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Rozmanitost příspěvků na následujících stranách odpovídá rozma-
nitosti rolí, stylů a tematických zájmů, v nichž Petr Rezek působil 
a působí; tvar, který příspěvky přesto rýsují, nejlépe svědčí o úběž-
níku, který se Rezek ve všech svých činnostech a v celé své autorské 
tvorbě snaží sledovat. Snad následující strany – včetně zkreslení 
a neporozumění, jež v sobě každá návaznost nutně nese – podávají 
přiměřený obraz působení jeho myšlenek a aktivit.
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Kdysi jsem běžel 
Nerudovou ulicí…

Štěpán Kosík

Kdysi jsem běžel Nerudovou ulicí, tenkrát bylo lhostejno zda na-
horu nebo dolů, když jsem u čalounictví narazil na nesourodou 
skupinku lidí. Uprostřed stál Jan Lopatka, něco vykládal a na pod-
poru svých slov prostor rázně kolíkoval prázdným džbánem na 
pivo. Ač jsem měl určitě naspěch, zvědavost mi nedala, abych se 
nezastavil. Tak jsem se poprvé zúčastnil Lopatkova pouličního se-
mináře. Během let vycházely najevo různé anomálie, třeba že se 
semináře konaly pravidelně nevyzpytatelně. Někdy trvaly minutu 
dvě, jindy se docela vlekly. Témata závisela od toho, co Lopatkovi 
zrovna táhlo hlavou. Někdy to byly odlehčené historky, jak se Mu-
kařovský konečně spletl (na Karlově mostě), a jindy zase struktu-
ralistické, poststrukturalistické a parastrukturalistické hlavolamy 
(všude možně). Účast byla kolísavá až prachmizerná.
Při jednom seminárním sezení, respektive stání vně národně-
knihovního bufetu, kde byl přednášející dočasně delegován jako 
plongeur, jsem se dověděl, že se ve skutečnosti jedná o pouhé 
prosemináře, protože pravá epistemologická, noetická a gnose-
ologická událost (Ereignis) se odehrává po hospodách. Měl to-
tiž pracovní hypotézu, že myšlenka jednou vyřčená, stejně jako 
hmota, v různých skupenstvích trvá napořád. Takže ústně tvořil 
a hmotnil po pohostinstvích a výtvory ponechával svému neza-
psanému osudu.
A právě když jsme byli u venkovních stolků Malostranské kavár-
ny v nejlepším, při do zblbnutí opakovaném probírání autora 
a jeho díla, přistoupil Magor s motyčkou. Byl očividně na vrcho-
lu svého agrikolárního období, kráčel rozvážně přímo ze železář-
ství u Rotta a hned začal rozvíjet, patrně pod vlivem hutnícího 
básnického střeva, jak byl Lopatka napaden Motyčkou, lopatka 
napadena motyčkou, až se nakonec ustálil na variantě: „Magor 
napadl na zahrádce Lopatku motyčkou.“ Jak to je s autorem, zda 
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mu po dopsání dílo ještě patří, nebo už přísluší (zugehören) čte-
náři a vykladači, se tenkrát nedovyřešilo. Ale Eco tvrdí, že autor 
své dílo vykládat nesmí, může jedině vylíčit, jak a proč je napsal. 
Od té doby bloumám každého šestnáctého června městem a srov-
návám si v hlavě slepou spravedlnost, že poeta nesmí, zatímco 
filo sof musí.
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Volavka zapomnění: 
pití, paměť, kontinuita mysli 

a formování minulosti 
u starých Seveřanů

Jiří Starý

Staří Seveřané pili často a s potěšením. Historické prameny de-
monstrují, že se byli schopni opít prakticky při jakékoliv příleži-
tosti, a zaznamenávají celou řadu banálnějších i vážnějších nehod, 
k nimž díky tomu v běhu doby vendelské (ca 500–800), doby vi-
kinské (ca 800–1066) a skandinávského středověku (1066–1397) 
došlo. Populární romány i filmy popisující společnost doby vik-
inské jako spolek permanentně přiopilých individuí jsou přinej-
menším v tomto směru celkem realistické: pilní historici spočtli, 
že průměrná spotřeba při jednom jídle kolísala mezi dvěma až 
třemi litry piva na osobu (Kreutzer 1989: 443).1 
Badateli se zájmem o staroseverskou kulturou alkoholu se tak 
nabízí lákavé a málo obdělané pole, prostírající se od zmínek 
o opilosti slavných historických osobností po popisy opilství be-
zejmenných sedláků, od legend o smrti švédského krále Fjǫlni-
ho, který utonul v medovině, až po navýsost historické doklady 
o rabování obchodů s alkoholem.2 V následující krátké studii se 
budeme věnovat jen jednomu z mnoha aspektů konzumace alko-
holu mezi starými Seveřany: jejímu vztahu k paměti.

