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Úvod  

Hlavním smyslem této práce není jen, jak zna čí název 

přiblížit „po čátky k řesťanství na Islandu“. Nýbrž poukázat 

ranou kulturu této, v po čínajícím st ředov ěku izolované zem ě. 

Denní život prostého člov ěka v izolovaném sv ět ě nejen 

Islandu, ale i Skandinávie. Problematiku polyteismu  a víry 

předk ů. Ale též jedním z hlavních motiv ů je poukázat na st řet 

dvou naprosto odlišných sv ět ů. Sv ěta k řesťanství, plného řádu 

s vyúst ěním v Ježíše Krista. A naproti tomu je to sv ět 

Islandu, nedot čen k řesťanstvím. Národ plný ság 1  a legend, 

držící se pevn ě, zuby nehty, života. Lpícím na p řežití 

v nekone čné h ře složitého systému boh ů. Tato práce p řibližuje 

každodenní i duchovní život d ědic ů starogermánské tradice. 

Ovšem oproti p ůvodním starogermán ům, mnohem gramotn ěji 

vysp ělou. To nám ukazuje i fakt, že v pozd ějších dobách se 

islandský národ snažil všemožn ě zaznamenat svou historii od 

příchodu z Norska a r ůzných kout ů Skandinávie na pustý a 

opušt ěný ostrov, až po pokusy o budování samostatnosti ve  

sv ět ě pln ě propojeném k řesťanstvím. A to vše nám dokumentuje 

pomocí p říb ěhů – ság. Prvotní po čátky Islan ďanů o 

dějepisectví jsou vlastn ě reakcí na stále více se rozpínající 

křesťanství a pokus uchránit p ůvodní kulturu, náboženské 

zvyklosti a život pro budoucí generace. Až tedy p říchod 

křesťanství na Island byl hlavním motorem pro sepisování  ság 

a legend o pohanském sv ět ě. Do té doby toho nebylo t řeba, vše 

se p ředávalo ústní tradicí. V této práci se tedy p ředevším 

zaměřuji na souboj mezi hrdým pohanstvím a novým „ob řím 

kolosem“ k řesťanstvím. P ři čemž jedním z nejd ůležit ějších 

materiál ů v této práci pro m ě budou ságy. Ty nám dochovaly 

nejen život hrdin ů a král ů, ale i velmi podrobn ě popisují 

život prvních p ěti biskup ů
2  na Skálholtu 3  v letech 1056 – 

                                                           
1  Sága je od slova segja  – říkat, které ozna čovalo jakékoliv vypráv ění, 
jak psané tak i ústní. Jde o specificky islandský p ojem. 
2  Ságy o biskupech nabývají n ěkdy sice hagiografického rázu, v zásad ě 
však jsou zna čně histori čt ější než rodové ságy. 
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1176. Pro nás jsou velmi d ůležité Ságy o Islan ďanech od 

Sturly Thórdarsona 4 , takzvané rodové ságy a Knihy o 

Islan ďanech 5  ze 13. století. T ěchto čty řicet (nepo čítáme-li 

takzvané Íslendingathaettir 6 , zachované v Ságách 

královských 7)  p říb ěhů nám p řibližuje období prvních osadník ů, 

od záboru zem ě, až po založení Althingu 8 . Ovšem v ěrohodnost 

t ěchto p říb ěhů není všemi odborníky textové a d ějinné kritiky 

přijímána pozitivn ě. A stále ješt ě z ůstává otázkou, zda do 

ság neproniklo mnoho jiných reálií. P ředevším z doby ohrožení 

a zániku nezávislosti. 9 

 

  

                                                                                                                                                                                
3 Biskupství na jihu Islandu. 
4 Sturla Thórdarson (1214-1284) – Islandský politik, historik a básník. 
Hlavním jeho dílem je Sága o Islan ďanech ( Íslendingasögur ), v níž 
kroniká řským zp ůsobem lí čí p ředevším islandské d ějiny své doby. 
5 Kniha o Islan ďanech (Íslendingabók), a utorem je Ari Torgilsson, řečený 
Moudrý. 
6 Thaettir  – doslova „prameny“ či „praménky“. V této souvislosti jde o 
samostatné p říb ěhy vkládané do ság. 
7 Královské ságy  – ságy o norských králích. Histori čt ější než rodové ságy  
i než ságy o biskupech.  Osou d ěje je v nich vláda p říslušného krále. 
8  Thing, althingi - bylo lokální shromaždišt ě lidu, mající soudní 
pravomoc. Althing  byla obdoba thingu  v celoislandském m ěřítku. Jakýsi 
sněm, který zasedal každoro čně v červnu na míst ě, zvaném Thingvellir, od 
roku 930 do roku 1800. Viz. Kapitola 4. Politika na  Islandu – Althing. 
9 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu . Praha: Lidové noviny, 2001, str. 20. 
Helena Kade čková (nar. 1932) je docentkou severských literatur na 
Filozofické fakult ě Univerzity Karlovy v Praze. Vystudovala germanisti ku 
a nordistiku na této fakult ě a islandštinu na univerzit ě v Reykjavíku. 
Zabývá se výzkumem a p řekládáním norské a islandské literatury. Zvláštní 
pozornost v ěnuje mytologii a skandinávskému st ředov ěku. Z nejstaršího 
severského písemnictví p řeložila Ságu o Ynglinzích , Eddu Snorriho 
Sturlusona a Příb ěh Amleta , prince jutského z dánské kroniky Saxa 
Grammatika. Je nositelkou norského Řádu sv. Olava a islandského řádu 
získaného za rozvoj islandské kultury v zahrani čí. 

 



- 9 - 

 

1.  Náboženská a politická situace ve 
Skandinávii v 9. - 11. století  

 

1.1  Norsko 

Nejv ětší vliv na Island m ělo Norsko. Nejen politicky, 

obchodn ě, ale i v otázce náboženství. P řece jen v ětšina 

populace na Islandu byli p ůvodem Norové. První zmínky o zemi 

na severu, odkud na civilizovanou Evropu podnikají loupeživé 

nájezdy seve řané, máme z konce 8. století. Do Norska se 

křesťanství dostávalo postupn ě p řes Dánsko, ale i p řes 

kolonie v k řesťanských zemích. Popud k p řijetí k řesťanství, 

jak už to ve vysp ělých zemích st ředov ěku bývá, vzešel od 

panovník ů. Mnoho panovník ů uchovávalo dobré vztahy 

s anglickými králi a také se tam nechávali k řtít. Ší ření 

křesťanství v Norsku pak používali spíše jako sou část boje o 

moc. Díky ságám, básním skald ů a p ředevším díky 

Heimskringle 10 ,  víme o panovnících a život ě v Norsku mnohé. 

V podstat ě prvním k řesťanským panovníkem v Norsku byl Hakon 

Dobrý (934-961) 11 , syn sjednotitele Norska Haralda 

„Krásnovlasého“ Hálfdanarsona 12 . Podle pov ěsti dostal Harald 

přízvisko „Krásnovlasý“ z toho d ůvodu, že složil slib. Slib, 

v kterém praví, že dokud nedobude celé Norsko, nebu de si 

st říhat, ani česat vlasy. Tuto legendu ovšem sou časná 

historická v ěda zavrhla 13 . Hakon vyr ůstal na dvo ře anglického 

krále Aethelstana 14 . Tam se jako první norský král nechal 

také pok řtít a k řesťanské zvyky a víru se pokusil pozd ěji 

přenést i do své zem ě, le č bez úsp ěchu. Pohanský lid se 

vzbou řil a vyhnal k řesťanské kn ěze pry č. Král se poté vrátil 

                                                           
10  Heimskringla – autorem je Snorri Sturluson, sepsal ji kolem roku 1 230. 
Stala se nejd ůležit ějším pramenem k nejstarším d ějinám Norska.  
11  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 42-43. 
12  Harald „Krásnovlasý“ Hálfdanarson se jako první vi kinský král pokusil 
o sjednocení Norska. Vít ězství mu zajistila bitva u Hafrsfjordu roku 872. 
13  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 26. 
14  BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 143. 
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pro klid v zemi zp ět k pohanství. Poty čky se sousedními Dány 

byli velmi časté a p ři jedné takové, v bitv ě u Stordu roku 

960 král Harald padl 15 . Velkou osobností v rašení cesty 

křesťanství byl král Olaf Tryggvason 16 . O život ě tohoto 

legendárního krále je napsáno nejvíce latinských a 

islandských legend. Podle názoru Adama Brémského by l Olaf 

první, kdo do Norska p řinesl k řesťanství. Jeho vláda se již 

velmi dotýkala i Islandu. Olaf se ujal názoru, že p ohanství 

je t řeba úpln ě vymýtit. Pronesl myšlenku, že je t řeba, aby se 

všichni obrátili ke k řesťanství. Nechal se pok řtít v Anglii a 

odtamtud si p řivezl biskupy na ší ření k řesťanství. Za pomoci 

násilí a mu čení p řivedl k řesťanství do Norska a na Island. 

Roku 1000 ho na mo ři p řepadli všichni jeho odp ůrci a v bitv ě 

u Svolderu 17  Olaf údajn ě sko čil do mo ře a utopil se, aby se 

vyhnul potupné porážce a smrti. Po jeho skonu nasta la op ět 

doba náboženské svobody. V Norsku se tedy pov ětšinou st řídalo 

křesťanství s pohanstvím podle zrovna vládnoucího panovn íka. 

Až velkým a uznávaným k řesťanským králem se stal Olaf 

Haraldsson řečený „Tlustý“ (1015-1028) 18 , který byl pok řt ěn 

v koloniích v Anglii či Normandii. Pozd ěji získal namísto 

přízviska „Tlustý“, p řízvisko nové „Svatý“. V podstat ě 

prosadil k řesťanství do celého Norska. Povedlo se mu 

ustanovit v Norsku první zákony z moci krále 19 . Za jeho vlády 

se pln ě ujalo nové náboženství i na Islandu. Církev ho po 

jeho smrti ihned prohlásila za sv ětce a kult svatého Olafa 20 

se stal v utvá ření Norska jako státu velmi podobným postav ě 
                                                           
15  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 27. 
16  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 105. 
17  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 28. 
18  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 44-45. 
19  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 29. 
Zákony prosadil kolem roku 1020 na sn ěmu v Mosteru ve Vestlandu. Jednalo 
se o tzv. k řesťanský zákon o základních povinnostech k řesťanů a o 
povinnostech sedlák ů stav ět a udržovat kostely. 
20  BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 153. 
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svatého Václava v Čechách. Takzvaný „v ěčný král“ se stal 

ikonou pro pozd ější panovníky a jeho jménem byli pomazány i 

nejstarší zákony. Další norští králové již p řevzali po Olafu 

Haraldssonovi k řesťanskou víru a považovali se za k řesťanské 

panovníky s povinností rozší řit k řesťanskou víru po celé 

Skandinávii. Kult svatého Olafa sice urychlil a usn adnil 

přechod prostých lidí ke k řesťanství, ovšem pohanství se 

nepoda řilo vymítit docela. Spíše se povedla splynutí staré ho 

náboženství s novým. Na vrcholu byl vít ězný Kristus, který 

porazil staré bohy, ale ti stále z ůstávali v pov ědomí 

prostého lidu. Nejvýše p řevzali k řesťanští sv ětci funkce a 

úlohy starých božstev.  

1.2  Dánsko 

Název Dánsko či Danmark  se nám poprvé objevuje až kolem 

roku 890 21 . Ovšem nejednalo se o název n ějaké říše, spíše jen 

o kus území. Slovo mark totiž znamená hrani ční oblast. 

Franský král Ludvík Pobožný 22  byl znám svou horlivostí ke 

křesťanství a tak nebylo divu, že roku 831 dal založit 

arcibiskupství v Hamburku 23  pro slovanský a germánský sever. 

