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   Cílem DP je, jak se píše v abstraktu, stanovit charakteristické rysy časové konstrukce staroseverské ságy 

a na jejich základě ukázat, jak staří Seveřané vnímali čas. Analyzuje se především sága rodová v opozici 

k análům a ke kronice a srovnává se se ságou královskou a se ságou o severském dávnověku. Pracovní 

metodou je srovnání času příběhu a času diskurzu v jednotlivých ságách, a to za použití tří kategorií 

(trvání, uspořádání, frekvence) navržených Gérardem Genettem a doplněných postřehy českých 

naratologů P. Bílka, L. Doležela a A. Jedličkové plus relevantními výzkumy řady badatelů zahraničních. 

K vlastní práci použila diplomandka české překlady zkoumaných ság, z těch také až na drobné výjimky 

cituje, ale odkazuje i na kritická nebo moderní vydání originálů.  

   O výsledku lze napsat jen jedno: diplomandka dodržuje systematicky, přehledně a přesvědčivě zvolenou 

metodu. Dosažené poznatky na příslušných místech shrnuje a během pokračující analýzy stále znovu 

připomíná, čímž činí text sice značně rozvleklý, ale zato čtenáře udržuje nepřetržitě v obraze.  

   Drobné doplňky: 1) Výraz fornsaga (str. 116) označuje všechny staré ságy a příběhy, nikoliv ságy o 

dávnověku, což je pojem moderní, starým Seveřanům neznámý. 2) Ti také samozřejmě nedělili den na 

hodiny, ale denní cyklus rozdělovali na osm zhruba tříhodinových úseků (eykt), kde každý interval měl svůj 

název a příslušný bod v okolní přírodě (kam dopadal stín, slunce apod.). Rok často také dělili kromě 

období uvedených v DP na půlroky (misseri). 

   Jinak má tato práce jako většina podobných, které se úporně přidržují vzorců té či oné teorie, své 

slabiny. Ty vidím především v omezení invence a vlastních nápadů jejich uživatele a v neposlední řadě v 

uplatňování logiky, která byla původním autorům děl cizí. Vede to k celkovému zjednodušování a 

k selektivnímu vyhledávání dokladů. V našem případě postrádám reflexi zásadního faktu, že staří 

Islanďané nerozlišovali mezi historickým a bájným časem. Sám Ari Moudrý dovedl původ svého rodu 

k bájným Ynglingům (viz poslední kapitola Knihy o Islanďanech). Snorri Sturluson považoval Ságu o 

Ynglinzích v Heimskringle za rovnocennou ostatním ságám o (z našeho hlediska) historické době. Stejně 

tak autor Ságy o Knýtlinzích, nemluvě o podobných odkazech na předky osob v ságách samotných.  Také 

mi chybí reflexe častého používání gram. přít. času v ságách o minulosti. Lze z toho vyvodit nějaké 

důsledky pro naraci nebo dokonce pojetí času starých Seveřanů?  

   Nelíbí se mi automatická generalizace vývodů z narativních postupů ság na „staré Seveřany“ jako takové. 

Nejnápadnějším rozdílem mezi vnímáním času moderního člověka a autorů ság (které, doufám, 

diplomandka nepovažuje za ryzí historická díla nebo čistou ústní tradici) je absence 

individuálního/subjektivního času v ságách (na rozdíl od moderních románů, byť třeba historických), a to 

díky jejich vypravěčům, kteří ze známých důvodů zaznamenávali pouze čas kolektivní. Což neznamená, že 

lidé té doby individuální čas nevnímali, a to nejen ti, kteří se do ság dostali, ale hlavně ta naprostá většina 

bez pozoruhodného příběhu s kolektivním dopadem, o nichž není v ságách ani zmínka. Ženy rodily děti, 

které rostly a nejednou předčasně zemřely, lidé potkávali a přijímala mezi své přátele, nebo nepřátele jiné 

lidi, stárli a chřadli atd. atd. To vše a mnoho jiného jistě zařazovali do svého individuálního času stejně jako 

my. Toto všechno diplomandka jistě ví, ale – opakuji – kadlub teorie jí nedovoluje používat zdravý rozum.  

   Závěrem: Zadání DP bylo zcela jistě beze zbytku splněno, navíc přehledně, jasně a předpisově, a 

diplomandka si zaslouží ocenění  v ý b o r n ě. 
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