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0.2. Poznámka k výslovnosti a překladu 

Písmeno þ se čte jako anglické th ve slově thing. Písmeno ð se čte jako anglické th ve slově 

this. Staroseverské písmeno ǫ je vždy nahrazeno ö. Cizí slova a názvy jsou v textu značeny italikou. 

Některá jména nechávám v původním tvaru, avšak starší české překlady běžně nahrazovaly þ jako 

th, případně t, a ð jako d. V takových případech jsem vycházel z překladu, a proto kvůli zachování 

konzistentnosti uvádím takto počeštěnou formu. 

 1. Úvod 

1.1. Historické a kulturní pozadí 

Island byl, jak se tradičně udává, osídlen mezi roky 870 a 930. Většina osadníků pocházela 

z Norska, další pak ze Seveřany ovládaných oblastí Britských ostrovů. Nepatrná menšina osadníků 

mohla být irského nebo keltského původu (často sluhové anebo otroci), ovšem podle lingvistických 

i archeologických důkazů byla převažující kultura jednoznačně severská. Zprávy o osidlování 

čerpáme především ze dvou islandských literárních děl: Z relativně stručné Knihy o Islanďanech 

(Íslendingabók) Áriho Þorgilssona, sepsané mezi roky 1122-33, a z obsáhlejší Knihy o záboru země 

(Landnámabók), někdy také připisované Árimu, jejíž nejstarší dochované exempláře ovšem 

pocházejí až ze třináctého století. Ta obsahuje množství detailů o jednotlivých původních 

osadnících a spojuje je s významnými rody z doby svého sepsání. Landnámabók také uvádí důvod, 

proč došlo k tak ohromné migrační vlně: agresivní politiku krále Haralda Krásnovlasého, který pod 

svou vládu sjednotil Norsko, a mnoho jeho politických odpůrců opustilo zemi. Dalším migračním 

impulsem pak mohlo být dobytí v té době vikingského Dublinu Iry někdy po roce 900, které také 

mohlo zapříčinit příliv uprchlíků na Island.
1
 

Kolem roku 930 byl ustanoven Alþing, centrální sněm celého ostrova, který se scházel každý 

rok na dva týdny uprostřed léta, a sloužil jako jediná legislativní autorita v zemi (což bylo na 

tehdejší poměry velmi neobvyklé). Později bylo ustanoveno 13 lokálních þingů v nově rozdělených 

Čtvrtkách, které podléhaly Alþingu a zařizovaly administrativní a soudní záležitosti menšího 

významu. Podle Íslendingabóku byl první islandský právní systém dovezen z Norska a přetvořen ze 

                                                 

1
  G. Karlsson, Iceland's 1100 Years: The History of a Marginal Society, kpt. 1.1; K. P. Smith, Landnám: The 

Settlement of Iceland in Archaeological and Historical Perspective [Online] In: World Archaeology, 1995 [cit. 

2.9.2013], dostupné z: 

http://www.academia.edu/184618/Landnam_The_Settlement_of_Iceland_in_Archaeological_and_Historical_Perspe

ctive 
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zákonů západonorského Gulaþingu. Klíčovou charakteristikou tohoto islandského zřízení, známého 

jako Þjóðveldið (nejčastější anglický překlad je ‚commonwealth‘), byla absence centralizované 

výkonné moci. Proto, chtěl-li poškozený jít cestou soudní pře namísto krevní msty, bylo na něm 

samotném, aby obžaloval protistranu, přesvědčil soudce o legitimnosti svého nároku a v případě, že 

jej uznali, aby si vymohl přisouzenou náhradu. Pouze v případě trestu vyhnanství, který se uděloval 

buď v mírné, tříleté, nebo v plné, de facto doživotní variantě, existoval určitý vnější tlak na výkon 

rozsudku: Vyhnanci nesměl nikdo poskytnout pomoc ani přístřeší a kdokoliv ho mohl bez postihu 

na místě zabít.
2
 

Zatímco v ostatních severských zemích nemáme mnoho písemných zpráv z předkřesťanského 

období, k čemuž se přidává to, že zároveň s christianizací, přinášející gramotnost, v nich dochází k 

upevňování královské moci a k z toho plynoucím změnám v zákonech a společnosti, na Islandu 

vzniká shodou historických okolností unikátní situace. V roce 1000 přijal Alþing křesťanství jako 

oficiální náboženství, avšak pohanství bylo v soukromí stále povoleno. Až do roku 1262, kdy 

Þjóðveldið zanikl podřízením se norskému králi, zde máme zemi s mnoha gramotnými a literárně 

aktivními lidmi, žijícími v zemi bez vládce či jiné výkonné moci, jejichž tradice jsou posledním 

výhonkem dávných germánských kořenů.
3
 

 

1.2. Zdroje 

1.2.1. Zákoníky 

Zákony byly před svým sepsáním předávány ústně. Na Islandu tuto funkci zastával 

zákonopravce (lögsögumaður), jenž formálně stál v čele Alþingu, byl volen účastníky sněmu na 

dobu tří let, během kterých měl veřejně přednést veškeré zákony, vždy třetinu na každém zasedání 

Alþingu. V roce 1117 se dle Íslendingabóku Alþing usnesl, že by zákony měly být sepsány na dvorci 

Hafliðiho Mássona, a to podle paměti tehdejšího zákonopravce Bergþóra Hrafnssona. Krom sepsání 

stávajících zákonů měli k zápisu přidat také návrhy zákonů, které se měly projednávat na příštím 

zasedání sněmu. Tento původní rukopis se však nedochoval.
4
 

                                                 

2
  G. Karlsson, Iceland's 1100 Years: The History of a Marginal Society, kpt. 1.3; J. L. Byock, Medieval Iceland: 

Society, Sagas, and Power, kpt. 2; W. I. Miller, Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga 

Iceland, kpt. 1 

3
  G. Karlsson, Iceland's 1100 Years: The History of a Marginal Society, kpt. 1.3; W. Pencak, The Conflict of Law and 

Justice in the Icelandic Sagas, kpt. 1 

4 
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 176-177 
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Tato sbírka zákonů, nazvaná v šestnáctém století Grágás (Šedá husa), je nejobsáhlejší sbírkou 

germánského práva vůbec.
5
 Základem pro Grágás jsou dva rukopisy z poloviny třináctého století, 

Konungsbók ze Staré dánské královské knihovny a Staðarholsbók, nalezený na Islandu. Obsah 

těchto rozsáhlých, bohatě iluminovaných svazků, se překrývá jen částečně a každý z nich obsahuje 

různé pozdější dodatky a změny. Krom toho je zde ještě množství fragmentů různého rozsahu, 

z nichž některé mohou být datovány až do poloviny dvanáctého století. Vzhledem k zachovávání 

orální tradice však zákony, v nich obsažené, mohou být mnohem starší.
6
 Problémem však zůstává, 

jak a zda vůbec lze takovéto zákony datovat. Víme, že mezi roky 1122 a 1123 byla ke Grágás 

přidána sekce Křesťanských zákonů, které nahradily část starších zákonů, mimo jiné také ze sekce o 

zásnubách. Dále známe skupinu předpisů, přímo označovaných jako „nové zákony“ (nýmæli). A 

ačkoliv některé zásahy, jako například ty, na kterých je jasně vidět vliv křesťanství, mohou být 

identifikovány, u zbytku zákonů je jejich původ nejasný. Můžeme předpokládat jejich obecnou 

platnost pro dvanácté století, avšak je jasné, že mezi nimi mohou být jak relikty dávné minulosti, 

tak některé návrhy, které nemusely nikdy vstoupit v platnost.
7
 

Dalšími sbírkami zákonů, které budu používat jako doplněk ke Grágás, jsou zákony dvou 

norských þingů, a to Gulaþingu ze západu a Frostaþingu ze severu země. Podle Snorriho 

Sturlussona, islandského velmože, poety a historika, tvořícího ve třináctém století, byl prvním 

norským zákonodárným sněmem Eidsivaþing, založený údajně králem Halfdanem Černým někdy 

v první polovině devátého století. Dalšími sněmy byly právě Gulaþing a Frostaþing, jejichž 

založení Snorri připisuje Hákonu Dobrotivému, což by kladlo jejich založení do období mezi léty 

935 a 961. Čtvrtým a posledním norským zákonodárným sněmem pak byl Borgarþing, založený 

zhruba o sto let později svatým Olafem. Podobně jako na Islandu se předpokládá, že ještě před 

zákonodárným zásahem panovníků zde existovala orální tradice, ze které panovníci při tvorbě 

zákonů vycházeli. K narušení kontinuity starých lokálních zákoníků snahami o sjednocení došlo až 

za vlády Magnuse Zákonodárce v druhé polovině třináctého století. Z doby před tímto zásahem se 

nám dochovaly sepsané dvě sady zákoníků, a to právě zákony Gulaþingu (Gulatingslova) a 

Frostaþingu (Frostatingslova). Ty první zejména v podobě tzv. Codexu Ranzovianus, datovaného 

do roku 1250, a ty druhé v Codex Resenianus, taktéž ze třináctého století.
8
 

Jak je vidět, obě tyto sbírky zákonů mají za sebou dlouhou historii plnou různých změn. Avšak 

                                                 

5
  J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 176-177 

6
  J. L. Byock, Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power, kpt. 2 

7
  J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 177-178 

8
  L. M. Larson, The Earliest Norwegian Laws: Being the Gulathing Law and the Frostathing Law, kpt. 1; L. B. 

Orfield, The Growth of Scandinavian Law, str. 164-166 
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přestože podmínky, ve kterých se vyvíjely, byly jiné, než na Islandu, který bude těžištěm zájmu této 

práce, vycházejí z tradic stejné společnosti, a jak uvidíme, v mnoha věcech jsou si s Grágás velmi 

podobné. 

1.2.2. Ságy o Islanďanech 

Dalším primárním zdrojem, který budu používat, jsou takzvané ságy o Islanďanech 

(Íslendingasögur), což je skupina ság, které se vymezují od dalších hlavních skupin tzv. 

‚královských ság‘ (Konungasögur) a ‚soudobých ság‘(Samtíðarsögur). Příběhy ság o Islanďanech, 

označované jako pýcha islandské literatury, byly sepsány neznámými islandskými autory ve 

třináctém století a nám se dochovaly povětšinou v manuskriptech ze století čtrnáctého, ovšem ve 

svém ději se vrací do období zhruba sto let po založení Alþingu, díky čemuž se toto období také 

označuje jako ‚věk ság‘. Jejich náplní jsou příběhy jedněch z prvních osadníků Islandu, a jsou 

výjimečné realističností, s jakou popisují záležitosti všedního života. Tak blízký náhled na všední 

život a fungování společnosti prakticky nemá v evropské středověké literatuře paralelu.
9
 

Jakkoliv je však pohled, který nám zprostředkovávají, unikátní, je třeba zmínit dlouhou debatu, 

která se vede o jejich původu a historické věrnosti. V době začátku vědeckého zkoumání ság, na 

konci devatenáctého století, bylo na ně pohlíženo víceméně jako na historicky přesné záznamy o 

pohanských osadnících, a jako na věrný obraz společnosti v desátém století a v dřívějších 

pohanských dobách.
10

 V první polovině dvacátého století se však rozmohla kritika tohoto poněkud 

naivního přístupu a rozhořel se spor o původ ság, který Andreas Heusler charakterizoval jako spor 

mezi zastánci teorie „volné prózy“, kteří tvrdili, že před svým sepsáním existovaly ságy v orální 

formě, jejíž kořeny ležely přinejmenším v době, ve které se ságy měly odehrávat, a mezi zastánci 

teorie „knižní prózy“. Ta naopak tvrdila, že tyto ságy jsou především literárním útvarem ze 

třináctého století, a že pouze tak by se k nim mělo přistupovat. Tento přístup potom převládl a na 

jeho premisách byla založena tzv. Islandská škola se svým nejvýraznějším představitelem, 

Sigurðem Nordalem. V sedmdesátých letech se pak pod vlivem literární antropologie začala 

navracet víra, že ságy jsou něco více, než pouhé dobrodružné romány ze třináctého století.
11

 Tato 

nová vlna také časem přinesla do odborných kruhů dnes vcelku přijímaný názor, že pro autory ság 

byla tato literární díla pokusem, jak zachránit zbytky své nezávislé kultury poté, co byl islandský 

Þjóðveldið pohlcen Norskem (viz např. Sorensen 1977 nebo Byock 1982). V současnosti tedy 

převládá názor, že ságy mají své hluboké kořeny v historické realitě a že přestože během několika 

                                                 

9 
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 171; J. L. Byock, Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power, kpt. 1 

10 
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 172 

11 
 C. J. Clover, Icelandic Family Sagas, str. 239-315 
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generací narativního vývoje v nich došlo k jistým změnám, s určitou opatrností z nich můžeme 

vyčíst cenné informace o společnosti a kultuře v období přibližně mezi údajným dějem ság a dobou 

jejich sepsání.
12

 

1.3. Výzkumný záměr 

1.3.1. Problematika postavení ženy 

Otázka postavení ženy ve společnosti v určitém historickém období je složitá, zejména 

vzhledem k nedostatku pramenů, které by se této problematice věnovaly. Jak jsme však viděli výše, 

pro Island v období po založení Alþingu a před společenskými změnami, předcházejícími ovládnutí 

Islandu Norskem,
13

 tedy zhruba mezi desátým a dvanáctým stoletím, máme unikátní primární 

prameny, které nám poskytují jedinečný vhled do fungování tehdejší společnosti. Mnoho badatelů 

však poukazuje na výrazné rozpory, které v těchto pramenech nacházíme. 

Například Carol Cloverová tyto spory charakterizuje jako souboj mezi obrazem „silné“ a 

„slabé“ ženy. Tou první je nezávislá žena, která rozhoduje o svém životě a majetku a může snadno 

iniciovat rozvod, jíž nacházíme právě v ságách o Islanďanech a dále v eddické poesii a 

v královských ságách. Oproti tomu staví bezmocné, právně diskriminované a svým manželům 

podřízené ženy, o kterých hovoří zákoníky a tzv. soudobé ságy. Cloverová je toho názoru, že obraz 

„silné“ ženy vychází z historické reality, ze které podle ní autoři ság museli vycházet. Pozici „silné“ 

ženy vysvětluje relativním nedostatkem žen v době kolonizace ostrova a po ní, posilovaným ještě 

zvykem infanticidy dívek, což podle ní dohromady vedlo ke zvýšení společenského statutu žen. 

