
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Filologie, Germánské literatury 

1 
 

Autoreferát disertační práce 

autor práce: Mgr. Markéta Ivánková 

název práce: Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 

anglický název práce: Courtesy and Women in the Scandinavian Knightly Epic 

vedoucí práce: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 

konzultant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 

rok: 2017 
 

Tato disertační práce je první rozsáhlou studií, která českému publiku představuje žánr rytířských 

ság. Ten se svou evropskou tematikou i dikcí vymyká obvyklé představě o středověkém 

skandinávském písemnictví i společnosti. Ruku v ruce se vznikem těchto textů ve 13. století se 

navíc etablovala specifická reprezentace panovnických dvorů a aristokracie. I ve Skandinávii se v té 

době začíná klást důraz na rytířskost, nejnovější módu, dvorské ceremonie a romantickou – 

takzvanou „dvorskou“ – lásku. Rytířské ságy se poprvé objevují za vlády norského krále Hákona 

Starého Hákonarsona (1217–1263) a proměňují nejen literární konvence, ale i modely ideálních 

genderových rolí urozené společnosti dvora. Protože byl tento žánr i v mezinárodním výzkumu 

dlouho tradičně přehlížen, neexistují dodnes dostatečně podrobné analýzy genderových rolí v něm 

– a pozornost badatelů se navíc téměř výhradně zaměřuje na artušovskou látku, nebo na takzvané 

„panenské vládkyně“ v islandských nápodobách dvorské epiky. Značná část korpusu textů dvorské 

a rytířské epiky středověké Skandinávie není podrobněji popsána. Proto předkládaná práce pojímá 

celé spektrum rytířských ság i veršovaných textů, aby byla možná co nejpřesnější synchronní 

analýza tohoto žánru. Texty analyzované v této práci vznikaly od počátku vlády Hákona Starého 

přibližně do roku 1500, kdy byl napsán dánský rukopis s veršovanými romancemi Codex 

Holmiensis K 47. Tento časový rozptyl nám umožnil využít při hodnocení genderových rolí 

i diachronní perspektivy, přičemž jsme neuvažovali pouze žánr rytířské literatury, ale srovnávali 

jsme ho také s domácí tradicí skandinávského písemnictví a literárními i společenskými schématy, 

s nimiž operuje. 

Předmět studie a teoretické předpoklady, analyzované primární texty 

Dále jsou vymezeny teoretické předpoklady a metodologie disertační práce. Mezi naše klíčové 

předpoklady patří skutečnost, že pro rytířskou epiku ve Skandinávii byl kromě zábavné funkce 

výrazným rysem i pragmatický účel, za nímž vznikly. Analýzou literárních textů tedy lze zpětně 

rekonstruovat ideální představy dané společnosti o „správném“ či alespoň „omluvitelném“ jednání 

mužů a žen a ukázat, čím se normy nové dvorské společnosti odlišovaly od dosavadních 

skandinávských genderových koncepcí. Při našich vlastních analýzách primárních textů tak bylo 

nutné zohlednit tendenční rozměr středověké literatury, a proto jsme kladli takový důraz na 

společenské prostředí a poměry, v nichž rytířské ságy i veršované skladby vznikaly. Odvolávali 

jsme se na hmotné prameny i na texty pragmatické povahy, abychom co možná nejvíce přiblížili 

interpretační situaci publika a faktické poměry, v nichž žilo. 

Hlavní okruhy primárních textů, jež jsme sami analyzovali, byly primární rytířské ságy 

(překlady starofrancouzských romancí z veršů do prózy podle domácích – staroseverských – 

zvyklostí), sekundární rytířské ságy z Islandu (co nejvěrnější nápodoby těchto romancí, ovšem 

vzniklé na Islandu) a dále takzvané lživé ságy, ty pocházejí taktéž z Islandu pozdního 

středověku, odchylují se od původních konceptů dvornosti a zpracovávají je pro specifické 

prostředí, které tehdy na ostrově vládlo. Nadto jsme interpretovali překlady romancí ve verších, 
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nazývané Eufemiiny písně, z počátku 14. století, tedy z doby prvních sekundárních rytířských ság 

a lživých ság, A v neposlední řadě jsme se věnovali i dánským zpracováním Eufemiiných písní 

o několik dekád mladším, zapsaným společně s dalšími dánskými veršovanými romancemi. 

U jednotlivých textů jsme interpretovali dílčí situace i konstelace postav a mocenská (genderová) 

schémata, která v nich fungují, a to nejen v kontextu každého díla, ale i žánrových konvencí. 

