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1. Úvod

Kdyby se mě někdo zeptal,  jakou roli v mém životě hraje český folklor,  asi by mě více než 

zaskočil  a  rozhodně  bych  nebyla  schopna  rychle  odpovědět.  Po  chvíli  přemýšlení  bych  si 

pravděpodobně vzpomněla na těch pár lidových svátků, jako je masopust nebo pálení čarodějnic, 

které pro mě stále skýtají význam. Nohy by mi roztančil rytmus polky znějící v mé hlavě a vzápětí 

bych si povzdychla, že jsem si ještě nikdy nenašla čas udělat si výlet na Slovácko nebo na Hanou a 

lidového kroje se tak dotkla jen jednou v životě. Kdybych zrovna stála na Vyšehradě, nejspíš bych 

se pokusila dramaticky s rukama zdviženýma k nebi citovat Libuši, v Jiráskově duchu si vzpomněla 

na  Šemíka a  Golema a  jako dítě  nepražské  si  na  mapě našla,  kterým směrem je  hora  Blaník.  

Pohádky, které mi před spaním četla babička, znám stále zpaměti;  ale přemýšlím o nich jako o 

fiktivních příbězích s morálním poselstvím, jejichž postavy na můj každodenní život mají pramalý, 

jestli vůbec nějaký, vliv. Věřím, že pokud bych se jakéhokoliv náhodného člověka zeptala, jaký vliv 

na jeho život mají vodníci nebo rusalky, reagovali by přinejmenším pozoruhodným pozvednutím 

obočí. 

V ledových vodách na pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu se ale rozkládá ostrov, 

kde by obdobná otázka, možná lehce přeformulovaná, tak snadno nikoho nezaskočila. Na Island 

jsem se poprvé přestěhovala v roce 2016 a místo původně plánovaných čtyř měsíců zůstala o půl 

roku déle. O krásách Islandu by se daly psát knihy, jak to mnoho lidí přede mnou už udělalo, a 

proto čtenáře mé práce jakýchkoliv romantických ód zcela ušetřím a vrátím se zpět k předmětu mé 

práce: tím se stala nedílná součást islandského folkloru - huldufólk, tedy islandští elfové. 

K tématu mé práce mě přivedl lehký kulturní šok, kterým jsem na Islandu prošla;  byla jsem 

zaskočena samozřejmostí a otevřeností, se kterou se Islanďané mezi sebou baví o nadpřirozených 

prožitcích, symbolice svých snů a v neposlední řadě o možné existenci elfů. Když jsem postupem 

času zjišťovala,  jak mnohostrannou roli  huldufólk v rámci islandské společnosti  zaujímají,  byla 

jsem natolik zaujatá, že jsem si začala v této oblasti rozšiřovat oblasti četbou literatury související s 

islandským  folklorem  a  vyhledáváním  různých  odborných  článků.  Když  jsem  poté  v  pátém 

semestru studia na FHS prošla kurzem Úvod do společenskovědního výzkumu, napadlo mě využít 

toho, že jsem již v předešlém roce prošla vstupem do terénu a zpracovat téma, které bylo dlouho 

středem mého zájmu, v rámci bakalářské práce. 

Primárním cílem mé práce je skrze etnografické zkoumání sociální reality a sociálních praktik 

obyvatel  poloostrova  Snæfellsnes  prozkoumat  druhy  vztahů,  které  mezi  Islanďany  a  huldufólk 
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mohou  existovat,  jaké  významy  jsou  ze  strany  Islanďanů  elfům  připisovány  a  jak  je  s  jejich 

představou v rámci poloostrova Snæfellsnes, který se dočasně stal mým domovem, zacházeno. 

V první, teoretické části své práce jsem se zaměřila na historický vývoj islandských elfů od raně 

středověkých představ až po koncept huldufólk, který vzniká v devatenáctém století a je dodnes 

nejpoužívanějším termínem pro mnou rozebíraný druh bytostí.  Zároveň jsem do teoretické části 

zařadila  kapitolu,  ve  které  se  podrobněji  zabývám  dnešní  podobou  huldufólk  na  příkladech 

kvantitativních  výzkumů  islandské  lidové  víry  ilustruji,  jak  velkou  roli  představa  huldufólk  v 

současné islandské společnosti hraje. Ráda bych na tomto místě podotkla, že ačkoliv jsem se při 

rozhovorech a obecně v denním životě z respektu k lidovým tradicím, ať už je moji respondenti 