Z Hamburku za čali proudit r ůzné misie i do Skandinávie. 

Hlavn ě tedy do Dánska, které bylo v baltské oblasti nejbl íže. 

Tyto misie moc úsp ěchů nesklidili. Dokonce roku 845 24  byl 

Hamburk Vikingy vypálen a arcibiskupství se st ěhovalo do 

Brém. Až v 10. Století Jind řich I. Ptá čník 25  porazil Dány, 

kte ří svými výpady ohrožovali sever N ěmecka. A k řesťanství se 

                                                           
21  BUSCK, S. - POULSEN, H. a kol. Dějiny Dánska . Praha: Lidové noviny, 
2007, str. 15. 
22  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 23. 
23  BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 87. 
24  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela. P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 62. 
Adam Brémský neboli Adam Bremensis byl teolog, kron iká ř a rektor školy 
v Brémách. Spolupracovník arcibiskupa Adalberta v b rémsko-hamburské 
arcidiecézi. Jeho dílo Činy biskup ů hamburského kostela  se skládá ze čty ř 
knih, p ři jejichž psaní vycházel ze studia pramen ů, z autopsie či 
vypráv ění. Čtvrtá kniha je ojedin ělým geografickým a historickým dílem 
své doby, pojednávajícím o severní a st řední Evrop ě.  
25 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 53-54. 
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mohlo zapo čít rozši řovat skrz Dánsko na sever. Dopomohl tomu 

i Harald Modrozub 26  či „Modrozubý“ (970-987) z Jellingu 

v Jutsku. Nechal totiž, na po čest svých rodi čů, vzty čit 

v Jellingu runový kámen s vyobrazením Krista vprost řed 

vikinského zví řecího ornamentu s nápisem: „a u činil z Dán ů 

křesťany.“ 27 . Ovšem Harald ův život ukon čila vzpoura jeho syna 

Svena Tveskaega (Vidlí vous), který pomocí nábožens kého, tedy 

pohanského p řevratu získal korunu pro sebe 28 . Po n ěkolika 

porážkách od sousedních Slovan ů se nakonec Sven p řiklonil ke 

křesťanství. Byl to op ět spíše politický krok vým ěnou za 

podporu vojsk z n ěmecké říše. Jeho syn Knut Veliký, vládce 

Dánska, části Norska a Anglie se již hrd ě hlásil ke 

křesťanské ví ře, ovšem víra v Krista se zdála stále být pouze 

záležitostí aristokracie 29 . Dánští vládci vid ěli, že proti 

německé a franské říši již vojensky nedosta čovali. Proto po 

vzoru svých jižních soused ů pot řebovali modernizovat svou 

říši. A nejsch ůdnější cesta vedla p řes p řijetí jejich 

monoteistické víry, tedy k řesťanství. Museli najít cestu jak 

novou víru rozší řit mezi prostý lid. Za vlády krále Svena 

Estridsena (1047-1076) se po čal nový vztah církve 

s královskou mocí. Rozd ělila se moc nad obyvatelstvem na 

sv ětskou a duchovní. P ři podpo ře z říšské církve se nakonec 

křesťanství v Dánsku uchytilo a zakládaly se první 

biskupství, pod řízená arcibiskupství v Brémách. Krále Svena 

zmi ňuje Adam Brémský, jako jednoho ze svých informátor ů 

v knize Činy biskup ů hamburského kostela 30 . Díky n ěmu, víme 

mnoho o p řeživších pohanských zvycích na území Dánska v 11. 

století, ale i o panujících králích v Norsku, Švéds ku a 

                                                           
26  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela. P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 81-86.  
27  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 23. 
28  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 15. 
29  BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 92-93. 
30  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela. P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 170-171.  
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Slavanii 31 . Sven byl totiž veliký znalec genealogií 

královských rodin a historie. V roce 1103 se církev  v Dánsku 

osamostatnila 32  a založila arcibiskupství v Lundu, pod jehož 

pravomoc spadaly kostely ve Švédsku a na Islandu 33 . Dánsko i 

nadále z ůstalo hlavní silou pro ší ření k řesťanství po zbytku 

Skandinávie. 

1.3  Švédsko 

I když Švédsko z po čátku nem ělo takovou politickou moc 

jako jeho sousedi Dánsko a Norsko, tak se z p ůvodn ě n ěkolika 

na sob ě nezávislých kmen ů zformovalo v moc, s kterou se 

rozhodn ě muselo po čítat. Podle st ředov ěkých p ředstav bylo 

Švédsko vytvo řeno spojením dvou kmen ů, Sve ů a Geat ů
34 . Ovšem 

veškeré v ětší znalosti, jež máme, jsou pouze mlhavé. 

Z archeologických nález ů můžeme potvrdit n ěkolik v ětších 

budov, roztroušených po okrscích Švédska, které nej spíše 

sloužili jako centra obchodu, kultu a právních setk ávání. 

Důležitým obchodním st řediskem a k řesťanským centrem se stala 

Birka 35  u jezera Mälaren ve st ředním Švédsku. Ovšem jen do 

poloviny desátého století, poté se p řesunulo královské m ěsto 

do Sigtuny a Birka z ůstala opušt ěna. Náboženským centrem 

v podstat ě pro celou Skandinávii byla Uppsala 36 . Hlavní 

královská moc se držela kultu a soust ředila se v Uppsale, 

pozd ěji s p říchodem k řesťanství se za nové hlavní královské 

město považovala Sigtuna. K velkému ší ření k řesťanství po 

                                                           
31  Slavanií byla nazývána u Adama Brémského veškerá o blast východn ě od 
Saska. Tedy oblast obývána p řevážn ě Slovany, jak p řivedené ke 
křesťanství, tak i pohany. 
32  BUSCK, S. - POULSEN, H. a kol. Dějiny Dánska . Praha: Lidové noviny, 
2007, str. 28. 
33  BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 103. 
34 Tamtéž, str. 179-180. 
35  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 33. 
První misii do Birky vedl kolem roku 830 svatý Ansg ar, arcibiskup 
Hamburský (pozd ěji Hambursko-Brémský), nad řízený Adama Brémského. V Birce 
bylo založeno biskupství, ale po p řest ěhování královského dvora do 
Sigtuny, se p řesunula i obchodní stezka a Birka z ůstala po roce 900 zcela 
opušt ěna. 
36 BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 208. 
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oblasti Švédska došlo kolem roku 1000 37 . Prvním k řesťanským 

králem se stal Olaf Skötkonung 38 . Pomocí s ňatkové politiky 

uzav řel silná spojenectví se svými sousedy. Jednu dceru 

provdal za norského krále Olafa Haraldssona a druho u za krále 

Jaroslava z Novgorodu. Tím utvo řil alianci stát ů proti 

rozmáhajícímu se vlivu Dánsko-anglického impéria Kn uta 

Velikého 39 . Jako sv ůj velký k řesťanský krok cht ěl v první 

polovin ě jedenáctého století zni čit pohanský chrám v Uppsale, 

ale opozi ční hnutí bylo siln ější a nakonec musel uprchnout. 

Tato událost vyprovokovala ve Švédsku první velké o dbojové 

hnutí za pohanské hodnoty. Do zem ě pronikaly misie od jeho 

křesťanských soused ů, tedy z Norska, Dánska, z Rusi a od 

vzdálen ějších soused ů z Anglie. N ěmecká misie pronikla na 

Švédské území pozd ěji (krom ě Birky) a mnoho nepochodila, 

protože v zemi již bylo usídleno mnoho jiných misio nářů. Nová 

víra se v zemi usídlila bez n ějakého v ětšího p řisp ění ze 

strany panovnické moci. I když Švédští králové byli  v ětšinou 

pok řt ěni, nejsou zmínky o jejich snažení rozší řit k řesťanství 

po celé zemi.  

  

                                                           
37 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 184. 
38 Tamtéž, str. 186. 
39  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 32. 
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2.  Osídlování Islandu 
 

2.1  Země zadarmo 

První p říchozí na Island z řad Seve řanů byli jen 

pr ůzkumníci, či se na ostrov dostali jen neš ťastnou náhodou a 

museli na n ěm chvilku setrvat. Jsou o nich nap říklad známky v 

Knize o záboru zem ě. 40  Byli to t ři výpravy. A všechny 

v podstat ě nov ě objevenou zemi vychvalovaly. Jeden návšt ěvník 

dokonce prohlašoval že, tam z každého stébla trávy kape 

máslo. 41 O ostrov ě Thule 42 se zmi ňuje i Pytheas Marseilleský 43. 

Říká, že na ostrov ě vzdáleném šest dní plavby na sever od 

Británie jsou za doby letního slunovratu nep řetržité dny a 

v dobách zimního slunovratu je to zase naopak. Neob ydlený 

ostrov jménem Thule zmi ňují i irští mniši kolem roku 825, 

kte ří na ostrov odjížd ěli trénovat svá asketická cvi čení 44 . 

Jako o úpln ě prvním p řist ěhovalci či záborci na Islandu 

shodn ě mluví jak Kniha o Islan ďanech , tak i Kniha o záboru 

země. Je jím jistý nor Ingólfur Arnarson 45 , který se na 

ostrov p řesídlil poté, co musel svému jarlovi v Norsku 

odevzdat všechny své pozemky. Stal se tak vlastn ě 

nejslavn ějším Islan ďanem. Jeho p říjezd na Island je sporný. 

Buďto roku 874 (podle Knihy o záboru zem ě), nebo roku 870 

(podle Ariho 46 ) Ovšem nep řesnost v datu nemá na tuto událost 

nejmenší vliv. Po n ěm na Island za čalo proudit obrovské 

množství nových osadník ů. A ť již ute čenc ů z Norska (v ětšinou 

přišli ve staré vlasti o majetek a o p ůdu, kterou jim zabavil 
                                                           
40 Kniha o záboru zem ě (Landnámabók) – autor neznámý. 
41 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 28. 
42 D řív ější ozna čení Islandu. 
43  Pytheas Marseilleský (Massiliensis) byl řecký mo řeplavec z 3. stol. 
př. n. l., který se plavil v severním Atlantiku. Jeho  zprávy o cest ě na 
Thule uvádí Plinius Starší v Naturalis historia , odkud je p řevzali další 
auto ři. 
44  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 9. 
45  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
51. 
46 Ari Torgilsson řečený Moudrý (1067–1148) – Kn ěz a historik, první 
islandsky píšící historik. Autor Knihy o Islan ďanech , kterou položil 
základ ke kritickému staroislandskému d ějepisectví v národním jazyce. 
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místní jarl, nebo to byli čist ě nepohodlné osoby a museli 

urychlen ě odjet pry č
47 ), což byli pov ětšinou oby čejní farmá ři 

a hospodá ři. Tak i jarlové, kte ří se stali nepohodlní svými 

názory, či nesouhlasili s politikou tehdejšího sjednotitele a 

krále Norska Haralda „Krásnovlasého“ Hálfdanarsona 48 . Nové 

vlny osídlenc ů p řiplouvali na Island nejen tedy z Norska a 

sousedních zemí, ale byli tam i Skandinávci z porob ených 

částí Skotska, Irska a Británie. B ěhem šedesáti let se na 

Island vydalo údajn ě 25-40 tisíc (n ěkteré studie ukazují až 

250 000) lidí 49 . Hlavní složkou nov ě vzniknuvšího 

obyvatelstva Islandu p řevážn ě tvo řili zem ědělci a hospodá ři, 

tedy bóndi 50 . Lidé se na Island st ěhovali p řevážn ě kv ůli 

vidin ě „nové zem ě zadarmo“. P řijížd ěli v ětšinou ve skupinách 

po 20-30 osobách. Ovšem je nutno ješt ě p řipo číst, že mnozí si 

s sebou p řivezli ješt ě spoustu materiálu a hospodá řských či 

domácích zví řat. Ale také mnoho nových osídlovatel ů doufalo, 

že bude všeho v nové zemi dostatek. Proto prodali v še, co 

měli ve staré domovin ě a z pen ěz si zakoupili plavbu 

s n ějakým bohatším záborníkem který vlastnil lo ď. Poté se 

spoléhali na naplavené d řevo a trosky. Roz čarování bylo 

veliké, protože vnitrozemí ostrova bylo neobyvateln é. Horské 

masivy a lávová údolí. Kdo se nezvládl sám zajistit , v ětšinou 

se stal pracujícím pomocníkem u bohatších soused ů. Nejvíce 

území vlastnili logicky první záborci. Ovšem i ti k upodivu 

přenechávali p ůdu (v ětšinou tu, co nezvládali využít) 