Pití a paměť
Ve studii věnované alkoholismu u starých Seveřanů upozorňu-
je Gert Kreutzer na podivuhodný paradox, který byl s popí-
jením alkoholu ve staroseverské společnosti spojen. Na jednu 
stranu vystupuje na povrch silná společenská kontrola požívá-
ní alkoholu: „V pohanském i křesťanském středověku bylo pití 

1 Obligatorní doplněk těchto dat obvykle tvoří poznámky o tom, že tehdejší 
pivo obsahovalo o poznání menší procentní podíl alkoholu než to dnešní. Opojný 
účinek ovšem závisí i na jiných faktorech.
2 K prvnímu, jež popisují dochované texty, došlo v týdnu po 13. 4. 1186 v nor-
ském Bjǫgynu (dnešním Bergenu).
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sociálním aktem, a podléhalo tedy dalekosáhlé sociální kon-
trole. Pokud se člověk opíjel, pak vždy ve společnosti a při da-
ných příležitostech“ (Kreutzer 1989: 453). Současně však histo-
rik upozorňuje na nemírnost, jež byla s požíváním alkoholu ve 
Skandinávii nerozlučně spojena: „Pilo se mnoho, obvykle výraz-
ně přes míru [häufig sogar erheblich zu viel] […] Pití […] zna-
menalo na Severu typicky nemírné pití až k naprosté opilosti“ 
(Kreutzer 1989: 450–451).
Tento kontrast si samozřejmě můžeme vyložit tak, že společenská 
kontrola svůj nerovný boj s opojnými nápoji prohrávala. S ohle-
dem na zdůrazňovanou typičnost tohoto jevu je ale nasnadě jiné 
vysvětlení: totiž že společnost při určených příležitostech překra-
čování míry tolerovala, ba přímo je vyžadovala.3

Při podobném přístupu se pochopitelně nebylo možno vyhnout 
pozorování důsledků konzumace alkoholu na některé mentální 
schopnosti. A paměť, jejíž poškození si s požíváním alkoholu tak-
řka automaticky spojujeme i my, přitom byla na ráně jako první. 
V gnómické básni Výroky Vysokého, vložené do úst nejvyššímu sta-
roseverskému bohu Óðinovi, tento vládce básnictví, klamu a vál-
ky varuje před následky alkoholické nemírnosti (Háv 12):4 

Není tak dobré, jak dobrým ho zvou,
 pivo pro syny lidí;

3 S tím korespondují zmínky o schopnosti pít množství alkoholu a odolávat 
jeho účinkům v oslavných popisech vládců doby vikinské a raně post -vikinské. 
Viz např. popis Óláfa Mírumilovného, norského krále v letech 1067–1093 z pera 
Snorriho Sturlusona (Snorri, ÓK i): „Byl vysoký muž, ve všech směrech urostlý 
a souměrný. A všichni se shodují, že nikdo neviděl krásnějšího a na pohled půso-
bivějšího muže, než byl on: měl plavé vlasy, nádherné a jemné jako hedvábí, svět-
lé tělo, výrazné oči a dobře zformované údy. Byl nejčastěji zamlký a na sněmech 
mnoho nemluvil, měl v oblibě pivo a byl velký pijan. Jindy byl vstřícný a hovorný 
a po celou dobu své vlády pokojný.“
4 Slovo geð, které je v následujících citátech překládáno jako „paměť“, označo-
valo širší spektrum mentálních schopností (nejspíše bychom ho asi přeložili jako 
„mysl“ či „rozvahu“). Paměť ale byla jednou z nich, jak ukazuje níže citovaná pa-
sáž (Háv 13,1–3), v níž je situace ztráty kontroly nad „myslí“ identifikována se 
ztrátou paměti (óminni). Škodlivé účinky nadměrného pití na ostatní intelektu-
ální schopnosti byly ovšem ve staroseverské kultuře též dobře známy a zmínky 
o nich najdeme v mnoha dílech nejrůznějších žánrů. Obzváště drastické poučení 
nabízí např. slovní spojení drekka vit út frá sér, doslova „vypít (ze sebe) rozum“ 
(Rodríguez 2007: 328).
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vždyť čím víc piješ, tím méně víš,
 tím méně paměti máš.

