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Resumé

Překladatelé v úctě věnují tuto knihu památce Heleny Kadečkové (1932–2018),
obětavé milovnice staroseverské literatury.

Meče a strofy. Staroseverské příběhy o skaldech

Poezie…
Staroseverskou poezii můžeme rozdělit na dvě velké skupiny – poezii eddickou
a skaldskou. Rozdílů mezi nimi je mnoho. Zatímco tématem eddické poezie jsou
mýty a příběhy dávných hrdinů, skaldská poezie se typicky vztahuje k básníkově
současnosti. Eddická poezie je formou i obsahem podobná dochovaným zlomkům
básnictví ostatních germánských etnik (staroanglická Bitva na Finnově hradu, starohornoněmecká Píseň o Hildebrandovi), zatímco skaldská nemá ve středověké Evropě
obdoby a nalézáme ji pouze ve Skandinávii doby vikinské a skandinávského středověku.1 V eddické poezii se básník prakticky nikdy neujímá slova, skald naproti tomu
ve své tvorbě mluví o vlastních básních a básnických dovednostech často.
Velký je formální rozdíl obou žánrů. Eddická poezie je metricky relativně nenáročná a obvykle i dobře srozumitelná. Takto kupříkladu popisuje Píseň o Þrymovi
cestu staroseverského boha bouře Þóra do Jǫtunheimu, světa þursů, démonických
bytostí staroseverského mýtu:2
Zpět domů spěšně
zahnáni kozli
v postraňcích rychlí,
vpřed měli pádit;
pukaly skály
v plameni země
– Óðinův syn tak
v Jǫtunheim spěchal.

1

Doba vikinská bývá obvykle vymezována lety 800–1066, skandinávský středověk pak lety
1066–1397.

2

Þrk 21. Všechny eddické písně v úvodní studii jsou citovány dle: Neckel (ed.) 1927. Skaldské básně jsou citovány dle: Jónsson (ed.) 1912–1915.
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Strofa ve fornyrðislagu, „metru dávných zvěstí“, nejobvyklejším eddickém metru,
sestávala z osmi krátkých veršů, jež byly po dvou spojeny do čtyř dlouhých veršů.
Každý krátký verš měl dva přízvuky, počet jeho slabik se obvykle pohyboval kolem
čtyř či pěti, přesně určen nebyl. Dva krátké verše v rámci verše dlouhého byly vždy
spojeny aliterací, náslovným rýmem. Ten typicky spojoval po jednom slově z obou
krátkých veršů, příležitostně se ale vyskytuje i aliterace dvojitá (zde ve druhém
a třetím dlouhém verši), spojující dvě slova prvního krátkého verše s jedním slovem v krátkém verši druhém:3
Senn vóru hafrar
heim um reknir,
skyndir at skǫklum,
skyldu vel renna;
biǫrg brotnuðu,
brann jǫrð loga:
ók Óðins sonr
í Jǫtunheima.

Skaldská poezie byla svou formou i obsahem o poznání složitější. Srovnejme jenom, jak ve své básni Podzim líčí obdobnou událost, kdy se bůh bouře ubírá na souboj s þursem Hrungnim, norský skald Þjóðólf z Hvínů na přelomu 9. a 10. století
(Haustl 14–15):
Zřím, jak postrach þursů
začal boj s pněm jeskyň
na mohylách ohně
u Grjótúnagarðů;4
vzkypěl Meilův bratr,
vyrazil k hře kovu
syn Země, duněla
dráha luny pod ním.
Plály širé chrámy
před Ullovým otcem,
bičovaly kroupy
bezkonečnou zemi;
vpřed výškami táhli
kozli boha vozů
k boji s Hrungnim – chvěla
se družka boha štítů.

I v „dvorském metru“ (drókvæ) sestávala strofa z osmera krátkých veršů. Ty již
ale měly přesně určený nejen počet přízvuků (tři), ale i počet slabik (šest). Každý
3

Přízvuk značíme podtržením, aliteraci tučně. Je třeba zmínit, že ve staroseverské poezii aliterovaly stejné souhlásky, ale různé samohlásky, mezi něž bylo navíc počítáno i „j“.