pozd ějším p řist ěhovalc ům. Neví se, jestli za ni nov ější 

nájemníci museli platit, či se uvázat k protislužb ě. Do 

velikosti pozemku za čal pozd ěji mluvit i král Harald. Podle 

něj si každý m ůže zabrat jen tolik p ůdy, kolik jí se svou 

posádkou obejde za den s ohn ěm. Žena se musela spokojit 

s územím, které sta čila obejít s dvouro ční krávou za jeden 

                                                           
47  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 53. 
48 Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 9. 
49 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu . Praha: Lidové noviny, 2001, str. 29. 
50 Svobodní sedláci. 
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jarní den od východu do západu slunce. Zajišt ění si p ůdy 

ohněm byl sakráln ě-právní úkon, který m ěl velmi staré ko řeny 

a záborci ho užívali už p řed královým na řízením. 51 I když byli 

někte ří záborci skandinávského p ůvodu, ale narozeni 

v Británii, Skotsku či Irsku, m ěli n ějaké pov ědomí o 

křesťanství a ur čit ě k řesťanské otroky. Na Islandu o tom 

nebylo zmínky a hlavním náboženstvím byli norské tr adice, 

uctívání pantheonu severských božstev a kultura Vik ing ů. 

Hlavním jazykem byla dánština, respektive nebyla hl avní, ale 

v podstat ě jí každý rozum ěl 52 . Choval se dobytek, p řevážn ě 

ovce kv ůli vln ě a p ěstoval se rybolov, velmi často se lovili 

velryby 53 . Vikinské nájezdy do Evropy už byli jen ob časné. 

Hlavní vývozní materiál byla vlna a pozd ěji i síra. Domy byly 

stav ěny dle norského vzoru s hlavní podlouhlou budovou 

s velkou místností sloužící jako kuchyn ě, místo pro setkávání 

s hosty a obytný pokoj. Stav ělo se p ředevším z rašelinových 

cihel. D řevo bylo moc vzácné a kamen ů se užívalo jen 

výjime čně a to spíše pro základy 54. 

2.1.1  Vikinské výpravy 

Island byl pohanskou zemí, ovšem jist ě byli Islan ďané i ve 

styku se sv ětem nepohanským, tedy k řesťanským. Bu ďto na 

křesťany narazili již na dobyva čných výpravách do Evropy, 

převážn ě do Británie a Francie. Ale jist ě také p ři obchodních 

cestách. Ony totiž dobyva čné výpravy byli spjaté rovnou i 

s obchodní výpravou. Vikingové z oblasti Švédska sm ěřovali 

své cesty sm ěrem na východ. Tedy do Pobaltí, Finska a Ruska. 

V Pobaltí byla snaha vybudovat op ěrné body a obchodní 

stanice. Jistý švédský král Erik (882) prohlašoval za část 

                                                           
51 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 32. 
Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 52. 
52  BUSCK, S. - POULSEN, H. a kol. Dějiny Dánska . Praha: Lidové noviny, 
2007, str. 15. 
53  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 48. 
54  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 54-55. 
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svého království i Estonsko a Kuronsko 55 . Skrze Rusko se po 

velkých řekách dokázali dostat až k Ca řihradu či dokonce p ře 

Kaspické mo ře do Bagdádu 56 . Dánové a Norové sm ěřovali 

ponejvíce k Británii a do Francie. Ovšem podél pob řeží 

západní Evropy a skrz Gibraltar dopluli i do Špan ělska a 

Itálie. Údajn ě jako první seve řan, se nechal pok řtít slavný 

Viking Rollo 57 . Nejspíše Nor, který dlouhá léta okupoval 

severní b řehy Franské říše 58  a usídlil se po obou b řezích 

řeky Seiny (v oblasti dnešní Normandie) a dostal ji roku 911 

jako léno od Franského krále Karla III. „Jednoduché ho“ 

Pros ťáčka 59 . Aby již nepokra čoval s nájezdy hloub ěji do 

vnitrozemí. Zase naopak k řesťanský sv ět jako první zmínku o 

setkání se seve řany, s Vikingy, datuje do roku 793. Kdy byl 

přepaden a vyplen ěn klášter na Lindisfarne 60 , ostrov ě na 

severovýchod ě Anglie. Zpo čátku byli výpravy pouze nájezdy 

s vidinou lehkého zisku, protože kláštery nem ěly žádné 

ozbrojence, kte ří by je hlídali. Nájezdy za bohatstvím se 

postupn ě měnili v pokusy o kolonizaci zabraných území. 

Například již zmín ěný Rollo a jeho dar Normandie, dále se 

podnikaly výpravy do východního Pobaltí. V Rusku se  zakládaly 

obchodní stanice. A z nejv ětší části se budovali kolonie 

v Anglii. Kdy se dokonce v 10. století útoky spojen ých sil 

Dánských a Norských nájezdník ů vystup ňovali až k placení 

Danegeldu 61 . V ětšinou tedy m ělo následovat klidné období bez 

nájezd ů a smír. Ovšem tento poplatek nebyl Anglii moc plat ný, 

protože seve řané v t ěchto útocích pokra čovali i nadále. 

Přešlo to až ke snaze uzurpovat si anglický tr ůn, což se 

nakonec i povedlo. Roku 1013 se na tr ůn dosadil král Sven 

                                                           
55  ŠVEC, L. - MACURA, V. - ŠTOL, P. Dějiny pobaltských zemí . Praha: 
Lidové noviny, 1996, str. 19. 
56  JUTIKKALA, E. - PIRINEN, K. Dějiny Finska . Praha: Lidové noviny, 2001, 
str. 20. 
57 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 25. 
58  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 67. 
59  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 15. 
60 Tamtéž, str. 14. 
61 Poplatek za ukon čení boj ů a drancování na území Anglie. 
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Vidlí vous 62 a poté vládl jeho syn Knut Veliký. Jeho říše 

obsahovala Anglii, Dánsko, Norsko a část Švédska 63 . Ovšem 

království nem ělo pevné základy, Knut vládl p ředevším 

námořně. Angli čané se op ět zmocnili tr ůnu roku 1042 po smrti 

Hardeknuta, syna Knutova. Tyto vikinské výboje mají  ale i za 

následek objevení Islandu a r ůzných severních ostrov ů. Jako 

jsou nap říklad Orkneje, Shetlandy, Hebridy a samoz řejm ě i 

Grónsko a v neposlední řadě Amerika. Dodnes není jisté, jak 

se Vikingové po oceánu pohybovali. Nejspíše vlastni li n ějaký 

nerost, kterým bylo vid ět i p ři zamra čené obloze slunce, či 

dokázali kombinovat postavení slunce a hv ězd 64 . K velkým 

výpravám došlo v letech 1102 a 1108-1110. Ovšem to již nebyli 

výpravy vikinského rázu. Norský král Sigurd Jorsalf are 65  se 

nejprve roku 1102 ú častnil k řižácké výpravy za dobitím 

Jeruzaléma 66 . A po t řech letech boj ů ho úsp ěšně dobyli. Mezi 

lety 1108-1110 67  po bojích s Araby ve špan ělských vodách u 

Gibraltaru se p řipojili ke k řižáckému vojsku a pomohl 

osvobodit od pohan ů Sidon. 

2.2  Kolonie v Grónsku 

Jako objevitele dalších ostrov ů v ságách jmenují 

Gunnbjorna, syna Ulfa Vrány 68 . Ostrovy, které objevil, nazval 

jako objevitel svým jménem, tedy Gunnbjornovi, byli  to 

pravd ěpodobn ě ostrovy na východním pob řeží Grónska. Pro nás 

je ovšem mnohem d ůležit ější postavou jistý Eirík Zrzavý 69 . 

Ten kv ůli n ěkolika vraždám byl odsouzen k vyhnanství nejprve 

z Norska a z toho samého d ůvodu byl pozd ěji vyhošt ěn i 

                                                           
62  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 15. 
63  BUSCK, S. - POULSEN, H. a kol. Dějiny Dánska . Praha: Lidové noviny, 
2007, str. 19. 
64 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 64. 
65 P řeloženo ze staroislandštiny – poutník do Jeruzaléma , nebo K řižák. 
66  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 30-31. 
67 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 162-163. 
68 Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 25 
69 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 58. 
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z Islandu 70 . On sám byl sice pohan, ovšem manželka a synové 

byli již k řesťané. V Sáze o lidech z Eyru  se píše, že Eirík 

odjel osídlit Grónsko čtrnáct zim p řed p řijetím k řesťanství 

na Islandu. Tedy by se dalo po čítat, že první stálejší 

kolonie v Grónsku vznikla kolem roku 986 71 . Ostrov nazval 

Groenland, tedy Zelená zem ě
72 . Doufal, že toto jméno p řivede 

houf p řist ěhovalc ů toužících po nové volné p ůdě. Spolu 

s p říjezdem nových obyvatel byla založena dv ě sídlišt ě, 

východní a západní 73 . V Grónsku za čalo s novou kolonií 

postupn ě vzkvétat i k řesťanství. Byl postaven první kostel 

v Eiríkov ě fjordu 74  a stará víra se pomalu vytrácela. 

Upustilo se od poh řbu žehem a za čalo se poh řbívat do zem ě, 

kterou posv ětili kn ěží. Až pak dokonce roku 1126 bylo 

založeno biskupství v Gardaru a jmenování biskupa p ro Grónsko 

se stalo tradici až do roku 1500, i když styky s Gr ónskem již 

dávno vyprchali 75. 

2.3  Objevení Ameriky 

Adam Brémský zmi ňuje z údajn ě spolehlivé zprávy Dán ů, že 

za Islandem je v oceán ě, krom ě tehdejších p ředstav o 

nekone čném ledu a temnot ě, ješt ě jeden ostrov nazvaný 

Vinland 76 . V ságách se píše o výprav ě syn ů Eiríka Zrzavého, 

která si dala za úkol zmapovat tu podivnou zemi pln ou les ů a 

neznámých plodin 77 . Tuto zemi nazvali Markland 78  a Vínland 79 . 

                                                           
70  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 28. 
71  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
79. 
72 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 59. 
73  HELLE, K. (ed.) The Cambridge History of Scandinavia – Volume I. 
Prehistory to 1520 . United Kingdom: Cambridge Univesity Press, 2008, str. 
211. 
74  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
34. 
75 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 60-61. 
76  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 220. 
77  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
36-41. 
78 Markland – lesnatá zem ě (ze staro-islandštiny), nyní Labrador. 
79 Vínland – zem ě vína (ze staro-islandštiny), nyní Newfoundland. 
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Jejich výprava navázala kontakt s místními Skraelin gy 80 . I 

když si jazykov ě nerozum ěli, nic nebránilo tomu zapo čít 

obchodovat. Seve řané sm ěňovali barvené látky za k ůže a 

korálky. Ovšem jednou se událo, že místní domorodci  bez 

důvodu zaúto čili na Vikingy a ty jich poté v ětšinu zabili. 