Později pod vlivem křesťanství došlo k zákazu infanticidy a díky socioekonomickému vývoji 

Þjóðveldiðu se poměr obou pohlaví začal vyrovnávat, což vedlo u žen ke ztrátě výlučného 

postavení a k postupné degradaci statutu až do pozice „slabé“ ženy.
14

 Pomyslný protipól pak tvoří 

názor Jenny Jochensové. Ta pojímá tento spor jako výsledek střetávání původních germánských 

pohanských vlivů s vlivy křesťanství. Podle ní je obraz „silné“ ženy pouhou literární fikcí, která 

sice čerpá z tradice germánské pohanské mytologie, ve které lze podobné obrazy nalézt, avšak jsou 

to jen výjimky, které nevypovídají o postavení běžné ženy. Reálnou ženou podle ní byla pouze ta 

„slabá“, kterou ukazují zákoníky a tzv. soudobé ságy, zatímco podoba „silné“ ženy vznikla zpětnou 

projekcí křesťanských vlivů, jež autoři ság o Islanďanech spojili s tradicí předávanými 

mytologickými vzorci, ve snaze ukázat dřívější společnost v lepším světle a zapůsobit tak na své 

                                                 

12
  J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 173 

13
  W. Pencak, The Conflict of Law and Justice in the Icelandic Sagas, kpt. 1 

14
  C. J. Clover, The Politics of Scarcity 
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současníky.
15

 

1.3.2. Otázka a metoda 

Cílem této práce není vyřešit výše popsaný dlouholetý spor „silné“ a „slabé“ ženy, ale 

podrobně prozkoumat, jaký obraz společenského postavení ženy nám dávají zákoníky a jaký obraz 

dávají ságy, a porovnat je mezi sebou. 

Pro tento účel jsem si z pramenů vybral ságy o Islanďanech, které obsahují velké množství 

příkladů z běžného života, a které by v tomto sporu měly ukazovat pozici „silné“ ženy, a zákoníky, 

zejména islandský Grágás, které by měly ilustrovat pozici ženy „slabé“. Na nich chci komparativní 

metodou porovnat zda, a do jaké míry, si tyto dvě skupiny pramenů skutečně odporují. Výsledkem 

pak nemá být úplný výčet všech zákonů, které se žen nějak dotýkají, ani výčet všech ženských 

postav v ságách a jejich jednání. Výsledkem budou obrazy určitých fenoménů, kterých se dotýkají 

jak ságy, tak zákoníky, a porovnání obrazů společenského postavení ženy, jak je prezentují obě 

skupiny pramenů. 

Metodou práce bude tedy metoda komparativní, jak ji popisuje například M. Hroch v Úvodu do 

studia dějepisu.
16

 Vybrané zákoníky a ságy jdou takto porovnávat, jelikož se vztahují ke stejné 

době, a vycházejí z dávných tradic stejné společnosti. 

2. Výzkum 

2.1. Zásnuby 

Vzhledem k tomu, že manželství bylo chápáno jako obchodní smlouva mezi ženichem a otcem 

(resp. zákonným opatrovníkem) nevěsty,
17

 jejímž účelem bylo zajistit si spojenectví významné 

rodiny a získat tak mimo jiné důležitou podporu při jednání na místním þingu a Alþingu,
18

 věnují se 

zákoníky zásnubám (festar) velice podrobně. Zákonné provedení zásnub bylo podmínkou pro to, 

aby z manželství vzešlé děti mohly dědit, což bylo v severských oblastech, kde jsou zdroje velmi 

omezené, záležitostí nejvyšší důležitosti.
19

 

2.1.1. Zákoníky 

V Grágás se k zásnubám píše: „Ne každý muž má nárok na dědictví, přestože je zrozen 

                                                 

15
  J. Jochens, Women in Old Norse Society 

16
  M. Hroch a kolektiv, Úvod do studia dějepisu 

17
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 17 

18
 G. Jacobsen, The Position of Women in Scandinavia During the Viking Period, str. 40 

19
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 21 
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svobodný. Muž, jehož matka nebyla koupena za mund, ať už penězi, nebo ještě větším majetkem, 

nebo nebyla provdána ani zasnoubena, nemá nárok na dědictví. Žena je koupena za mund, když je 

cena v hřivnách, rovná hodnotě dvanácti stop sukna, nebo větší majetek, zaplacen či přislíben 

potřesením ruky. Svatba je provedena dle zákona, pokud ženu zasnoubí zákona dbalý muž a pokud 

je přítomno alespoň šest lidí.“
20

 Uvádí se zde také formalizovaná podoba zásnubní smlouvy: 

„Jmenovali jsme svědky toho, že ty, (jméno, patronymikum), ustanovuješ se mnou, (jméno, 

patronymikum), zákonné zásnuby a dáváš mi věno potřesením ruky, jako naplnění a provedení 

dohody, kterou jsme si dříve navzájem přednesli bez podvodu a klamu.“
21

 

Právo dívku provdat měl její zákonný opatrovník (lögráðandi), který byl v tomto případě 

označován jako ‚zasnubující‘ (fastnandi). Tím byl v odstupňované řadě jako první ženin dospělý 

syn (za předpokladu, že byla ovdovělá či rozvedená), či, neměla-li syna, ale provdanou dceru, její 

zeť. Dále ženin otec a potom její bratři. Pokud by neměla žádného takto blízkého mužského 

příbuzného, mohla ji zasnoubit matka, což má být jediný zákonem povolený případ, kdy žena 

zasnubuje jinou ženu.
22

 V zákonech Frostaþingu se navíc uvádí, že „Dívka, která se stane dědičkou, 

si může vzít, koho bude chtít, jakmile dosáhne patnácti zim; s radami od příbuzných, kteří jsou 

nejmoudřejší a nejbližší jak z otcovy, tak z matčiny strany.“
23

 

Sama budoucí nevěsta neměla ze zákona prakticky žádnou možnost zásnuby ovlivnit. 

Výjimkami jsou vdovy, jejichž přáním se mělo vyhovět, avšak ani tak se nemohly stavět proti vůli 

otce, byl-li stále naživu. Další výjimkou je, pokud dívku provdávají její bratři a nemohou se 

shodnout na vhodném nápadníkovi, pak se má rozhodnout dle jejího názoru. A za třetí, pokud 

dívčini bratři odmítnou dva její nápadníky, může se sama rozhodnout, zda si vezme třetího.
24

 

Zákony norského Gulaþingu upravují variantu provdávajících bratrů poněkud odlišně: „Má-li žena 

dva nebo více bratrů, mají nad ní pravomoc. Pokud ji jeden z nich zasnoubí muži a ostatní s tím 

nesouhlasí, los rozhodne, čí vůle se prosadí. Pokud vyhraje ten, kdo ji zasnoubil, zásnuby platí. V 

opačném případě neplatí a onen bratr zaplatí tři hřivny za porušení daného slova.“
25

 

Porušení dohody o zásnubách bylo trestné. Zruší-li zásnuby muž, pak podle Grágás musí jako 

pokutu zaplatit opatrovníkovi dohodnutou cenu za nevěstu (mundr). Zákony Gulaþingu jsou 

přísnější a za takovýto ‚útěk od nevěsty‘ dávají za trest vyhnanství. Pokud by ale chtěl zásnuby 

                                                 

20
 Grágás, kpt. 75 

21
 Grágás, kpt. 316 

22
 Grágás, kpt. 144 

23
 Frostaþing's law, XI. 18 

24
 Grágás, kpt. 29; 156 

25
 Earlier Gulathing's Law, kpt. 51 
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zrušit snoubenčin opatrovník, má snoubenec právo dožadovat se vydání nevěsty, věna i úhrady 

svatebních nákladů. Alternativním trestem pro opatrovníka by pak bylo vyhnanství, stejně jako pro 

každého jiného, kdo by nějak bránil zasnoubené ženě v sňatku. Gulaþing však přiznává 

opatrovníkovi právo držet snoubenku od snoubence po dobu dvanácti měsíců. Svatba, které 

nepředcházely zásnuby, byla nelegitimní, a to i v případě, že za nevěstu bylo zaplaceno, čemuž se 

říkalo ‚spěšná svatba‘ (skyndi-brullaup). Pokud muž dívku unesl za účelem sňatku, bralo se to jako 

újma pro její rodinu a trestem pro něj bylo vyhnanství.
26

 

Právě při zasnoubení se také dohodly veškeré důležité náležitosti budoucího sňatku, jako věno 

(heimanfylgja), cena za nevěstu (mundr), rozložení majetku mezi manželi, a také tzv. ‚ranní dar‘ 

(morgen-gifu), který měl muž předat ženě ráno po svatební noci, tedy poté, co došlo k naplnění 

manželství souloží. Výše ranního daru se zpravidla odvozovala od výše věna. Podle Gulaþingu má 

věnu být dokonce roven. Krom toho Gulaþing ustanovuje také minimální hodnotu věna, a to na 12 

uncí.
27

 To mohlo souviset se zákonem proti sňatkům nemajetných z Grágás, o kterém pojednáme 

později.  

2.1.2. Ságy 

Průběh zásnub bývá v ságách často popsán velmi stručně, jako v tomto příkladu: „Thórólf hned 

oznámil Björnovi, proč tam přišel, i započal námluvy své a žádal o Ásgerdu, dceru Björnovu. Björn 

přijal tu žádost dobře a byl ochoten vyhověti jí, i skončilo se to tak, že se staly zásnuby a byl 

ustanoven den svatby.“
28

 

V naprosté většině případů je v ságách zasnubujícím ženin otec, ale známe i vzácnější případy, 

kdy je jím někdo jiný: Například ovdovělá Gudrún říká o navrhovaném manželství s  Torkelem 

Eyjólfssonem: „Zde budou mít rozhodující slovo moji synové Torleik a Bolli."
29

 Ti potom vystupují 

jako zasnubující, avšak rozhodnutí o sňatku nechají plně na matce. Dvakrát ovdovělá Hallgerda se 

zase ke svému druhému a třetímu manželství zasnoubila sama, a to přestože její otec byl stále 

naživu, avšak vystupoval už pouze jako poradce. Hallgerda také jako vdova zasnubuje svou dceru.
30

  

Zasnubující se v ságách velmi často ženy ptá, jaký je její názor na navrhovaný sňatek. Jejich 

reakce jsou velmi rozmanité: Některé, jako třeba Jórunn, Hrefna, či Tórdísa
31

 se vyjádří, avšak 

rozhodnutí nechají plně na opatrovníkovi. Torgerda nejprve nesouhlasí kvůli pochybám o 

                                                 

26
 Grágás, kpt. 118; 144; 159; Gulaþing's law, kpt. 51 

27
 Gulaþing's law, kpt. 5 

28
 Sága o Egilovi, synu Skallagrímově, kpt. 42 

29
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 68 

30
 Sága o Njálovi, kpt. 13; 33; 34 

31
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 9; 45; 70 
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nápadníkově původu, ale když ho blíže pozná, změní názor.
32

 Gudrún si Bolliho vzít nechce, ale na 

naléhání příbuzných se podvolí. Ohledně svého dalšího sňatku s Torkelem je ale na názor také 

tázána (jak už bylo řečeno výše) a po konzultaci s přímluvcem souhlasí.
33

 A Hildigunna, dcera 

Starkadova, si dokonce klade podmínky: nechce se vdát, dokud její nápadník nezíská správu nad 

krajem či kněžskou funkci.
34

 V mnoha případech je ovšem popis zásnub tak stručný, že nevíme, zda 

k nějaké konfrontaci ženy s opatrovníkem došlo. Zato pokud se opatrovník nevěsty neptá, 

neopomene o tom autor ságy informovat, a tak se dozvídáme, že „Gudrún nebyla dotázána na své 

mínění a zarytě mlčela“
35

 a Hallgerda reaguje na svůj dohodnutý sňatek s Torvaldem ještě 

prudčeji.
36

 

V ságách je kladen velký důraz na to, aby si nastávající ženich a nevěsta byli rovni majetkem i 

postavením. Často také vidíme, že se jednání o zásnubách na straně nápadníka účastní někdo z jeho 

rodiny či přátel, který se ve funkci jakéhosi přímluvce slovně zaručuje za kvality nápadníka, jako 

například zde Snorri Goði: „Torkel přijel se mnou, jak vidíš, a má v úmyslu požádat tě o ruku. Je to 

skvělý muž. Znáš ostatně dobře jeho rod i jeho život. Víš také, že mu nechybí majetek. [...] Těší se 

velké vážnosti zde v zemi, ale ještě větší vážnosti požívá, když pobývá v Norsku u předních mužů."
37

 

Že však byl majetek přeci jen důležitější, než ženichovy ctnosti, dokazuje několik případů vdavek 

pro peníze, jako třeba u Tórdís,
38

 Aud
39

 či Valgerdy.
40

 Důležitost ‚dobrého jména‘ a osobní reputace 

zase zastiňovala i jiné kladné vlastnosti nápadníka, jak to pěkně ilustruje tento Torgerdin výrok: 

„Řekl jsi mi myslím jednou, […] že mě máš ze všech svých dětí nejraději, ale nyní vidím, že to není 

pravda, když mě chceš provdat za syna služky, i když je Óláf krásný a skvělého chování."
41

  

Věno máme v ságách zmíněno především v případech, kdy je něčím výjimečné; například Unn, 

jediná dcera a tudíž dědička Mördova, měla dostat šest tisíc (bez specifikovaných jednotek) věnem, 

k tomu ještě dva tisíce od ženicha, a navíc ve chvíli, kdy mu porodí dědice, jí měla připadnout 

polovina společného majetku.
42

 Gudrún, provdávaná mimochodem za bohatého muže, ovšem 

                                                 

32
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 23 

33
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 43; 68 

34
 Sága o Njálovi, kpt. 97 

35
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 34 

36
 Sága o Njálovi, kpt. 10 

37
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 68 

38
 Droplaugarsona saga , kpt. 6 

39
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 32 

40
 Sága o Njálovi, kpt. 148 

41
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 23 

42
 Sága o Njálovi, kpt. 2 
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nižšího postavení, měla vládnout veškerým společným majetkem, ze kterého jí měla připadnout 

polovina, jakmile s manželem začne sdílet lože. Je dokonce zdůrazněno, že tomu tak má být i pokud 

bude jejich manželství trvat krátce. A krom toho měla také od manžela dostávat takové zlaté šperky, 

„aby se jí žádná žena nemohla rovnat.“
43

 Vidíme, že věno nebylo pouze peněžité, mohla ho tvořit 

také libovolná kombinace pozemků, dobytka, šperků, výbavy domácnosti, oblečení, ložního prádla 

a dalšího. Ingibjörg ze ságy o Gíslim Súrssonovi kupříkladu dostala věnem mimo jiné i otroka.
44

  

Příklad tzv. ‚spěšné svatby‘ vidíme v sáze o Egilovi, synu Skallagímově:  Björgólf a Hildirída 

se vezmou bez předchozích zásnub, a přestože za ni dá unci zlata, jejich dva synové po otcově smrti 

nedostanou nic z jeho dědictví a jsou nadále známi jako ‚synové Hildrídini‘. Ze stejné ságy známe 

také případ Björna, který svou nevěstu Tóru unesl, když nebyl její otec doma. A přestože byla 

později tato záležitost zákonným způsobem urovnána, dala vzniknout dědickému sporu, který si 

přiblížíme později.
45

 

2.1.3. Srovnání 

Ságy vesměs potvrzují výklad zásnub dle zákoníků, tedy jako smlouvy mezi budoucím 

ženichem a dívčiným opatrovníkem, nejčastěji otcem. V případě, že je zasnubujícím někdo jiný, 

vidíme jak shodu se zákoníky, jako v případě synů, zasnubujících svou matku či vdovy, zasnubující 

svou dceru, tak rozpor, když ságy přiznávají vdově možnost zasnoubit se sama proti vůli otce, což 

zákoníky nepovolují. 