Pro staroseverský přístup k alkoholu je ovšem příznačné, že se 
v téže básni týž bůh holedbá svými pijáckými excesy (Háv 13–
14,3):

Volavka zapomnění (óminni) na pitkách trůní 
 a lidem loupí paměť;
ten pták mne svými perutěmi spoutal
 v Gunnlǫðině dvorci.

Opilý byl jsem, přes míru opilý
 v bystrého Fjalara bytě.

Ač tu má poukaz k popíjení alkoholu navýsost pozitivní kontext 
(odkazuje na mýtus o básnické medovině, jejíž získání učinilo 
Óðina bohem básnictví), kritický osten týkající se zapomnění se 
objevuje i zde, totiž v kenningu óminnis hegri, „volavka zapomně-
ní“, jímž je medovina označena.5 Problémem však je, že o nějaké 
zapomnětlivosti spojované s Óðinem bychom v pramenech pá-
trali marně. Právě naopak: Óðin platil po celou dobu vikinskou 
a ještě dlouho po ní za boha vědění, a tedy za boha nadaného pa-
mětí kromobyčejně potentní (Háv 159,4–6):

Ásů a álfů znám osudy všechny,
 jež nikdo z nemoudrých nezná.

Paměť a znalost jsou pevnými atributy boha, o němž dochované 
prameny tvrdí, že vůbec nejí, nabízené pokrmy předhazuje svým 
dvěma vlkům a živí se výhradně alkoholem (Grm 19):

Gera a Freka krotitel válek,
 slavný Otec vojsk sytí;

5 Význam opisu nicméně není zcela jasný. Doslovný překlad první polostrofy by 
zněl: „volavka zapomnění se zve ten, kdo (to, co?) spočívá nad pivem (nad hosti-
nami?), ten (to?) krade rozvahu lidí.“ Kenning se stal předmětem celé řady studií, 
které ho střídavě vykládají jako označení pijáka, popíjeného alkoholu či opilosti 
(přehled viz Elmevik 1968, alternativní názor viz Dronke 1984).
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však Óðin sám skvoucích zbraní
 vínem po věky žije.

Spojení alkoholu a mentální potence, jakkoliv protismyslné se 
nám může zdát, tu zcela jistě není náhodné. Óðinovo pití zde má 
jasně intelektuální charakter: tak jako Óðinovi vlci upomínají na 
jeho aspekt konzumenta alkoholu, jeho havrani zase upomínají 
na aspekt boha vědění (Snorri, Gylf xxxvii):

Pokrm, který mu staví na stůl, hází svým dvěma vlkům a ti se 
jmenují Geri a Freki. Sám nepotřebuje žádné jídlo a víno mu 
je nápojem i pokrmem […] Na ramenou mu sedí dva havrani 
a šeptají mu do uší všechno, co zahlédnou či zaslechnou, a ti 
se jmenují Hugin a Munin [= Myšlenka a Paměť] […] Proto 
zná mnohé z toho, co se děje.

 
Óðinovo pití je prostředkem jeho božské moci a atributů, jež 
jsou s ní v dochovaných mýtech spojeny – básnického umu, vě-
dení o minulosti a znalosti osudu. A všechny vypočtené atributy 
přitom v podmínkách orální kultury nutně a podstatně souvise-
jí právě s pamětí. Zdá se tedy, jako by staroseverské mytické pra-
meny nahlížely vztah mezi alkoholem a pamětí ze dvou různých 
úhlů: z úhlu farmakologického, z něhož má alkohol na funkci 
lidské paměti vliv destruktivní, ale současně i z úhlu, z něhož se 
požívání alkoholu jeví jako pro pameť nanejvýš pozitivní.
Jistou odpověd na tento podivuhodný rozpor nabízí Judy 
Quinn, autorka studie o „tekutém vědění“ ve staroseverské lite-
ratuře, v níž podotýká: „Protiintuitivní asociace alkoholického 
nápoje a zlepšení funkce paměti […] je tu důležitým prostřed-
kem přenosu vědění“ (Quinn 2010: 187). A vskutku: Óðinovo 
pití není prakticky nikde spojeno s vlastnictvím vědomostí a du-
ševních dovedností, nýbrž s jejich nabýváním. A jak dále popi-
suje Quinn, staroseverské mytické a hrdinské texty při popisech 
získání vědění zmiňují, že žádanou informaci je třeba nejen vy-
slechnout (heyra), ale též přijmout (nema) a být schopen použít 
(njóta): „slyšet nestačí; k tomu, aby posluchač absorboval infor-
maci do své mysli, je zapotřebí jiných prostředků“ (Quinn 2010: 
186). A pití, tedy přijímání, absorbce a využití vnějšího materiá-
lu lidským tělem je podle Quinnové silnou metaforou právě to-
hoto procesu.
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Jsou ale časté zmínky o alkoholu v souvislosti s věděním a lid-
skou pamětí opravdu jen metaforou?