Založení nové kolonie bylo po n ěkolika poty čkách nakonec 

odsouzeno k neúsp ěchu. Seve řané seznali, že i když je zde 

dobrá zem, není v ní klidu k životu a odebrali se n a cestu 

zpět dom ů. Máme dokonce i zmínku že do Vinlandu plul roku 

1121 i první Grónský biskup Eiríkur Gnúpsson 81.  

                                                           
80 Skraeling – ozna čení p ůvodních obyvatel, indián ů nebo Inuit ů. 
81 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 63. 
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3.  Původní náboženství – Nordická 
religiozita 

 

3.1  Pantheon boh ů 

Téměř vše, co dnes známe o severském (vikinském) 

náboženství vyvozujeme ze ság a legend. Nejhlavn ější pramen 

je nejspíše Edda od Snorriho Sturlusona 82 . Ovšem i ta byla 

sepsána až na p řelomu dvanáctého a t řináctého století. Tedy 

z doby, kdy na Islandu již byla pln ě p řijat k řesťanská víra a 

pohanství již tém ěř vymizelo. Ságy nám p řibližují životy boh ů 

zcela odlišné od tehdejšího k řesťanského pojetí božství. 

Bohům byly p řisuzovány lidské vlastnosti 83 . Jak dobré tak i 

zlé. Pojmenováni byli Ásové. 84 Své bydlišt ě mají v mytickém 

hradišti (uvád ěno také n ěkdy jako samostatný sv ět) Ásgardu. 

Svět se podle náboženské tradice d ělí do devíti okres ů - 

sv ět ů 85 . Skrze všechny sv ěty pror ůstá bájný strom 

Yggdrasil 86 .Ovšem oproti Ás ům se ješt ě vyskytovala druhá 

skupina boh ů. Jmenovali se Vanové 87 . Tyto dv ě skupiny boh ů 

mezi sebou vál čili, ale nakonec vše skon čí smírem. Není 

                                                           
82 Snorri Sturluson (1179–1241) – významný básník, his torik a politik 
z mocného rodu Sturlung ů. Je mimo-jiné autorem skaldské poetiky, tzv. 
Snorriho či mladší Eddy . Jeho velkým historickým dílem je Heimskringla 
(Kruh sv ěta, jsou to po čáte ční slova), lí čící kriticky d ějiny Norska od 
mytické doby do r. 1177 ( částí tohoto díla je i Sága o svatém Olafovi).  
83  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 342. 
84  Podle r ůzných zdroj ů Ásové p řišli z Asie na území Skandinávie. Mezi 
zaostalejším obyvatelstvem p ůsobili zázra čně a moud ře. Tedy se z nich 
v podstat ě stali božské osoby, došli zbožšt ění. Odtud se jim nejspíše 
zachoval název Ásové. Odvozování od Asie bylo produ ktem st ředov ěké 
islandské u čenosti. I Snorri se p řiklání ve svém díle Sága o Ynglinzích, 
že Ásové opravdu pocházejí z Ásie (viz. Edda a sága o Ynglinzích str. 
147). 
85  1. Ásgard – sv ět boh ů. 2. Midgard – sv ět lidí. 3. Álfheim – sv ět 
sv ětlých Álf ů (ochranné bytosti podobné sk řítk ům či šotk ům). 4. Niflheim 
– mlžný, ledový sv ět, který sehrál roli p ři stvo ření ostatních sv ět ů. 5. 
Múspellsheim – ohnivý sv ět. Zde bohové stvo řili z jisker nebeská t ělesa. 
Obývaný ohnivými démony. 6. Jötunheim – sv ět obr ů. 7. Helheim/Niflhel – 
říše smrti. – 8. Vanaheim – zem ě boh ů Van ů. 9. Útgard – neobydlené území 
kdesi za hranicemi Midgardu. 
86 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 52. 
Yggdrasil je bájný jasan, který údajn ě sloužil jako hlavní posvátné místo 
bohů. V severogermánské tradici p ředstavuje strom života, jakousi osu 
sv ěta. 
87 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 104. 
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jisté, jestli to byli boje dvou soupe řících klan ů božstev 

(domácí a staré - Vanové x nové a p řist ěhovalecké - Ásové) či 

pouze souboj ideologický jednotné náboženské kultur y. Ásové 

byli bojovná božstva, uctívali je tedy p ředevším Vikingové. 

Vanové byli božstva plodnosti a zem ědělství 88 . Kult byl tedy 

rozší řen mezi oby čejným lidem, sedláky a zem ědělci. Pozd ěji 

byly rozdíly set řeny a Vanové splynuli s Ásy. V severské 

mytologii se m ůžeme ješt ě setkat s mnohými dalšími bytostmi. 

Jsou to nap říklad Norny 89 , v p řírod ě žijící elfové, sk řítci a 

další bytosti, které jsou dnes sou částí lidového folkloru. 

Zde si nastíníme ty nejznám ější a nejv ětší z Ás ů a Van ů. 

3.1.1  Ódin (Woden, Wotan) 

 Jako nejstarší z Ás ů je Ódin nejvýše postavený severský 

bůh 90 . Ovšem, z ůstává lehce s podivem, že a č byl na vrcholu 

pantheonu, nebyl nejvíce oslavován (v ětší sláv ě se t ěšili 

Tór-vále čnictví s Freyem-plodnost/úroda). Proto si musíme 

klást otázku, zda byl opravdu nejvyšší b ůh 91 . Nejspíše se 

popularita a kult m ěnili podle místa a obyvatelstva. Byl 

uctíván p ředevším jako božstvo moudrosti. Ale to jen u 

bohatších vrstev obyvatelstva 92 . Prostý lid se tedy rad ěji 

obracel na jiné bohy pro prakti čt ější v ěci (bitva, dobrý 

úlovek, aby vyšel obchod, zalíbení se u dívky) než o 

moudrost. Jako o jednom z boh ů v Germánii o n ěm napsal i 

                                                           
88  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 19-20. 
89  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 392. 
Norny byli známy jako tv ůrkyn ě osudu lidí. Byli jak dobré, tak i zlé. 
Člov ěk si je mohl i n ějakým skutkem naklonit na svou stranu. 
90 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 56. 
91  Mytolog G. Dumézil, který posuzuje božstva podle s ociálních funkcí 
kultu a řadí je podle nich do troj členné struktury (oblast 1 – vláda a 
duchovní um, 2 – válka a boj, 3 – plodnost a bohats tví), se snažil 
rekonstruovat složitý vývoj ódinovského kultu a p řisuzoval mu oblast 
prvou. Odtud plyne velké množství jeho funkcí od ša manství p řes vojenství 
až po nejvyšší nebeské božstvo. 
92  KADEČKOVÁ, H. - HROCH, M. - BAKKE, E. Dějiny Norska . Praha: Lidové 
noviny, 2005, str. 20. 
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Tacitus 93  a srovnával ho s Merkurem ( Řím). A stejn ě tak jako 

Merkurovi byl i Ódinovi zasv ěcen jeden den v týdnu. Byla mu 

zasv ěcena st ředa (což v podstat ě názvem p řejal i dnešní 

anglický jazyk Wednesday - Wotansday) 94 . Ódin jezdí na 

osminohém koni Sleipnim, kterého porodil Loki v p řestrojení 

za klisnu. Vlastní také dva havrany, Hugina a Munin a, kte ří 

každé ráno obletí sv ět a zjistí, co se událo. Novinky sd ělují 

Ódinovi u snídan ě. Ob ětoval oko pro dosažení veškeré 

moudrosti 95 . Je postavou, která se nebojí tajemství a 

dobrodružství. Založil dynastii boh ů a poloboh ů. Je ke všem 

ostatním boh ům v ur čitém otcovském vztahu 96 . Sídlí v hlavním 

paláci Ásgardu, ve Valhale. Tam mu p řinášejí Valkýry padlé 

einheri 97 , ti s ním mohou v posmrtném život ě hodovat a 

připravovat se na poslední bitvu. Na konec sv ěta zvaný 

Ragnarök 98 . Což je v podstat ě v severské mytologii zánik 

sv ěta a boh ů v ůbec. 

3.1.2  Frigg 

 Manželka Ódina a znalkyn ě osudu každého člov ěka. Její 

jméno se dá p řeložit jako manželka či milenka 99 . Stejn ě jako 

její manžel je i ona doložena u západních Germán ů a je 

přirovnávána k Venuši ( Řecko). Byla bohyní manželství a 

lásky. 

 

                                                           
93  Tacitus Publius Cornelius (55-120) byl významný římský historik a 
politik. Je autorem řady významných knih, nap ř. De vita et moribus Iulii 
Agricolae  (O život ě a mravech Julia Agrikoly) a Germania.  Ovšem vrcholem 
jeho tvorby jsou Historiae a Annales , čítající zhruba 30 knih. 
V Germanii,  v jakési etnograficko-geograficko-sociologické p říru čce své 
doby, se zam ěřil na vylí čení území severní hranice Říma. Popisuje zde 
původ Germán ů, jejich jednotlivé kmeny, spole čenské z řízení, zvyky a 
náboženství. 
94  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 168. 
95  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 390-391. 
96 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 56. 
97 Doslovný p řeklad je jednotlivý bojovník. 
98  STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 92-
101. 
99  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 74-75. 
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3.1.3  Thór 

I p řesto, že je prezentován jako syn Ódina, jeho kult 

byl rozší řenější a znám ější. Tacitus ho popisuje jako Herkula 

( Řecko). Silný a odvážný mladík, který bojuje s obry a 

netvory. Slouží jako ochránce boh ů. P řezdívalo se mu 

„hromovládce“, což ukazuje podobnost se slovanským Perunem 100 . 

Symbolem mu bylo kladivo (Mjöllni). Jeho jméno je d osud známo 

jak ve vlastních jménech osob, tak i v místních náz vech 101 . 

Nejen toto nám ukazuje, že byl nejrozší řenější postavou 

severského pantheonu. Práv ě totiž znak a amulet kladiva či 

kladívka je nej čast ějším archeologickým nálezem symbolu nejen 

z Islandu, ale i z celé Skandinávie 102 . 

3.1.4  Frey 

 Nejvíce prokázaným kultem na Severu byl Frey. Zast ával 

funkci ochránce a dárce úrody, p řinášel dešt ě a slunce 103 . 

Lidé mu ob ětovali, když si p řáli klidný rok a blahobyt. Spolu 

se svou sestrou Freyjou tvo ří p ůvodní vegeta ční božstvo. 

Velmi časté vyobrazení Freye bylo se ztopo řeným údem 104 , jako 

znakem semenné síly pro dobrou úrodu. Na ten se pot é v ěšeli 

věnce z hospodá řských plodin a r ůzné jiné ob ětiny. T řebaže 

pat ří do skupiny boh ů Van ů, je vždy jmenován i jako jeden 

z Ás ů a to jeden z nejd ůležit ějších, velekn ěz v Uppsale 105 . 

                                                           
100  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 219. 
101  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 389-390. 
102 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 53. 
Známý islandský nález p ředstavoval symbiózu kladiva a k říže, tedy p ředmět 
prodejný jak pohanovi, tak i k řesťanovi.  
103  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 18. 
104 BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 208. 
105  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 70. 
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3.1.5  Freyja 

 Je asi nejznám ější z ženských bohy ň. Jako Freyovi, tak i 

jí lidé ob ětovali s úmyslem plodnosti. Byla božstvem sexuální 

lásky a často tak byla zobrazována i se svým bratrem. 

S bratrem byli p ůvodn ě nejspíše párové božstvo plodnosti 106 . 

Píše se o ní, že je nejvíce naklon ěna vyslyšet prosby 

obětník ů. D ělí se s Ódinem o padlé bojovníky, kte ří mají jíti 

do Valhaly. Je vlastn ě takovým ženským prot ějškem Ódina a 

představuje tajemnost a mystiku žen a dívek 107 . Má v Ásgardu 

vlastní sídlo Fólkvang, kam Valkýry, její vyvolené vále čnice, 

odnesou mrtvé muže. Podle jejího jména se v n ěmeckém jazyce 

dámám dodnes říká Frau = Freyja 108 . 