Zákoníky nedávají ženě takřka žádnou možnost zasnoubení nějak ovlivnit. Oproti tomu 

v ságách se opatrovník velmi často ptá na její názor a dokonce známe případy, kdy je jako 

zvláštnost zdůrazněno, že se ženy na její názor nezeptal, což v daných ságách patrně slouží jako 

předzvěst nadcházející tragédie.
46

 

Důraz na to, aby si snoubenci byli ‚vhodným protějškem‘ (jafnræði), vzešel podle Jochensové 

ze zákazu sňatku mezi svobodným člověkem a otrokem. Toto pravidlo ustanovovalo, že oba 

snoubenci si musí být rovni majetkem i společenským postavením.
47

 Jak již bylo řečeno, materiální 

zabezpečení bylo důležitou součástí dohody o sňatku. Druhá složka, společenské postavení a s ním 

úzce provázaná osobní reputace, však byla téměř stejně důležitá. Ostatně na stále živoucí tradici 

ctění osobní reputace apeloval ve svém projevu ještě v nedávné minulosti i tehdejší Islandský 

                                                 

43
 Sága o lidech z Lososího údolí, kpt. 34 

44
 Sága o Gíslim Súrssonovi, kpt. 1  

45
 Sága o Egilovi, synu Skallagrímově, kpt. 7; 32 

46
 R. Frank, Marriage in Twelfth- and Thirteenth-Century Iceland, str. 477 

47
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 21 
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president.
48

 Toto ságy potvrzují a na rovnost partnerů v majetkové i společenské rovině kladou 

velký důraz. Krom toho však ukazují i případy sňatků ženy s mužem bohatým, avšak nižšího 

společenského postavení. 

Dohodnuté věno (heimanfylgja), cena za nevěstu (mundr) i ranní dar (morgen-gifu), se stávaly 

majetkem nevěsty, přestože po dobu trvání manželství je většinou spravoval muž.
49

 Zákonem byla 

upravena pouze jejich minimální výše, s čímž se ságy nedostávají do sporu. 

 

2.2. Svatba 

Zákony, týkající se svatby, se měnily, jak se je církev snažila dostat více pod svou kontrolu.
50

 

Výběr příkladů z pramenů v této kapitole bude tedy omezený pouze na některé jevy, týkající se 

pohanských svazků, které ságy popisují. 

2.2.1. Zákoníky 

Byly dvě zásadní okolnosti, které mohly zabránit svatbě. Zaprvé to byly majetkové okolnosti. 

Jak již bylo řečeno, materiální stránka sňatku byla velmi důležitá a imperativem těchto omezení 

byla snaha zajistit, že pár bude mít dostatek prostředků k zajištění potomků. Proto Grágás 

ustanovuje pod trestem vyhnanství, že nikdo nemá vstupovat do manželství, pokud jeho majetek 

nemá hodnotu alespoň 120 uncí. Pokud by na něm byly závislé nějaké nemajetné osoby, byl tento 

limit ještě vyšší. Majetek vyhnance však nebyl konfiskován a v případě, že se mu v zahraničí 

podařilo své jmění navýšit, mohl se bez obav vrátit. Důraz na zajištění potomků je doložený 

výjimkou, která jasně říká, že tento zákon nemá být uplatňován, pokud je žena neplodná, nebo 

pokud se opatrovník nevěsty zaručí, že poskytne prostředky k zajištění potomků (a případných 

závislých osob).
51

 

Druhou zásadní překážkou sňatku bylo blízké příbuzenství. Grágás uvádí, že o incest se jedná 

                                                 

48
 Ólafur Ragnar Grímsson, How to succeed in modern business: Lessons From the Icelandic Voyage. [Online] In: The 

Reykjavík Grapevine, 10. 10. 2008 [cit. 24. 5. 2013] Dostupné z: http://www.grapevine.is/Home/ReadArticle/ 

How-to-Succeed-in-modern-business-Olafur-Ragnar-Grimsson-at-the-walbrook-club 

49
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 60; G. Jacobsen, The Position of Women in Scandinavia During the 

Viking Period, str. 111 

50
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 22 

51
 Grágás, kpt. 128; 148 
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až do sedmého stupně příbuzenství, což zahrnovalo i šesté bratrance.
52

 Rozsah takto vymezeného 

příbuzenství je ohromný. Plný zákaz sňatků však platil pouze do pátého stupně (čtvrtí bratranci); u 

vzdálenějších stupňů příbuzenství bylo možno sňatek provést po zaplacení pokuty. Pokud snoubenci 

zjistili, že mezi nimi je příbuzenský poměr, měli zasnoubení do patnácti dnů odvolat. Incestem bylo 

i manželství do čtvrtého stupně duchovní spřízněnosti.
53

 

Svatbu mohlo zastavit také obvinění snoubence z takového zločinu, za který hrozilo 

vyhnanství. A pokud byl shledán vinným a odsouzen, bylo pak zákonné zasnoubení zrušit. K 

odložení svatby potom mohlo dojít, pokud byl jeden ze snoubenců nemocen. Byl-li nemocen 

ženich, svatba se až o rok odložila a ženich musel převzít svatební náklady. V případě nemoci 

nevěsty bylo na ženichovi, zda svatbu odvolá, a potom se mohlo čekat opět až dvanáct měsíců. 

Pokud však nemoc jednoho či druhého trvala déle jak rok, bylo zasnoubení automaticky zrušeno, 

pokud si oba snoubenci nepřáli jinak.
54

 Svatba se měla konat v dohodnutém termínu do roka od 

zasnoubení. V případě nedodržení této lhůty už se mohlo postupovat jako v případě porušení 

zásnubní dohody, pokud nebyly nějaké zvláštní důvody nebo pokud nebylo ujednáno jinak.
55

 

2.2.2. Ságy 

Zajímavý příklad porušení principu zákazu sňatků na základě duchovní spřízněnosti nalézáme 

v sáze o Egilovi, synu Skallagrímově, kde se Egil ožení s Ásgerdou, manželkou svého zemřelého 

bratra Tórólfa.
56

 

Svědectví o odložení svatby vidíme u Hrúta ze ságy o Njálovi, který se těsně po zasnoubení na 

Islandu dozví, že v Norsku na něj čeká dědictví, o které by mohl přijít. Vrátí se tedy k otci nevěsty, 

a jelikož se shodnou na tom, že jde o dostatečně pádný důvod, prodlouží dobu zasnoubení na tři 

roky.
57

 

Ze ság také vidíme, že svatba se většinou konala v domě nevěsty. Hostit svatbu bylo 

považováno za čest, jak můžeme pozorovat z tohoto výroku: „Laxdalským bylo dopřáno té cti, že 

jim měla být nevěsta přivedena do domu.“
58 

 

                                                 

52
  Pro měření stupňů příbuznosti viz: B. Schwimmer, System of Measuring Kinship Degree [online]. 1998 

[cit. 30. 5. 2013] Dostupné z: 

http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/tutor/descent/cognatic/canon.html 
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2.2.3. Srovnání 

Co se týče zákazu incestu, který je v Grágás zaznamenán ve velmi přísné variantě, právní 

situace je zde velice komplikovaná pozdějšími křesťanskými zásahy. Není však důvod nevěřit, že 

by univerzální tabu incestu nebylo přítomno už v pohanské společnosti. Podle Jochensové však 

bylo tehdy pravděpodobně vnímáno poměrně úzce, pouze v prvním stupni příbuzenství, tzn. mezi 

rodiči a dětmi a mezi sourozenci a znění z Grágás označuje za jednoznačný projev působení 

křesťanství.
59

 Celou situaci ještě komplikuje a hranice incestu posouvá zmíněný princip takzvané 

‚duchovní spřízněnosti‘, která vznikala kupříkladu mezi nepokrevními příbuznými sňatkem, ale 

také mezi kmotrem a kmotřencem.
60

 

Ve výše zmíněném příkladu ze ságy o Egilovi, synu Skallagrímově, jde tedy o jasný rozpor 

mezi ságami a zákoníky. Jochensová k tomu poznamenává, že to je sice v přímém rozporu se 

zákonnou normou doby, ve které sága vznikla, avšak v souladu se zvyklostmi doby, kterou popisuje, 

jelikož nebylo neobvyklé, aby muž, kterému hrozila smrt, požádal jiného, aby se v případě neštěstí 

postaral o jeho ženu. Z textu ságy vyplývá, že Egil se o Ásgerdu chtěl postarat ještě předtím, než se 

do ní zamiloval, což tuto teorii podporuje.
61

 

V otázce možnosti odložení svatby jsou ságy i zákoníky za jedno. 

Samotnou podobu svatby zákoníky příliš neupravují. Jochensová uvádí, že svatba byla 

právoplatná, pokud bylo alespoň šest svědků, kteří dosvědčili, že spolu ženich a nevěsta ulehli na 

lože a že když byla svatba zakončena, bylo zvykem dát svatebčanům dary.
62

 

 

2.3. Rozvod 

Nerozlučitelnost manželství, jeden z hlavních bodů na pomyslném programu katolické církve, 

existovala ve staroseverských zákonících pouze nominálně. Existovalo totiž velké množství 

výjimek, které v praxi činily rozvod velmi dostupným, a to pro obě pohlaví, což bylo v té době v 

křesťanské společnosti bezprecedentní. Církevní působení později alespoň svěřilo moc nad rozvody 

do rukou biskupů, zatímco v dřívějších pohanských dobách stačilo k zákonnému provedení rozluky 

prohlášení před svědky.
63

 

                                                 

59
 E. Durkheim, Incest: The Nature and Origin of the Taboo, str. 166; J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 22 – 
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2.3.1. Zákoníky 

Snadnou dostupnost rozvodu dokazuje následující ustanovení  Gulaþingu: „Chce-li se muž 

rozvést se svou ženou, ať vyhlásí rozluku tak, aby ona slyšela jeho a on jí, a ať u toho má svědky.“
64

 

Prvním scénářem, který automaticky ústí v rozluku manželství, je objevení do té doby neznámé 

skutečnosti, že jsou manželé spřízněni. V takovém případě se mělo k faktické rozluce přistoupit 

pochopitelně co nejdříve, dokonce ještě před schválením biskupem. 

Další důvod je ekonomický: Pokud na jednoho z partnerů připadla povinnost pečovat o 

nemajetné osoby, mohl druhý vyhlásit rozvod s tím, že nechce, aby byl jeho majetek utracen za 

jejich výživu. Podobně také, pokud pár zchudnul tolik, že se nemohl postarat o své děti, mělo dojít 

k rozvodu automaticky. V takovém případě pak v zájmu dětí rozvod vymáhal jejich další nejbližší 

opatrovník.
65

 

I další důvod je ekonomický: Žena má právo se rozvést, pokud by chtěl manžel ji samotnou 

nebo její majetek odvézt ze země; v tomto případě byl rozvod kvůli nebezpečí z prodlení také velmi 

rychlý: „Pokud chce muž odvézt svou ženu z této země proti její vůli, může žena vyhlásit rozluku, 

bude-li chtít, a to ať už jsou kdekoliv, bude-li tak učiněno s rozmyslem. Potom ztratí ji i její majetek, 

jako by nikdy žádný společný majetek neměli, a od rozluky nad tou ženou již nemá větší právo, než 

jaké by měl nad ženou, se kterou nikdy nežil.“
66

 

Posledním hlavním důvodem, který Grágás zmiňuje, je fyzické násilí, respektive konkrétněji, 

pokud jeden z partnerů způsobí druhému ‚vážné zranění‘. Takové zranění bylo definováno jako 

rána, která zasáhla mozek, morek kosti, nebo taková, která způsobila vnitřní krvácení.
67

 

Později byly také přidány další zvláštní výjimky. Například bylo také ustanoveno, že pokud 

muž po dobu tří let nesdílel se svou ženou lože, může se s ním žena rozvést a vzít si svůj majetek, 

jelikož vina byla na straně muže.
68

 

Rozdělení majetku po rozvodu je pro již mnohokrát zmiňovanou důležitost materiálního 

zabezpečení v zákonících věnován patřičný prostor. Pokud příčinu k rozvodu zavdal muž, mohla si 

žena ponechat své věno i mundr, v opačném případě jí stejně vždy zbylo přinejmenším věno. A v 

každém případě jí měl muž, bylo-li toho třeba, zajistit prostředky pro cestu na þing a zpátky. 

Rozdělení dalšího majetku záleželo na podmínkách, které byly dohodnuty při zásnubách, případně 

na vzniku ‚majetkového partnerství‘ mezi manželi (o kterém bude podrobněji pojednáno dále). 
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Zákon říká, že nebylo-li určeno jinak, připadá ženě jedna třetina všeho majetku a muži dvě třetiny. 