Provedli jsme pečlivý rozbor primárních textů, abychom se vyhnuli zavádějícím závěrům 

a abychom vyvrátili zažité představy, jež o povaze tohoto žánru panují. 

Stav bádání 

První kapitola disertační práce je věnována výsledkům rešerší, které autorka provedla. Nejprve 

shrnuje dosavadní výzkum rytířských ság a na ně navazujícího žánru tzv. islandských lživých ság. 

Popsali jsme postupnou rehabilitaci těchto textů v očích badatelů i genezi edic primárních textů. 

Dále jsme představili historii hodnocení genderu ve staroseverské literatuře a společnosti. Důraz 

jsme kladli na vývoj hodnocení údajné ženské autonomie v archaické severské společnosti a na 

postupnou relativizaci této myšlenky při opouštění romantizujícího chápání staroseverské 

společnosti. Zmapovali jsme také vznik moderních analýz staroseverských textů, jež operují 

s performativním pojetím genderu. 

Dějinný a společenský kontext vzniku a recepce rytířské epiky ve Skandinávii 

V následující kapitole jsme popsali dějinný a společenský kontext vzniku a recepce rytířské epiky 

ve Skandinávii. Vyzdvihli jsme specifika severské společnosti, například nepoužitelnost těžké jízdy 

na Islandu a v Norsku, demografické charakteristiky zemí i nízkou míru urbanizace, která mohla 

ztěžovat produktivní a snadné pochopení rytířských textů. Pevnosti a hrady byly v Norsku a na 

Islandu výjimečné, zatímco dánské a švédské prostředí se více blížilo podmínkám na kontinentu. 

Na druhou stranu jsme neopomněli popsat četné a široké obchodní vazby severských zemí 

s Evropou, jež přinášely lepší kulturní povědomí o současných trendech i poziční statky, které se 

k dvorské kultuře vztahovaly. Nastínili jsme postupnou proměnu skandinávských zemí a ilustrovali 

rozdíl, který byl mezi dobou prvních překladů rytířské epiky pro Hákona Starého, mezi vládou 

královny Eufemie a jejího chotě, mezi stavem severských zemí kolem roku 1500 i pozicí její 

aristokracie. Zvláštní pozornost jsme věnovali postavení ženy a jeho proměnám v reálné 

skandinávské společnosti. Zejména jsme blíže vysvětlili, že tradiční představa o „silné severské 

ženě“ neodpovídala skutečnému postavení žen ve staroseverské společnosti, a tedy že pomyslná 

degradace silného ženství ve 13. století pod vlivem cizí literatury je jen „obrozeneckým“ mýtem 

z rob romantizmu. Upozornili jsme také na to, že jisté symboly tradičně spojované se severským 

„ženstvím“ je třeba pečlivěji analyzovat a nikoliv paušálně ztotožňovat s ženstvím nebo výhradně 

se severským prostředím. 

Zobrazení ženy ve staroseverské literatuře 

Zatímco druhá kapitola byla věnována reálným historickým podmínkám Skandinávie, ve třetí 

kapitole jsme shrnuli literární konvence, jež ovlivňovaly zobrazení ženy v jednotlivých žánrech 

domácí staroseverské literatury. Popsali jsme, na co bylo zvyklé publikum v době, kdy se rytířské 

ságy objevily, a proti čemu se tento nový žánr dvorské literatury na Severu vymezoval. Popsali jsme 

základní charakteristiky rodových a královských ság, Ságy o Sturlunzích, ság o biskupech a ság 

o světcích, dále eddické a skaldské poezie, ság o dávnověku i díla Saxa Grammatica. Ukázali jsme, 

že žánrová specifika byla významným faktorem, který určoval obsah i vyznění jednotlivých textů, 
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přesto však lze z těchto žánrů vyvozovat celkovou představu o ideálech mužství a ženství ve 

společnosti, která jim dala vzniknout. V souladu se zjištěními kapitoly o reálných podmínkách 

staroseverské společnosti vyplývá z literárních textů, že sféra přímého vlivu ženy byla omezena na 

domov a v době pohanské i křesťanské nebylo pohlíženo pozitivně na to, aby žena sama otevřeně 

jednala v mužské sféře vlivu. Tak se chovají zvláštní případy žen štítonošek či mytických valkýr, 

nebo ženské postavy, které jako výjimky potvrzují pravidlo. Na tuto kapitolu navazuje kapitola 

uvozující zobrazení žen v rytířských ságách, kde ukazujeme, jak nepřesné jsou zažité předpoklady, 

s nimiž se badatelé pouštějí do vlastního hodnocení ženských postav v tomto žánru. Dále je zde 

podrobněji nastíněno zaměření kapitol interpretujících žánr primárních (tedy překladových) 

rytířských ság a otázky, na něž je v nich kladen důraz. 