3.1.6  Loki 

 Loki je nejrozporupln ější postava z nordických božstev. 

Způsobuje boh ům mnoho problém ů, ale zase díky jeho 

prohnanosti, spoustu problém ů vy řeší. Hraje vlastn ě velkou 

roli ve všech d ůležitých událostech. Byl to b ůh úsko čnosti, 

hazardu a v podstat ě jsou na n ěj vázány všechny negativní 

lidské vlastnosti 109 . Byl uznáván pro svou velkou magickou moc 

a byl mistrem iluzí a p řevlek ů. Velmi hojn ě mu ob ětovali 

obchodníci. M ěl n ěkolik d ětí s r ůznými ženami. Nejd ůležit ější 

jsou t ři, které m ěl s obryní Angrbodou z Jötunheimu 110 . Byli 

to: vlk Fenri, had Jörmungand (jinak též Midgardsor m) a t řetí 

byla Hel 111 . Všichni t ři p řisp ějí ke konci sv ěta a zániku 

bohů112 , takzvanému ragnaröku 113 . 

                                                           
106  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 74. 
107  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 389. 
108 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 62. 
109  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 142. 
110 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 65. 
111 Hel je jednak název říše mrtvých a jednak jméno vládkyn ě této říše. 
112  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 388. 
113  VL ČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských nár odů.  
Praha: Libri s. r. o., 2006, str. 178-179. 



- 27 - 

 

3.2  Náboženství v b ěžném život ě 

O náboženských rituálech severských pohan ů je známo velmi 

málo. Ve Skandinávii a též i na Islandu neexistoval o nic jako 

centralizované náboženství 114 . Spíše se jednalo o místní 

komunity, které si samy ur čovaly které božstvo, je pro n ě 

nejvhodn ější. Krom ě boh ů se v podstat ě uctívala veškerá 

příroda kolem. Posvátná byla kdejaká jezírka, stromy,  kopce a 

t ůně.  Z archeologických nález ů máme r ůzné sošky, amulety a 

po celé Skandinávii a Islandu se nám dochovaly r ůzné runové 

kameny a nápisy. Ale i místní jména odkazují k poha nské 

minulosti. Podrobn ější popisy pohanských ob řadů pochází 

z doby k řesťanské. Velké svátky byly každý rok t ři. Jeden se 

konal na podzim po sklizni, jeden uprost řed zimy a jeden na 

začátku léta. Vzdal se dík boh ům za hojnost úrody, či p řežití 

zimy, ob ětovala se domácí zví řata a jalo se hodovat stylem 

sdílených pokrm ů a nápoj ů
115 . Velmi cenná je kniha Dějiny 

hamburských arcibiskup ů od Adama Brémského. Hodnotný je zde 

popis pohanské svatyn ě Uppsala 116 ve Švédsku. Údajn ě chrám 

obepínal zlatý řet ěz, který zá řil vst říc p říchozím. Popisuje 

nám zde praktiky ob ětování t řem nejvyšším boh ům severských 

pohan ů, Thórovi, Freyovi a Wotanovi. Jednou za dev ět let se 

zde slavil svátek všech švédských provincií a zú častnit se 

museli všichni. Kdo se nemohl dostavit, poslal míst o sebe 

dary, k řesťané se museli pro neú čast vyplatit 117 . Ob ětovalo se 

bohům od každého tvora mužského pohlaví dev ět kus ů. Tedy zde 

byli p řirozen ě i lidské ob ěti. Svátek se slavil po dev ět dní 

a každý den bylo ze všech druh ů vybráno po jedné ob ětin ě. Pro 

osoby vybrané jako ob ěti to nebyl trest, ale čest, velké 

                                                           
114 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 19. 
115  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 401. 
Spolustolovníci se nazývali pojmem suthnautar , což bychom mohli p řeložit 
jako „Sdílející va řené maso“. 
116  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 208-211. 
117  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 400. 
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uznání za jejich činy. Naproti tomu jsou postaveny nové 

argumenty archeolog ů a badatel ů, kte ří tvrdí že Adam si 

pohanské kultovní místo p řipodobnil ke k řesťanským chrám ům, 

že je to pouhá fikce. Opírají se o Tacita 118  a tvrdí, že 

v této dob ě ješt ě neexistovali pohanské kultovní budovy a 

profesionální kn ěží 119 . Stále však Adamovo tvrzení z ůstává i 

nadále nevyvrácené a tudíž ho považujeme za platné.  Nejv ětší 

náhled ze starých ság do prostého života obyvatel I slandu nám 

přináší část rodových ság nazvaná Sága o lidech z Eyru 120 . 

Autory či zapisovatele této ságy velmi zajímaly zvyky a 

představy jeho pohanských p ředk ů. Z vypráv ěných ság je známo, 

že lidé hojn ě v ěřili v duchy a r ůzné bytosti, zt ěles ňující 

přírodní síly. Dokonce víra v nadp řirozeno byla siln ější než 

víra v bohy. Dalo by se p ředpokládat, že lid praktikoval n ěco 

na zp ůsob šamanské magie 121 . Nap říklad hned v úvodu ságy, se 

jistý Thórólf Mostrarskegg rozhodne odjet z Norska a hledat 

št ěstí na Islandu kv ůli roztržce s králem. Nechá strhnout 

Thórovu svatyni a odveze si ji i s hlínou na které stála 

s sebou. Když hledal místo kde se vylodit a zabrat zemi, 

rozhodl se hodit sloupy z Thórovi svatyn ě p řes palubu do vody 

a řekl, že se usídlí tam, kde Thór p řižene sloupy na b řeh 122 . 

Jiný p říb ěh nám zase ukazuje proces s ženou obvin ěnou 

z čarod ějnictví. Nakonec je sice shledána nevinou, ale jako  

čarod ějnice se ukáže být její sousedka. Ta zvládne pomocí  čar 

šálit lidské oko tak, že její syn se stává nevidite lný 

nepřátel ům 123 . Celkov ě hrála žena mnohem v ětší úlohu 

v náboženském kultu pohan ů než u k řesťanství. V ságách a u 

Snorriho je spousta zmínek o ženách, které dokáží v ěštit, či 

                                                           
118  Tacitova slova o Germánech – Germania  9: „nepovažují za správné 
omezovat bohy zdmi“. 
119 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 68. 
120  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
49. 
121 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 50-52. 
122  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
51. 
123Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 74-
76. 
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číst budoucnost, ale o mužích s tímto talentem se ni kde 

nezmi ňují. Lidová pov ěr čivost byla na vysoké úrovni. Dokonce 

se i v ěřilo, že nepokojní mrtví m ůžou n ěkdy vstávat z hrob ů a 

škodit svému okolí. V ětšinou se mrtví spalovali ohn ěm, ovšem 

jsou i nálezy hrob ů. Do hrobu se k mrtvému vkládala nejen 

spousta p ředmět ů z jeho života, ale dokonce se s ním 

pohřbíval n ěkdy i dobytek. Adam Brémský tento zp ůsob 

pohřbívání p řipodob ňuje k Ind ům 124 . Bez řádného poh řbu se 

umrlec m ůže vrátit z říše mrtvých a být pro celý kraj velkou 

nesnází. O čemž nás zpravuje další p říb ěh z rodových ság 125 . 

Seveřané se smrti nebáli, byli na ni p řipraveni. V ěřili, že 

lidský osud je již p ředem dán a nelze se tomu vyhnout 126 . 

Obecně se v ěřilo, že muž, který padne bojem, či alespo ň se 

zbraní v ruce se odebere k Ódinovi do Valhaly. Ale ten který 

zemře na stá ří, utopením či na nemoc poputuje k Hel do říše 

mrtvých, kde jeho vyhlídky na nekone čnou hostinu ve Valhale 

skon čí utrpením. Mrtvé poh řbívali do mohyl, jen ojedin ěle se 

konaly poh řby pálením. Bylo b ěžné, aby muž m ěl více žen, 

dokonce všechny d ěti s nimi zplozené se po čítaly za 

legitimní. Muž mohl mít tolik žen, kolik jich mohl uživit. 

Tedy normální sedlák m ěl dv ě až t ři manželky. Bohá č oproti 

tomu kolik cht ěl. Ovšem pokud n ěkdo m ěl styk s cizí manželkou 

či znásilnil pannu proti její v ůli, byl stíhán zákonem. 

Nej čast ějším rozsudkem byla smrt 127 . Pohanství se vlastn ě 

upínalo k životu v p řítomnosti. Severští bohové m ěli lidem 

požehnat hojností všeho už za života, oproti tomu p ráv ě 

křesťanství p řišlo s myšlenkou Božího království 128 . Hojnost 

všeho dostane správný k řesťan až po tomto život ě a dosáhne 

                                                           
124  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 213. 
125  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 

98-100. 
126 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 56. 
127  BRÉMSKÝ, A. Činy biskup ů hamburského kostela . P řeložila L. Hrabová. 
Praha: Argo, 2009, str. 204. 
128 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 77. 
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toho askezí a dobrotou. Tato myšlenka byla Skandiná vc ům 

naprosto cizí a prozatím neuchopitelná. 

3.3  Písemnictví 

V k řesťanské Evrop ě 10. století se m ělo obecn ě vzato, že 

pohanské národy Skandinávie jsou v podstat ě negramotné a že 

teprve p řinesení latiny dalo základ pro n ějaké písemnictví. 

Ovšem toto není pravdou, severské národy již m ěli sv ůj 

vlastní druh písma, a to runové písmo 129 . Runa byla specifický 

znak, který byl vyryt do d řeva či kamene a sloužila 

k zaznamenání kratší zprávy či ozna čení zboží. Dodnes se 

spousta p ředních badatel ů z oblasti archeologie a 

medievalisté neshodli, zda runy sloužily jen ke kul tické 

funkci nebo i v prostém život ě. Delší souvislé texty se 

nepoda řilo nikde najít, dochovaly se nám pouze pozd ější opisy 

o tehdejším život ě zvané ságy. Ze za čátku se ságy p ředávali 

ústní narativní tradicí. Jak již dnes víme, tak v ětšina toho 

co ságy obsahují, jsou z dnešního pohledu smyšlenky . Rozbor 

co je pravda v ságách, podává Steblin-Kamenskij ve své knize 

Svět islandských ság . Podle n ěj jsou t ři druhy pravdy. 

Historická, um ělecká a synkretická. Bu ď se ságy vykládají 

jako historická v ěda (ov ěřují se chronologie, provádí se 

srovnání s jinými prameny), nebo se vykládají jako pravda 

umělecká. Zkoumá se tedy jako um ělecká literatura naší doby 

(pokládá se za výraz ideového a um ěleckého zám ěru autora). 

