Völsunzích tento závěr nemůže zcela podpořit, jelikož Grímhild
se z děje najednou vytrácí, tak u ságy o Hrólfu Krakim je tomu naopak. V této sáze jsme
analyzovali celkem čtyři mágy a je to právě mužský mág, který teoreticky v příběhu
dopadne nejlépe. Profesionální mág Heid, i přesto že je v sáze líčena jako dobrá, nakonec
prchá v obavě o svůj život. Aðils, který slouží v příběhu jako hlavní záporná postava a
používá dokonce černou magii, je „pouze“( ve srovnání s jeho velmi záporným
vykreslením) těžce zraněn a tím končí i jeho děj. Ovšem u královen Skuld a Hvit tomu je
jinak. Zde narážíme u obou o dost brutálnější konec. Královna Hvit je brutálně ubita k
smrti a vláčena po královském sídle. K tomu je navíc ještě dodáno, že je to dost malý trest
v porovnáním co by skutečně zasluhovala. Osud královny Skuld je podobný, ta je pro
změnu umučena k smrti. Právě na těchto příkladech můžeme vidět celkem zřejmou
autorovu diskriminaci žen. Král Aðils by za své činy v příběhu zasluhoval minimálně
stejný trest jako v případě královen, přesto se mu nedostal. Na druhou stranu královnám se
za menší zlo projevené v příběhu dostalo celkem neadekvátnímu trestu. U královen
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nalézáme tedy nalézáme jasný negativní ideologický postoj ságy, který je soustavně čtenáři
podsouván. Například skutky Hvit se někomu mohou zdát i ospravedlnitelné, přesto je
vehementně napříč dějem stále ukazována v negativních rysech.
V této otázce vidíme tak zásadní posun v představě o magii. U rodových ság byla
magie teoreticky neutrální praktikou, ale u ság o dávnověku dochází k proměně. Vidíme že
se zde mění její pojetí a také se magii přidávají negativní zabarvení v souladu s
křesťanskou naukou. Mágové již nejsou běžné ani vedlejší postavy, zde se stávají
manipulátory, kteří ovlivňují celý děj a snaží se zničit kladné protagonisty děje. Zároveň je
čtenářům po celý příběh v ságách o dávnověku podsouvaná idea špatnosti těchto postav, na
rozdíl od ság rodových. Lze předpokládat, že se zde tedy daleko víc u autorů projevuje
křesťanský vliv.
Křesťanský vliv podle všeho můžeme najít i v rodových ságách. Jak již jsme
zmiňovali zde jsou všichni negativní mágové ukamenováni k smrti. Smrtí mágů v ságách
se zabývala Catharina Raudvere. Ve své práci se však neomezovala jako já pouze na pár
ság. Díky tomu zjistila, že v rodových ságách figurují u smrtí mágů takové způsoby jako
ukamenování či utopení. Z našeho omezeného výčtu jsme mohli vidět alespoň zastoupení
ukamenování. Tento projev, jak píše Catharina Raudvere, je zřejmě dán křesťanským
vlivem, jelikož se tresty smrti ukamenováním, utopením či upálením ve spojitosti s magií
vyskytují v různých křesťanských zákonech.26 Ármann Jakobsson se pro změnu zabýval
ságami o dávnověku. Ten se ve své práci soustředil na postoj ság vůči ženám, konkrétně
pak právě v sáze o Hrólfu Krakim. I on si zde jasně všímá negativních postojů vůči ženám
a to nejen k těm co praktikují magii. Uvádí, že ženy v ságách jsou často silnější než muži.
V sáze o Hrólfu Krakim je pak jasně vidět, že ženy vždy stojí proti mužskému nepříteli.
Ármann Jakobsson v tom vidí to, že se ženy snaží ohrožovat a ničit čistě maskulinní svět.
Tento postoj autorů pak vysvětluje tím, že se jedná o možnou sebekritiku maskulinity v tak
jasně projevované misogynii.27 Vidíme tak, že naše závěry jsou celkem shodné. A v
případu ság o dávnověku se zde opravdu projevují větší negativity než u těch rodových.