Krom toho si každý z partnerů zachovával dědictví, které získal a o kterém nebylo dohodnuto, že se 

stane součástí společného majetku. Výnosy z tohoto dědictví se však dělily spolu se zbytkem 

společného jmění (opět, nebylo-li předtím ustanoveno jinak).
69

 

Co se týká rozdělení dětí po rozvodu, tam nechávají zákony volnou ruku domluvě a stanovují 

pouze, že děti mladší jednoho roku, které ještě musí matka kojit, mají být u ní, i kdyby později měly 

být vychovávány otcem. Další zákony upravovaly stav, kdy došlo k rozvodu z důvodu chudoby 

jedno či obou manželů a to tak, aby byly děti co nejlépe zajištěné.
70

 

2.3.2. Ságy 

Velmi známý a v sáze podrobně popsaný příklad rozvodu je například případ Unny, dcery 

Mördovy. Její manžel Hrút s ní není schopen ani po více než dvou letech sňatek potvrdit souloží; 

Unn dokonce jako důvod přímo uvádí, že „Není s to se mnou manželsky žít tak, abych z toho měla 

radost.“ Samotný rozvod poté probíhá tak, že Unn čeká, až její manžel nebude doma. Poté zavolá 

svědky a před nimi prohlásí, že se s Hrútem rozvádí, a to nejprve u jejich manželské postele a 

potom podruhé před hlavními dveřmi domu, ze kterého ihned odjede. Potřetí vyhlásí rozvod na 

Skále zákonů na Alþingu a tím je rozluka dokonána. Unn však s sebou nemohla odvézt svůj 

majetek, který se tak stal předmětem sporu, jak uvidíme dále.
71

  

Další v ságách zaznamenané důvody k rozvodu jsou rozmanitější: Valgerda například 

vyhrožuje Björnovi, že se s ním rozvede na základě toho, že je zbabělec. Často si tak ze svého muže 

utahuje, až mu nakonec pohrozí slovy: „‚Jestliže budeš Kárimu špatným průvodcem, pak ti říkám, 

že tě už nikdy nepustím k sobě do postele a moji příbuzní rozdělí náš společný majetek mezi námi.‘ 

‚Myslím, ženo,‘ odpověděl Björn, ‚že si budeš musit hledat jiný důvod k našemu rozvodu, neboť 

uvidíš, že si v boji dovedu vést jako hrdina.‘“
72

 

Podobně také Ásgerda v -na poměry ság velmi otevřené- intimní scéně, když je podezřívána z 

pletek s jiným mužem, hrozí Torkelovi: „já se tě už také nebudu prosit o místo v posteli vedle tebe. 

A máš na vybranou: buď mě vezmeš k sobě, jako kdyby se nic nestalo, anebo si přivedu hned svědky 

a prohlásím, že se s tebou rozvádím, a požádám otce, aby odvezl můj majetek a mé věno, a pak ti už 

nikdy nebudu ubírat místo v posteli.“ Pod touto pohrůžkou ji Torkel souhlasí, že se může vrátit k 

němu do postele a „neleželi spolu dlouho a smířili se a měli se jeden k druhému, jako kdyby se 
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vůbec nic nestalo.“
73

 A podobně na svého muže Bolliho naléhá také Gudrún.
74

 

Jiným důvodem může být svár mezi příbuznými manželů. Tak se Tórdís rozvádí s Börkem 

kvůli vraždě svého bratra, ve které byli zapleteni jeho příbuzní. Jako katalyzátor zde působí také to, 

že ve vypjaté scéně ji Börk udeří pěstí.
75

 

Zvláštní odůvodnění rozvodu udává také Tráin Sigfússon: Když na svatbě, kde je hostem, okatě 

pozoruje mladou dívku, jeho žena si toho všimne a veřejně o něm pronese posměšnou poznámku. 

Tráin si to nenechá líbit a trvá na okamžitém rozvodu - „neboť nestrpím, aby se mi posmívala a 

vedla utrhačné řeči.“ A tak se také stane. Tráinův skutečný motiv však není těžké uhodnout, neboť 

ještě téhož večera se s onou dívkou zasnoubí, ačkoliv jejímu otci se Tráin pro způsob, jakým se se 

ženou rozvedl, zpočátku nelíbil. Poté však dal na radu přímluvců, že je Tráin vhodným a zámožným 

ženichem.
76

 

Dalšími, pro svou kurióznost velmi často zmiňovanými případy rozvodu, jsou dvě události ze 

ságy o lidech z Lososího údolí. Jejich společným jmenovatelem je rozvod na základě 

transvestitismu partnera, a to to v jednom případě u muže a v druhém u ženy. V prvním případě se 

jedná o nám již známou Gudrún a její první manželství s Torvaldem. Jak bylo dohodnuto při 

zásnubách, měl Torvald povinnost kupovat Gudrúně šperky a sága naznačuje, že toho až příliš často 

využívala. Jednou mu však došla s marnivou ženou trpělivost, udeřil ji a vyčetl jí, že nezná míru. 

Potupená Gudrún začne plánovat pomstu a na radu přítele Tórda provede následující plán: Ušije 

manželovi košili s velkým výstřihem, což bylo považováno za ženský šat, a skutečně se s ním na 

základě toho, že jako muž nosí ženské šaty, rozvede. V druhém případě se role obrátí a sama 

Gudrún pomůže Tórdovi obdobnou radou. Když se jí zeptá, jaký trest přísluší ženě, která chodí v 

kalhotech jako muž, praví: „Týž trest, jaký stíhá muže, má-li u košile tak hluboký výstřih, že mu je 

vidět nahé bradavky. V obou případech je to důvod k rozvodu.“ Tórd pak vyhlásí se svou ženou Aud 

rozvod a „jako důvod udal, že Aud nosí kalhoty, v jakých chodí mužatky.“ Aud a její bratři to vzali 

jako urážku a mír byl zachován pouze proto, že proti Tórdovi nesehnali dostatečnou podporu a 

rozvod tedy proběhl. I tak však měla situace dramatickou dohru, v níž Tórd sám připustí, že jejich 

rozhořčení bylo oprávněné.
77

 

V ságách jsme již viděli dva případy, kdy byla ženě v zásnubní dohodě přiřknuta dokonce 

polovina veškerého majetku. Ale zatímco Gudrún díky svému triku s ženskou košilí dosáhla svého, 
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a po rozvodu „dostala polovičku všeho jmění a byla nyní bohatší než předtím.“
78

 Mördova dcera 

Unn takové štěstí neměla. Jednak byla její účast na společném majetku podmíněna zrozením 

potomka, k čemuž nedošlo, jelikož Hrút nedokázal manželství naplnit. A když potom chtěl její otec 

v jejím jméně žádat o vydání jejího jmění, Hrút zpochybnil jeho nárok na základě toho, že jedná 

„spíše z touhy po penězích než z dobré vůle a ušlechtilé mysli“ (a také na základě toho, že pro 

rozhodnutí sporu vyzval Mörda na souboj, který ovšem proti vyhlášenému silákovi Hrútovi nemohl 

vyhrát.) Trvá potom dlouhá léta, než Unn najde zastánce, který na něm její majetek vymůže.
79

 

2.3.3. Srovnání 

I pod vlivem křesťanství vznikaly nové výjimky, povolující rozvod. Kupříkladu biskup mohl 

rozvést manželství na základě ‚vzájemné neshody‘ mezi partnery a mohl také povolit, aby žena žila 

odděleně od manžela. Podle Jochensové to však může být především výsledkem snahy 

křesťanských zákonodárců o rovnost pohlaví před zákonem. Ilustruje to na příkladu, kdy u rozvodu 

z důvodu způsobeného vážného zranění by pro většinu žen (ačkoliv ne pro všechny) bylo velice 

obtížné vážnou ránu zasadit a proto platnost tohoto zákona pro obě pohlaví je spíše výsledkem této 

snahy zákonodárců, než odrazem situace, kdy by podobná zranění, způsobená ženou, byla běžná.
80

 

Ságy se ohledně důvodu rozvodu shodují se zákoníky v jednom bodě, a to v případě, kdy muž 

není schopen sdílet se svou ženou lože, byť jsou zde drobné nuance v podrobnostech (v sáze k tomu 

stačí doba dvou let, zatímco zákony stanovují tuto dobu na tři roky). V dalších případech však ságy 

uvádějí mnohem rozmanitější důvody k rozvodu, než jaké připouštějí zákoníky. Jsme v nich také 

svědky toho, jak ženy hrozbu rozvodem používají jako prostředek k manipulaci se svým manželem. 

Mírně nejasná situace však nastává v případě rozvodu na základě transvestitismu, jelikož 

ačkoliv Grágás výslovně nezmiňuje, že by nošení šatů bylo platným důvodem k rozvodu, zákon 

proti transvestitismu v něm najdeme, a to v tomto znění: „Pokud je žena tak úchylná, že nosí 

mužské šaty nebo jinou část mužského oděvu, aby se učinila zvláštní, a podobně když muž nosí 

jakoukoliv formu ženského oděvu, pak trestem pro jednoho i druhého je lehké vyhnanství.“ Vedle 

toho je také explicitně uvedeno, že lehké vyhnanství postihne muže, který si oblékne ženské šaty, 

aby mohl svést ženu. V pozdějším přídavku je také uvedeno, že žena by krom nošení mužských šatů 

také neměla nosit zbraň a stříhat své vlasy nakrátko.
81

 Důvodem těchto zákonů nebyla primárně 

perzekuce transsexuálů, ale potřeba jasného vymezení genderových rolí, nutná pro udržení stability 
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společnosti, která s sebou nese nutnost dodržování korektních vzorců chování.
82

 

Na tomto místě je vhodné také zmínit zvláštní případ transgenderového chování, které nebylo 

dle těchto zákonů postihováno, a tím je žena-bojovnice neboli štítonoška (skjöldmey); role, která je 

dle mého názoru v populární kultuře až absurdně nadužívaným obrazem severské ženy.
83

 Tato role, 

v níž žena nejen bojovala a nosila zbroj jako muž, ale dokonce mohla i vést vojsko, má duchovní 

předobraz v mýtických Valkýrách z Eddy a v postavách legendárních ság Hervary ze Ságy o 

Hervaře, Brynhildy/Sigrdrífy ze Ságy o Volsunzích a Tornbjörgy z Hrólfs saga Gautrekssonar. 

Archeologicky však byly potvrzeny nálezy ženských hrobů s válečnickou výbavou, takže je 

pravděpodobné, že tato role se mohla, ač velmi sporadicky, vyskytnout nejen v představách autorů 

ság. O pozici a významu této role panují spory. Zatímco Jochensová tvrdí, že tyto ženy byly 

‚zastydlé‘ v předsexuální a tedy i předgenderové roli, a neopomíná zdůraznit, že v jejich příbězích 

vždy dojde k ‚nápravě‘ do společností vyžadované genderové role, podle binárního modelu 

Cloverové tyto ženy prostě přejímaly mužskou roli. Norrmanová potom tvrdí, že mohlo jít o 

skutečně transgenderovou roli mezi oběma pohlavími a ‚nápravu‘ štítonošek potom vykládá jako 

šťastný konec, kdy u dané ženy dojde k reflexi vlastní sexuality a sjednocení role s biologickým 

pohlavím. Na řešení tohoto sporu v našem případě nezáleží; můžeme se spokojit s konstatováním, 

že všechna tato možná řešení vysvětlují zvláštní pozici této transgenderové role a tím i její 

nepostižitelnost tímto zákonem.
84

 

Co se týče rozdělení majetku po rozvodu, tam ságy potvrzují, že majetek se dělil podle toho, 

jak to bylo dohodnuto v zásnubní smlouvě, což potvrzuje názor Jenny Jochensové, že ženy si po 

rozvodu zachovávaly velkou míru ekonomické nezávislosti.
85

 

 

2.4. Vdovy a rozvedené 

Jak jsme již viděli v předcházejících kapitolách, pozice rozvedené ženy či vdovy přinášela ženě 

nebývalé možnosti a velkou míru nezávislosti. Připomeňme si krátce, proč tomu tak bylo: Taková 

žena mohla být finančně nezávislá, jelikož v případě rozvedené ženy měla, podle úspěšnosti při 

rozvodu, minimálně své věno, v lepším případě také mundr a další majetek. Vdova pak krom věna a 
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mundu vlastnila také svou část společného majetku, a mimo to bylo pravděpodobné, že v pozdější 

fázi života již také získala nějaký majetek zděděním. Krom toho pokud byla žena stále ještě v 

reprodukčním věku, měla velkou šanci, že vstoupí do dalšího manželství. Předpokládalo se, že díky 

předchozím zkušenostem bude další manželství šťastnější. Vdovy navíc měly právo mluvit do 

výběru nápadníků, což možnost spokojeného svazku ještě zvyšovalo.
86

 

2.4.1. Zákoníky 

Nejprve připomeňme pravidlo, že v případě dalšího sňatku se má dbát na názor vdovy ohledně 

nápadníka, pokud její otec nechce jinak.
87

  

Vdova měla být řádně hmotně zaopatřena dokonce i v případě, že s manželem neměla 

‚majetkové partnerství‘, viz následující ustanovení Frostaþingu: „Přijde-li žena o manžela, tak, 

pokud spolu žili již déle než dvanáct měsíců, je jejím vlastnictvím třetina dvorce a všeho movitého 

majetku a její šatstvo k tomu.“
88

 

Zákon jim také přiznával určitou míru autonomie v některých právních otázkách: „Vdova či 

neprovdaná dívka starší dvaceti let má vést své vlastní soudní spory ohledně napadení či lehkého 

zranění. Mohou spor řešit nebo ho někomu předat, a nikdy by neměly přijmout pokutu menší, než 

jakou stanoví zákon.“
89

 

2.4.2. Ságy 

V sáze o Njálovi vidíme, že Unn, dcera Mördova, se po rozvodu znovu provdala, a to aniž by 

se dotázala svých příbuzných, kteří navíc nesouhlasili s jejím výběrem nápadníka. Také se o ní 

dozvídáme, že byla špatná hospodářka. Opak se potom tvrdí o Hallgerdě po jejím prvním sňatku, 

jelikož její majetek se utěšeně rozrůstal, a tak byla velmi bohatá.
 90

 

Majetných vdov ostatně známe ze ság mnoho: „Grímovi namluvili Ástrídu z Vrchu u Hluboké 