Pití a paměť v mýtu a hrdinském příběhu
Staří Seveřané filosofii nepěstovali, a jediné literární médium, 
v němž zachycovali abstraktnější obrazy světa a člověka, tak pro ně 
představovaly dva literární žánry, popisující činy nadlidských a na-
dindividuálních aktérů: mýty a hrdinské příběhy. Mýtů a hrdin-
ských příběhů, v nichž hraje pití přímo či nepřímo zásadní roli, 
známe ze Skandinávie celou řadu a podrobit je komplexní analýze 
by byl lákavý úkol. My se ale v dalším zaměříme pouze na dva fe-
nomény, s nimiž se v nich setkáváme a jež vztah mezi pitím a pa-
mětí přímo tematizují. Jedná se o „nápoj“ či přímo „pivo paměti“ 
(minnisveig, minnisǫl) a „nápoj zapomnění“ (óminnisveig).
Začněmě tím druhým, jehož účinek výstižně popisuje hrdinská 
Stará píseň o Guðrúně ze Starší Eddy.6 Poté, co Guðrúnini bratři 
zabijí jejího manžela Sigurða, vzpěčuje se Guðrún dalšímu sňatku 
a odmítá shromážděné nápadníky. V tu chvíli vstupuje na scénu 
její matka Grímhild (Gðr ii.21,1–4):

Grímhild mi podala k napití pohár,
studený, hořký – já ztratila paměť […]

Popis účinků nápoje pokračuje prvním dlouhým veršem strofy 
24, který je v rukopisech poškozen. Všichni editoři se však sho-
dují na tom, že obsahuje sloveso gleyma, „zapomenout“.7 A žá-
doucí účinek se brzy dostaví: Guðrún se žení s hunským králem 
Atlim. Spor s bratry je z minulosti vymazán a v okamžiku, kdy 
se Atli pokusí Guðrúniny bratry pobít, staví se Guðrún na jejich 
stranu, proti novému manželovi.
Účinky nápoje paměti demonstruje eddická Píseň o Hyndle, v níž 
bohyně Freyja vyhledává démonickou bytost Hyndlu a donutí ji, 
aby jejímu milenci Óttarovi vypočetla jeho hrdinské předky. Poté 
co þursyně předestře ve třinácti strofách Óttarovu genealogii, při-
nutí ji Freyja připravit pro jejího v kance proměněného milence 

6 Jako óminnisveig je tento nápoj označen v prozaické části Starší Eddy označo-
vané jako Pád Niflungů (Dr).
7 Viz See et al. 2009: ad Gðr ii.24. Že se jedná o alkoholický nápoj, je zřejmé 
z označení bjórr (Gðr ii.23,1).
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„pivo paměti“, aby si vypočtené vědění zapamatoval a byl ho 
schopen užít (Hdl 45):

Paměti nápoj nes mému kanci,
aby znal všechna vypočíst slova […]

Jenže zdánlivě jasná hranice mezi pamětí a zapomněním není 
v situaci jejich spojení s pitím tak jednoduchá. Příznačné je už to, 
že „recepty“ na oba typy nápojů jsou do značné míry identické. 
Stará píseň o Guðrúně popisuje (Gðr ii.21,5–8):8

Nápoj byl posílen mocí sudby,
chladného moře a krví kance.

Zatímco Píseň o Hyndle podává následující návod (Hdl 38,1–4): 

On byl posílen mocí země,
chladného moře a krví kance.