Ani jedna z t ěchto dvou možností nem ůže zasahovat jedna do 

druhé. Jenže tyto dv ě možnosti „pravdy“ ve v ědomí 

staroislandské spole čnosti neexistovaly. Synkretická pravda 

usiluje sou časn ě jak o p řesnost, tak i o reprodukování 

skute čnosti v celé její živosti. Je to tedy spojení, kter é je 

pro dnešního člov ěka neslu čitelné. Z tohoto d ůvodu nelze 

ur čit co v ságách pravda je a co není. 130  Ovšem pro tehdejšího 

člov ěka, který v dobách vypráv ění a tradování ság žil, byly 

                                                           
129 Tamtéž, str. 163-164. 
130  STEBLIN-KAMENSKIJ, M. I. Svět islandských ság . Praha: Vyšehrad, 1975, 
str. 21-27. 
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ságy vše, co znal. Žil podle nich a v ěřil v n ě. Nem ěl d ůvod 

nev ěřit, protož vším co bylo v ságách řečeno, žili jeho 

rodi če p řed ním. Proto literatura období nám velmi vzdálenýc h 

je neodd ělitelná od duchovního sv ěta lidí, v jejichž 

prost ředí vznikla, a nem ůže být srozumitelná dnešnímu 

člov ěku, jestliže mu tento duchovní sv ět je vzdálen. 131Původn ě 

vypráv ěli ságy, či jen p říb ěhy vy ňaté z nich skaldové 132 . Až 

pozd ěji ve dvanáctém století se za čali zapisovat a mnoho 

z nich ovlivnilo či poupravilo k řesťanské smýšlení nových 

autor ů a p řepisovatel ů starých d ěl. Zapisovatelé d ějin svých 

předk ů byli již dávno k řesťané a pohanství ve smyslu 

náboženském už vym řelo. Byly to tedy spíše p ředstavy, jež 

měli oni samy o svých p ředcích v dob ě p řed christianizací 133 . 

 

  

                                                           
131 Tamtéž, str. 14. 
132  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 319. 
Skald je staroseverské ozna čení pro básníka, jehož díla v ětšinou čerpají 
náměty ze sou časnosti a často slouží k oslav ě vládc ů. Skaldská poezie je 
formáln ě velmi složitá a vázaná řadou p řísných pravidel. Nejznám ějším 
islandským skaldem byl Egil Skalagrímsson. V rodový ch ságách se často 
vyskytují vložené skaldské básn ě, které jsou mnohdy starší než prozaický 
text a často jej inspirovaly. 
133 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 78. 
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4.  Soudnictví na Islandu – Althing 
 

4.1  Založení thing ů 

Z po čátku se osadníci, kte ří práv ě utekli p řed mocí krále 

na Island, nemuseli starat o zákony a vládla spíše ur čitá 

forma autokracie. Ovšem s novými a novými p řist ěhovalci již 

tato forma zákon ů nesta čila. Jako první p řišel s tradicí 

thing ů Thorstein syn Ingolfa, prvního osadníka. Ustanovil 

sněm, po vzoru norských shromážd ění, kde se budou scházet 

svobodní Islan ďané a řešit mezi sebou právní nesrovnalosti 134 . 

Ostatní lokální sn ěmy za čali voln ě vznikat a navazovat podle 

Thorsteinova modelu. Kv ůli velikému po čtu nových obyvatel 

Islandu za čal být problém s tím, že každý si p řivezl trochu 

jiný zákon ze své domoviny a rodové právo bylo rozt říšt ěné 

mezi celý Island. Proto za čalo být d ůležité, dát Islandu 

jednotné právo. Proto byl mezi lety 920-930 založen  hlavní 

Islandský sn ěm nazvaný Althing 135  a umíst ěn byl na plá ň 

Thingvöllr 136 . Zde pak probíhal sn ěm každý rok po dobu dvou 

týdn ů v dob ě kolem letního slunovratu 137 . Po christianizaci 

Islandu byl na Sn ěmovní pláni postaven kostel, na jehož 

stavbu zaslali materiál norští králové Olaf Haralds son a 

Harald Sigurdarson 138 . Sn ěmu se poté mohli ú častnit a mít 

hlasovací právo i místní biskupové. 

4.2  Althing 

Aby sn ěmy mohly fungovat, musela se zem ě rozd ělit na 

okresy a stanovit p řesný po čet ná čelník ů neboli mluv čích. 

                                                           
134  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 56-57. 
135  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 20. 
136 Thingvöllr znamená v islandštin ě Sn ěmovní plá ň. 
137 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 36. 
138  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 38. 
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Náčelníci dostali titul godi 139  a bylo jich pro celý Island 36 

(pozd ěji 39) a území bylo rozd ěleno na čty ři čtvrt ě podle 

sv ětových stran, které obsahovaly 12 okres ů
140 . P ři čemž 

v každém okrese se mohl odehrávat menší lokální sn ěm. Kraj 

kde vládl godi,  se nazýval godord 141  a jeho sou částí byli 

svobodní sedláci, které m ěl godi  povinnost na sn ěmu hájit, 

jmenovat soudce a p ředstavovat zákonodárnou moc 142 . Samotný 

Althing, kde se m ěla setkávat moc zákonodárná a soudní, 

představoval shromážd ění sn ěmovník ů z celého Islandu. 

Zákonodárným sborem se stala lögrétta 143 , která m ěla na 

starosti p řijímání nových zákon ů a novelizace starých. Hlavní 

zákonopravce 144 , tedy takový p ředseda, byl zárove ň hlavní 

osobností celého Althingu. Zahajoval a uzavíral sn ěm, plus 

měl znát nazpam ěť všechny zákony a p ředpisy, které musel 

nahlas p řednést p řed celým sn ěmem. Byl volen na 3 roky a jeho 

jméno bylo jako samotný zákon 145 . Byl v podstat ě nejmocn ější 

osobou na Islandu své doby, i když jeho hlas na sn ěmu měl 

váhu jako jakýkoliv jiný. Jediným problémem sn ěmů bylo, že 

postrádal výkonnou moc. Tedy tu moc, která by se po starala o 

vykonání jeho usnesení. Vykonání takovéto moci muse la 

většinou vzít do vlastních rukou vít ězná strana p ře na sn ěmu. 

Roku 1020 se zástupci všech zemských čtvrtí odjeli do Norska 

dohodnout s Olafem Haraldssonem smlouvu o právech n orského 

krále v jejich domovin ě, zvanou jako Smlouva s králem Olafem 

Svatým 146 . Usnesli se, že poddaní norského krále jsou na 

Islandu považování za cizáky a platí pro n ě stejné právo, 

                                                           
139  Slovo godi  je odvozeno od god , čemuž odpovídá p řeklad - b ůh, - 
pohanský b ůh. Dá se zde tedy soudit, že jejich p ůvodní prací bylo 
dohlížet na pohanské svatyn ě. Český ekvivalent ke slovu godi  je kníže. 
140  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 377. 
141  MCTURK, R. (ed.) A Companion to Old Norse – Icelandic Literature and  
Culture . United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2005, str. 140. 
142 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 36-38. 
143  HELLE, K. (ed.) The Cambridge History of Scandinavia – Volume I. 
Prehistory to 1520 . United Kingdom: Cambridge Univesity Press, 2008, str. 
214-215. 
144 Nejznám ějším zákonopravcem byl Snorri Sturluson. 
145 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 39. 
146 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 58. 
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jako pro rodilého Islan ďana. Naproti tomu, Islan ďan je 

v Norsku považován za rovného nejvážen ějším norským sedlák ům 

a požívá nadstandardních práv. Ovšem p ři napadení Norska, 

musí hájit norského krále.   
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5.  Christianizace Islandu 
 

5.1  Počátky 

V 10. století byl pro Islan ďany obchod jedním z mála 

příjm ů, ovšem k řesťanský sv ět se jednak pohan ů bál a za druhé 

s nimi m ěl zakázán jakýkoliv styk, hlavn ě ten obchodní. A 

proto za čalo být velmi b ěžné, že severští kupci a obchodníci 

se dávali primsignovat 147 . Tento akt m ěl znamenat jakousi 

přípravu ke k řtu. Bylo to čist ě pragmatické řešení. P ředevším 

kv ůli obchodu, aby se s nimi mohli k řesťané stýkat. Dochovalo 

se nám spousty archeologických nález ů r ůzných podob 

křesťanských k říž ů s vikinskými motivy. Ale ani oby čejní 

obyvatelé Islandu nebyli k řesťanstvím tolik zasko čeni. 

Věrozv ěsti z k řesťanského sv ěta vedli své misijní cesty 

napří č celým tehdy známým sv ětem, tedy se museli zaru čeně 

dostat i na Island. Ovšem nikdy ne s velkým úsp ěchem. Ale 

postupn ě se, p ředevším díky irské misii, která tolerovala na 

rozdíl od římsko-katolické p ůvodní kultury a oby čeje, 

pov ědomí o takzvaném „Bílém Kristu 148 “ za čalo rozši řovat. 

Kniha o záboru zem ě vypráví i o k řesťanech z řad záborc ů
149 . 

Uctívání sm ěsi pohanství a k řesťanství bylo z řejm ě na denním 

pořádku. V ságách se objevuje mnoho sv ědectví, že lidé, kte ří 

již vym ěnili formáln ě pohanství za k řesťanství, se obraceli 

ke své pot řebě bu ď ke Kristu, nebo na jiného severského boha. 

Ovšem k řesťanství se nem ělo jak prohlubovat a p ředávat 

(chyb ěli kn ěží a kostely), tak bylo spíše jedno-genera ční a 

děti pok řesťanšt ěných rodi čů se zase navraceli k pohanství. 

                                                           
147 Požehnat k řížem. 
148 STURLUSSON, S. Edda a sága o Ynglinzích . Praha: Argo, 2003, str. 140. 
149 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 52–53. 
Audur Hlubokomyslná, která p řicestovala na Island z Irska p řes Hebridy, 
byla prý k řesťanka a uchylovala se k modlitbám na K řížové pahorky 
(Krosshólar) nad svým stavením. Záborce Örlygur Hra ppsson byl údajn ě 
vychován na Hebridách spolu s biskupem Patrekem (žá dný svatý ani biskup 
Patrik v 9. - 10. století není z keltské historie z nám), postavil z řejm ě 
první islandský kostel v Kjalarnesu a zasv ětil ho svatému Columcillovi. 
Jiný záborce, Helgi Hubený, se usadil na severu v E yjafjordu a sv ůj 
dvorec nazval Krist ův mys (Kristnes). V ěřil v Krista, ale p řed 
mořeplavbou a jinými nebezpe čnými výpravami vzýval Tóra . 
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Jak do celé Skandinávie pronikaly misie z n ěmeckého území, 

tak i Island se tomu nemohl ubránit. Rozdíl oproti ostatním 

zemím byl ovšem v tom, že popud k misii nevzešel od  krále či 

nějakého biskupa. O p říchod k řesťanství na Island a pokus o 

jeho rozší ření a uchycení se p ři činil až syn sedláka 

Torvaldur Kodránsson 150  zvaný „Zcestovalý“. V Sasku se 

seznámil s n ěmeckým biskupem Friedrickem, nechal se pok řtít a 

roku 981 spolu odjeli na Island 151 . Povedlo se jim krom ě pár 

křt ů z okruhu Torvaldurovi rodiny i vysv ětit jeden kostel na 

severu Islandu (dokonce i Ari Moudrý zmi ňuje jako prvního 

cizího biskupa na Islandu Friedricka). Poté už to b ylo 

v režii král ů a to p ředevším z Norska. Olaf Tryggvason vyslal 

na Island misii vedenou Stefnirem Torgilssonem, kte rý byl 

původem Islan ďan. Misii se moc neda řilo a tak se Torgilson 

jal bo řit pohanské svatyn ě
152 . Nakonec byl vyhnán z Islandu. 

