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Překládaná literárně vědní práce se zabývá otázkou revenantů ve dvou žánrech 

staroseverské literatury: ve třech rodových ságách a ve třech ságách o 

dávnověku. Po úvodu, který představuje autorčin pohled na téma smrti a 

posmrtného života, následuje krátká pasáž přibližující historický kontext a 

metodologii, resp. otázky, které budou materiálu pokládány. Následuje výčet 

příhod s revenanty, které autorka ve vybraných ságách  nalezla. Hlavní částí 

práce je rozbor těchto epizod z hlediska otázek: Proč a kdo se stává revenantem,  

v jaké situaci setkání s revenanty probíhají, jak se tito liší od lidí a jak se 

zneškodňují. Na základě těchto otázek také provádí srovnání obou ságových 

žánrů.  

 

Práce je formálně zpracována pečlivě, obsahuje všechny náležitosti a překlepů 

není mnoho. Je psána čtivým, poněkud epickým stylem, ale zejména zobecňující 

pasáže ukazují jistou argumentační nevyzrálost včetně  chyb v interpunkci. 

Práce s reáliemi a vlastními jmény je víceméně bezchybná. 

 

Výsledky práce přinášejí zajímavé postřehy, například ten, že predispozicí 

k revenantství je v ságách odlišnost protagonistů od okolí (což lze vidět u obou 

žánrů). Dalšími důvody  jsou – podobně jako na kontinentu - nedořešené 

záležitosti či špatný pohřeb. V rámci druhé otázky naopak nepřekvapí, že 

k setkání dochází v dobách Velikonoc či Vánoc, a ukazuje se zde nejvíce rozdíl 

mezi oběma žánry v tom, že ságy o dávnověku líčí jen tzv. haugbúi, obyvatele 

mohyl, kteří ex definitione nevycházejí a setkání s nimi je tedy vždy iniciováno 

návštěvníkem – a tudíž z nich opravdu není třeba mít strach, což autorka 

v závěru diskutuje (s.37). V rámci otázky odlišnosti revenantů a živých by u 

nadpřirozených schopností (kontakt s numinóznem u mrtvých nepřekvapí) bylo 

možno rozvést do zvláštní kapitoly vztah k zvířatům, který se zdá kulturně 

specifický a ve zmíněných přeměnách podoby ukazuje na pojetí identity, hranice 

lidství atd.   

 

K práci mám pár detailních připomínek: po věcné stránce je třeba vytknout 

používání výrazu viking (psáno navíc „Viking“) v souvislosti s příchodem 

křesťanství a ságovou literaturou, zapsanou převážně ve 13. století, tedy dvě stě 

let po konci doby vikinské (s.5, s. 8).  Sága o Hervaře v žádném ohledu není z 5. 

století před letopočtem (s.8)  Co je Kniha o osídlení Islandu (s.2)? Po přijetí 

křesťanství vznikla na Islandu nejen „podstatná část literárních památek“ (s. 6), 

ale veškeré písemnictví. Nelze asi říci, že „oba typy ság pocházejí z odlišné 

doby“ (s.7), či dokonce že „rodové ságy jsou mladší“ (s.38) -  líčí odlišné doby, 



ale zapisovány byly víceméně současně v 13.století, jak ostatně autorka sama při 

představení obou žánrů  uvádí.  

 

Závěr přehledně shrnuje výsledky, ale nejvíce výhrad mám ke kapitole 

„Srovnání žánrů,“ kde autorka v mnoha případech zůstává u konstatování, že 

některý fenomén je zajímavý, aniž by ho dále rozebrala a zasadila do širšího 

kontextu s pomocí sekundární literatury, které je na bakalářskou práci 

dostatečné, byť ne nadprůměrné množství, a která je uplatněna poněkud 

nekoherentně ve formě příkladů. Také se striktně nerozlišuje mezi vědními 

disciplínami, z jejichž hlediska je daný článek napsán (vyskytují se vedle sebe 

literárně-stylistické závěry i úvahy z oblasti historie mentalit a religionistiky). 

Závěry by bylo žádoucí srovnat s dosavadním bádáním a odlišit, co nového 

výzkum přinesl.  

 

Materiál vybízí k dalším zajímavým otázkám, např. jak tyto svědky minulosti 

uchopit z hlediska současných studií paměti, či jak chápat jejich specifičnost 

v oblasti tělesnosti – jak již zde rozebrané příklady ukazují, staroseverští 

revenanti jsou v určitém ohledu tělesnější než živí (např. jsou těžší, mají větší 

hlad). 

 

Celkově lze říci, že práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce, adekvátně 

analyzuje relevantní materiál a odpovídá na stanovené otázky. Mezery vidím v 

kvalitě diskuze, které prospělo více sekundární literatury a především hlubší 

zamyšlení se nad různými aspekty problematiky. Také srovnání 

s kontinentálními představami (naznačené jen v jedné větě bez citace) by určitě 

také přineslo zajímavé výsledky.   Práci však považuji práci za pečlivě 

zpracovanou a vzhledem k výše zmíněnému  navrhuji ohodnotit jako 

chvalitebnou.  
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