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VII. Komparace Severu a Evropy
V tomto bodě se pokusím najít rozdíly mezi představami kontinentální Evropy a
staroseverské literatury kterou jsem analyzoval. Komparovat budu stejné historické období
se zaměřením převážně na křesťanské představy o magii a aktérech kteří jsou s magií
spojeni, a využívat přitom budu sekundární literaturu.
Otázku ohledně statusu mága ve společnosti lze jen těžko v kontinentální Evropě
jednoznačně zodpovědět. Zde totiž byli mágové někdy jak vysoce postavené osoby, tak ale
též prostí obyvatelé. Zvláště prostí obyvatelé, kteří praktikovali magii, postupně začali na
úkor vyšších tříd koncem středověku převažovat.28 Magie však byla aktéry praktikována
potají a skrytě. Kvůli tomu právě u prostého obyvatelstva vznikaly obavy či podezření vůči
sousedům. Při takovémto podezření se poté ve spojitosti s nějakým náhlým neštěstím
zrodila jasná představa, že je toto neštěstí způsobeno magií a podezřelým aktérem. Postoj
společnosti vůči mágům je takový, že se jich bojí a chová k nim negativní postoj. Tento
postoj můžeme vidět i na příkladu vesničanky z Francie roku 1391, kdy Jeanne de Brigue
která měla pověst té které dokáže léčit nemocné, nacházet ztracené věci a podobně byla
obviněna z paktování s démonem a následně upálena na hranici.29 Tento příklad krásně
ilustruje strach z nevysvětlitelných činů či věcí a následné opovrhování. Samotná magie
byla totiž ve středověké Evropě velmi tajemnou. Panovalo zde mnoho představ ohledně
mágů, které se průběhem času měnily a ucelovaly. Například představa o tancování a noční
létání se začala vynořovat již koncem 9. století a nakonec se později stala
nejcharakterističtější vlastností čarodějnic v pozdějším středověku i novověku.30
Tyto kontinentální postoje s mnou uvedenými závěry v jistých ohledech souhlasí. I
my jsme našli mnoho různých sociálních postavení mágů. Avšak v přístupu k nim se ještě
přece jenom trochu liší. V staroseverských ságách je pohlíženo na mágy, především pak v
těch rodových, jako na normální obyvatelé, kteří se společností nemají žádný konflikt i
přesto, že jsou pro svůj magický um známí a magii praktikují veřejně. U ság o dávnověku
dochází k určitému posunu jejich vnímání společností a blíží se k tomu, jež byl nastíněn u
kontinentální Evropy.
V kontinentální Evropě se představa o možné dědičnosti či získanosti magického
umu jasně ustálila primárně na jedné ideji. Zprvu zde sice existovala představa mágů, kteří
získávají magii skrze učení. Tato nauka se zaměřovala především na přírodu jako bylinky,
28
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části zvířat a podobně.31 Nicméně tuto ideu brzy vystřídala jiná. Nová a převládající idea
byla taková, že k získání magie je nutný nějaký pakt s nečistými silami. Těmito silami pak
byl většinou ďábel či démoni. Mág v tomto ohledu uzavře s ďáblem či démonem smlouvu
a na oplátku se mu dostane moci. Avšak takovýto dar není zadarmo a většinou převládala
představa, že mág zaplatí za věnovanou moc svou duší. Tento postoj však byl rozšířen
převážně ve 14. stoletím.
Co se týče našich závěrů můžeme konstatovat, že u rodových ság velkou podobnost
s kontinentální Evropou nenalézáme. U rodových ság totiž panuje představa o dědičnosti
magického umu, která se v kontinentální Evropě nevyskytuje. Můžeme ovšem vidět, že se
v rodových ságách zmiňuje i učení. Z toho lze dojít k výše zmíněnému závěru k němuž
došel Stephen Mitchell, že se v rodových ságách prolíná jednak vliv islandské kultury a
také vliv kontinentální Evropy.32 U ságy o dávnověku si můžeme povšimnout podobnosti s
králem Aðilsem a jeho obětováním nečistým silám. Zde tedy opravdu můžeme soudit, že
se pravděpodobně jedná o vliv křesťanské Evropy a její představy o paktu mezi ďáblem či
démony.