Staroseverské překlady Chrétiena de Troyes 

Nejprve jsme se zaměřili na úhelný kámen severského rytířského světa a romantické lásky, kterou 

prožívají družiníci a dvorní dámy artušovského světa. Pátou kapitolu práce jsme proto věnovali 

staroseverským překladům textů Chrétiena de Troyes, tedy na texty rytířských ság, které vykreslují 

lásku jako nejméně problematickou a které do staroseverské literatury uvádějí pojem unnasti 

a unnasta. Tyto odkazují na nově interpretovaný vztah milence a milenky, včetně pomyslných práv 

a povinností plynoucích ze vztahu rytíře a jeho vyvolené. Tyto texty zavádějí a exemplifikují praxi 

dvorného (po francouzském vzoru vytříbeného) vítání a etikety. Specifická jsou taktéž očekávání, 

jež jsou na oba partnery kladena, přičemž naplnění takového vztahu je v textech považováno za část 

společenských povinností rytíře-dvořana, bez níž je jeho společenská prestiž neúplná. Především je 

však redefinována feminita a maskulinita, hrdina smí – a dokonce i má – otevřeně líčit vlastní city 

a pohnutky, přestože literární i společenské ideály starého Severu toto muži dosud neschvalovaly. 

Kromě toho, že tedy hrdina pro vypravěče neztrácí nic z mužnosti svou slabostí a emoční 

otevřeností, je na Severu ideologicky přelomové samotné jeho gesto pokoření před milovanou 

ženou. Nicméně jsme poukázali na fakt, že toto výsadní postavení ženy není ani v chrétienovských 

ságách dodrženo konsekventně, což tuto myšlenku už od začátku oslabuje. 

Láska proti společnosti: Sága o Tristramovi a Sága o Elisovi 

Neslučitelnost lásky a společenského pořádku, respektive společenských vazeb, které upevňovaly 

domluvené manželské svazky, je popsána v šesté kapitole, a to na příkladu Ságy o Tristramovi 

a Ságy o Elisovi. Citová otevřenost mužských postav, kterou by dosavadní měřítka staroseverské 

společnosti i literatury považovala za nemužnou a „ženskou“, je zde ještě markantnější, ani zde není 

přičtena na vrub hrdinově pověsti. Pozorovali jsme i autentický jazyk ideálu Hákonova dvora podle 

Ságy o Elisovi, jejímž autorem byl týž bratr Robert, který je podepsán pod Ságou o Tristramovi, 

údajně historicky první rytířskou ságou. Potvrdili jsme, že formulace těchto dvou textů kladly 

podobný důraz na výjimečnost romantického vztahu i vazeb mezi rytířem a jeho pánem, druhy 

a milovanou, přičemž „dvornost“ patří do centra jazykového pole, které tyto vztahy označuje. 

Ženy a dvornost ve Strengleikar 

Týž rozpor je tematizován i ve Stengleikar, překladech starofrancouzských lejchů, jimž je věnována 

sedmá kapitola. U tohoto souboru kratších próz jsme zjišťovali, jak se vypravěč a postavy stavějí 

k otázce, zda je hrdinka a její láska v právu. Až na výjimečné případy tyto texty skutečně podporují 

a omlouvají rozhodnutí ženy, ačkoliv porušuje institut manželství. Vypravěč zpravidla straní 

milencům a poselství těchto textů vystihuje zásada amor vincit omnia. Upozornili jsme také na fakt, 



Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Filologie, Germánské literatury 

4 
 

že tento Vergiliův citát byl v Norsku v jistých kruzích známý již před překladem prvních rytířských 

děl, jak dokládají i runové nápisy. Strengleikar tedy nejsou na Severu zcela přelomové, nicméně 

zásadní důležitost má jejich jazyková forma a vykreslení modelu panovnického dvora. I zde 

vystupuje do popředí imperativ obdivu k ženě a její symbolické povýšení nad muže, toto však platí 

pouze v milostném diskurzu, a tak i v příbězích Strengleikar nedostává v jiných kontextech žena 

nad mužem autoritu, nejedná-li ovšem právě z pozice panovnice vůči vazalovi. Ženy jsou tak ve 

Strengleikar i ve výrazně zranitelné (slabé) pozici a mužská vůle má nad nimi převahu. 

