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A) Téma 

 

 Tématem práce je analýza narativní kategorie času ve staroseverských ságách, 

tedy téma ve vědeckém diskursu nijak nové. Od dosavadních příspěvků k tomuto tématu 

se nicméně práce diplomantky odlišuje svou komplexností: jejím tématem je analýza 

všech aspektů času v ságách, zejména rodových. V posledních kapitolách je pro kontrast 

stručně popsána i role času v královských ságách a ságách o dávnověku. 

 Bádání všeobecně akceptuje skutečnost, že ságy představují specificky 

staroseverský žánr, který nemá paralelu nejen ve své době, ale ani v dobách starších a 

novějších. Na to, kde hledat konkrétní důvody této odlišnosti panují ovšem různé názory. 

Lze však jen stěží pochybovat o tom, že specifičnost staroseverské prózy je výsledkem 

specifičnosti staroseverské kultury, zejména základních kulturních představ, mezi něž 

patří mj. i pojem času.
1
 Od zkoumání času ve staroseverských literárních dílech si tedy 

lze slibovat dvojí. Jednak popis konkrétních rysů toho kterého literárního žánru, jednak 

vyjasnění obecnějších kulturních kategorií, které stály za nimi a které se v nich zrcadlí. 

Takové poznatky jsou pak pro naše chápání staroseverské kultury cenné proto, že 

teoretická zkoumání abstraktních pojmů zůstala starým Seveřanům - na rozdíl od jejich 

současníků z evropského kontinentu - zcela cizí, své představy nikdy netematizovali a 

jejich bližší zkoumání je proto možné provádět pouze zprostředkovaně, skrze artefakty, 

v nichž zanechaly své otisky. 

 

B) Obsahová stránka práce 

 

 Zkoumání času ve staroseverských prozaických pramenech je ovšem o to 

komplikovanější, že tyto prameny fenomén času - na rozdíl např. od moderní literatury - 

nikde netematizují a ten je zde proto možno analyzovat pouze jako narativní strukturu, tj. 

tak, jak je v samotné struktuře díla implicitně obsažen. Svá zkoumání zakládá 

diplomantka na klasifikaci Gérarda Genetta, která rozděluje čas na fenomény trvání, 

uspořádání a frekvence a dále na dílčích klasifikacích těchto jednotlivých kategorií. Ve 

všech třech kategoriích se ságy liší od moderní literatury. 

 Co se týče kategorie trvání, vládne v ságách představa tzv. plného času, tedy 

                                                                
1. Mistrnou ukázkou této skutečnosti jsou Gurevičovy Kategorie středověké kultury, které zkoumání 
ostatních středověkých kulturních fenoménů předřazují kapitolu o středověkém prostoru a čase. 
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času, který existuje jen tehdy, je-li naplněn událostmi. V kategorii uspořádání je 

dominujícím principem chronologičnost popisu, kontrastující s postupy obvyklými v 

moderní literatuře. Při zkoumání kategorie frekvence diplomantka poukazuje na 

výjimečnost událostí jako tematický klíč ság a podrobně se zabývá představou osudu, 

jako jedné z "časových forem" jež definují narativní strategie rodových ság. 

 V části věnované královským ságám diplomantka analyzuje hlavní odlišnosti 

královských ság od ság rodových. Jejich "feudalizovaný čas" se od pluralitního času 

rodových ság odlišuje svou unifikací. Vládne v nich jediná dějová linie, koncentrovaná 

na krále a zemi, silně se odlišující od prolínání mnoha dějových linií, jehož svědkem 

jsme v rodových ságách. Druhým dominantním rysem (který úzce souvisí s prvním) je 

snaha o precizní relativní chronologii, tj. o přesné určení v kterém roce královy vlády se 

konkrétní událost stala.
2

 Třetím charakteristickým rysem je šíře perspektivy. Jak 

dokazuje analýza předzvěstí v obou typech ság, jsou ságy královské psány z širší (byli 

bychom v pokušení říci "zemské") perspektivy, na rozdíl od omezenější rodové 

perspektivy rodových ság. 

 To je rys ještě výrazněji pozorovatelný v ságách o dávnověku, jejichž "bájný čas" 

nejednou sahá od raných počátků světa (hrdinské rody počínající z bohů) až ke konci 

světa. Že byl bájný čas starých Seveřanů podstatně vágnější v určování časových vztahů 

mezi událostmi, je závěr který nepřekvapí. Zajímavější je, že i v ságách o dávnověku je 

určujícím principem genealogie a nikoliv chronologie, velmi podobně jako v ságách 

rodových. Hrdinský svět byl pro staré Seveřany zjevně světem, stojícím na 

předfeudálních principech s mnoha prolínajícími se časovými liniemi. Dalším 

zajímavým výsledkem je postřeh, že v ságách o dávnověku je nepoměrně častěji než v 

rodových ságách narušována chronologičnost vyprávění, zejména v užívání analepse. A 

jsme opět v pokušení ptát se, čím mohla být tato skutečnost způsobena. Byla to 

"vágnost" bájného času, která umožňovala jeho "vratnost"? Či mohl stát v pozadí 

předpoklad, že hrdinské příběhy jsou tak dobře známy, že je není třeba zařazovat do 

přísného chronologického rámce? 