4

Grjótúnagarðy, dosl. „Dvorce skalních sídel“, sídlo þursa Hrungniho.
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dlouhý verš přitom musel obsahovat dvojitou aliteraci, každý krátký verš pak navíc
vnitřní rým. Metrická stavba typické skaldské strofy tedy vypadala takto:5
Eðr of sér, es jǫtna
ó i lét of só an
hellis baur á hyrjar,
haug Grjótúna, baugi;
ók at ísarnleiki
jarðar sunr, en dunði,
móðr svall Meila blóða,
Mána vegr und hǫ́num.
Knǫ́ u ǫll, en, Ullar,
endilǫ́g, fyr mági,
grund vas grápi hrundinn,
ginnunga vé brinna,
þás hafregin hafrar
hógreiðar framm drógu
(seðr gekk Svǫlnis ekkja
sundr) at Hrungnis fundi.

Skaldská poezie byla komplikovaná nejen metrem, ale i jazykem, který ji činí pro
současného čtenáře prakticky nesrozumitelnou. Bitva je pro skalda „hrou kovu“,
nebe „dráhou luny“ a „nezměrně zejícími svatyněmi“, země „vdovou po bohu štítů“
(totiž po nejvyšším staroseverském bohu Óðinovi), þurs Hrungni „pněm jeskyň“
a sám nebem se ženoucí Þór pak „synem Země“, „vysokým bohem nebem se ženoucích vozů“, „postrachem þursů“, „Meiliho bratrem“ či „Ullovým otcem“. Prakticky
všechny předměty jsou v uvedených strofách označeny nikoliv přímo, ale opisem,
což ve skaldské poezii není výjimkou, ale spíše pravidlem.
Excesivní využívání podobných básnických opisů (tzv. heiti a kenningů) bylo
pro skaldy typické.6 Moderní čtenář má samozřejmě tendenci pokládat podobné
básnické prostředky za jakési ozdoby a nahlížet je jako překážku v pochopení
„vlastního sdělení“ básně či strofy. Jenže obrazy, jež skaldské popisy evokují – byť
třeba nemusejí přispívat k přímému sdělení básně – přesto přinejmenším vytvářejí
kontext, v němž se toto sdělení odehrává.

5

Vnitřní rým značíme písmem bez kurzivy.

6

Kenning byl víceslovným opisem – tj. např. „dráha luny“ namísto „nebe“, heiti bylo opisem jednoslovným – tj. např. označení jakékoli ženy výrazem „vdova“. Je-li země označena jako „vdova
po bohu štítů“, jedná se o propojení heiti a kenningu: bohyně Jǫrð (Země), Þórova matka, byla
jednou z Óðinových žen, nikoliv jeho vdovou; „bůh štítů“ je kenning pro Óðina.
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Příkladem může být scéna, již popisuje Příběh o Sighvatu Þórðarsonovi. Někdy
kolem roku 1015 dorazil na dvůr norského krále Óláfa Haraldssona (1015–1028)
mladý skald Sighvat Þórðarson a nabídl králi, že na něj složí oslavnou báseň. Král
odmítl a básník mu vzápětí odpověděl následující polostrofou:
Slyš, vznešený zhoubce
báseň, již chci složit

temných koní stanů,
– jednoho měj skalda!