mohli vnímat jakkoliv, otázce ,,Věříš v elfy?’’ snažila vědomě vyhýbat, jelikož záměrem mé práce 

bylo  sledovat  zacházení s  představou  elfů  a  ne  problematické  vynášení  dichotomních  soudů o 

pravdivosti či nepravdivosti tvrzení, která velkolepě obíhají mediálním světem. Často mi však i na 

mnou nevyřčenou otázku respondenti odpověděli sami - každý z nich byl totiž minimálně několikrát 

za svůj život v tomto ohledu tázán buď svými vrstevníky, nebo třeba turisty, kteří na poloostrov v 

rámci svých cest zavítali.  Dále v rámci teoretické části své práce huldufólk zasazuji  nejprve do 

folklorního  kontextu  a  následovně  do  šiřšího,  antropologického  kontextu,  kde  se  opírám  o 

konstruktivistickou teorii. 

V  další  části  mé  práce  se  zabývám  metodologií  -  jako  výzkumnou  strategii  jsem  zvolila 

etnografický terénní výzkum, jehož součástí bylo přímé zúčastněné pozorování a strukturované i 

nestrukturované  rozhovory.  Následuje  empirická  část  mé  práce,  kde  ve  čtyřech  kapitolách 

předkládám výsledky svého výzkumu a  odpovídám tak  na  výzkumné  otázky,  které  jsem si  na 

začátku výzkumu položila. 
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2. Huldufólk

2.1 Od přírodních duchů k huldufólk

V současné době je běžné setkat se s mnohými obrazy elfů, ať už jde o literaturu žánru fantasy 

nebo o  rozšířené  obrazy  christmas  elves,  vánočních  skřítků,  kteří  před  Vánoci  zaplňují  vitríny 

obchodních domů. Abychom se přiblížili  k aktuální  podobě islandských  huldufólk1,  je nutné  se 

alespoň okrajově zabývat islandskou historií a vývojem tamních mytologických představ. Jedním z 

nejlepších zdrojů umožňujících obecný přehled o této problematice je studie folkloristy Terryho 

Gunnella s názvem How elvish were the Álfar (Jak elfští byli Álfar), ve které se zabývá časovým 

vývojem severských náboženských tradic a proměnami elfů.

První  zaznamenaná  představa  islandského  elfa  vznikla  v  devátém  století  v  době  osidlování 

Islandu. Dlouhou dobu byli elfové spojováni a ztotožňováni s  landvaettir  (duchy země)2. Výraz 

landvaettir  měl  v  rané  islandštině  velmi  široký význam,  jak  podotýká Einar  Ólafur  Sveinsson, 

profesor  islandské  literatury  ve  své  knize  Um  íslenskar  þjóðsögur  (O  islandských  lidových 

příbězích).  Spadaly  pod něj  všechny druhy nadpřirozených bytostí,  které  při  osazování  Islandu 

přebývaly  v zemi,  ke které  byly připoutány a ochraňovaly  ji.3 Sveinsson dále  rozebírá  způsob, 

jakým osadníci tyto bytosti vnímali:

,,Zpočátku lidé možná nevěděli, jací duchové země opravdu byli, ale kousek po kousku se s nimi  

museli seznamovat a představy o nich musely přirozeně být podbarveny pověrami přivezenými z  

jejich rodných zemí, ačkoliv budou ještě přetvořeny jejich novou zemí.’’4 

Obdobně  se  vyjadřuje  i  Gunnell,  který  zdůrazňuje  zejména  prolínání  velkého  množství 

protichůdných  mytologických  představ,  které  společně  s  obyvateli  z  různých  kultur  Islandu 

společně zabránily vzniku jakékoliv unifikované mytologie a kosmologie.5 Osadníci byli ve svých 

představách vždy úzce spojeni s přírodním prostředím, na které zcela záviseli a která byla hlavním 

elementem ovlivňující jejich každodenní život. Ačkoliv se jejich  mytologické myšlení v průběhu 