Sága o Karlamagnúsovi, od citů zpět k aliancím 

Osmá kapitola disertační práce byla věnována rozsáhlé Sáze o Karlamagnúsovi, tedy překladům 

chansons de geste. Třebaže narativy v tomto souboru nejsou zaměřeny primárně na romantickou 

lásku, vyznačuje se tato sága týmž dvorským diskurzem a ve vedlejších dějových liniích je vztah 

rytíře a jeho milované (unnustu) založen na myšlenkách propagovaných ságami podle Chrétiena de 

Troyes. Pozice ženy a politické domluvené sňatky z vůle krále však v této části korpusu rytířských 

ság převažují nad romantickými vztahy a „to správné“ místo ženy v nich odpovídá obvyklému 

pořádku věcí, který panoval v reálné středověké společnosti. Od ženy se předpokládalo 

a vyžadovalo, že bude poslušně plnit „politickou“ vůli rodu. 

Církevní pohled na manželství podle Ságy o Beverovi 

Předmětem analýz deváté kapitoly byl církevní pohled na manželství podle Ságy o Beverovi. Shrnuli 

jsme zde tehdejší zásady oficiální ideologie církve (především ty týkající se panenství, podmínek 

sňatku, náplně manželství i ideálu rigidní cudnosti). Ty jsou totiž v této sáze didakticky vysvětleny 

a v celém narativu úzkostlivě dodržovány. K tomu jsou zde ovšem i zcela v souladu se zájmy 

urozených rodů – a co víc: zbožný centrální pár je současně vykreslen jako ideál romantického 

zamilovaného vztahu rytíře a jeho paní. Veškeré konflikty těchto třech centrálních zájmů, které se 

v analyzovaných dílech rytířské epiky staví více či méně proti sobě, jsou zde smazány a harmonicky 

se podporují. Místo ženy v takovémto konstruktu je proto nejednoznačné. Je třeba zmínit i to, že 

vedlejší postavy se na tomto utopickém ideálu nepodílejí, není jim dána výsada romantické lásky, 

Beverův vztah s Josvenou je prezentován jako výjimečný případ. Jak jsme ukázali v kontrastu 

s reálnou situací Norska a Islandu tehdejší doby a intenzivních snah církve o skutečné prosazení 

a dodržování jí ukládaných nároků na sexuální chování, mohla být takováto rytířská – a vpravdě 

dobrodružná sága – vhodným nástrojem, který měl potenciál pomoci tyto normy upevňovat. 

Sága o Partalopim, Sága o Flóresovi a Sága o Flóventovi: další hranice slabosti 

V desáté kapitole jsme interpretovali texty, které ještě dále relativizují nebo redefinují představu 

o ideálním mužském a ženském jednání. Romantická Sága o Partalopim zprvu představuje silnou 

panenskou vládkyni, která sama vládne říší i kouzelnou mocí. Po ztrátě milence však přijímá 

defenzivnější ženskou roli a mužský hrdina dostává prostor s konečnou platností prokázat svou 

rytířskost a udatnost. Sága o Flóresovi naopak nabízí nanejvýš pasivního a naříkajícího muže – i ten 

je však o něco aktivnější než jeho zcela pasivní milenka. Sága o Flóventovi se sice zakládá na 

chanson de geste, i tak je zde kladen důraz na nepsanou společenskou úmluvu mezi rytířem a jeho 

unnustu o hrdinských činech v jejím jménu, přestože láska, která takový vztah motivuje 

v „romantičtějších“ rytířských ságách, zde faktickou motivací významných činů není. Korpus 

primárních rytířských ság tak svým přístupem k genderovým rolím i líčením dvorské společnosti 

představuje kontinuum s celou škálou mezistupňů a alternativ. 
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Pamphilus a Galathea a Sága o plášti: Zvlášť parodické a polemické texty 

Poslední kapitola rozborů primárních rytířských ság poukazuje na ty texty, které jsou svým 

vyzněním vůči vlastnímu žánru podvratné, vysmívají se modelu společnosti konstruovanému 

žánrem rytířských ság a parodují ho. Terčem kritiky (respektive posměchu) je zejména glorifikace 

milostného vztahu a mechanizmů kurtoazního svádění. Sága o plášti je navíc i církevně zabarvenou 

kritikou ženství, zatímco Pamphilus a Galathea vykresluje jako oběť svedenou ženu, naivní pannu, 

jíž se krutě vymstí „hra lásky“ podle ovidiovských pravidel, náboženskou dimenzi však Pamphilus 

nemá. Z našich srovnání navíc vyplynulo, jak odlišně je v dvorském diskurzu nastaveno chápání 

těchto praktik oproti staroseverským zvyklostem. V původní tradici nebyly podle všeho tyto aktivity 

prezentovány nikterak vznešeně ani ušlechtile. Domácí rétorika zdaleka neaspirovala na takovou 

vytříbenost, jak ji prezentoval svět rytířských ság, zatímco tyto překladové texty se přímo 

odvolávají na výjimečnost takového počínání, u urozených ho vyžadují a předpokládají, že respekt 

k dobývané ženě bude alespoň formálně deklarován, aby bylo této „nové“ společenské hře učiněno 

zadost.  