řeky. Byla to velmi zámožná vdova.“
91

 Nebo zde: „…Torstein Treska utonul při rybolovu. To byla 

pro všechny veliká ztráta. Tóra vedla pak dál hospodářství.“
92

 A v sáze o lidech z Lososího údolí se 

o Torgerdě dočítáme toto: „Torsteinova dcera Torgerd, Höskuldova matka, která tehdy byla ještě 

mladá a velmi krásná, neměla po Kollově smrti na Islandě stání a prohlásila Höskuldovi, že si 
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vezme svůj podíl a odjede ze země. Höskuld pravil, že mu je velmi líto, budou-li se musit rozloučit, 

ale dodal, že se nebude stavět ani v tom, ani v ničem jiném proti její vůli. Potom zakoupil pro svou 

matku půl lodi, která stála u Dögurdarnesu. Torgerd se odebrala na loď s velkým majetkem a 

vyplula na moře.“ Torgerda se poté usadí v Norsku a znovu se provdá a porodí syna. Je dokonce 

zdůrazněno, že jako vdova se mohla pro ženicha rozhodnout sama, a že její příbuzní s její volbou 

souhlasili. Když po čase ovdoví znovu, vrátí se s velkým majetkem opět na Island, kde dožije, 

avšak její majetek se poté stane předmětem dědického sporu mezi jejími syny.
93

 

 

Dva příklady však čnějí vysoko nad ostatní: Prvním je Unn, zvaná Moudrá, o které se dočítáme 

v sáze o lidech z Lososího údolí a v Landnámabóku. Unn byla dcerou norského velmože a matkou 

Torsteina, severského krále Dublinu. „Když se dověděla o Torsteinově smrti, domnívala se, že je 

úplně bez opory, neboť ani její otec již nežil. Dala tedy tajně v lese připravit kupeckou loď. A když 

byla loď hotova, přichystala se na cestu a vzala s sebou mnoho majetku. S ní odejelo všechno její 

příbuzenstvo, které ještě bylo naživu, a sotva kdo zná druhý případ, aby žena vyvázla z takových 

nepokojů s tak velkým majetkem a s tak četnou družinou. Již z toho je vidět, jak vynikala daleko nad 

ostatní ženy.“ Během cesty přes Orkneje a další atlantické ostrovy zde provdala své dcery a zamířila 

na Island. U jeho břehů přežila ztroskotání, ze kterého se ovšem zachránila i s celým majetkem, 

přezimovala u jednoho ze svých již usedlých bratrů a na jaře dalšího roku pokračovala dále a 

„zabrala tolik země, kolik se jí zachtělo.“ Zde potom založila mnoho dvorců, které rozdělovala jako 

odměnu svým lidem. Dožila se vysokého věku a až když byl zaopatřen její vnuk a dědic Óláf, 

zemřela s důstojností, kterou si zachovávala až do samotného konce.
94

  

Druhým příkladem je ovdovělá královna Gunnhild, známá ze Snorriho Heimskringly, ze ságy o 

Egilovi, synu Skallagrímově a ze ságy o Njálovi. Ta byla ženou norského krále Erika Krvavé sekery 

a její synové se později, po porážce Haakona prvního, stali králi Norska, a proto měla také 

přezdívku ‚Matka králů‘ (konungamóðir). I za života svého muže to byla výrazná osobnost, a když 

se později ujali vlády její synové, začala se „velmi vměšovat do záležitostí státu“.
95

 V sáze o 

Njálovi ji poznáváme již jako vdovu a královnu-regentku na dvoře jejího syna Haralda Šedopláště. 

Mladý Islanďan Hrút Herjlófsson (mimochodem v tu dobu první snoubenec nám známé Unn, dcery 

Mördovy) se stane královniným milencem – věc, v které mu Gunnhild nedává dvakrát na výběr, 

jelikož je jí zavázán za přímluvu u krále. Je také ukázáno, že Gunnhild zasahuje do složení královy 
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družiny, má ve vlastnictví zděný dvorec s překrásnou tapisérií, se služebnictvem, a že může udílet 

rozkazy minimálně dvěma válečným lodím s posádkou a rozdávat bohaté dary.
96

 

2.4.3. Srovnání 

V ságách vidíme, že rozvedená žena se stejně jako vdova mohla sama rozhodovat ohledně 

výběru nápadníka. Obecně lze konstatovat, že mnohé vdovy si v ságách přivlastňují i práva, která 

jim nenáležela. Například Unn Moudrá jasně porušuje pravidlo o záboru země, které známe z 

Landnámabóku, a které zní: „žena smí zabrat jen tolik země, kolik dokáže obejít za jarního dne od 

slunce východu k západu, vedouc přitom dvouletou, dobře živenou jalovici.“
97

 

Podle Jochensové ženy, které už byly za reprodukčním věkem, se vdávat stále mohly, avšak 

mohly se také rozhodnout využít svého majetku a nezávislého postavení, a takové ženy byly potom 

často známy pro svou silnou vůli a rozhodnost a mohly vládnout velkou mocí. Jochensová to 

označuje jako ‚genderové rozostření‘, jelikož tyto vlastnosti byly jinak připisovány mužům. Získat 

takovéto postavení mohly mimo jiné také proto, že jejich synové byli tou dobou často odrostlí a 

měli tak své vlastní životy a svou nominální autoritu nad matkou tudíž nevykonávali. V tom také 

vidí Jochensová důvod, proč Unn Moudrá provdává své dcery před příjezdem na Island. Je to proto, 

aby nad ní její zeťové nemohli uplatňovat autoritu opatrovníka.
98

 

Larringtonová zase vysvětluje nevázané sexuální chování královny Gunnhild tím, že již není v 

plodném věku a tak jí nehrozí žádné následky.
99

 

Vidíme tedy, že ačkoliv zákoníky dávají vdovám a rozvedeným ženám větší možnosti, než 

ženám vdaným, v ságách ženy tyto možnosti často nejen plně využívají, ale ještě je překračují, aby 

získaly nezávislost a moc. 

2.5. Cizoložství a jiné prohřešky 

Mimomanželský sex byl zřejmě velice běžným jevem. V Grágás je hned několik kapitol, kde 

pospolu nacházíme jak zákony, postihující soulož nesezdaných, tak zákony, zabývající se přímo 

manželskou nevěrou. 

                                                 

96
 Sága o Njálovi, kpt. 3, 6 

97
 více o záboru země viz J. Byock, Medieval Iceland: Society, Sagas and Power, str. 55 – 56 

98
 J. Jochens, Women in Old Norse Society, str. 61 – 62 

99
  C. Larrington, Queens and Bodies: The Norwegian Translated lais and Hakon IV's Kinswomen, str. 509 [online] 

Dostupné z: 

http://www.academia.edu/265047/Queens_and_Bodies_the_translated_Arthurian_lais_and_Hakon_IVs_Kinswomen

_ [cit.: 25. 6. 2013] 

http://www.academia.edu/265047/Queens_and_Bodies_the_translated_Arthurian_lais_and_Hakon_IVs_Kinswomen_
http://www.academia.edu/265047/Queens_and_Bodies_the_translated_Arthurian_lais_and_Hakon_IVs_Kinswomen_


22 

 

2.5.1. Zákoníky 

Výčet prohřešků proti zákonu začíná v odpovídajících kapitolách pouhým polibkem: „Políbí-li 

muž v tajnosti ženu, a ona je k tomu svolná, je povinen zaplatit tři hřivny, které bude vymáhat ten, 

kdo by vymáhal trest za cizoložství. Pokud je jí polibek proti mysli, může ho hnát před soud sama a 

on pak bude podroben mírnému vyhnanství. Pokud muž v tajnosti políbí manželku jiného muže, 

bude podroben mírnému vyhnanství, ať už to ona připouští či popírá. Devět sousedů se povolá na 

þing jako svědci v této věci.“
100

 Mírné vyhnanství mělo být dále trestem za to, pokud muž požádá 

ženu o soulož; pokud se chce dostat do její postele s úmyslem nezákonné soulože a jako poslední ve 

výčtu pokud si oblékne ženské šaty či pokrývku hlavy za účelem svedení ženy.
101

 Pokud chtěl muž 

ženu k souloži přinutit silou, nebo pokud se dobýval do její postele proti její vůli, bylo trestem již 

plné vyhnanství, a to i pokud čin zůstal ve stádiu pokusu. To byl také jeden z případů, kdy proti 

němu mohla žena vést spor sama. Pokud byl čin dokonán, nebo pokud ona spor vést nechtěla, měl 

to udělat její zákonný opatrovník. 

Další kapitoly potom upravují tresty za soulož se ženami různého společenského postavení: 

plné vyhnanství za soulož se svobodnou ženou, vlastnící zařízený dům. Mírné vyhnanství za soulož 

s ženou, která upadla do nevolnictví kvůli dluhům. Za soulož s otrokyní je stanovena pouhá pokuta 

tří marek. Za soulož s propuštěnou otrokyní nebo s ženou popuštěného otroka mírné vyhnanství, 

ovšem v případě, že tato měla svobodného syna, měnil se trest na vyhnanství plné. Soulož 

s potulnou nuzačkou mohla být za určitých okolností dokonce zcela beztrestná, avšak soulož 

s manželkou kočujícího nuzáka byla trestána plným vyhnanstvím. Pokud bylo výsledkem soulože 

těhotenství, nebyl takový případ nikdy promlčen a šlo soulož žalovat i zpětně, spolu s žalobou o 

otcovství dítěte. Dále Grágás upřesňuje různé detaily, jako kdo má v kterém případě vést spor, jak 

se postupuje v případě nemanželských dětí, jaká náhrada komu připadne a podobně.
102

 

Vyhnanství však nebylo to nejhorší, co mohlo cizoložníka potkat: V určitých případech, byl-li 

přistižen ženiným blízkým příbuzným přímo při činu, nebo dokonce jen při pokusu o něj, mohl být 

beztrestně zabit.
103

  

V zákonech Frostaþingu najdeme pasáž, která stanovuje, jakou pokutou by měla být za nevěru 

trestána žena: „Když se žena proviní cizoložstvím, nebo pokud se rozvede bezdůvodně, přijde o svůj 

mund a o výnosy ze své třetiny (thirdjungsauki). Pokud jí manžel nabídne možnost návratu a ona to 

nepřijme, podrží si on veškerý její majetek, dokud bude ona na živu. Její dědic potom dostane 
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heimanfylgja, ale z výnosů z její třetiny nedostane nic. Pokud se usmíří a vrátí se k němu, zůstane 

jejich majetek tak, jako by k rozluce nikdy nedošlo. Pokud se její zločin opakuje, ponechá si muž její 

majetek až do své smrti a pokud se k němu nevrátí, stane se tak, jak již bylo řečeno. Pokud se 

neopakuje, ona slibuje nápravu, chce se vrátit ke svému muži a ten to odmítne, pak jí připadne její 

heimanfylgja, ale výnosy ze třetiny ne. Chce-li ji manžel okrást o heimanfylgja a říká, že se dříve 

provinila již vícekrát, avšak nikdy předtím ji veřejně neobvinil, pak ona složí einseidi 

(jednostrannou přísahu) a získá své heimanfylgja, ale nezíská výnosy z třetiny, pokud se k němu 

nevrátí.“
104

 

Zákony Borgarþingu zase říkají: „Pokud muž uhodí svou manželku klíčem nebo řemenem, je 

povinen jí zaplatit tři hřivny. Stejně tak, pokud přivede do svého domu jinou ženu. Té se pak říká 

‚sokyně u stejného ohniště.‘ Do třetice, pokud muž uhodí na pijácké lavici svou ženu rohem nebo 

pěstí, zaplatí také tři hřivny. Pokud z takového důvodu uplatní třikrát svůj rétt, počtvrté se s ním 

může rozvést, ale nemusí, pokud nechce.“
105

 V případě vážnějšího násilí mezi partnery, jak již víme, 

je v Grágás počítáno s rozvodem. 

Nakonec zmíníme ještě o jeden prohřešek, jehož se lze vůči ženě dopustit: V Grágás se 

v kapitole, která zakazuje skládání posměšných a urážlivých veršů, píše také toto: „Pokud muž složí 

o ženě milostnou píseň, je trestem plné vyhnanství. Je-li zmíněná žena starší dvaceti roků, ať ho 

stíhá sama. Ale je-li mladší, nebo nechce-li ho stíhat, její zákonný ochránce tak musí učinit.“
106

 

 

2.5.2. Ságy 

V Sáze o lidech z Eyru nacházíme milostný trojúhelníkem mezi Björnem Ásbrandssonem, 

Tóroddem a Tóroddovou ženou Turíd. Doslova se tam říká, že „Když Turíd přišla do Fródá, 

přicházel tam Björn Ásbrandsson často na návštěvu a všeobecně se říkalo, že mají spolu pletky. 

Tórodd hleděl Björnovi jeho návštěvy překazit, ale marně.“
107

 Tórodd se bez jasných důkazů 

rozhodne řešit situaci silou, což vede ke krvavé, leč nerozhodné potyčce. Když potom Björn 

přestane Turídu navštěvovat, spor utichne, avšak znovu se rozhoří, když vyjdou najevo pochybnosti 

ohledně otcovství Turídina syna. Situace se opět vyhrotí a stejně jako předtím chce Tórodd použít 

sílu. „Při hostině si Tórodd Snorrimu postěžoval, že Björn Ásbrandsson stále jezdí za jeho ženou 

Turídou, Snorriho sestrou, a požádal ho, aby mu pomohl z tohoto choulostivého postavení.“ Snorri 
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se pak vydá Björna přepadnout, nakonec se však po konfrontaci dohodnou smírně a Björn praví: „A 

protože jsi mě sám vyhledal a v našem setkání nastal takovýto obrat, slibuji ti, že nejbližší léta 

neutrpí mými schůzkami s Turídou ani tvá, ani Tóroddova čest.“
108

  

Dále je jako příklad vhodná tato zmínka ze ságy o Njálovi: „Tórd si myslil na Njálovu 

příbuznou Gudfinnu, Tórólfovu dceru. Gudfinna vedla na dvoře domácnost a nosila právě pod 

srdcem dítě.“
109

 

V jedné pasáži ze ságy o lidech z Lososího údolí jsme zase svědky, že „Höskuld [šel] do svého 

stanu a týž večer si vzal otrokyni do postele.“ Dále se v příběhu o nich dočteme, že „Od té doby, co 

se vrátil domů, spal Höskuld každou noc se svou ženou a jenom málo se stýkal se svou souložnicí. 

