
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 

Abstrakt 

Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské 

dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání 

ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika 

kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě 

literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili 

i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně-

politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi 

ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních 

textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. 

Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž 

došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru 

senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se 

milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě 

dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. 

a 15. století, takzvaných lživých ságách, opět ostentativně negováno – muži se znovu chovají 

tak, jak očekávala tradiční ságová literatura, láska znovu ustupuje do pozadí. Tyto narativy 

nicméně upozorňují na nebezpečí nedodržování hranic moci mezi pohlavími a varují před ním 

zejména prostřednictvím mizogamních panenských vládkyní. Doložili jsme, že vývoj tradice 

dvorské epiky a jejích hodnot nebyl přímočarý – dělí se na islandskou větev, jež se navrací 

k tradičním kulturním schématům, a na materiál dánský a švédský, v němž veršované překlady 

zůstávají věrné ideálům i genderovým konvencím podle vytříbeného francouzského vzoru 

i v 15. století. 

Třebaže v ryze dvorských překladových textech od 13. století je ženě v kontextu lásky 

přiznávána autorita nad mužem a vypravěč straní jejímu mínění o uzavřeném sňatku, je její 

„silnější“ postavení současně relativizováno – v celospolečenském kontextu narativu zůstává 

žena i nadále fakticky v moci manžela a svých příbuzných. Její poslušnost si navíc nárokuje 

svými požadavky i církev, jejich porušení by vedlo ke stigmatizaci dotyčné jako původu 

hříchu. Synchronní analýzou textů 13. století jsme dospěli k závěru, jak komplexní 

a protichůdné chápání pozice ženy musely překladové rytířské ságy dvoru Hákona Starého 

předkládat. Severská překladová rytířská epika nicméně chápala ženy veskrze pozitivně až 

idylizovaně, což je ve srovnání s dosavadní literární tradicí nezvykle nekritický přístup. 

Kromě vyvrácení dosavadních schémat automaticky spojovaných s rytířskými ságami spočívá 

přínos této práce i v šíři textů, v podobném rozsahu nebyly studie genderu staroseverské 

rytířské epiky dosud nikdy provedeny. Díky ní jsme mohli tuto tradici popsat téměř kompletně. 

 