Ženy a dvornost v primárních rytířských ságách 

Ve dvanácté kapitole předkládané disertační práce jsme shrnuli jednotlivé literární role ženských 

postav, které figurují v primárních rytířských ságách. Mezi ty nejzásadnější patří například role 

milenky (ta je v severském literárně-kulturním diskurzu přelomová už sama o sobě), královy choti 

(jejíž funkce je především chápána jako reprezentativní a jejím úkolem je zajistit dědice) nebo 

komorné a dvorních dam, jež značně zviditelňují ženský element dvora, přestože jsou jen vedlejšími 

postavami. Ženy jsou proto v tomto žánru nápadnější než v jiných žánrech staroseverské literatury, 

což ještě víc posiluje jejich status. Dále jsme konstatovali, v čem spočívají hlavní paradoxy 

a rozpory v korpusu překladové rytířské epiky ve Skandinávii. A sice to, že návodnost tohoto žánru 

jako celku se ukazuje jako problematická – nelze z něj vytvořit jediný platný světonázor 

aristokracie, který by nebyl protichůdný, tato skupina textů si zejména ohledně postavení ženy příliš 

protiřečí. Nicméně i přesto platí, že primární rytířské ságy mohly být pro aristokracii vzorem 

sebeprezentace, jelikož dílčí myšlenky ideálu, jimiž jsou prodchnuty texty tohoto žánru, byly 

srozumitelně formulované a teoreticky i aplikovatelné v reálném životě. V této kapitole jsme se 

kromě „zdánlivě“ výlučného místa ženy ve dvorské společnosti zabývali i obsahem, který 

staroseverské rytířské texty přisuzují pojmu dvornost. Dvorné vystupování vůči panovníkovi 

a ohleduplný vztah mezi rytíři – přesně jak ho popisovalo norské Královské zrcadlo z Hákonovy 

vlády – se v primárních rytířských ságách vyžaduje konsekventněji než „dvorné“ uctivé chování 

k ženě, ačkoliv i toto je jednou z nosných myšlenek tohoto žánru. Sice je zde oficiálně deklarováno 

výsadní místo ženy jako té, která drží moc nad mužským hrdinou, ovšem její romantickým 

diskurzem přiznané subjektivní právo rozhodovat o vlastním osobním životě není pokaždé 

respektováno. Snad až příliš často je žena pouze nástrojem politiky svého rodu a vyprávěč na ni tak 

pohlíží. Rozhodně ale není genericky odsuzována a obraz ženy v primárních rytířských ságách je 

dokonce i ve skandinávském kontextu nebývale pozitivní. 

Dvorský svět podle sekundárních rytířských ság a dobrodružných lživých ság 

Třináctou kapitolu jsme věnovali islandským sekundárním rytířským ságám a lživým ságám. Tyto 

texty vznikaly od 14. století na Islandu a napodobovaly schémata a postavy primárních rytířských 

ság. Tyto texty však už nevznikaly přímo pro královské dvory a aristokratické prostředí v nich je 

spíše emulováno, nezdá se, že by ho autoři líčili z první ruky. Například nepochopení turnajů 
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z primárních rytířských ság Islanďany již u sekundárních rytířských ság vedlo k bizarním líčením 

rytířských klání, která popírají jejich základní pravidla. Přehled autorů lživých ság o literatuře 

i tehdejší „vědě“ je značný a intertextualita se dotýká i ženských postav. Tyto islandské ságové 

žánry také přinášejí více negativních ženských postav, než jak tomu bylo v primárních rytířských 

ságách, ačkoliv žena ani zde není a priori odsuzována. Jasná je i kritika držby královského majestátu 

a moci ženou, za zcela nepřípustné je pak považováno její agresivní chování. Lživé ságy také 

kritizují ženskou pýchu a exemplárně ji trestají. Glorifikace milostného vzplanutí však v těchto 

textech opět mizí, v sekundárních rytířských ságách hrdinovi na lásce prakticky nezáleží, nejčastěji 

je motivován vlastními mocenskými zájmy. Pojem „dvornost“ se v těchto narativech stále 

vyskytuje, místo morální ušlechtilosti však především odkazuje na příslušnost k přepychu 

vládnoucí vrstvy společnosti. Dvornost tedy i nadále patří do výčtu vlastností, jež vypravěč 

důležitým postavám přisuzuje, její obsah se však zúžil a dvorný respekt a obdiv k ženě (z titulu 

pohlaví) z tohoto diskurzu takřka zcela mizí. 