Celý opis, jímž básník Óláfa oslovuje, zní „vysoce urozený ničitel temných, tmavě
modrých koní stanů“ (altíginn meiðir myrkblás drasils tjalda)7 a zabírá jedenáct slabik z dvaceti čtyř, jež měl básník v polostrofě k dispozici. Nejedná se ale určitě
o plýtvání slovy – to si ostatně úsečná staroseverská poezie ani nemohla dovolit.
Opis před námi črtá výrazný obraz vládce nad loďstvem, jež bylo nejvýraznějším
projevem síly krále doby vikinské. „Ty máš moc nad muži“ říká jím skald, a vytváří
tak základ pro vlastní sdělení: „a já zas nad slovy“. Vyzývá tak k vytvoření svazku
mezi mocí a uměním, jenž byl základem dvorského básnictví, pod něž přinejmenším v době vikinské většina skaldského básnictví spadá.
Jenže stejně snadno mohl kenning postihnout situaci, kdy vzájemný vztah
vládce a skalda nefungoval úplně tak, jak měl. Pohlédněme, jakým způsobem Ó ar
Černý v témže Příběhu o Sighvatu Þórðarsonovi glosuje své znechucení nad tím, že
mu Óláf Haraldsson poslal jako dar ořechy:
Dárce ohně paží
až budu chtít další

ořechy mi poslal […]
doprosím se stromu […]

Ó ar popisuje Óláfa jako toho, kdo „rozsévá plameny paží“ hrǫnduðr ǫlunbranda),
tedy zlaté náramky, což je poměrně běžný typ opisu pro štědrého vládce. Právě tím
ale vytváří neblahý kontrast k nicotnému daru ořechů. Druhý z veršů doslova říká,
že „(lískový) strom je přístupný prosbám a příště se obrátím na něj“. Ó ar pak poměrně neobvykle a v kontrastu k běžným kenningům, jež obvykle označují muže
jako stromy, opisuje lískový strom jako „vládce lesa“ (stjóri markar), čímž dodává
hrozbě zcela konkrétní nádech: „odejdu ke štědřejšímu králi“.

7
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Míněny stany vztyčované na lodích doby vikinské.
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A podívejme se ještě na poslední příklad, polostrofu o dobách neúrody v norském Hálogalandu, již zbásnil Eyvind Finsson (Příběh o Eyvindu Finnsonovi):
Za střelhbité sledě
štíhlé šípy vln jsem

Egilova stisku
v špatných časech koupil.

Přímé sdělení je jednoduché: Eyvind nás informuje, že v časech nouze musel prodávat své zbraně, aby mohl nakoupit ryby pro obživu své domácnosti a sebe sama.
A kenningy, jichž v polostrofě používá, vypadají, jako by s celou věcí neměly co
dělat. Jenže když Eyvind s odkazem na legendárního lučištníka Egila opisuje šípy
jako „střelhbité sledě Egilova stisku“ a ryby zase jako „štíhlé šípy vln“, vyjadřuje tím
o mnoho více. Jeho poetická záměna ryb za šípy a šípů za ryby není jen efektním
básnickým číslem, ale staví nám jasně před oči nepatřičnost, již podobná směna
pro Seveřana doby vikinské měla.

Básníci…
Z mnoha dalších speciﬁckých rysů skaldské poezie (kupříkladu její extrémně komplikovaný slovosled) se v dalším zaměříme pouze na jeden z nich: pojetí autorství. Zatímco autoři eddických písní jsou pro nás tajemstvím, autory skaldských
básní známe. A nejedná se o náhody či výjimky. Staroseverských eddických písní
a zlomků se dochovalo kolem šedesáti, autor není znám ani u jednoho. Ze zhruba
sto sedmdesáti větších skaldských básní je naproti tomu anonymních pouze kolem
dvaceti pěti. A jmen skaldů známe přes tři sta (Jochens 2011).
Znalost, či neznalost autora tak přinejmenším v tomto případě zcela jistě nesouvisí s přirozeným procesem „zapomínání“. Jde o žánrovou charakteristiku, která
nese v případě eddických a skaldských básní jasné sdělení. Je projevem hlubšího
rozdílu mezi kulturním a literárním textem: zatímco eddické básně byly vnímány
jako vlastnictví a produkt společnosti jakožto celku, skaldské básně byly nahlíženy jako umělecké výkony individuálních autorů.8 A staroseverský Výčet skaldů,
vypočítávající jména sto padesáti slavných islandských, norských, dánských
8