Podobnost obou nápojů je nepřehlédnutelná a rozdílnost jejich 
účinků poukazuje na to, že zde účinek nekoresponduje pouze se 
složením nápoje. Opět tedy zjištujeme, že v případě pití a pamě-
ti máme co činit s fenoménem, který překračuje hranice pouhé 
farmakologie.
Obzvláště ilustrativní jsou v tomto směru dvě zmínky o podob-
ném nápoji v Sáze o Vǫlsunzích a eddických písních, které popi-
sují dvě navazující epizody z příběhu hrdiny Sigurða Vítěze nad 
Fáfnim. Po zabití draka Sigurð odjíždí na horský vrcholek, kde 
nachází spící valkýru Sigrdrífu. Probouzí ji, ona mu sděluje roz-
ličná životní ponaučení a podává mu napoj paměti, aby pamato-
val na poučení i na ni (Sd 2 – pr 2):9 

Pivo ti nesu, pni srážek zbrojí,
smíšené s mocí, širou slávou;

8 Píseň o Hyndle nemluví o nápoji, nýbrž o osobě, která ho požívá. Poukaz na 
to, že byla „zmnožena silou“ (auka) nápoje, se nicméně zdá poukazovat na to, že 
účinky nápoje na mentální schopnosti rozhodně nebyly negativní.
9 Srv. „A pijme společně, aby sis zapamatoval, o čem mluvíme“ (Vǫls xxi). 
V Sd 2 je nápoj opět označen slovem bjórr, „pivo“.
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je plné zpěvů a laskavých znaků,
dobrých kouzel a rozkoše run.

Nato vzala roh plný medoviny a podala mu nápoj paměti (mi-
nnisveig).

 
Scenérie je jiná – nepamatuje se tu pouze na vědění, nýbrž i na 
ženu –, nicméně se zdá, že i zde ještě můžeme podržet představu 
paměti a zapomnění jako dvou diametrálně protikladných pro-
cesů, jež spojuje snad jen to, že mohou být oba spojeny s požívá-
ním alkoholických nápojů. 
Jenže krátce poté Sigurð skálu i valkýru opouští a odchází ke dvo-
ru Gjúkungů, kde mu Grímhild, toužící oženit slavného hrdinu 
se svojí dcerou, podává nápoj, po jehož požití Sigurð na Sigrdrífu 
zapomíná a bere si za manželku Guðrúnu (Vǫls xxviii):10 

Jednoho večera, když seděli u pití, povstala královna, předstou-
pila před Sigurða, pozdravila ho a pravila: „[…] Přijmi tento 
roh a napij se.“ Sigurð roh přijal a napil se z něj. „Tvým otcem 
bude od nynějška král Gjúki, já tvou matkou a tvými bratry 
Gunnar a Hǫgni.“ Sigurð přikývl a tímtou douškem zapomněl 
na Brynhild [=Sigrdrífu]. Dalšího večera roznášela nápoje Guðr-
ún a Sigurð si povšiml, že je to krásná a dvorná žena.

Tutéž scénu popisuje i eddická Píseň o Grípim (Grp 31–33). Za 
povšimnutí stojí zejména verš 32,3, kde Sigurð označuje zapo-
mnění na Sigrdrifu, obratem geðleysi í skapi, „nestálost v cha-
rakteru“. Samo slovo geðleysi přitom znamená „nepřítomnost 
mysli“, a vyjadřuje tak narušení kontinuity lidské mentality, již 
ovšem principiálně představuje jak náhlá absence toho, co bylo 
dříve v mysli přítomno, tak náhlá přítomnost toho, co v ní dří-
ve nebylo.
Není proto překvapením, že ani zde nepozorujeme žádný zásad-
ní rozdíl ve složení nápojů paměti a zapomnění.11 Člověk pije 