Eufemiiny písně a ještě pozdější díla švédské dvorské epiky 

Analyzovali jsme i veršované texty, takzvané Eufemiiny písně, které jsou předmětem čtrnácté 

kapitoly této disertační práce. Iniciativa pro jejich vznik opět vzešla z norského královského dvora, 

ovšem písně byly adresovány švédskému vévodovi v souvislosti s jeho sňatkem a zásnubami 

s norskou princeznou. Ve srovnání s primárními rytířskými ságami jsou Eufemiiny písně celkově 

emociálně vypjatější, což se týká i jednání postav (a to příslušníků obou pohlaví), které v příbězích 

vystupují. O urozených ženách se v Eufemiiných písních mluví jako o „hrdých“, což však nesouvisí 

s jejich vystupováním. Na rozdíl od žen islandských pseudorytířských ság z téže doby nejednají 

povýšeně ani pyšně, i jejich faktická „hrdost“ je mnohdy zpochybnitelná. Kontext Eufemiiných písní 

jsme doplnili ještě o další dvě švédská rytířská díla (Bezejmenný a Valentin a Rytíř Paris a panna 

Vienna), taktéž překladová. Ačkoliv tyto švédské texty vznikaly v téže době jako islandské lživé 

a sekundární rytířské ságy, dodržují švédské narativy normy dvorské společnosti, jak ji prve 

konstruovaly překladové rytířské ságy pro norský královský dvůr. Ženy v těchto pozdních textech 

(překladových adaptacích) nekonají pasivněji, a zdají-li se slabší, děje se tak především kvůli volbě 

jazykových prostředků, k nimž vypravěč sahá, a obecně většímu akcentu na projevy citů. 

Ženy v dánské dvorské epice 

Konečně v patnácté kapitole jsme interpretovali texty z dánského souboru romancí, rukopisu Codex 

Holmiensis K 47 z počátku 16. století. Mezi dánskými a švédskými mutacemi Eufemiiných písní 

nebyl zjištěn výrazný rozdíl v pojetí ani charakteristikách genderu. Ani zde nejsou ženy terčem 

kritiky tolik, jak bylo obvyklé v soudobé islandské pseudorytířské fikci. Dánské verze ovšem častěji 

zmiňují cudnost (na vrub ženy), některé scény byly zcenzurovány, aby lépe odpovídaly sexuálnímu 

životu konformnímu s církevní morálkou. Na lexikální rovině hrdost a čest částečně nahrazují lásku. 

Závazné hodnoty a instituty spojené s dvorským prostředím se zde drží úzu primárních rytířských 

ság. Nicméně změna situace, a tedy i interpretačního horizontu, vedla k tomu, že Eufemiina píseň 

Vévoda Fredrik Normanský již nemohla vyznívat tak idealizovaně a bezchybně jako v situaci, v níž 

se nalézal švédský vévoda Erik, pro něhož byly překlady původně určeny. Dánské publikum kolem 

roku 1500 muselo text chápat buď nekriticky, nebo narativ nabýval ironického vyznění, jelikož 

podmínky omlouvající Fredrikovo jednání již pominuly. Další texty v tomto dánském rukopisu jsou 

opět veršované romance, v nichž je především tematizována otázka, kam až sahá sféra politického 

i nepolitického vlivu šlechtičny. Ženy zde nejsou (s výjimkou Floresovy Blanzeflory) pasivní, snaží 

se aktivně jednat, nicméně společenský řád jim v tom brání. Tak jako v překladových rytířských 

textech zde bývá do centra pozornosti stavěn romantický vztah rytíře konajícího hrdinské skutky ve 
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jménu své vyvolené, ačkoliv ne vždy je zřejmé, kdy takový poměr vznikl. Cod. Holm. K 47 nabízí 

téměř výhradně pozitivní obraz ženství a je značně idealizovaný ve prospěch žen.  