Pro pojem kulturního textu viz Assmann 1996. Speciﬁcky pro severskou situaci viz Zilmer 2008:
229, kde autorka mluví o „kolektivním (paměťovém) potenciálu“ některých staroseverských
žánrů.
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a švédských básníků, je jenom jedním z mnoha projevů snahy zachovat vzpomínku
na postavu skalda v paměti.
Rozdíl mezi autorským a kulturním textem ale zdaleka netkví jen v tom, je-li,
či není známo jméno autora. Autor eddické básně je neznámý, příznačné je ale i to,
že nenacházíme jediný dobový pokus roušku tajemství poodhrnout, autora určit
a hledat v básni klíč k jeho osobě. Skald je naproti tomu předmětem zájmu a zvědavosti. A to zdaleka ne jenom jako tvůrčí osobnost. Na skaldovi je zajímavé všechno:
jeho původ, jeho milostné pletky, jeho kontroverze s mocnými tohoto světa, jeho
náboženské přesvědčení i jeho smrt – zkrátka celý svět, v němž se na dvorech doby
vikinské pohybuje.

… a jejich svět
Nejstarším skaldem, jehož poezie se nám dochovala, je Bragi Boddason zvaný Starý,
žijící podle všeho někdy mezi lety 800–850, tedy na samém počátku doby vikinské.
Starší skaldi jsou buď postavy legendární (jako hrdina Starkað Stórvirksson), nebo
postavy sice historické, u nichž ale neznáme o moc víc než jejich jméno (např. Erp
Skloněný). I o Bragiho životě víme málo, něco však přece. Rozličné severské prameny zmiňují, že byl básníkem švédských králů Ragnara Loðbróka, Eysteina Proradného a Bjǫrna z Haugu (9.–10. století).9 Důležitý byl zejména Bragiho pobyt na
dvoře Ragnara Loðbróka, slavného vikinga, jehož vojska roku 845 oblehla a dobyla
Paříž. Přinejmenším je právě jemu věnována jediná dochovaná z Bragiho velkých
básní: Drápa na Ragnara Loðbróka. O Bragim nám ovšem tato báseň – krom toho,
že byl opravdu dobrý skald – moc neříká.10 Byla vytvořena jako dík za štít, jejž mu
Ragnar věnoval, a její největší část také darovaný štít popisuje. Tento způsob „díku
popisem“ přitom provozovali i další skaldi: o darovaných štítech básnili Þjóðólf
z Hvínů či Egil Skalla-Grímsson, o darované sekeře Einar Skúlason a o mečích celá
řada dalších skaldů.

9

U králů a jarlů uvádíme dobu vlády, u biskupů dobu úřadu. U ostatních data narození a smrti,
jsou-li známa. V souvislosti s titulem krále, který je v příbězích o skaldech všudypřítomný, si
musíme uvědomit, že Skandinávie doby vikinské sestávala z řady drobných království.

10

Bragiho opisná technika je už víc než plně rozvinutá a některé z jeho kenningů napodobují ještě básníci o století pozdější. Viz Vries 1941–1942: i.93.
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Příběh o Þorvaldu Zcestovalém

Þorvald Koðránsson Zcestovalý (950–1002) byl syn sedláka ze severu Islandu;
své příjmí získal díky cestám po Evropě, pouti do Jeruzaléma a výpravě do
Byzance, kde podle všeho zemřel.