1 Doslovně přeloženo jako ,,skrytý lid’’. V českých literárních překladech se také můžeme setkat s ozna-
čením ,,skrytci’’ , např. v českém výběru islandských pohádek a legend Jóna Árnasona od Ilony Gottwaldové 
s názvem Mrtvému nože netřeba. Praha: Argo, 2008.
2 GUNNELL, T. How Elvish Were the Álfar? In: WAWN, Andrew, Graham JOHNSON a John WALTER, 
eds. Constructing Nations, Reconstructing Myth: Essays in Honour of T. A. Shippey. Turnhout: Brepols Pub-
lishers, 2007, str. 116.
3 SVEINSSON, E. O. The Folk Stories of Iceland. University of College London, Viking Society for North-
ern Research, 2003, str. 161.
4 Ibid, str. 161.
5 GUNNELL, T. How Elvish… str. 113.
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času  odklánělo  od  konceptu  animistického  náboženství,  mnohé  pověry,  tabu  a  démonologické 

pověsti  s nadpřirozeným základem přetrvaly a zemědělství společně s lovem částečně závisely na 

nadpřirozené pomoci.6 K přírodním duchům ochraňujícím půdu osadníci přistupovali s respektem a 

uctívali  je.  Samotná  víra  v  elfy,  ve  středověku  nazývanými  zejména  termínem  álfar,  která  v 

průběhu kolonizace splývala s uctíváním landvaettir, má dle Gunnella kořeny ve Švédsku. 

Později v raném středověku dochází ke spojování elfů s kameny a mohylami. Sága o Kormákovi, 

pocházející  nejspíš  z  třináctého  století,  líčící  život  islandského  farmáře  a  básníka  10.  století 

Kormáka Ögmundarsona popisuje oběť elfům na mohyle za účelem obstarání léčebné pomoci. To 

podle Gunnela představuje prvotní fázi v přechodu od aktivního uctívání elfů k lidové víře.7 Později 

jsou zejména pod vlivem christianizace elfové umíštěni vedle óvaettir (zlých duchů), v rámci jejich 

začlenění do křesťanské kosmologie. V později vznikajících ságách už jsou elfové  jasně umístěni 

mezi negativně vnímané bytosti a berou na sebe mezinárodní folklorní ,,elfskou’’ formu:

,, (…) proklouzávají pevnými stěnami, kradou děti, lákají nevinné mladé muže a ženy na morální  

scestí a trpí opakujícími se problémy při porodech.’’8 

Démonizace elfů se projevuje i ve slovní zásobě; podle Clauda Lecoteuxe se z elfů tak stali 

původci různých nepříjemných nemocí, jako například padoucnice, šílenství či kopřivky, pro kterou 

má islandština výraz álfarbrúnni.9

Veškeré  zmínky o aktivním uctívání  či  obětech se z  pramenů v tomto období  zcela  vytrácí. 

Snorri  Sturlusson,  autor  Prozaické  Eddy  (spisu  ze  třináctého  století,  který  je  dodnes  hlavním 

zdrojem informací o severské mytologii)10 ve svém díle dělí elfy na světlé a tmavé - zatímco světlí 

elfové podle něj obývali místo zvané Álfheimr11, tmaví elfové dleli v podzemí a obě skupiny se od 

sebe velmi lišily.12 Gunnell však poukazuje jak na chybnost přístupu, kdy se díla eddické poezie a 

zejména Prozaická Edda považují za výchozí bod pro studium jednotné  severské  kosmologie, tak 

společně se Sveinssonem také Snorriho rozdělení elfů na světlé a tmavé. Podle Gunnella Snorri 

pouze odvozoval své myšlenky z archaických pramenů a a byl přitom silně ovlivněn učením církve, 

6 SVEINSSON, E. O. The Folk Stories… str. 149.
7 GUNNEL, T. How Elvish… str. 119.
8 Ibid, str. 120.
9 LECOTEUX, C. in JIRÁKOVÁ, A. Skandinávská nižší mytologie (trapaslík, obr a elf v proměnách). Ba-
kalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Praha, 2010/2011, str. 43.
10 GUNNELL, T. How Elvish… str. 115.
11 O devíti mytologických říších více zde: The 9 Worlds of Norse Myth. In: Youtube [online video]. 
14.3.2017. [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=62MmAtDQ_cA>.
12 SVEINSSON, E. O. The Folk Stories… str. 171.
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která se snažila elfy zařadit  do škatulek mezi anděly a démony.13 Sveinsson dodává, že ačkoliv 

křesťanství učinilo až na drobné výjimky14 přítrž uctívání elfů, jejich představy byly uchovány v 

příbězích a básních.15 Ještě je třeba zmínit,  že i přes urputnou křesťanskou snahu zcela vymýtit 

pohanské představy se však církev nevědomky sama na tomto kultu podílela;  kupříkladu jediný 

způsob, jak zajistit, aby novorozeně před křtem nebylo zaměněno za starého ošklivého elfa, bylo 

pověsit nad dětskou kolébku kříž.16

Důležitým zlomovým obdobím pro vývoj  konceptu elfů bylo devatenácté  století,  ze  kterého 

pochází první tištěné sbírky lidové slovesnosti, která byla až do té doby předávána ústně z generace 

na generaci. Nejvýznamnějším dílem je v tomto ohledu monumentální sbírka pohádek a pověstí 

islandského spisovatele  a knihovníka Jóna Árnasona s názvem Íslenzkar  Þjóðsögur og  Æfintýri  