Výsledné diachronní srovnání genderových rolí žen v literárních textech 

Na tyto analytické kapitoly navazují dvě kapitoly syntetické. První syntetická kapitola shrnuje 

zjištění o literárních rolích ženských postav ve skandinávské rytířské epice a znovu je konfrontuje 

s dosavadními schématy domácí severské literatury. V překladových rytířských textech je zásadní 

role milenky, respektive milované manželky, jež je specifická pro tento žánr. Označení unnasta 

doznívá v některých islandských pseudorytířských textech, ale je úzce spjato s kurtoazním 

diskurzem. Dalším klíčovým elementem, který odlišuje rytířskou epiku od dosavadní severské 

tradice, je přítomnost oddaných služebných a důvěrnic, které tvoří ženskou alternativu rytířova 

bratra ve zbrani. Institut doprovodu dvorních dam je oblíbeným prvkem námi zkoumaných narativů, 

a to napříč celým korpusem textů, tedy i v islandských pseudorytířských narativech, které se jinak 

od dvorských myšlenek odchylují. V rámci celého korpusu zkoumaných rytířských textů se téměř 

nemění ani specifické nároky kladené na panovnici. Dále jsme zvážili i míru, s níž je žena 

vykreslena jako oběť a jako agresor – a kdy zosobňuje cosi nestvůrného a hrozivého. Zatímco 

pozice ženy jako agresora je prominentní v islandských pozdně středověkých rytířských narativech, 

jsou postavy žen-obětí častěji rysem překladové rytířské epiky, nejedná se však o nejobvyklejší 

situaci, do níž je žena stavěna. Zatímco překladové texty – které jsou svým vznikem zpravidla přímo 

vázané na dvorské prostředí – jsou k ženám tolerantnější a kladou důraz na seberozvoj a vylepšení 

osobnosti muže (rytíře), islandské narativy pozdního středověku (sekundární rytířské ságy a lživé 

ságy), vznikající v takřka venkovském prostředí, jsou k ženským chybám kritičtější a kladou hlavní 

důraz na proces, jímž se k ideálu má přiblížit žena. Texty vznikající ve dvorském prostředí od svých 

ideologických a převážně idealistických základů neupustily ani v pozdním středověku, islandské 

narativy však na ně rezignují a místo povinnosti respektovat ženu jako takovou vyzdvihují 

především její majetek a slávu, které sňatek s ní přinese hrdinovi. Islandská recepce této tradice se 

tedy vymykala a je zřejmé, že lživé ságy a do jisté míry i sekundární rytířské ságy nereprezentují 

celkový vývoj skandinávské rytířské epiky sklonku středověku, ale tvoří jen jednu její odnož. 

Dále jsme shrnuli moc a postavení ženy v manželství, jak jsou zobrazeny ve skandinávské 

rytířské epice. Konstatovali jsme, že texty primárních rytířských ság vnesly do severského diskurzu 

ideál vlastní volby, tedy aby se žena (či muž) rozhodovala podle svých preferencí. Jednalo se 

o alternativu k dosavadní společenské hegemonní praxi poslušnosti rodu, ale také o jednání, které 

se snadno mohlo dostat do konfliktu s církevními normami manželství. Tímto ideálem individuální 

volby jsou její rozhodnutí, mnohdy vedoucí k mimomanželské lásce, vypravěči často legitimována. 

Ne celý korpus se však tohoto nového chápání drží (vzpomeňme Ságu o Karlamagnúsovi) 

a zejména v islandských lživých ságách není ženský pohled na manželství takřka vůbec zohledněn, 

vypravěč mu opět nepřikládá relevanci a ženy mají primárně sloužit k upevňování rodové politiky 

a politiky hrdiny jakožto vládce, jenž rozhoduje nad sňatkovou politikou svých spojenců. I zde platí, 

že romantické idealistické ospravedlnění mimomanželských vztahů a milostných vzplanutí vůbec 

se ve 14. a 15. století vyskytuje v dánských a švédských překladových textech. Přinejmenším 

proklamovány tedy na královských dvorech byly tyto kurtoazní hodnoty i nadále, zatímco jinde si 

svůj význam neudržely. 

Mizogynie (chápána relativně vzhledem ke středověkému společenskému pořádku) není 

v překladových rytířských textech ve Skandinávii obsahem toho, co se v textu sděluje – naopak jsou 

v nich mizogynní myšlenky o ženské nespolehlivosti a nerozumnosti často přímo vyvraceny. 

Domácí staroseverská literární tradice byla mizogynní explicitněji a islandská pozdně středověká 

rytířská epika se k tomuto upět uchyluje. Islandské lživé a sekundární rytířské ságy ženské postavy 

kritizují častěji (ač příběhy panenských vládkyní mají mizogamní a nikoliv obecně mizogynní 
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vyznění) a nedrží se v tomto ohledu rétoriky ani morálních ideologických hodnot primárních 

rytířských ság.  