[…] Koncem zimy povila cizinka chlapce. […] V létě nato pravila Jórunn [žena Höskuldova], aby 

kuběna něco dělala, anebo aby se klidila z domu. Höskuld jí pak uložil, aby sloužila jemu a jeho 

ženě a ostatek aby pečovala o svého chlapce.“
110

 

Velmi pěknou ilustraci nám poskytuje tento úryvek ze ságy o Njálovi: „Hrapp […] se také 

[rád] bavil s Gudrúnou a někteří tvrdili, že ji chce svést. Když to [její otec] Gudbrand zpozoroval, 

vyčinil jí, že s ním mluví. Řekl, aby se varovala bavit se s ním potají a bez svědků. Gudrún zpočátku 

slíbila, ale potom spolu mluvili zas jak obyčejně. Proto uložil Gudbrand svému správci Ásvardovi, 

aby ji všude doprovázel. Jednou pravila Gudrún, že půjde na lískové oříšky. Ásvard šel za ní. Hrapp 

je sledoval a nakonec vzal Gudrúnu za ruku a odvedl ji stranou. Ásvard je hledal a našel je, jak 

spolu leží pod lískovým keřem. Skočil k nim s napřaženou sekyrou a sekl Hrappovi po noze, ale ten 

sebou trhl a sekyra se minula cíle. Hrapp rychle vyskočil a uchopil sekyru. Ásvard chtěl utéci, ale 

Hrapp ho dohonil a přesekl mu páteř. Tu pravila Gudrún: ‚Po tom, co jsi teď učinil, nebudeš už 

moci zůstat u mého otce. A je ještě něco, co se mu bude zdát horší než tento čin: že nosím pod 

srdcem dítě.‘“ Hrapp poté uteče do lesů, kde se na odlehlém místě potká s psancem jménem Tófi a 

jeho ženou. Ti se skrývají, jelikož Tófi svou ženu unesl z domova. Hrapp u nich zůstane a dál chodí 

potají navštěvovat Gudrún. Zatím „Gudbrand vzkázal jarlu Hákonovi, jaké nepříjemnosti má s 

Hrappem. Jarl ho dal prohlásit psancem a určil odměnu na jeho hlavu a slíbil dokonce, že sám ho 

dá hledat. Nedošlo však k tomu, poněvadž jarl myslil, že se Gudbrandovi lehko podaří lapit ho, když 

si přece Hrapp počínal tak neopatrně.“
111

 

Co se domácího násilí týče, asi nejvýmluvnější příklad v ságách je známý příběh Hallgerdy ze 

ságy o Njálovi, a tragická historie jejích tří manželství. Třikrát jsme svědky toho, jak manžel 
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v rozčilení udeří Hallgerdu do tváře, a všichni tři za to zaplatí smrtí. První dva přímo, rukou 

Hallgerdina agresivního pěstouna Tjóstólfa; třetí, Gunnar, potom nepřímo, když mu Hallgerda 

z pomsty za onen políček odmítne vydat pramen vlasů, který chtěl použít místo tětivy.
112

 

2.5.3. Srovnání 

Prostor, který je v zákonících mimomanželskému sexu věnován naznačuje, že muselo jít o 

častý prohřešek. Jochensová k tomu uvádí, že v zákonících zakotvené tresty vyhnanství se v praxi 

neaplikovaly, jelikož „Pokud by trest mírného vyhnanství pro každého muže, který zplodil 

nemanželské dítě, byl opravdu uplatňován, z ostrova by zmizeli všichni dospělí muži […] Není divu, 

že v Jónsbóku byl trest snížen na pouhou pokutu. (Jónsbók 67)“
113

 I v námi zkoumaných ságách 

najdeme pro toto tvrzení důkazy; například případ Gudfinny ze ságy o Njálovi naznačuje, že 

svobodná těhotná žena nemusela být neobvyklým úkazem (byť je sága v tomto ohledu velmi 

stručná a šla by vykládat i jinak). Na druhou stranu vidíme v ságách i případy, kdy je cizoložství 

pronásledováno přísně. 

Zákoníky cizoložství nejprve pojímaly de facto jako škodu, která vznikla manželovi nebo 

opatrovníkovi ženy, a ustanovení Frostaþingu, postihující i ženu, tak bude patrně pozdější úpravou, 

kterou Jochensová připisuje vlivu křesťanství. Oproti tomu u bohatých mužů mohla být dokonce 

tolerována existence polooficiální souložnice, jak se o tom zmiňují zákony Borgarþingu a sága o 

lidech z Lososího údolí v případě Höskulda a Melkorky.
114

 

Domácí násilí se v sáze o Njálovi neřeší zákonným způsobem, takže aplikace práva v tomto 

bodě porovnat nejde. A co se veršované urážky týče, ve stejné sáze vidíme, že byly brány velmi 

vážně; většinou si však takové posměšky vyměňují muži mezi sebou. Dotknou se sice i jedné ženy, 

nám již známé Tráinovy manželky Tórhildy, ta však není obětí veršů, nýbrž jejich původcem, 

jelikož „skládala ráda verše plné zloby a posměchu.“ A jak jsme již viděli, trestem za její 

jedovatost není vyhnanství, ale rozvod.
115

 

 

2.6. Vlastnictví a nakládání s majetkem 

2.6.1. Zákoníky 

Zákoníky se shodují v tom, že manžel je pověřen správou ženina majetku a nakládáním s ním. 
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To ovšem neznamená, že by se přestalo rozlišovat mezi majetkem jeho a manželčiným. Už v 

kapitole o rozvodech jsme viděli, že ženino věno a cena za nevěstu nebyly po svatbě zapomenuty, 

ale držely se stále v patrnosti. Zákon Frostaþingu také přidává výjimku, že při zásnubách může být 

vyčleněn majetek, jenž bude patřit výlučně ženě, která s ním také bude nakládat. A zákony 

Gulaþingu k tomu doplňují, že dar, darovaný ženě, také zůstává v jejím vlastnictví, nehledě na její 

rodinný stav.
116

 

To, co bychom nazvali společným majetkem manželů, pak existovalo jako možnost, která 

nemusela platit v každém manželství, jelikož v Grágás se o tomto ‚majetkovém partnerství‘ píše: 

„Mají-li muž a žena srovnatelný majetek, mohou být majetkovými společníky, pokud chtějí a pokud 

je to spravedlivé vůči jejich dědicům.“ Uspořádání takovéhoto partnerství se řídilo především 

zásnubní smlouvou, dokud žila většina svědků zasnoubení. Pokud však tito svědkové už nežili, 

vznikalo partnerství automaticky za následujících podmínek: Za prvé, že muž vlastnil v době svatby 

majetek v hodnotě jedné marky či větší. Za druhé, že cena za nevěstu byla řádně zaplacena. Za třetí, 

že spolu žili v jedné domácnosti po dobu tří roků. Krom toho, když byl jeden z manželů zámožný a 

ten druhý chudý, avšak ten chudý se staral o správu jejich věcí a ten bohatý nikoliv, pak ze zákona 

také vznikalo partnerství. A obdobně vznikalo také v případě, když se nemajetní manželé pozdvihli 

nad hranici chudoby. A konečně podle Gulaþingu vznikalo také vždy tehdy, když už spolu manželé 

byli více jak dvacet let. Partnerství, ustanovené takto zákonem, vždy rozdělovalo společný majetek 

v poměru dvě třetiny pro muže a třetina pro ženu. Kterýkoliv z páru však mohl zabránit vytvoření 

partnerství dle zákona tím, že sám navrhnul jinou dohodu. 

Pro ochranu nejcennějšího majetku, půdy, navíc Frostaþing dodává: „Ožení-li se muž s vdovou 

či dívkou, vlastnící dvorec, pak z tohoto dvorce nevlastní nic, dokud spolu nežijí déle než dvanáct 

měsíců. Potom se dle práva jejich majetek spojí.“
117

 

Společný majetek nemohl být použit k zaplacení pokuty. Pokud jeden z partnerů musel pokutu 

zaplatit a byl-li jejich majetek společný, musel uhradit druhému partnerovi takovou částku, aby 

pokutou nebyl nijak poškozen.
118

 

I pokud manželé neměli společný majetek, o potřeby potomků se měli starat oba dva, a to tak, 

že muž platil dvě třetiny nákladů a žena jednu třetinu. Obdobně ve stejném poměru měli také oba 

přispívat na věno svých dcer.
119

  

Samozřejmým vlastnictvím pak bylo jakési ‚základní vybavení‘, které se nepočítalo do výčtu 
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majetku pro žádné zákonné účely. Do něj patřily „všední šaty a takové přikrývky, které udrží 

člověka v noci v teple.“
120

 

Právo majetek vlastnit ale nebylo totéž, jako právo s majetkem nakládat. Všem ženám, nehledě 

na jejich stav, bylo dle Grágás zakázáno „prodávat více jak polovinu své půdy, na které leží 

obyvatelný dvorec, bez svolení svého opatrovníka, a ani úřad góðiho a ani loď, schopnou 

mořeplavby.“ Jak již bylo řečeno, za vdanou ženu spravoval její majetek manžel.
121

 Gulaþing, když 

upravuje správu majetku, myslí na obě pohlaví, když říká: „Žádný z nich nemá pozbýt majetku 

svého druha, ať už důsledkem slova nebo činu.“
122

 Také již známe podmínku, že muž nesmí vyvézt 

majetek své ženy ze země. V Grágás se přímo říká: „Když chce muž opustit zemi s majetkem své 

ženy, může tato zplnomocnit kteréhokoli muže, aby zakázal jejímu muži odejít a stíhal jej i jeho 

pomocníky, bude-li to třeba.“
123

  

V dalších podmínkách už však zákoníky omezují především ženy. Dle Grágás měla žena za 

rok na volnou útratu pouhou jednu unci a pokud utratila majetek svého manžela, mohl ho manžel od 

kupce vymáhat zpět. Frostaþing zase vymezuje, že žena šlechtice nesmí provádět obchody v 

hodnotě větší, než jedna unce. V obou případech mohl manžel svým souhlasem umožnit 

obchodování i nad tuto částku. Další výjimky byly také zakotveny rovnou v zákoně: „Pokud muž 

pošle svou ženu na þing, aby zaplatila dluhy nebo jiné jejich náklady, pak její potřesení ruky platí, a 

také, když jde s jeho souhlasem obchodovat na loď. Jiné obchody jsou však neplatné, nejsou-li na 

přání manžela. Když nakupuje, co je potřeba pro domácnost, zatímco on je na þingu, je to také 

platné.“
124

 

Frostaþing také zmiňuje pochopitelnou výjimku pro dívky, které nemají žádné sourozence, a 

staly se tedy dědičkami. Ty mají právo provádět větší obchody, ovšem pouze do své svatby, kdy o 

toto právo přijdou ve prospěch manžela.
125

 

2.6.2. Ságy 

Ze ság už jsou nám známy případy Gudrún a Unn, kterým zásnubní dohoda určila rozdělení 

společného majetku rovným dílem a v Gudrúnině případu šla dokonce tak daleko, že to ona, a ne 

Torvald, měla spravovat společný majetek.
126 
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Zdá se, že ohledně druhu vlastnictví nebyly podle ság ženy nijak omezovány, jelikož v nich 

nacházíme ohromné množtví příkladů, kdy ženy různého postavení mají ve svém držení rozličný 

majetek od peněz a zlatých šperků či koní
127

 přes otroky,
128

 dále rozsáhlé pozemky a dvorce Unn 

Moudré,
129

 až po ohromné bohatství a válečné lodě královny Gunnhildy.
130

 Krom toho existovaly 

také komodity, které byly obvykle výlučně majetkem žen, jako například ložní prádlo, a další 

vybavení domácnosti.
131

 

2.6.3. Srovnání 

Vidíme, že zákoníky omezují ženy vcelku málo v právu majetek vlastnit, ale citelněji při 

nakládání s ním. Prakticky všude však připouštějí možnost dohody, která by ženě dávala větší 

právo, což je ve shodě s tím, co vidíme v ságách. Zejména v Gudrúnině případu vidíme, že prostor 

pro ono obligátní ‚neřekne-li dohoda jinak‘, mohl být velmi široký. 

Ženy také velmi často, jak vidíme v ságách, zastávají na manželově (a v některých případech 

třeba na otcově, synově či bratrově) dvorci post hospodyně, což byla důležitá administrativní 

funkce, dávající ženě plnou kontrolu nad vším ‚uvnitř domu‘, tedy nad všemi pracovními činnostmi, 

prováděnými uvnitř (k čemuž Grágás navíc přidává veškeré zpracovávání mléčných produktů), nad 

zásobami jídla a vším, co bylo k těmto činnostem potřeba. Z této pozice také žena mohla provádět 

obchody, jelikož výše uvedená omezení se týkala nákupů pro osobní potřebu, nikoliv pro potřeby 

‚vnitřní‘ domácnosti. Muži zase obvykle připadala funkce hospodáře, jehož starostí byly analogicky 

všechny činnosti, prováděné vně domu – pokud tedy nebyl příliš zaměstnán něčím jiným, jako 

kupříkladu Snorri Torgrímsson, který byl tak zaměstnaný politikou, že mu hospodáře dělal jeho 

strýc.
132

 

Ženy obecně ale měly největší majetková práva jako mladé dědičky, nebo vdovy či rozvedené 

bez dospělých synů. To, že manželstvím se vzdávají části svých práv, si dobře uvědomovaly, a 

v některých případech se mu proto i aktivně vyhýbaly.
133

 

Někteří badatelé také uvádějí, že ještě přes středověk a dále do novověku platila pro ženy ve 

skandinávské oblasti dvojí pravidla: Zákony, které silně omezovaly jejich možnosti nakládání 

s majetkem, a oproti tomu praxe běžné reality, kdy ženy mohly nejenom nakládat se svým 
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majetkem, ale v určitých obdobích se dokonce mohly i živit obchodem, a to samozřejmě nejen ve 

chvíli, kdy nebyli jejich manželé přítomni, či na jejich přímý příkaz.
134

 Množství dokladů o 

majetných ženách, nakládajících se svým zbožím ze ságové literatury naznačuje, že ani v dřívějších 

dobách tomu nejspíše nebylo jinak. 

 

2.7. Samostatné právní kroky 

2.7.1. Zákoníky 

V předchozích kapitolách jsme se dotkli několika případů, kdy právo přímo povolovalo ženám 

vést vlastní soudní spory. To však byly pouze vzácné výjimky. V naprosté většině případů zastával 

její práva její zákonný opatrovník: „Každý muž má plné právo jednat ve jménu své snoubenky a 

stejně tak své manželky, je-li to vhodné. Pokud ale žena zůstává doma v domě svého otce nebo 

bratra, náleží jim plné právo jednat v jejím jméně, namísto jejího snoubence.“
135

 

Když se znovu podíváme na některé z uvedených výjimek, vidíme, že se jedná především o 

různé druhy osobních útoků: Žena mohla vést spor v případě nevyžádaného polibku a pokusu o 

znásilnění;
136

 dále, byla-li starší dvaceti let, mohla sama stíhat toho, kdo o ní složil milostnou 

píseň.
137

 Krom toho také „Vdova či neprovdaná dívka starší dvaceti let má vést své vlastní soudní 

spory ohledně napadení či lehkého zranění. Mohou spor řešit nebo ho někomu předat, a nikdy by 

neměly přijmout pokutu menší, než jakou stanoví zákon.“
138

 Takové převedení sporu na jinou osobu 

bylo běžným právním úkonem
139

 a zákoníky ho v případě, kdy by žalobcem měla být žena, zmiňují 

častěji. 