I
Eilíf zvaný Orel, po němž se nazývá nejvyšší hora na Reykjastrǫndu ve Skagaordu, byl synem Atliho Skíðarsona Starého. Měl za ženu Þorlaug, dceru Sæmunda
z Jižních ostrovů, jenž zabral na Islandu půdu v místech, která se po něm nazývají Sæmundarhlíð, Sæmundův svah. Eilíf a Þorlaug měli tři syny. Jeden se jmenoval Sǫlmund, druhý Atli a třetí Koðrán. Ten hospodařil v Giljá ve Vatnsdalu. Byl to
zámožný sedlák a za ženu měl Járngerð. Jejich synové se jmenovali Orm a Þorvald.
Koðrán měl už od jejich dětství mnohem raději Orma než druhého syna. Toho přidržoval stále jen u práce, chatrně ho oblékal a ve všem všudy před ním dával přednost
Ormovi. Þorvald odmalička sloužil v otcově domě a dělal ochotně, co mu přikázali.
V té době žila ve Skagaordu na úpatí hory, která dosud nese její jméno, vědma
Þordís. Jednou v létě přijala přátelské pozvání k návštěvě Koðrána v Giljá, s nímž se
dobře znala. Během návštěvy si povšimla, jak velký rozdíl Koðrán dělá mezi oběma
syny, a v jednu chvíli mu řekla:
„Radím ti, aby ses k Þorvaldovi choval laskavěji než dosud, protože s jistotou vím,
že si v budoucnosti bude v mnohém počínat lépe než všichni tví ostatní příbuzní.
A jestli jej nemůžeš mít víc rád, pak mu vyplať nějaké peníze a propusť ho. Snad se
o něho někdo postará, dokud nevyroste.“
Koðrán viděl, že to Þordís myslí dobře, a tak souhlasil s tím, že Þorvaldovi vyplatí několik stříbrňáků. Vyndal jednu pokladnici a ukázal ji Þordís. Ta pohlédla
na stříbrňáky a řekla:
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„Tyhle peníze mu nedávej. Získal jsi je od lidí mocí a násilím jako pokutu.“
Koðrán tedy vyndal druhou pokladnici a dal do ní Þordís nahlédnout. Ta řekla:
„Ani tyhle peníze bych mu nedávala.“
„Co ti na nich vadí?“ zeptal se Koðrán.
„Nashromáždil jsi je z chamtivosti, protože jsi žádal za pronájem půdy a dobytka
víc, než na kolik jsi měl právo. Takové peníze se nesluší dávat spravedlivému a šlechetnému člověku.“
Potom jí Koðrán ukázal objemný měšec plný stříbrňáků. Þordís z něj odvážila
tři marky pro Þorvalda a mnohem těžší zbytek vrátila Koðránovi.
„Proč jsi vybrala pro mého syna právě tyhle peníze, a ne ty, co jsem ti nabízel
předtím?“ chtěl vědět Koðrán.
„Poněvadž tyhle jsi získal plným právem jako dědictví po svém otci.“
Potom se Þordís s Koðránem přátelsky rozloučila a odjela s pěknými dary domů.
Odvezla s sebou Þorvalda, a ten u ní nějaký čas zůstal. Dostával od Þordís slušné
šaty a vše, co potřeboval, a zdárně prospíval.
Když dospěl, odplul na Þordísinu radu do ciziny. Vydal se rovnou do Dánska, kde
vyhledal Sveina zvaného Vidlovous. Svein byl po matce z bezvýznamného rodu,
ale tvrdil, že je synem dánského krále Haralda Gormssona. V Dánsku v té době
neměl stálé sídlo, protože Harald nechtěl své otcovství uznat. Svein se proto zdržoval většinou na válečných výpravách a muži, kteří jej provázeli, ho podle zvyku
vikingů oslovovali „králi“. Když ho navštívil Þorvald, přivítal ho vlídně a přijal ho
do své družiny. Þorvald se pak po několik let zúčastňoval jeho nájezdů na ostrovy