Na tento popud si Islan ďané schválili nový zákon říkající, že 

pokud k řesťan uráží bohy, mohou ho obžalovat i p říbuzní. Což 

bylo poprvé, kdy zákon je nad řazený rodin ě. K řesťanství se 

tedy stále neda řilo usídlit se na Islandu. Zlom však nastal, 

když k řesťané za čali být více a více podporováni od Norského 

krále Olafa, který m ěl mimo jiné rukojmí. Držel v zajetí 4 

syny mocných p ředák ů z Islandu. Bylo svoláno shromážd ění na 

sněmovní pláni a každá strana p řišla se svými mírovými 

podmínkami, ovšem zbyte čně. Nic se nedohodlo. Nakonec byla 

celá v ěc sv ěřena do rukou godimu ze severu, Torgeirovi 

Torkelssonovi 153 . Ten po celono čním rozjímání, a ť sám pohan, 

ráno vy řkl památnou řeč: Nenechme rozhodovat ty, kte ří cht ějí 

krajnosti, a p řijm ěmež takový kompromis, aby ob ě strany 

získaly n ěco ze svých požadavk ů, a m ějme všichni stejný zákon 

a stejné vyznání. Nebo ť by se dozajista ukázalo, že kdybychom 

                                                           
150 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 54. 
151  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 35. 
152 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 55. 
153  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 60. 
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rozbili zákon, rozbili bychom i mír . 154Na tomto shromážd ění se 

rozhodlo, že všichni se stanou k řesťany. Povoleno z ůstalo 

odkládat d ěti (nemocná či nadpo četná novoroze ňata) a jíst 

koňské maso (to platilo hlavn ě pro chudší vrstvy) 155 . Tento 

příklad nám ukazuje velmi specifickou formu k řesťanství 

oproti zbytku Evropy, kde jakýkoliv náznak zbytku p ohanské či 

staré víry musela být ihned vyko řeněna a odstran ěna. Ob ětovat 

starým boh ům z ůstalo povoleno, ale pouze v tajnosti. 

Křesťanství bylo tedy ve řejn ě schváleno jako nový sm ěr, nové 

náboženství. Ale pohanství dále ve spole čnosti p řežívalo. 

Nikdo pohany nepronásledoval a žádná tažení za k řesťanskou 

víru se nekonala. Nebyl prostor pro úplný p řechod ke 

křesťanství. Ze strany Islan ďanů tento zákon a celkové 

přijetí k řesťanství byl spíše politický a ekonomický tah 156 . 

V roce 1000 kdy se tak událo, byli již Norsko a Dán sko, 

Británie, Rusko i Francie pln ě k řesťanské a Island by se 

ocitl v izolaci. Pozd ěji kolem roku 1015 nechal na Island 

dopravit Olaf Haraldsson d řevo na stavbu kostela a s ním 

poslal i dva misijní biskupy, N ěmce a Anglosasa 157 . K upevn ění 

postoje k řesťanství na Islandu však došlo až v roce 1083. To 

si první Islandští biskupové jeli do Norska pro vys věcení. 

5.2  Misijní pokusy 

V Evrop ě zu řili v 11. století boje nejen o územní moc, ale 

i o moc nad k řesťanskou církví mezi patriarchou v Ca řihrad ě a 

papežem v Římě. Tyto boje se nevyhnuly ani Islandu. Velmi 

zřetelný vliv na kulturu m ěli Angli čané. Islan ďané si podle 

jejich vzoru založili vlastní abecedu a p řevzali spousty 

nových k řesťanských tvar ů. Z n ěmčiny též pronikaly novotvary 

do nov ě se tvo řícího jazyka, nap říklad sloveso lesa – číst 158 . 

                                                           
154 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 56. 
155 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 42-43. 
156  Staroislandské ságy . P řeložil L. Heger. Praha: Garamond, 2015, str. 
10. 
157 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 65. 
158 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 65. 
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Práv ě kv ůli st řídání duchovních z r ůzných zemí, kte ří 

pov ětšinou ani neum ěli islandsky, bylo velmi t ěžké vyu čit si 

domácí adepty na kn ěžství. Nejlepší cesta ke školení nové 

spole čenské t řídy se naskytla v cizin ě a s tím byla spjata 

nejen cesta ke vzd ělání, ale i k mocenskému postupu. 

Křesťanství mimo jiné p řinášelo do života pohan ů v ětší řád a 

káze ň, také se často nazývalo jako „Lex Christiana“ 159 . Byl to 

v podstat ě soubor nového spole čenského chování.  

 

  

                                                           
159 BERENDOVÁ, N. (ed.) Christianizace a utvá ření k řesťanské monarchie.  
Přeložil M. Rydvan. Praha: Argo, 2013, str. 74. 
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6.  Ustanovení a rozvoj církevní struktury 
na Islandu 

 

6.1  Skálholt 

Za jako prvního domácího, či rodilého islandského 

biskupa je považován godi Ísleif Gissurarson 160 . Po 

vystudování kn ěžské školy v Herfordu ve Vestfálsku získal 

kněžské sv ěcení a navrátil se na Island. P ůvodn ě po církevní 

karié ře netoužil, ale nechal se nakonec p řemluvit a zvolit 

biskupem. Pro vysv ěcení si jel p ůvodn ě do Říma k papeži, ale 

ten jej odkázal do Brém. Do ú řadu ho tedy uvedl roku 1056 

Adalbert, arcibiskup Brémský 161 . Založil školu, kde vzd ělával 

mladé, v ětšinou syny z bohatších vrstev, na budoucí dráhu 

kněžích. Ovšem jeho snažení o zavedení nových k řesťanských 

hodnot bylo velmi t ěžké a pro místní obyvatele také 

nepochopitelné. V jeho dob ě byla nap říklad nev ěra brána za 

naprosto normální a dokonce tehdejší zákonopravce m ěl dv ě 

manželky a to matku s dcerou. Po jeho smrti roku 10 81 byl 

nejspíše automaticky zvolen jako nástupce jeho syn Gissur 162 . 

Vedlo se mu již lépe, než jeho p ředch ůdci. Lidé p řestávali 

chodit na ve řejnosti se zbraní u pasu a ubylo vikinských 

nájezd ů. Nechal ustanovit rodné sídlo svých otc ů Skálholt 

sídlem biskup ů a hledal zp ůsob, jak uživit a zabezpe čit 

tvo řící se církevní instituci 163 . Jeho nejv ětším činem ale 

zůstává zavedení církevního desátku. Povedlo se mu ho  

prosadit na althingu  roku 1097, a to bez v ětších problém ů
164 . 

Island p řijal desátek jako první zem ě z celé Skandinávie. Ale 

odběr a vým ěra desátku se op ět lišily od Evropského stylu. 

                                                           
160  FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 61. 
161 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 66. 
162  HELLE, K. (ed.) The Cambridge History of Scandinavia – Volume I. 
Prehistory to 1520 . United Kingdom: Cambridge Univesity Press, 2008, str. 
217. 
163 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 67. 
164  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 38. 
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Platilo se jedno procento z celkového movitého i ne movitého 

majetku a to formou naturálií. Odvád ěli jej všichni, kdo se 

účastnili sn ěmů a svobodní sedláci Na sn ěmu pod p řísahou 

vyjmenovali sv ůj majetek a zaplatili p řísp ěvky na církev. 

Další novotou bylo, že se desátek d ělil na p řísp ěvky čtvera 

rázu. Jeden pro biskupa, jeden na chudé, jeden na k ostel, 

kv ůli provozu a údržb ě a jeden pro kn ěze 165 . Zákon prošel 

především kv ůli jiné islandské specialit ě. A to kv ůli tomu, 

že církevní majetek nepodléhá odvod ům desátk ů a kostely m ěli 

postavené na svém území p ředevším bohatší sedláci, kte ří se 

také nechávali také vysv ětit na kn ěze. Tím získali celou 

polovinu desátku pro sebe. Kostely byly soukromé a donáto ři 

se považovali za jejich vlastníky, což bylo stejné jako 

v raném st ředov ěku v Čechách a ve všech germánských zemích 166 . 

Církev na Islandu byla tedy spjatá s mocí sv ětskou a 

umožňovala velký vliv p ředák ů a laik ů na církevní 

záležitosti. Snažili se církev spíše p řizp ůsobit islandské 

spole čnosti a sladit zájmy církve a sv ětské sféry. Bylo 

běžné, že kn ěz byl zárove ň i godi  a musel tedy hájit zájmy 

rodu. 

6.2  Hólar 

Většina z obyvatel severn ější části ostrova, se po 

zavedení desátku, nesmí řili s tím, že desátek putuje na jih 

na Skálholt. Navrch si museli fará ři ze svých okres ů dojížd ět 

pro sv ěcení také na jih zem ě. Tyto okolnosti a na doporu čení 

biskupa Gissura bylo založeno druhé biskupství Hóla r 

v Hjaltadalu. Pro nového biskupa byl vybrán a vysv ěcen roku 

1106 v Lundu Jón Ögmundarson 167 . Biskup, který m ěl jen tak 

mimochodem jako klasický Islan ďan dv ě manželky, jedna byla 

učitelka a druhá jeptiška 168 . Jón nechal založit k biskupství 

                                                           
165 FOOTE, P. - WILSON, D. M. The Viking Achievement . New York: St. 
Martin’s Press, 1990, str. 62. 
166KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 68. 
167 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 69. 
168  SKÓRZEWSKA, J. A. Constructing a Cult . Leiden: Koninklijke Brill NV, 
2011, str. 162. 
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školu, kde se vyu čovalo čtení, psaní, latina, zp ěv a 

rétorika 169 . Roku 1112 pak prosadil benediktýnskou komunitu 

v Tingeyrar 170 , kde se pozd ěji zrodilo slavné islandské 

písemnictví.  

6.3  Provoz církve 

Po rozd ělení zem ě na dv ě biskupství byl vnesen do chodu 

církve jistý řád. Biskupové m ěli právo sv ětit kostely a 

ur čovat oblasti pro výb ěr desátku. Kv ůli nedostatku d řeva na 

Islandu byly kostely stav ěny za pomocí naskládaných drn ů a 

vnit řní d řevěnou konstrukcí, n ěkdy s kamennou podezdívkou. 

Jen hlavní kostely ve velkých krajích byly d řevěné celé po 

vzoru norských kostel ů. N ěkdy se d řevo na velké d řevěné dómy 

při biskupstvích dováželo i z Norska. Kostely na svýc h 

pozemcích stav ěli i laici a často se nechávali vzd ělávat a 

poté i vysv ětit na kn ěze 171 . D ůvod byl prostý. Z pozemku na 

kterém kostel stál, i p řilehlými darovanými pozemky či 

usedlostmi, se neodvád ěl desátek, naopak vlastníkovi 

takovéhoto pozemku část desátku p řipadala. Pozemek údajn ě 

nikdo nevlastnil, ve správ ě ho m ěla církev, ale pravdou bylo, 

že p ůvodní majitel m ěl právo d ědi čné. M ůžeme si ud ělat 

představu, co všechno takový majetek obsahoval. Nap říklad 

toto obsahoval inventá ř kostela v Stafholtu kolem roku 1140. 

Místní sedlák-fará ř daroval kostelu všechny polnosti kolem 

dvorce, 20 krav, 100 ovcí dojných, 60 ostatních, 60  ro čních 

jeh ňat, voly v hodnot ě 10 jalovic, 5 koní, veškeré za řízení 

venku i uvnit ř stavení, k tomu dalších p ět vzdálených 

polností, pastviny a právo lovu 172 .  Zde je vid ět, že 

vlastnictví církevních pozemk ů a potažmo i služba na 

nejvyšších pozicích církve na Islandu za čala být velmi 

vyhledávaným zdrojem obživy. Velké rodiny s p říbuznými 

                                                           
169  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 38. 
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Culture . United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2005, str. 146. 
172 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 71. 
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v církevní služb ě se stávali velkou mocí. Mohli vykonávat jak 

právo sv ětské, tak i mít velký hlas v dalším chodu stále víc e 

a více se rozmáhající církevní instituce. Tomu se s nažil 

zamezit arcibiskup a až roku 1190 podle kanonického  práva o 

oddělení moci sv ětské a církevní, zakázal kn ěžské sv ěcení 

godů173 . 

6.4  Kláštery 

Tak jak se rozši řovala k řesťanská víra po Islandu, šla 

s ní ruku v ruce i touha po vzd ělanosti a kulturním život ě. 