A ve výčtu důležitých právních úkonů, které mohla žena provádět sama, nesmíme samozřejmě 

vynechat rozvod, o kterém jsme podrobně pojednávali výše. 

2.7.2. Ságy 

Příklady, kdy žena předává spor, který náleží jí, nějakému muži, vidíme například v sáze o 

Njálovi, když se Gunnar zastane Unn, dcery Mördovy, a vymůže na jejím bývalém manželovi 

majetek, který zadržoval od jejich rozvodu. A ve stejné sáze také ovdovělá Hildigunn pověřuje 
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svého strýce Flosiho, aby na sebe převzal úkol zajistit spravedlnost za ubití jejího manžela.
140

 

Opačný příklad, tedy takový, kdy žena prosazuje právo sama, vidíme i s důsledky v této ukázce 

ze ságy o lidech z Eyru: „Po Arnkelově smrti byly k dědictví a žalobě oprávněny jen ženy, a proto 

nebylo za jeho ubití dosaženo takové pokuty, jaká by se dala čekat u tak významného muže. Žaloba 

se sice projednávala na sněmu, ale došlo jen k jedinému trestu vyhnanství, podle něhož měl Torleif 

Kimbi strávit tři roky mimo zemi, protože on byl uznán vinným, že zasadil Arnkelovi smrtelnou ránu. 

Výsledek procesu byl příliš nepatrný na tak znamenitého předáka, jakým byl Arnkel, a proto vtělili 

členové zákonodárného sboru do zákona, že žalobcem pro ubití nesmí být napříště žena ani muž 

mladší šestnácti let, a tento zákon se od té doby stále zachovává.“
141

 

2.7.3. Srovnání 

Velká omezení pro ženy v oblasti právních úkonů jsou přímým odrazem právního systému 

země, kde bylo vymožení rozsudku i pokuty osobní zodpovědností žalujícího.
142

 Jak pravil Bárd 

Torbjörnovi, když požadoval, aby Bárd přestal chodit za jeho dcerou: „bezvýznamná jsou slova 

bezmocného - a budu za ní chodit, jako jsem chodil dřív.“
143

 V tomto ohledu ságy jednoznačně 

potvrzují obraz tehdejší právní reality, kde nebyla žádná výkonná moc, a výsledek soudu musel 

z pozice síly vymáhat sám žalobce:
144

 Ačkoliv dle zákona náleží spor ženě, je třeba ho předat 

někomu, kdo má sílu ho vést.  

 

2.8. Dědictví 

Jak jsme již viděli, manželství utvářelo ekonomické partnerství. V zemi, kde životně důležitá 

půda náležela jednotlivým svobodným vlastníkům a kde mohly půdu vlastnit i ženy, byl převod 

vlastnictví půdy a jiných prostředků dědictvím věcí nesmírné důležitosti. Celou situaci navíc 

komplikuje to, že i v manželství musíme rozlišovat majetek manžela, majetek manželky, a jejich 

společné jmění.
145

 Zákoníky se proto věnují této tematice velmi podrobně. 

2.8.1. Zákoníky 

Základní podmínkou pro vznik práva na dědictví je, alespoň dle zákonů, aby dítě, které se 
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dědicem stane, pocházelo ze zákonného svazku. Grágás k tomu uvádí: „Dítě, jehož matka byla 

koupena za mundr, má nárok na dědictví, pokud se narodí živé a přijímá stravu.“
146

 Existovaly však 

i různé zákonné výjimky: Podle zákonů Gulaþingu je legitimizovaný takový vztah, kdy spolu 

partneři žijí nepřerušeně po dobu dvaceti let. V takovém případě mají jejich případné děti na 

dědictví nárok.
147

 Frostaþing potom uvádí následující výjimky: „Zemře-li otec během dvanácti 

měsíců před svatbou, avšak dítě je již počato, dostane toto dítě dědictví po otci stejně, jako by jeho 

matka byla vykoupena mundem. Nijak jinak nemůže muž získat nárok na dědictví, leda že jeho 

matka byla koupena mundem, nebo pokud byl právoplatně přijat do rodiny (adoptován). I pokud se 

muž zasnoubí se svou souložnicí, aby jeho děti měly dle tohoto práva nárok na dědictví, nebo na 

základě tohoto oddaluje svatbu, nezáleží na tom, jelikož tím nečiní dědický podvod, ani tím 

nehanobí sňatek.“
148

 

 Aby byla zaručena ochrana majetku před špatným hospodařením věkem sešlého majitele, bylo 

stanoveno: „Každý ať vládne svým majetkem tak dlouho, dokud se udrží na svém vyvýšeném stolci, 

ať muž, či žena. Když někoho opustí rozum natolik, že jeho příbuzní, mužští i ženští, usoudí, že již 

nedokáže spravovat svůj majetek, měl by se o to postarat nejbližší dědic. Majetek nesmí změnit 

majitele a oba z něj mají náležitě vyžít.“
149

 Obdobně se vyjadřují také zákony Gulaþingu, které 

stanovují podmínky takto: „Dokud je muž při smyslech a dokáže řídit svůj dvorec i obchody, jezdit 

na koni a pít pivo, má vládnout svým majetkem a nikdo nemá právo ho dělit. Je-li přesto rozdělen, 

neplatí to.“
150

 

Po úmrtí byla jistá lhůta, do které se měli přihlásit dědicové a věřitelé mrtvého. Pakliže se dědic 

nepřihlásil včas, pozbyl tím práva dědit. Přihlíželo se však k vynucenému opoždění; zejména pak, 

pokud byl dědic mimo zemi. V takovém případě se o dědictví mohl přihlásit ještě rok od návratu. 

Pokud by dědic nemohl dědictví převzít (například z důvodu nízkého věku), měl v zákonné lhůtě 

pověřit někoho způsobilého, aby dědictví převzal jeho jménem. Po takovém převzetí se původní 

dědic měl o své dědictví přihlásit nejdéle pět let od chvíle, kdy se stane způsobilým k jeho převzetí. 

Jako minimální věk pro převzetí dědictví udává Grágás šestnáct zim. Vdané dívky pak mohly 

přijmout dědictví i v nižším věku. 

Než majetek přešel k dědicům, byly z něj uhrazeny případné dluhy zemřelého.
151
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Dle Grágás se dědilo podle následujícího základního čtrnáctistupňového schématu. Dědictví 

vždy přecházelo na příbuzné v nejbližším stupni a teprve, když žádný příbuzný v tak blízkém stupni 

nežil, mohlo přejít ke vzdálenějším příbuzným. Pokud bylo na daném stupni více lidí, rozdělilo se 

dědictví mezi ně ve stejném poměru: 1. Legitimní syn; 2. Legitimní dcera; 3. Otec; 4. Legitimní 

bratr, mající stejného otce; 5. Matka; 6. Legitimní sestra, mající stejného otce; 7. Legitimní bratr, 

mající stejnou matku; 8. Legitimní sestra, mající stejnou matku; 9. Nelegitimní syn; 10. Nelegitimní 

dcera; 11. Nelegitimní bratr, mající stejného otce; 12. Nelegitimní sestra, mající stejného otce; 

13. Nelegitimní bratr, mající stejnou matku; 14. Nelegitimní sestra, mající stejnou matku.
152

 Zákony 

Frostaþingu uvádějí stupně mírně odlišné, například v druhém stupni zároveň s dcerou dávají 

dědictví také případnému synu syna zemřelého. Také ještě před matkou uvádějí sestru, mající 

stejného otce; dále také otcova otce, otcova bratra, bratra, majícího stejnou matku a syny posledních 

dvou jmenovaných. Po matce uvádějí také otcovu sestru, potom až nelegitimní potomky (mezi nimi 

také mužova syna s otrokyní) a dále rozšiřují dědické stupně popořadě na matčina otce, dceřina 

syna, matčina bratra a sestřina syna. Ve stejné pasáži se nakonec dodává, že: „Je rozhodnuto a 

zařízeno podle zákonů lidských, že zavraždí-li někdo jiného, aby dědil místo něho, pak pozbude 

nároku na dědictví a to bude rozděleno podle zákona, jako kdyby tento vrah vůbec nebyl.“
153

 

Vidíme tedy, že zákony sice ženy z dědictví nevylučují, nicméně že preferují legitimní mužské 

dědice a v případě neúplné příbuznosti dědice z otcovy strany. Podle Gulaþingu dokonce existovalo 

pravidlo, říkající, že: „Když po otci dědí dvě dcery a jedna má dceru a ta druhá syna, pak tento syn 

může dle práva vykoupit (pozemky) od této své tety. Pokud však má tento syn jen dcery, zatímco 

dcera jeho tety bude mít syna, může tento od nich vykoupit pozemky za stejnou cenu, jakou dostala 

jeho matka. Pak již zůstane země tomu, komu připadne nakonec, jelikož již přešla třikrát po 

přeslici.“
154

 Ne všechna pravidla však upřednostňovala muže; výjimky známe i na opačnou stranu. 

Tak například Grágás uvádí, že pokud provdaná dcera zemře bezdětná, „její matka si může vzít 

tolik majetku, kolik jí dala z domova, a k tomu mundr bez úroků. Ona a její děti dostanou tento 

majetek přednostně před otcem.“ Krom toho ti, kteří přispěli na věno, si v takovém případě mohli 

vzít svůj podíl zpět.
155

 Zákony Frostaþingu zase ve výčtu, který zde pro zajímavost uvádím, určují, 

jaké zboží měla dívka získat z dědictví po matce, ačkoliv primárním dědicem byl dívčin bratr. Byly 

to: „všechny látky kromě plášťů z drahé látky a krom všech neporušených látek; ty vlastní bratr. Z 

šatů patří bratrovi ty lemované zlatem, chce-li je. Avšak tkané pláště a všechny závěsy na postele a 
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krajkované šaty, vyšívané látky, péřové oblečení a zimní oblečení připadnou dceři. Pokud je ve 

tkalcovském stavu předivo, pak syn získá to, co už je setkáno a dcera to, co není. Syn vlastní 

všechny podložky a povlaky na lavice, kožešinové čepice a domácí nábytek. Dcera vlastní přikrývky, 

byly-li matčiny, a syn, pokud otcovy. Dcera vlastní pět ovcí, všechna plátna a nitě, pět ovčích koží s 

rounem a husy; a syn vlastní vše ostatní. Dcera vlastní všechny truhlice na šaty, byly-li její matky. 

Dcera dostane kříž nebo brož dle vlastního výběru, nebo nejlepší šperk, není-li zlatý, ale stříbrný. A 

všechny brože, které váží jednu unci nebo méně, a jsou ze stříbra a drahých kamenů. Všechny 

nádoby, ze kterých si ženy doma připíjejí napříč síní, patří dceři, i když jsou zdobeny stříbrem. 

Stříbrné nádoby patří synovi. Dceři ať připadne jedno umývadlo, pokud není z dvojice, spojené 

řetězem; v tom případě jí připadnou obě.“
156

 

2.8.2. Ságy 

Příklad práva na odklad převzetí dědictví si můžeme ukázat na úryvku ze ságy o lidech 

z Lososího údolí: „Nyní se musíme vrátit k Bollimu. Když mu bylo osmnáct let, obrátil se na svého 

otčima a na svou matku a pravil, že si přeje, aby mu bylo vyplaceno dědictví po otci. Gudrún se ho 

zeptala, co hodlá podniknout, že na nich žádá peníze. ‚Je mým přáním,‘ odpověděl Bolli, ‚abyste mi 

namluvili nevěstu. A byl bych rád, otčíme Torkele,‘ dodal, ‚kdybys ty mi dělal námluvčího, aby se 

věc podařila.‘“
157

 

Dále si ukážeme zajímavý případ chytrého dědického podvodu ze ságy o lidech z Lososího 

údolí. Dědictví, o které se jednalo, již několikrát změnilo majitele: „Hrappův syn [a jediný 

potomek] Sumarlidi se ujal dědictví po otci, které bylo značné. Na jaře potom se usadil v 

Hrappsstadech, ale netrvalo dlouho a pomátl se a zemřel. Nyní připadlo všechno toto dědictví jeho 

matce Vígdíse, které se však do Hrappstadů nechtělo. Ujal se tedy správy celého majetku Torstein 

Surt [Vígdísin bratr]. Torstein byl již pokročilejšího věku, ale stále ještě statný a čilý.“ Příležitost 

k dědickému podvodu se naskytla o něco později, když se Torstein spolu s dalšími svými 

příbuznými utopil při ztroskotání lodi: „Zpráva o utonutí Torsteina Surta a ostatních lidí, kteří tam 

ztroskotali, se rozšířila hned široko daleko. Jakmile se ji dověděl Torkel [Torsteinův zeť], poslal 

hned pro Gudmunda, onoho muže, který se jediný z celé posádky zachránil. Když Gudmund přišel k 

Torkelovi, uzavřel s ním Torkel tajnou smlouvu, že podá zprávu o utonutí těch lidí v pořadí, jaké mu 

sám udá. Gudmund to slíbil. Potom si Torkel vyžádal od něho zprávu o tom neštěstí v přítomnosti 

početných svědků. A tu Gudmund vypověděl, že nejdříve utonul Torstein, potom jeho zeť Tórarin 

[manžel Torsteinovy dcery Ósk], po němž připadlo dědictví Hildě, Tórarinově [jediné, bezdětné] 
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dceři – ‚a pak,‘ pravil, ‚utonulo toto děvče,‘ po němž měla dědit její matka Ósk, která z nich utonula 

poslední. Takto připadlo celé jmění Torkelu Trefilovi, poněvadž jeho žena Gudríd měla dědit po své 

sestře [Ósk].“ Příbuzní Tórarinovi sice o tomto svědectví pochybují, leč Torkel nakonec lstí prosadí 

svou a majetek mu zůstane.
158

  

Dalším příkladem ze stejné ságy je spor dvou nevlastních bratrů o dědictví po jejich matce, 

Torgerdě. Torgerda, jak jsme již říkali, poté co ovdověla, zanechala svého syna na Islandu a odjela 

do Norska, kde se sama podruhé vdala. Po smrti svého druhého muže zanechala Hrúta, syna 

z druhého manželství, u příbuzných v Norsku, a vrátila se i se svým majetkem na Island, kde po 

čase zemřela a její první syn Höskuld se ujal „celého dědictví, ačkoliv polovina patřila Hrútovi.“ 

Po nějaké době se Hrút rozhodne vypravit se na Island, aby vymohl své dědictví. Bratr ho však 

odmítne a tak se Hrút usadí a spor nějakou dobu pokračuje: „Po tři zimy bydlel Hrút na Kambsnesu 

a dožadoval se na Höskuldovi podílu, ať již na sněmech nebo na jiných veřejných shromážděních. 