(Islandské  pohádky  a  pověsti),  která  na  více  než  třinácti  stech  stranách  předkládá  kompilaci 

sesbíraných  folklorních  vyprávění  ilustrujících  život  v  drsných  podmínkách  způsobených 

nevyzpytatelností  islandské  přírody  a  častých  přírodních  katastrof.17 Jak  Gunnell  zdůrazňuje  v 

předmluvě k sbírce islandských pověstí Hildur, Queen of Elves (Hildur, královna elfů), je to právě 

kontext,  který  ovlivňuje  finální  podobu  ústně  tradovaných  příběhů,  které  se  tak  proměňují  v 

závislosti na tom, kým, kdy a za jakých podmínek jsou vyprávěny. Teprve jejich ,,zakonzervování’' 

v psané podobě jim ubírá možnost neustálé proměny a příběhy se stávají statickými.18 Árnasonova 

sbírka obsahuje jak širokou sbírku pohádek a pověstí,  tak i sekce přímo vydělené pro pověry a 

zvyky. Příběhy s elfskou tématikou ve sbírce zastávají podstatnou část, stejně jako např. příběhy o 

trolech, vodních příšerách nebo duchách. 

Hned prvním příběhem ze sekce  Stories of Elves  (Příběhy o elfech) ve vydání z roku 1864 je 

pověst nazvána The Genesis of the Hidden Folk (Genesis skrytého lidu), popisující vznik huldufólk 

ve dvou verzích. První verze je zřetelně ovlivněna křesťanskou kosmologií:

Kdysi dávno přišel všemocný Bůh navštívit Adama a Evu. Přijali ho s radostí a ukázali mu vše,  

co měli v domě. Ukázali mu také své děti a on je prohlásil za slibné a nadějné. Poté se zeptal  

Evy, jestli má ještě nějaké děti, které mu teď neukázala. Řekla, že ne.

13 GUNNELL, T. How Elvish… str. 127-128.
14 Např. nabízení jídla elfům na Nový rok. SVEINSSON, E. O. The Folk Stories… str. 171.
15 Ibid, str. 171.
16 Ibid, str. 132.
17 Z přírodních katastrof sužujících Island mohu zmínit například morovou epidemii, která Island zasáhla na 
začátku patnáctého století, epidemii dýmějového moru, která v osmnáctém století zahubila čtvrtinu obyvatel-
stva ostrova či vulkanické erupce v oblasti Láki na konci osmnáctého století, které nepřežily až dvě třetiny 
hospodářských zvířat a pětina celkové populace. 
18 GUNNELL, T. Introduction. In: BEDELL, J. M. Hildur, Queen of the Elves: And Other Icelandic Leg-
ends. Northampton, Mass.: Interlink Books, 2007, str. 13.
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Stalo se však, že Eva nestihla umýt všechny ze svých dětí a radši, než aby Bůh spatřil její ostudu,  

nemyté děti ukryla. Bůh to však dobře věděl a Evě řekl, ,,Co člověk skryje před Bohem, Bůh  

skryje před člověkem.’’ Nemyté děti se tak neprodleně staly neviditelnými a jejich příbytkem se  

staly kopce a skály. Z těchto dětí pochází elfové a my, lidé, pocházíme z těch dětí, které Eva  

otevřeně a upřímně Bohu ukázala. Zůstává pouze vůlí a přáním elfů,  jestli  je lidské oko kdy  

spatří.19

Druhá verze přibližuje podobu elfů, pod kterou jsou známi v současné době:

Jistý  cestovatel  se  kdysi  ztratil  z  cesty  a  nevěděl,  jestli  se  má otočit  nebo  co  dělat  jiného.  

Nakonec po dlouhém přemýšlení přišel k boudě, kterou nikdy předtím neviděl. Když zaklepal na  

dveře, otevřela stará žena a pozvala ho dál. Cestovatel pozvání rád přijal. Dům se zdál být čistý  

a dobrý. Stará žena ho zavedla do nejteplejšího pokoje, kde seděly dvě mladé a krásné dívky.  