10 Že se jedná o óminnisǫl, „pivo zapomnění“, informuje též Sága o Vǫlsunzích 
(Vǫls xxviii).
11 Runy (tedy vyryté, seškrabané a do nápoje přidané alfabetické znaky) najde-
me při popisu složení nápoje zapomnění i ve Staré písni o Guðrúně (Gðr ii.22,1–
4): „V rohu byly / všemožné znaky / ryté a zrudlé / – já neznala význam.“
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(pochopitelně) proto, aby zapomněl, ale i (méně pochopitelně) 
proto, aby pamatoval.12 Jak si vysvětlit údajné spojení tak odliš-
ných konceptů s jedním a týmž symbolem?
Odpověď na tuto otázku se ve své studii o nápoji zapomnění ve 
staroseverské hrdinské literatuře pokouší dát Joachim Grage. Jeho 
základním postulátem je představa, že zapamatování a zapomnění 
představují protikladné mentální procesy, k nimž má navíc lidská 
kultura podstatně odlišný vztah: „Kdyby lidé nebyli zapomnětli-
ví, nebyla by kultura paměti nutná. Zapomínání je přirozeným 
průběhem věcí, na obranu proti němuž člověk vytváří ars memoriæ 
i písmo […] Ale žádná ars oblivionis coby propracovaná technika, 
již by bylo možno srovnávat s ars memoriæ, neexistuje.“ A s pou-
kazem na Umberta Eca dodává: „Je nemyslitelné, abych si dělal 
uzel na kapesníku s účelem něco zapomenout, neboť taková tech-
nika nám nepomůže zapomenout, ale pouze nás upamatovává na 
to, že něco zapomenout chceme“ (Grage 2001: 499–500; srov. Eco 
1988: 254; zdůraznil J. S.).
Jenže co potom se zmíněnými nápojí zapomnění? Dle Grageho 
vývodů nemají v citovaných dílech jinou než literární funkci, vůči 
obsahu hrdinských příběhů jsou vnější a nejsou součástí jakési 
techniky zapomnění, ale pozdní a antikvární techniky konstruk-
ce příběhu z nesourodých částí, třeba právě v případě dvou růz-
ných Sigurðových manželství: se Sigrdrífou -Brynhild a Guðrún. 
„Je zřejmé, že částečná anamnéza hrdiny přichází ke slovu právě 
tam, kde se setkávají různé tradiční látky či různá vlákna tradi-
ce […] Taková anamnéza pak patří k narativní strategii, která je 
schopna spojit různá vlákna příběhu dohromady […] Objevíme ji 
tam, kde musejí být zkombinovány zdánlivě neslučitelné a možná 
i nezávisle na sobě vzniklé epizody z téhož okruhu látek […] Právě 
proto, že neexistuje ars oblivionis, jež by vypravěči umožnilo mani-
pulovat s pamětí textu a posluchačů a způsobit zapomenutí toho, 

12 S tím souvisí v různých – zejména pozdních – žánrech staroseverské literatury 
doložená představa alkoholu, který způsobuje – dle způsobu svého užití – obo-
jí. Ve fantastické Sáze o Þorsteinu Víkingssonovi se mluví o nápoji v rohu, který 
působí lepru a totální anamnézi, je -li pit zdola, zatímco je -li pit shora, je výsled-
kem zdraví a obnovení paměti (Rodríguez 2007: 327). Staroseverský komentář 
k 11. kapitole první knihy Mojžíšovy (viz Grage 2001: 504) zase vypráví o jakési 
vodě vyvěrající v řecké Boiótii dvěma prameny: jeden z nich přináší rozum a pa-
měť (vit ok minni), druhý ztrátu paměti a zapomnění (gleymska ok óminni). Oba 
texty jsou ovšem zjevně ovlivněné kontinentálními představami.
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co již bylo vyprávěno, potřebuje kompilující text narativní Kunst-
griff magické anamnéze“ (Grage 2001: 506–507).
Jenže to je sotva udržitelná představa. Motiv zapomnění je speci-
elně v příbězích o Sigurðovi starým prvkem. Najdeme ho i v ne-
severských pramenech (Píseň o Nibelunzích) – musel tedy vznik-
nout v dobách před rozdělením nibelungovské látky na severskou 
a německou větev.13 A zjevně nevzniká až při kompilaci rozsáhlej-
ších textů, neboť ho nacházíme i v relativně krátkých eddických 
hrdinských písních, u nichž lze nějaké výrazné kombinování mo-
tivů z jednotlivých variant či různých verzí příběhu předpokládat 
jen stěží (viz Jiriczek 1894). Kontrast dvou Sigurðových žen a na-
pětí mezi oběma družkami přitom tvoří centrální motiv příbě-
hu, který by bez něj postrádal motivaci k hrdinskému konfliktu. 
A viděli jsme navíc, že nápoje zapomnění a paměti jsou do znač-
né míry shodné jak svým receptem, tak i svou pozicí v příběhu: 
Sigurðovo zapomenutí na Sigrdrífu je jen odvrácenou stranou 
faktu, že jeho paměť nyní opanovává nová žena.
Představa, že konzumace alkoholu za účelem zapomění a jeho 
konzumace za účelem zapamatování stojí na zcela různých nara-
tivních rovinách, je tedy sotva udržitelná.