Činil tak s výmluvností a většinou měli lidé za to, že se dožaduje dědictví právem, i když Höskuld 

namítal, že Torgerd se provdala za Herjólfa bez jeho vědomí, ačkoliv byl podle zákona poručníkem 

své matky. A při tom zůstalo.“ Posléze dojde Hrútovi trpělivost, a rozhodne se odškodnit se 

z majetku svého bratra. To vyvolá ozbrojenou potyčku, ve které Hrút zvítězí. Höskuld nejprve 

zamýšlí odpovědět na násilí násilím, avšak na radu své ženy od tohoto záměru upustí a oba 

nevlastní bratři se usmíří a nadále spolu žijí v „nerušeném bratrském přátelství.“
159

 

Další příklad ze ságy o Egilovi, synu Skallagrímově, je podobný: Björn, syn Brynjólfův, se 

zamiluje do Tóry, okouzlen její krásou, avšak její bratr a opatrovník Tórir takovému svazku nepřeje. 

Björn proto Tóru unese a ožení se s ní bez jeho svolení. Později se jim narodí dcera Ásgerd. Za 

pomoci přátel se Björn usmíří s Tórirem a poskytne mu narovnání za únos jeho sestry. Čas plyne, 

Tóra zemře a Björn se poté znovu ožení, a se svou druhou ženou má dceru Gunnhildu. Když Ásgerd 

dospěla, vzala si Tórólfa, syna Skallagrímova. Když ten později zemře, jeho mladší bratr a hrdina 

ságy Egil se rozhodne postarat se o bratrovu vdovu: „Když přišlo jaro, oznámil Egil králi, že 

zamýšlí plaviti se v létě do Norska a ‚zvěděti, jak se daří Ásgerdě, kterou měl bratr můj Thórólf za 

ženu. Jest tam veliký majetek, já pak nevím, zdali jsou na živu některé děti jejich. Náleží mi pečovati 

o ně, jsou-li živy, a umřel-li Thórólf bezdětek, náleží celé dědictví mně.‘“ Ásgerda se svou dcerkou 

žije tou dobou u příbuzných a Egil se do ní zamiluje a posléze si ji vezme za ženu. 

Po několika letech pak zemře Björn a všechno dědictví po něm si usurpuje Önund, manžel jeho 

druhé dcery Gunnhildy. Ten má navíc mocné zastání jako přítel krále Erika Krvavé sekyry a jeho 
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ženy, královny Gunnhildy. Egil přesto věří, že se domůže spravedlnosti, a konfrontuje Önunda se 

svým nárokem, který ovšem Önund prudce odmítne na základě toho, že Björnovo první manželství 

nebylo legitimní. „Když Egil viděl, že Önund nechce přistoupiti v té věci na žádné narovnání, 

pohnal ho Egil na sněm a odevzdal záležitost tu k vyřízení zákonům Gulaþingu. […] Egil započal 

svou při tím, že žádal soudce, aby rozsoudili po zákonu v jeho při tím s Önundem. I vyložil, jaké 

důvodu má, aby se dožadoval statku toho, který náležel Björnovi synu Brynjólfovu. Pravil, že 

Ásgerd, dcera Björnova a manželka Egilova, má právo na dědictví, a že má právo na pozemky a 

požitky z nich rodem svým ve všech pokoleních, a že je vznešeného rodu v starších kolenech; žádal 

proto soudce, aby přisoudili Ásgerdě polovici dědictví Björnova, pozemky i movitý majetek. A když 

dokonal svou řeč, ujal se slova Önund: „Gunnhilda, žena má," pravil, „je dcera Björnova a Álofy, 

ženy té, kterou Björn pojal po zákonu. Jest Gunnhilda pravá dědička Björnova. Vzal jsem si všecko 

zboží, které zůstalo po Björnovi, proto, že jsem věděl, že Björn měl jen takovou druhou dceru, které 

nenáleželo děditi. Matka její byla vzata mocí a potom pojata za milostnici a ne se svolením jejích 

přátel, a vedena zem od země.“ Egilův přítel Arinbjörn poté prohlásí, že sežene svědky, kteří 

potvrdí, že jako součást narovnání mezi Tórirem a Björnem bylo ustanoveno, že sňatek se 

zlegitimizoval a že Ásgerda bude po Björnovi dědit. Když ale svědkové chtěli přísahat a vypadalo 

to, že soudci dají za pravdu Egilovi, král Erik zasáhl a þing rozehnal. Egil musí před královým 

hněvem uprchnout a celá záležitost se rozroste v krvavý boj.
160

 

2.8.3. Srovnání 

V tom, že pouze legitimní manželství zakládalo nárok potomků z něj vzešlých na dědictví, se 

zákoníky i ságy shodují. Jochensová k tomu navíc ještě dodává, že v praxi byl nemanželský původ 

dětí často přehlížen.
161

 

Také v záležitosti odkladu převzetí dědictví nevidíme mezi ságami a zákoníky rozpor, jelikož 

ačkoliv Bolli čekal o dva roky déle, než vyžadoval zákon, lhůtu pěti let od nabytí způsobilosti 

dodržel. 

V případě Torkelova dědického podvodu zde ovšem oproti zákoníkům vidíme jasnou odchylku, 

jelikož v prvním kroku by dle obou výše uvedených dědických posloupností měly dědit dvě 

Torsteinovy dcery, ovšem sága namísto toho staví na první místo jejich manžely, kteří by jako 

nepokrevní příbuzní podle uvedených posloupností vůbec dědit neměli. Není také jasné, zda by 

Tórarin z nějakého důvodu dědil přednostně před Torkelem, když byli k Torsteinovi oba ve stejném 

poměru, nebo zda Torkel nastrojil ono falešné svědectví pouze proto, aby mu připadlo dědictví celé 
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a nedělené. Sága také automaticky spojuje Gudrídin a Torkelův majetek, což ovšem může být 

opodstatněná zkratka vzhledem k tomu, že manželčin majetek s největší pravděpodobností 

spravoval (viz kapitolu o vlastnictví a nakládání s majetkem). V ostatním však již žádné rozpory 

nejsou a vidíme, že Torkel vytvořil zdání legitimity svého dědického nároku velmi obratně. 

Ve sporu Höskulda s Hrútem je předmětem sporu údajná nelegitimita Torgerdina druhého 

sňatku. Jelikož však sňatek uzavřela jako vdova a její otec už v té době nežil, bylo to provedeno dle 

zákona
162

 a Hrútův nárok byl tedy oprávněný jak podle zákona, tak podle mínění autora ságy. 

V posledním uvedeném příkladu ze ság není mezi výkladem ságy a zákoníky žádný rozpor: 

Nelegitimní manželství, které bylo později legitimizováno, a dvě dcery, které by měly dědit rovným 

dílem. Egil by se jistě byl dovolal spravedlnosti, kdyby autor ságy nechtěl zdůraznit nespravedlnost 

Erikovy vlády.
163

 

 

3. Shrnutí 

Jaký obraz postavení ženy tedy vidíme, když se na něj podíváme očima ság a očima zákoníků? 

A jaké shody a odlišnosti zjistíme porovnáním těchto obrazů? 

Zásnuby jsou podle zákoníků smlouvou mezi ženichem a opatrovníkem nevěsty, a ságy to 

potvrzují. Navíc však ságy přičítají vdovám právo zasnoubit se samy, zatímco zákon pouze říká, že 

se má brát ohled na jejich názor.
164

 Jinak neměla budoucí nevěsta ze zákona žádnou možnost sňatek 

ovlivnit. Oproti tomu v ságách se opatrovník velmi často táže ženy na její názor, a jejich reakce jsou 

rozmanité.
165

 Výše věna a mundu jsou zákonem omezeny pouze na spodní hranici, takže ze ság 

známé případy velkého věna
166

 ničemu neprotiřečí. Svatba bez platných zásnub byla podle zákonů 

neplatná a za únos nevěsty byl stanoven trest vyhnanství, což ságy potvrzují.
167

 

Překážkami svatby byla podle zákoníků chudoba snoubenců a blízké příbuzenství. Zákony 

proti incestu však byly v křesťanské době radikálně změněny rozšířením zakázaných stupňů 

příbuznosti a zavedením principu duchovní spřízněnosti, který v ságách bývá porušován.
168

 Svatba 
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se měla konat do roka od zásnub, avšak tuto lhůtu šlo prodloužit, jak vidíme i v ságách.
169

 Ty také 

uvádějí, že svatba se obvykle koná v domě nevěsty, což ale zákon nijak neupravuje. 

Rozvod, nominálně neexistující (úpravy v této oblasti jsou další velkou sférou zásahů 

křesťanství), byl povolen množstvím zákonných výjimek. Mezi těmi figurují především různé 

ekonomické důvody, dále případy vážného násilí a později přibyly i důvody vzájemné neshody a 

další. V každém případě mohl rozvod iniciovat muž i žena. V ságách jsou některé důvody rozvodu 

podobné, ale vyskytuje se zde i množství dalších důvodů, které by dle litery zákona pro rozvod 

nestačily.
170

 Na hranici jsou potom případy rozvodu kvůli (údajné) transsexualitě partnera. Ta byla 

sice zákonem zakázána, avšak neuvádí se jako důvod k rozvodu.
171

 

Majetek se při rozvodu podle zákona dělil tak, že žena si vzala zpátky věno, a pokud příčinu 

k rozvodu zavdal muž, pak i mundr. Ze společného majetku pak měla dostat třetinu, nebylo-li 

předtím dohodnuto jinak.
172

 Dění po rozvodu, popsané v ságách, tomu odpovídá. 

Rozvedené ženy a vdovy měly vlastní majetek, který mohly dle zákona pod dohledem 

opatrovníků samostatně spravovat. To jim dává potenciál, který podle ság hojně využívaly, zejména 

pokud nad nimi jejich opatrovníci z různých důvodů neuplatňovali svou autoritu. I tak si ale 

v ságách přisvojují některá práva, která jim dle zákona nepříslušela.
173

 

Mimomanželský sex, zprvu zákoníky definovaný jako mužův protiprávní čin, byl dle zákona 

přísně trestán. Ságy ho potvrzují jako poměrně běžnou součást života a vidíme, že ne vždy je v nich 

tak důsledně pronásledován.
174

 

Majetek vdané ženy spravoval podle zákoníků její muž. Vlastnictví však bylo přesto rozděleno, 

a pokud měli nějaký společný majetek, pak muž z něj měl mít dvě třetiny a žena třetinu, neřekla-li 

zásnubní či partnerská dohoda jinak. Ze ság známe případy takových dohod, které dávají ženě celou 

polovinu majetku.
175

 Právo samotné ženy nakládat s majetkem bylo velmi omezené, bez svolení 

opatrovníka prakticky nemohla obchodovat.
176

 

Opatrovník také za ženu obstarával většinu právních úkonů, což ságy potvrzují.
177

 

Dědické právo většinou staví muže o stupeň před ženy, a v případě neúplného příbuzenství 
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preferuje příbuzné z otcovy strany.
178

 Ságy se většinou drží dědických zvyklostí tak, jak je to psáno 

v zákonech. V jednom případě jsme ale svědky situace, kdy by dle zákona měly dědit dcery, avšak 

sága dědictví přisuzuje jejich mužům, což je velmi zvláštní, jelikož nepokrevní příbuzní běžně 

nedědili.
179

 

 

Vidíme tedy, že obraz, který nám dávají ságy, vyzdvihuje pozici ženy zejména v následujících 

hlavních bodech: 

- Přisuzují větší váhu ženině vůli při volbě ženicha, kde jim zákoníky žádný hlas nedávají. 

- Připouštějí více různých důvodů k rozvodu, než uvádějí zákoníky, a zobrazují rozvod jako 

věc ženám velmi dostupnou a běžnou. 

- Vyzdvihují pozici vdov a rozvedených, které často naplno využívají možností, které jim 

zákonné restrikce stanovují, a nezřídka je i překračují. 

Obraz zákoníků potom ukazuje pozici ženy jako slabou především kvůli velkému omezení 

práva nakládat s vlastním majetkem a obchodovat. Přes tyto rozdíly však musím konstatovat, že ve 

většině porovnatelných situací jsou obrazy ság a obrazy zákoníků ve vzájemné shodě. 

 

 Neměli bychom také zapomínat, že výsledkem této práce jsou pouhé obrazy, vytvořené na 

základě literárních pramenů, které však nemusí odpovídat tehdejší společenské realitě. U ság 

můžeme spekulovat o zkreslení, způsobeném předáváním v orální podobě či autorskými zásahy 

jejich pozdějšího sepisovatele. Ani zákoníky však nelze brát jako věrný odraz situace ve 

společnosti, na což dle mého názoru někteří badatelé při srovnávání zapomínají. Jak píše Byock, 

„zákon nebyl striktně daným kódem, který by všichni museli dodržovat, ale skupinou pravidel, které 

jednotlivci mohli využívat ke svému prospěchu, nebo je obrátit ke škodě druhým.“
180

 Text zákoníku 

totiž není totéž, jako širší kontext společnosti, jehož jsou zákony pouhou vnitřní součástí, nikoli 

definicí.
181

 Když se podíváme na společenský kontext, uvidíme, že omezení při nakládání 

s majetkem mohla být přehlížena,
182

 a že omezení v právní oblasti mohla způsobit prostě realita 

tehdejšího zřízení, kdy se právo muselo prosazovat vlastní silou a mnohdy to nedokázali ani 

muži.
183
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Když vezmeme v úvahu tento širší kontext, zjistíme, že obraz ság bychom měli spíše brát jako 

nadstavbu obrazu zákoníků, než jako jeho protiklad, díky čemuž bychom se mohli opřít o jejich 

četné shody a lépe pak pochopit kontext jejich rozdílů. To však už je úvaha mimo rámec této práce. 
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