v západním moři.
Islanďan ještě nebyl u Sveina dlouho, a vikinský král si ho už začal vážit víc
než ostatních družiníků a všech svých přátel. Měl k tomu dobré důvody. Þorvald
si uměl ve všem poradit, vynikal nad ostatní pílí i moudrostí, byl silný a rozvážný
a v bitvách dovedl hbitě a obratně zacházet se zbraní. Přitom byl vlídný a štědrý
a brzy dokázal, že je na něho vždy spolehnutí ve věcech velkých i v maličkostech.
Byl oporou svým druhům a nevyhýbal se žádné námaze. Ač ještě pohan, měl větší
smysl pro spravedlnost, než pohané mívají, a veškerou svou kořist z bojů rozděloval mezi potřebné nebo z ní platil výkupné za zajatce. Mnohým tak pomohl z nouze.
Ty, co sám zajal, posílal domů k jejich otcům a příbuzným, stejně jako ty, které
vykoupil ze zajetí od jiných. Protože byl v bitvách odvážnější než ostatní, přijali
jeho druzi zákon, že si ze vší kořisti smí vybrat to nejcennější. Þorvald využil tohoto privilegia a vybíral si ze zajatců syny mocných mužů a z kořisti ty věci, jejichž
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ztráty poražení nejvíce želeli, a posílal je nazpět jejich majitelům. Za to jej milovali
i ti, které Sveinovi muži oloupili, a šířili chválu jeho dobroty. Díky tomu mohl pak
on zase snadno získat svobodu pro druhy zajaté nepřáteli, a dokonce pro samotného krále Sveina.
To se stalo, když jednou napadli pobřeží Británie. Svein nejprve zvítězil a dobyl
velkou kořist. Potom však zaútočil daleko od svých lodí na pevnině, kde se proti
němu postavila obrovská přesila jezdců, jíž podlehl. Byl zajat a v okovech uvržen
do temného žaláře. S ním i Þorvald Koðránsson a mnoho jiných, urozených a vážených mužů. Příštího dne přišel do žaláře za doprovodu mnoha ozbrojenců jeden
mocný vévoda, který měl v úmyslu dostat Þorvalda na svobodu za to, že krátce
předtím vykoupil jeho syny ze zajetí a poslal je zpátky k otci. Vévoda si dal Islanďana zavolat a nabídl mu svobodu a volný odchod. Ten mu však odpověděl, že jestli
nebude propuštěn také král se všemi svými muži, on sám žalář nikdy neopustí.
Vévoda Þorvaldovi vyhověl a propustil všechny na svobodu, jak později na jedné
honosné hostině dosvědčil sám Svein. Seděl tehdy u stolu s dvěma dalšími králi,
a když vešli do síně číšníci s jídlem a pitím, poznamenal jeden z panovníků, že se
málokdy najde tak skvělá tabule, aby u ní jedli ze stejné mísy tři slavní králové.1
Svein s úsměvem odtušil:
„Pokud jde o slávu a její příčiny, znám jednoho selského synka z cizí země, který
se nám třem velkomyslností a šlechetností rozhodně vyrovná.“
Tato slova vzbudila všeobecné veselí a jeden přes druhého se vyptávali, jaké
vlastnosti má muž, jehož sám král vyznamenává takovou chválou. Svein odpověděl:
„Ten muž si počíná s takovým rozmyslem, že jeho moudrost by slušela i nejlepšímu králi. Je také silný a odvážný jako nejbojovnější berserk,2 a přitom ušlechtilý
a dobrotivý jako nejmravnější mudrc.“
Nato vyprávěl výše zapsaný příběh o tom, jak Þorvald díky své oblibě a mnoha
dalším chvályhodným vlastnostem získal svobodu pro svého krále.