 V závěru diplomantka shrnujícím způsobem popisuje "typy" času, jež vládnou v 

rodových a královských ságách a v ságách o dávnověku a vypočítává hlavní shody mezi 

nimi. Základními charakteristikami staroseverského vnímání času byly dle diplomantky 

plnost, široká současnost a genealogičnost tj.: čas je vytvářen událostmi a není 

prázdným preexistujícím schématem, do nějž by se události teprve druhotně včleňovaly, 

čas se organizuje v genealogických, nikoliv chronologických strukturách a současnost v 

sobě nese různě dlouhý úsek minulosti a budoucnosti. Současně diplomantka zmiňuje i 

rozdíly v časové struktuře jednotlivých typů ság.  

 Všechny v průběhu práce provedené analýzy jsou jasné a přesvědčivě doložené 

                                                                
2. Což, jak diplomantka správně zdůrazňuje v opozici k některým teoriím severské historiografie, ještě není 
totéž jako absolutní chronologie kontinentálně-středověkých a v menší míře i některých skandinávských 
historických děl. 
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citáty, totéž platí i o závěrech práce. Přesto se však při četbě závěru neubráníme jistým 

otázkám. Jednu z nich diplomantka zmiňuje sama: jestliže lze v různých žánrech 

staroseverské prózy nalézt různé představy o čase, jak si představit jejich korespondenci 

s mentálními strukturami, které za nimi stály? Znamená to, že v mysli starého Seveřana 

koexistovalo několik pojetí času, mezi nimiž vědomě či nevědomě volil kupř. tehdy, 

když od popisu historických událostí přešel k vyprávění hrdinských příběhů? Druhá 

otázka, diplomantkou nezmíněná, je filosoficky závažnější a zasluhovala by též 

prozkoumání: Korespondují-li totiž časové struktury v literárních dílech s mentálními 

strukturami, tedy, řečeno s Kantem, s formami názoru, skrze něž vnímáme realitu, lze 

vůbec založit literární analýzu na diferenci mezi "časem vyprávění" a "časem 

vyprávěným", tj. popisem času v literárním díle a "reálným" časem příběhu? Není pak 

časová struktura díla reálným časem samotným a není představa času existujícího mimo 

jeho popis fikcí? Moderní estetika se v současné době k podobným názorům přiklání 

kupř. při zkoumání literárního realismu a je otázkou, není-li tomu v případě času 

podobně.
3
 Poslední problémem, který bychom si v souvislosti s prací mohli klást, je 

otázka, zda by nebylo možno výsledky práce dále podepřít analýzou staroseverských 

termínů spojených s časem. Nelze přehlédnout, že některé pojmy (hríð) či pojmové 

drúzy (tíð, tíðendi, tíðendalauss) se opakovaně vracejí v typických momentech ság a 

dost možná mohou vyjadřovat charakteristické struktury staroseverského času, třeba hríð 

"neexistující" prázdný čas, nebo tíð "čas události", z nějž sága konstruuje svůj narativ. 

Takové zkoumání by totiž prokázalo, že staroseverský model času, jejž diplomantka 

popisuje, není až výsledkem moderní analýzy, ale že byl přinejmenším na 

terminologické rovině přítomen už v mentálním světě starých Seveřanů. 

 Tyto poznámky by nicméně rozhodně neměly být vnímány jako námitky proti 

práci, která je již sama o sobě dost komplexní a obsáhlá. Jejich cílem je naopak ukázat 

podnětnost práce a skutečnost, že zkoumání staroseverských představ o čase rozhodně 

není u konce a bylo by jen záslužné v něm pokračovat. 

 

C) Formální stránka práce 

 

 Po formální stránce nelze práci vytknout prakticky nic. Množství primárních 

pramenů je více než dostačující, sekundární literatura obsahuje všechny základní 

příspěvky k tématu, které jsou navíc v oddíle 1.3. pečlivě popsány. Překlepy, jazykové 

chyby či chybné přepisy staroseverských jmen a citátů se vyskytují zcela minimálně. 

 

D) Celkové hodnocení 

                                                                
3. Bývá konstatováno, že takzvaný "realismus" nemá tolik co dělat se vztahem uměleckého díla k realitě, ale 
spíše se vztahem ke způsobu, jakým člověk tuto realitu vnímá. Proto se mnohé ze současných estetických teorií při 
definici realismu pojmu realita vůbec vyhýbají a vymezují realismus jako "shodu s obvyklým způsobem 
zobrazování" (tak naposledy Tomáš Kulka, Umění a kýč, Praha: Torst, 2000 s odkazy na další literaturu). 
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 Práce jasně formuluje téma, precizně analyzuje shromážděný materiál a 

přehledně formuluje dosažené závěry. Jako obzvláště pozitivní bych vyzdvihl dobrou 

obeznámenost s teoretickým pozadím problému a z ní vycházející schopnost zobecnit 

dosažené závěry, syntetizovat a formulovat je i na abstraktnější teoretické rovině. 

Formální nedostatky se v práci prakticky nevyskytují, a proto ji navrhuji přijmout k 

obhajobě a hodnotit jako výbornou. 

 

 

 PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 
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