Co se týče genderového rozpoložení sil mágů, můžeme v kontinentální Evropě
nalézt představu, že se jedná o doménu žen. Neznamená to však, že by se zde nenašel
jediný mužský mág. Ovšem zastoupení je z velké části hlavně ženské. Tato představa je
pravděpodobně dána díky misogynií kterou lze najít v křesťanským středověku. Například
tak v textu Malleus Maleficarum, jenž je dle mého zkoumání velmi negativní vůči ženám,
nacházíme kapitolu o tom proč vlastně jsou právě ženy zlákány temnými praktikami. Podle
tohoto spisu je tomu tak převážně kvůli ženským emocím jako je touha, závist a jiné. Tyto
emoce jsou dle tohoto díla čistě jen ženské. Dále se kapitola zmiňuje o tom, že ženské
pohlaví je daleko slabší než mužské a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Z tohoto
důvodu je pak daleko náchylnější ke svedení na zcestí ďáblem či jinými nečistými silami. 33
I když se tomuto dílu nedostalo nikdy oficiálního uznání ze strany katolické církve, jedná
se o velmi populární knihu. Pro knihu je příznačné, že se soustředí pouze na ženské mágy a
mužským mágům nevěnuje žádnou pozornost. Přesto ve středověkých pramenech můžeme
najít představu, že typický aktér magie byl učený muž, literárně a duchovně založený.34
V těchto evropských představách nalézáme celkovou shodu s naším závěrem
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týkající se otázky genderu. Jak v rodových, tak v ságách o dávnověku zcela jasně
převažovali ženy nad mužskými mágy. Nejednalo se však o stoprocentní převahu, a i
mužští mágové v příbězích figurovali. Co se týče projevu vůči ženám vidíme, že v
rodových ságách není ještě natolik znát takovýto negativní postoj vůči nim. Ovšem v
ságách o dávnověku se razantně tento postoj již v příběhu promítá. Zde vidíme
jednoznačně znevažování ženských postav a to nejen těch, co praktikují magii.
Nyní se posuňme k poslední otázce, která se zaměřuje na postoj vůči mágům či
projevy křesťanství vůči nim. Postoj vůči mágům se v pevninské Evropě odvíjel hlavně od
katolické církve a její moci. Samotné křesťanské náboženství vidělo magii jako něco
démonického a zlého. Už jenom praktikování magie bylo například označováno jako
maleficium nebo-li zlá praktika. 35 S touto praktikou se spojovaly tedy čistě zlověstné
účinky, například přivození nemocí, různých pohrom či smrti. Negativní postoj vůči magii
můžeme vidět i v procesech s ženami či muži obviněných z čarodějnictví. Ve středověku
nejsilnější tlak na domnělé čarodějnice probíhal od 11. století a do poloviny třináctého
století. A to převážně kvůli křížovým výpravám a z nich pramenícímu návalu hněvu vůči
těm, kteří se protiví křesťanské víře.36 Tyto procesy či dokonce hony na čarodějnice pak z
velké části probíhají mučením obviněných, za účelem dosažení jejich doznání. Mučící
techniky církve se kvůli kacířům, do kterých spadají i mágové, stále vyvíjely a zvyšovaly
utrpení obviněných. Není třeba dodávat, že po přiznání či i bez něj většina obviněných z
praktikování magie končí popravou.