1

Svein Vidlovous se po několika válečných výpravách do Anglie (v letech 1002–1013) roku 1013
jako první Seveřan zmocnil vlády nad Anglií.

2

Berserkové byli pololegendární vikinští bojovníci, kteří bojovali beze zbroje a v bitvách propadali válečnické zuřivosti.
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II
Poté, co procestoval mnoho zemí, přijal Þorvald pravou víru a dal se pokřtít saským
biskupem Friðrekem. Z celého srdce pak biskupa prosil, aby se s ním vydal na Island hlásat Boží evangelium a pokusil se obrátit na víru jeho otce, matku a ostatní
blízké příbuzné. Biskup s radostí souhlasil a jel s Þorvaldem. Plavba proběhla
šťastně a také doma otec Koðrán syna přátelsky přijal. Þorvald s biskupem a dalšími třinácti muži u něho v Giljá zůstali první zimu. Jelikož biskup neznal jazyk
místních lidí, začal Þorvald sám hlásat Boží evangelium své rodině a všem, kteří ho
přišli navštívit. Už té zimy se jeho zásluhou obrátilo několik jedinců na pravou víru.
Nejprve ale budiž řečeno, jak přivedl ke křesťanskému vyznání svého otce a lidi
na statku. O jednom svátku konal biskup Friðrek se svými kněžími modlitby a bohoslužbu. Obřadu se účastnil také Koðrán, spíše ze zvědavosti, než že by s jejich
mravy souhlasil. Když však uslyšel cinkání zvonce a krásný zpěv kněží, ucítil sladkou vůni kadidla a spatřil biskupovo bohatě zdobené roucho a jeho služebníky celé
v bílém a jasných barvách, a když se k tomu ještě celý dům rozzářil pěknými voskovými svícemi a dalšími předměty, dodávajícími lesk oslavě Božího svátku, tu se
mu všechno náramně zalíbilo. Ještě téhož dne zašel za synem Þorvaldem a řekl mu:
„Dnes jsem viděl, s jakou vážností sloužíte svému Bohu, a také jsem o tom trochu uvažoval. Vaše zvyky jsou, pokud rozumím, úplně opačné než naše. Zdá se
mi, že váš Bůh se raduje z přemíry světla, kdežto naši bozi se ho bojí. Jestli usuzuji
správně, pak ten muž, kterému říkáš biskup, je tvým věštcem. Všiml jsem si, že
ti zjevuje vše, co ty nám potom kážeš o svém Bohu. Já mám ale jiného věštce a ten
mi přináší velký užitek. Zjevuje mi mnoho věcí, které se mají stát, ochraňuje můj
majetek a napovídá mi, co mám dělat a čeho se vyvarovat. Proto mu důvěřuji a celý
život jsem ho měl v úctě. Ty i tvůj věštec a vaše zvyky se mu hrubě nelíbí a zapovídá
mi, abych vám prokazoval přízeň a tím méně přijal vaše mravy.“
„Kde ten tvůj věštec sídlí?“ optal se ho Þorvald.
„Bydlí tady nedaleko mého dvorce v jednom velkém kamenu.“
Þorvald se zeptal, jak dlouho tam už bydlí, a Koðrán odpověděl, že celý život.
„Pak tedy,“ navrhl Þorvald, „podnikneme zkoušku, otče. Tvrdíš, že tvůj věštec
je silný a že v něj máš velkou důvěru, kdežto biskup, kterého nazýváš mým věštcem, je nespolehlivý a slabý. Jestli však mocí nebeského Boha, v něhož věříme my,
vyžene tvého věštce z tak nedobytného obydlí, pak to bude pokyn, abys jej opustil
a obrátil se k bohu silnějšímu, k svému Stvořiteli, který je pravým Bohem, nad
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Resumé

is volume represents the ﬁrst complete Czech translation of texts usually classiﬁed
as skáldaþæir, stories of the skalds, Old Norse court poets. Despite certain ﬂuidity
of the subgenre’s boundaries, the thirty collected stories lay out its representative
overview as well as an important historical document of peculiar Scandinavian
medieval phenomenon – panegyric poetry – with all its metrical strenuousness and
richly imaginative language, permeated with memories of gods and heroes of the
heathen past. Being located – as so many other Old Norse historiographical texts –
on the border between what we call historiography and ﬁction today, skáldaþæir
in fact allow both modes of reading. We can perceive them as (cum grano salis!)
historiographical records dressed in a literary robe, nevertheless we still can enjoy
the crasmanship of the poets and the literary mastery of the anonymous men
recording their stories. Reading this book will, however, best beneﬁt a historical
anthropologists as it oﬀers an evidence of importance that poetry could be credited
with in an archaic society and its social and economic background.

Resumé
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