Jako první se uchytila, jak je již zmi ňováno výše, 

benediktýnská řehole. Pozd ěji, kolem roku 1168 se na ostrov ě 

usídlil řád svatého Augustina 174 . Dokonce jsou zaznamenány i 

mužský a ženský klášter v Grónsku 175 . Nejvíce klášter ů se 

počalo budovat b ěhem 12. a 13. století. V klášterech se 

začala vyu čovat latina a dala za vznik prvním ságám. Nejvíce 

cen ěná skandinávská literatura období 13. století pochá zí 

práv ě z islandských klášter ů. 
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7.  Církev a konflikty 
 

7.1  První konflikt – Torlákur Tórhallsson 

Islandská církev v pr ůběhu 12. století trp ěla mnoha 

nešvary. Z jedné strany to bylo dáno vzdáleností a 

izolovaností od okolního k řesťanského sv ěta. Na stran ě druhé, 

jist ě moc nepomáhala sv ětská politika p ředák ů vprost řed 

církve a nek řesťanské mravy duchovních. Kn ěží byli ženatí a 

nejvlivn ější p ředáci žili ve řejn ě v konkubinátu s mnoha 

nemanželskými d ětmi. Ukázn ění a zahrnutí Islandu a Grónska do 

kolektivu k řesťanských zemí Skandinávie pomohlo až založení 

arcibiskupství v norském Nidarosu roku 1153 a prosa zení 

nezávislosti norské církve na panovníkovi 176 . Roku 1174 byl na 

althingu  zvolen novým biskupem na Skálholtu Torlákur 

Tórhallsson. Po studiích v Pa říži a pobytu v augustiniánském 

klášte ře svatého Viktora 177  se vrátil jako horlivý zastánce 

reformace islandské církve 178 . Torlákur se rozhodl bojovat za 

zlepšení mrav ů Islan ďanů. Nejvíce mu byl trnem v oku Jón 

Loftsson z Oddi 179 . Ten m ěl d ěti s více ženami a vydržoval si 

několik konkubín. Jednou z nich totiž byla i sestra b iskupa 

Torláka 180 . Nepomáhalo vyhrožování a ani uvalení klateb na 

Jóna, ten odv ětil biskupovi, že jedin ě B ůh ho m ůže od svých 

milovaných žen odvrátit a pohrozil biskupovi zabití m. Nakonec 

učinil ústupek a konkubíny p řest ěhoval z domu. Podle pov ěstí 

Torlákur sám žil v čistém život ě a ukládal si velmi t ěžké 

půsty. Zem řel roku 1193 a krátce poté byl jmenován svým 
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nástupcem, synem jeho sestry a Jóna Loftssona na althingu 

svatým 181 . 

7.2  Druhý konflikt – Gudmundur Arason 

Koncem 12. století na Islandu za čínali vzkvétat rodové 

pře. Nejmocn ější rody se hádaly o území a snažili se vm ěstnat 

co nejvíce svých p říbuzných do d ůležitých církevních post ů. 

Dokonce se roku 1201 po smrti Hólarského biskupa od klonili od 

svého zvyku volit biskupa nového na althingu.  Nakonec se 

shromážd ění laik ů a duchovních shodlo na kn ězi Gudmundovi 

Arasonovi 182 . Do ú řadu byl uveden roku 1203 v Nidarosu a ihned 

po návratu na Island narazil na problémy. Snažil se  prosadit 

v jeho dob ě již b ěžnou myšlenku, že právo se d ělí na sv ětské 

s duchovní. Ovšem na Islandu byla situace pon ěkud jiná, 

duchovní podléhali sv ětským zákon ům a vše se řešilo na sn ěmu 

pod dohledem godiho . Události došly až tak daleko, že 

Gudmundur za čal shromaždovat v Hólaru malou soukromou armádu 

z duchovních a tulák ů
183 . Situace eskalovala, když biskup 

začal v kostelech exkomunikovaných zabavovat majetek a  byl 

obvin ěn dle sv ětského práva z krádeže. K biskupství si pro 

něj dojelo mnoho muž ů vyslaných Kolbeinnem Tumasonem, jeho 

úhlavním nep řítelem a majitelem v ětšiny exkomunikovaných 

pozemků 184 . Ovšem u poty čky s „biskupskými“ byl Kolbeinn 

zabit 185  a zbytek uprchl do Hvammu pod ochranu rodu Sturlun gů. 

Roku 1209 se spojila v ětšina godů a Gudmundura z Hólaru 

vyhnali a nechali biskupství neobsazené 186 . Ten odešel do 

exilu. V Norsku ho pov ěřili, a ť se vrátí zp ět a ujme se svého 

biskupství, ale již nikdy v Hólaru dlouho nesetrval . 

Biskupství bylo stále více a více ter čem útok ů velmož ů a 

                                                           
181  Svátek svatého Torláka je slaven 23. prosince a do  kalendá ře jej 
vložili i Norové. Až roku 1985 blaho řečil papež Torláka jako patrona 
Islandu. Jsou mu zasv ěceny kostely i v Anglii a N ěmecku. 
182 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 106. 
183  SKÓRZEWSKA, J. A. Constructing a Cult . Leiden: Koninklijke Brill NV, 
2011, str. 170-171. 
184  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 42. 
185 Tamtéž, str. 115. 
186 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 107. 
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althing se nechystal rozd ělit právo na církevní a sv ětské. 

Biskup ův odboj proti podléhání fará řů majitel ům kostel ů byl 

tedy nakonec marný. Gudmundur nakonec slepý a hluch ý dožil 

v domácím v ězení a rozdal veškerý sv ůj majetek pot řebným 187 . 

Zemřel roku 1237 a arcibiskup dosadil na Hólar i Skálho lt 

norské biskupy 188 . Souboje velmož ů o území a moc se nakonec 

vystup ňovali tak, že rozbili poslední kousky zemského práv a a 

Island se pomalu dostával do hledá čku Norského krále. 

Započalo se období boj ů velkých rod ů, takzvaný „V ěk 

Sturlung ů“ a pomalu se blížil konec samostatnosti Islandu. 

 

  

                                                           
187  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 43. 
188 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 109. 
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8.  Island na p řelomu 12. a 13. Století 

 

Koncem 12. století se za čala t říštit politika p ůvodního 

smyslu godord ů. Stále více godord ů se spojovalo pod vládu 

nejmocn ějšího godiho  v oblasti a ten tím pádem získával mnoho 

budoucích hlas ů pro spory na althingu.  Také slou čení sv ětské 

a církevní moci nahrávalo této honb ě po moci. Ve 13. století 

se titul godi  již vyskytuje jen v zákonech a členové rod ů 

jsou nazýváni titulem höfdingi , čemuž vlastn ě odpovídá 

evropský titul velmož 189 . V t ěchto letech dolehla na Island 

velká krize rodových boj ů. O celkovou moc se za čali hádat 

nejv ětší rody na ostrov ě. Mezi lety 1220-1262 probíhala 

v podstat ě válka o územní moc mezi klanem Sturlung ů, 

podporovaným norským králem, proti ostatním ná čelník ům 190 . 

Boje mezi velmoži a vm ěšování se norského krále do místních 

poty ček uspíšilo konec samostatnosti Islandu. Norský krá l 

Hakon Hakonarson si po smrti Gudmunda Arasona pod řídil 

islandskou církev a na d ůležitá místa dosazoval už jen norské 

občany a své p řívržence 191 . Klan Sturlung ů se po vleklých 

bojích o moc nakonec stal vazalem norského krále a zvít ězil. 

Ovšem toto vazalství nevedlo k jiné události, než k e ztrát ě 

samostatnosti a pádu pod norskou korunu. A tak roku  1262 

Norsko bez boj ů zabírá Island a p řidává se i Grónsko 192 . 

 

 

 
 

                                                           
189 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 98. 
190  MCTURK, R. (ed.) A Companion to Old Norse – Icelandic Literature and  
Culture . United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2005, str. 149. 
191 KADEČKOVÁ, H. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001, str. 111. 
192  KARLSSON, G. The History of Iceland . Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, str. 82-83. 
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Závěr 

Křesťanství je dnes nejv ětším náboženstvím na sv ět ě. Ale 

nebylo tomu tak vždy. Tato práce poukazuje na rozši řování se 

křesťanství na Island a do zemí Skandinávie. Ovšem ne je n 

z pohledu náboženského, ale také politického a ekon omického. 

Island je zemí specifickou. Jeho vzdálenost a izolo vanost od 

pevninské Evropy mu pomohla uchovat si ur čitý odstup od 

náboženského d ění v Evrop ě. Celonárodní p řijetí k řesťanství 

bylo vlastn ě v ěcí p řežití. Protože bez k řesťanství nebylo 

možno obchodovat se zbytkem Evropy, která již k řesťanská 

byla. Po dlouhou dobu se na Islandu da řilo uchovávat spojení 

církve a státu. Spojení bylo tak silné, že i biskup ové byli 

zárove ň církevní činitelé i hlavy velkých a mocných rodin, 

které soupe řili o moc po celém Islandu. Tento nešvar se 

povedlo vyko řenit až dlouho po ztrát ě samostatnosti a 

nejspíše jen díky tomu, že biskupství v Nidarosu si  na 

norském králi vymohlo samostatné spravování církve a Island 

byl tu chvíli v podru čí Norska. Ale tento nešvar se 

likvidoval t ěžko, až to poslední a kone čné odtrhnutí církve 

se od státu se odehrálo v dob ě reformace s p říchodem 

luteránské církve. I práv ě díky svérázu místních obyvatel, 

nechuti m ěnit sv ůj život podle nových zásad a opustit víru 

svých otc ů se pohanství povedlo s k řesťanstvím splynout a 

specifickým zp ůsobem se uvnit ř k řesťanství zachovat. Bylo 

běžné, aby se člov ěk modlil k Ježíši Kristu, ale když vyjel 

na mo ře za rybami, zvolil n ějakého jiného severského boha. 

Křesťanství bylo tedy jen formáln ě zvoleno, nebyla to žádná 

hromadná konverze lidu z duchovních d ůvod ů, ale pouze 

odhlasovaný politický a obchodní tah islandských ve lmož ů. Ono 

tedy v prvopo čátcích na Islandu vypadalo k řesťanství velmi 

odlišn ě od toho, které bylo b ěžné ve st ředov ěké Evrop ě. Ano, 

křesťanství bylo vyhlášeno jako hlavní a pravá církev, o všem 

pohanství nebylo zakázáno. Pohanský kult se mohl pr aktikovat 

dále, jen ne ve řejn ě. Byla to záležitost dohody. Jist ě hrála 
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i velkou roli vzdálenost od Říma, tolerance ke starým 

zvyklostem otc ů a ne-atraktivita ostrova. Ostrov bez les ů, 

plný sopek a bez drahých nerostných surovin spíše v id ěli 

misioná ři jako místo pro asketické a medita ční dobrodružství. 

Vlastn ě až do reformace se nepoda řilo vymítit pohanské zvyky 

z islandského pojetí k řesťanství. Reformace v tomto ohledu 

vedla neúprosnou válku proti pohanství. Ale v podst at ě se dá 

říci, že pohanství a k řesťanství na Islandu žije dodnes velmi 

spojeným a osobitým životem. 
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Summary: 

This essay summarizes knowledge about the Church an d 

religious history of Scandinavia and Iceland. Furth ermore, 

based on the historical sources and the sagas. Firs tly 

characterizes the political and religious situation  in 

Scandinavia between 9 th  and 11 th  centuries, the colonization 

of Iceland and surrounding lands like Greenland and  America. 

After that the essay shows to us the nearby look ab out the 

nationwide adoption of Christianity in Iceland. Sho ws to us a 

historical overview about Christianization of north ern 

European countries and in the next part follows the  

development, conflicts and efforts to stabilize the  Christian 

Church in Iceland. This work follows the Icelandic Christian 

Church to the times of the beginnings national conf licts and 

the time of the end of independence. 