V rodových ságách se také ukazuje způsob zabití mága, který jasně koresponduje s
křesťanskými zákony trestající provinění z čarodějnictví. Nicméně na rozdíl od pevninské
Evropy zde nalézáme postoj k mágům, který není tak schematický, jednotlivé osoby
neztrácejí tím, že provozují magii svou individualitu a nejsou ani označeni nálepkou
„čaroděj“ či „mág“ jako tomu je v kontinentální Evropě. Magie je zde brána jako
sekundární znak a v celku i neutrální. To, že postavy v příběhu umírají je spíše dáno jejich
zlým chováním, nikoli primárně proto že jsou mágové. Jedinou shodu vidíme tedy pouze v
samotné usmrcení mága. Pokud jde o ságy o dávnověku, tak zde vidíme o poznání horší
postoj k mágům. Přesto nemůžeme jasně říci, že se shoduje s postojem pevninské Evropy.
Podle Maxwella-Stuarta je tomu tak proto, že i přes christianizaci, která proběhla na
Islandu kolem 11. století, zůstal postoj vůči magii celkem tolerantní, přestože samotné
magické praktiky byli zakázané a zaznamenané v tehdejším zákoníku. Na Islandu tak
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magie zůstává tolerantní teoreticky až do příchodu protestantství.37 Oproti tomu v
kontinentální Evropě probíhají procesy s čarodějnicemi nejen ve středověku, ale pokračují
dále i do novověku.
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VIII. Závěr
Za cíl této práce jsem si vzal analyzovat pomocí literární analýzy mnou vybrané
ságy staroislandské literatury. Můj výběr ság se skládal ze dvou žánrů: rodových ság a ság
o dávnověku. V těchto ságách jsem se zaměřil na aktéry kteří praktikují magii, tedy mágy.
Po vyhledání mágů a jejich následné analýzy, u které jsem si položil čtyři konkrétní otázky,
jsem se pokusil porovnat rozdíly mezi těmito dvěma žánry ság. Následně jsem své závěry
ještě srovnal s pevninskou Evropou ve stejné historické době.
Z mé práce tak vyšlo najevo, že zatímco u rodových ság se projevuje status postav
jako střední a postoj společnosti k nim v zásadě neutrální, u ság o dávnověku nacházíme
postavení mágů daleko vyšší a postoj společnosti k nim o poznání negativnější. Podobný
status mágů nacházíme i v pevninské Evropě, ovšem postoj pevninské Evropy k mágům je
však výrazně negativnější.
U otázky ohledně dědičnosti jsem dospěl k závěru, že v rodových ságách vidíme
dvojí vliv, který se poté odráží i na představě o získání magického umu. Jak jsme mohli
vidět, je zde obsažena jak představa dědičnosti tak i možnosti učení. V případě ság o
dávnověku pak můžeme dojít k závěru, že zde již nejspíš převládl jeden či druhý vliv.
Co se týče genderového zastoupení tak jsem zjistil, že se shodují všechny tři
srovnávané vzorky. U rodových ság, ság o dávnověku i pevninské Evropě panuje jasná
představa převahy ženského pohlaví ve spojitosti s magií. I co se týče mužů, ve všech třech
vzorcích figurují, nicméně v menším počtu. Rozpor nacházíme pouze k všeobecnému
přístupu k pohlavím. Zde jsem dospěl k názoru, že rodové ságy se k ženám, a to i těm co
praktikují magii, přistupují nejméně negativně. U ostatních dvou se zde jasně projevují
záporné konotace a maskulinita zde hraje prioritní roli.
Na závěr bych chtěl říct, že postoj vůči mágům se dle mé analýzy postupně
proměňuje. U rodových ság je k nim postoj neutrálnější, přesto ne zcela pozitivní. Avšak v
ságách o dávnověku vidíme opět posun k pevninskému myšlení, a nalézáme tak různě
negativně zabarvené výrazy pro magii a pohrdáním postav, které magii praktikují. Přesto
můžu říct, že se ještě nejedná o tak radikální pohled, jako tomu bylo v pevninské Evropě.
Celkově se tak magie a představa o ní na Islandě postupně vyvíjí a je ovlivňována
zbytkem Evropy. Tento přechod tak vidíme v proměně od neutrálnějších rodových ság k
více negativnějším ságám o dávnověku, ty se poté velice blíží všeobecným křesťanským
představám panující v Evropě.
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