Syntéza poznatků o čtení rytířských narativů jejich publikem  

Druhá syntetická kapitola je věnován kulturněhistorickému kontextu četby a vzniku rytířských textů 

na Severu. Zpětně jsme zhodnotili vliv dvorské literatury na faktické a ideové postavení ženy ve 

Skandinávii a otázku, zda rytířská epika proměnila dosavadní konstrukce genderu ve společnosti, 

nebo pouze v literárním kontextu. Dospěli jsme k závěru, že přímo doložený je jen aspekt literární, 

který byl značný. Pro potvrzení faktické změny chování publika pod vlivem severské rytířské epiky 

nemáme dostatek přesvědčivých argumentů, z písemných záznamů však vyplývá, že ideály z této 

literatury byly přijaty za ideální normy, jimiž by se příslušníci dvorů řídit měli. Rytířské texty tak 

hodnotami, které zprostředkovávají, ovlivnily společnost nepřímo a není důvod předpokládat, že by 

konstrukty týkající se vystupování ženy a obdivu a respektu k ní byly výjimkou – kurtoazní obdiv 

k urozené ženě tak byl přijat mezi ideální postoje, jež měly dvořana a rytíře zdobit. Vývojem prošly 

i literární  konvence vyjadřování citovosti a slabosti. Primární rytířské ságy přinesly v tomto ohledu 

po křesťanství nejvýraznější přechod, islandská literatura pak tento trend v pozdním středověku 

obrátila i u „dvorských“ textů a vrátila se k původnímu ságovému understatementu (oslabení 

výrazu) a potlačení váhy individuálních romantických pohnutek. Dánská a švédská epika však city 

líčí ještě otevřeněji a věnuje jim dokonce větší prostor než primární rytířské ságy, a tak urozenou 

společnost udržuje stejně „citově ušlechtilou“. Jistou proměnou prošly ve veršovaných švédsko-

dánských textech i jazykové konvence, objevují se obraty jako „hrdá paní“, které symbolicky ještě 

upevňují výsadní postavení ženy. 

Přestože nízká úroveň urbanizace a chybějící hrady na Islandu i v pozdním středověku 

nedovolovaly tamnímu publiku přímo se ztotožnit s typem prostředí, v němž se hrdinové rytířských 

ság pohybují, vysvětlili jsme, v čem bylo možné jisté společné zkušenosti hledat. Na příkladu 

genderovaných prostorů popisovaných literárními texty, které jsme porovnali s funkčním členěním 

islandských sídel 13. století podle genderu, jsme poukázali na fakt, že islandská sídla té doby již 

svému publiku usnadňovala chápání striktně oddělených ženských komnat rytířského světa (na 

rozdíl od obydlí doby vikinské). Právě toto dělení, odkazující navíc na společenskou hierarchii, je 

jedním z úhelných kamenů zápletek mnoha děl žánru rytířské epiky. I islandské publikum tedy jisté 

předpoklady pro pochopení pravidel, jimiž se řídí svět rytířské epiky, přese všechno mělo, a i proto 

mohly být oddělené komnaty princezen a panenských vládkyní tak snadno převzaty do lživých ság. 

Zjištění obou syntetických kapitol jsou nakonec shrnuta v samotném závěru práce. 

Přínos práce a další bádání 

Předkládaná disertační práce může sloužit jako východisko pro srovnání s dalšími pozdně 

středověkými a raně novověkými interpretacemi téhož žánru i jiných severských textů, které se 

k nim vztahovaly. Kromě výše popsaných závěrů, k nimž jsme dospěli na základě podrobných 

hodnocení jednotlivých momentů v narativech, spočívá přínos této práce i v tom, že se jedná o první 

rozsáhlé představení rytířské epiky severského středověku českému publiku. Přibližuje tedy tuto 

specifickou problematiku i odborné veřejnosti z dalších oborů a otevírá prostor pro hlubší 

mezioborovou diskuzi o tomto tématu. V přílohách předkládané práce jsou uvedeny přehledy 

dochovaných středověkých rukopisů s analyzovanými texty, alternativní žánrová označení, která 

jim jsou přiřazována, a dále přehled hlavních interpretovaných primárních překladových textů 

s jejich českými názvy a názvy pravděpodobných výchozích textů. Tyto přílohy usnadňují orientaci 

v celém širokém korpusu textů skandinávské středověké rytířské epiky a dokreslují, jak široký 

rozsah i dopad tento žánr ve své době měl i na severní periferii Evropy. 
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