Pití a paměť v rituálech doby vikinské
A tento poznatek jen potvrzuje to, co říkají o každodenním ži-
votě starých Seveřanů realističtější literární žánry: královské ságy, 
popisující osudy norských, dánských a švédských králů doby ven-
delské a doby vikinské, rodové ságy popisující události na Islandu 
doby vikinské a konečně ságy o současnosti, bezprostředně zachy-
cující historii Islandu ve dvanáctém a třináctém století.
S ohledem na paměť je zajímavý zejména koncept označovaný 
souslovím drekka minni, „pít na něčí paměť“. Jednalo se o je-
den z mnoha s pitím spojených rituálů, jež byly všechny ozna-
čovány spojením slovesa drekka, „pít“ a odpovídajícího substan-
tiva. Z pramenů tak známe obraty drekka erfi („pít u příležitosti 

13 Středohornoněmecká Píseň o Nibelunzích, věrna svému dvorskému zasa-
zení, motiv manželství mezi Sigurðem -Siegfriedem a Sigrdrífou -Brynhildou-
-Brünhildou zamlčuje, ale zjevně ho zná. To dosvědčuje scéna příjezdu Nibelungů 
na Brünhildin islandský dvůr. Brünhild Sigfrieda (na rozdíl od ostatních nápadní-
ků) zjevně dobře zná a je zjištěním, že se přijíždí ucházet o její ruku pro Gunnara-
-Günthera očividně nemile překvapena (vii:419–423 de Boor).
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převzetí dědictví“, doslova ale „pít dědictví“), drekka jól („pít 
u příležitosti pohanského svátku jól či křesťanských Vánoc“, do-
slova „pít jól“ či „pít Vánoce“), drekka brúðlaup („pít na stvrzení 
uzavřeného sňatku“, doslova „pít sňatek“), drekka veizlu („pít na 
slavnostní hostině“, doslova „pít hostinu“) atd.14 Obdobně zna-
mená drekka minni doslovně „pít paměť“.
Princip paměti byl přitom pro staroseverskou společnost klíčový. 
V ní žila literatura (která nebyla – vzdor existenci písma – zapiso-
vána, ale memorována), v ní žily minulé lidské generace, jak do-
kumentují runové nápisy spojené se sepulchrálními monumenty. 
Jak zmiňuje runový kámen ze švédského Nöbbele (Sm 16):

Hróðstein a Eilíf, Áki a Hákon,
ti zdvihli pomník, jenž zrak poutá,
na paměť (eptir) Kaliho, mrtvého otce;
proto muž zdatný zmiňován bude,
co žít bude kámen a runové znaky.

Pamětní kámen i nápis na něm jsou „znamení“ (merki, jártegn), 
která zbývají „po“ (eptir) věci, jež sama zmizela. A znamení mají 
skrze vizuální vjem oživovat lidskou paměť. Tak o věci mluví tře-
ba dva nápisy ze švédské Bällsty (U 226, U 225):15

Vztyčili kámen a na něm mocné
tesali znaky na znamení (jártegn).

Nenajdeš žádná znamení (merki) větší,
než to, jež zdvihli synové Úlfa,
pevní muži, na paměť (eptir) otce.

14 Fritzner 1954: s. v. drekka. Badatelé sice mají tendenci překládat v těchto sou-
slovích slovo drekka jako „oslavovat“, je však otázka, nakolik oprávněně (viz Ro-
dríguez 2007: 224).
15 Pro podobná pozorování viz Etymologie Isidora ze Sevilly, který si všímá: 
„Monument (monumentum) má své jméno od toho, že upomíná mysl (mentem 
monere), aby pamatovala na zemřelou osobu. A vskutku, v okamžiku, kdy monu-
ment nevidíš, je tomu, jak je psáno: ,Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev‘ 
(Ž 31:13). Ale když ho vidíš, upomíná tvou mysl a vede tě zpět k paměti, takže 
pamatuješ na mrtvého. Proto jsou tedy jak monument, tak paměť (memoria) na-
zývány podle ‚upomínky mysli‘ “ (Etym. XV.xi.1).
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