Nikdo jiný v domě nebyl. Cestovatel byl dobře přijat, ženy s ním hezky zacházely a po dobré  

večeři ho uvedly do postele.

Zeptal se, jestli by s ním jedna z dívek mohla zůstat přes noc jako společnice a jeho přání bylo  

vyslyšeno.

Chtíce dívku políbit, cestovatel se k ní otočil a položil na ní svou dlaň; ale jeho dlaň jí prošla,  

jako by byla z mlhy a ačkoliv jí jasně viděl ležet vedle sebe, nemohl v ruce sevřít nic než vzduch.  

Zeptal se tedy, co to všechno znamená a ona odvětila, ,,Neudivuj se, jelikož já jsem přízrak. Když  

ďábel v dávných časech zavinil válku v nebi, on a celé jeho vojsko byli vyhnáni do temnoty. Ti,  

kteří se odvážili ho hledat, byli z nebe také vyhnáni; ale ti, kteří nestáli ani s ním ani proti němu  

byli sesláni na zem a nyní přebývají v kamenech a v horách. Říká se jim elfové nebo skrytí lidé.  

Nemohou žít ve společnosti jiných, než svého druhu. Konají buď dobro nebo zlo, jak chtějí, ale  

konají tak důkladně. Nemají těla jako vy ostatní smrtelníci, ale mohou nabýt lidské formy a být  

viděni lidmi, když si to přejí. Já jsem jedním z těchto padlých přízraků a ty mě tak nikdy nebudeš  

moct obejmout.’’ 

S tímto osudem se cestovatel smířil a předal nám tento příběh.20

19 ÁRNASON, J. Icelandic Legends. London: Richard Bentley, New Burlington Street, 1864, str. 19-20.
20 ÁRNASON, J. Icelandic Legends… str. 20-21.
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V Árnasonově sbírce se již setkáváme s termínem huldufólk - je používán jako synonymum pro 

álfar/elfy.  Jak  zmiňuje  Sveinsson,  zatímco  termín  álfar  je  běžně  užíván  ve  staroseverštině21 a 

ačkoliv je dodnes v islandštině používán, termín huldufólk je v běžné mluvě užíván častěji.22 Ve své 

práci užívám oba termíny zaměnitelně. 

S  obdobným  termínem  se  v  rámci  celé  Skandinávie  můžeme  setkat  pouze  na  Faerských 

ostrovech,  v  Norsku a v Dánsku -  dánská verze  huldrefolk je  ale  přímo odvozena z norštiny.  

I islandský výraz huldufólk je úzce příbuzný s norským označením huldra, které se užívá pro ženské 

bytosti obdobných rysů. 

Kromě ustanovení termínů, které přežívají a jsou velmi aktuální dodnes, mělo devatenácté století 

ještě  jednu  důležitou  roli  v  pomyslném  životním  vývoji  elfů  -  díky  tomu,  že  původně  ústně 

tradované pohádky a pověsti nabyly psanou formu, utvořila se tak jasná představa o tom, jak elfové 

vypadají,  jakým způsobem žijí  a jaký je  jejich vztah vůči lidem. V devatenáctém století  elfové 

získali podobu, která se stala základním kamenem později vznikajících pověstí a zůstává jím do 

dnes. O tom více v následující kapitole. 

2.2 Huldufólk dnes

Huldufólk  jsou  v  pověstech  vyobrazováni  jako  bytosti  tělesného  charakteru,  které  téměř 

dokonale zrcadlí islandskou populaci:

,, (…) huldufólk se zdají na jedné straně být téměř zrcadlovými obrazy těch lidí, kteří o nich  

vyprávěli příběhy - byli však obvykle krásní, mocní, svůdní a bezstarostní, zatímco Islanďané  

často hladověli a bojovali o holou existenci.’’23

Dá  se  tedy  říct,  že  spíše  než  přímým  odrazem  islandské  společnosti  byli  huldufólk  její 

idealizovanou podobou, reprezentací představy bezstarostnějšího a snadnějšího života. 

Islandští elfové jsou velmi podobní lidem - jsou stejného vzrůstu, mají ve tváři podobné rysy (dle 

některých pramenů ale může být jejich poznávacím znamením absence nosní přepážky). Valdimar 

Tr.  Hafstein,  profesor  folkloristiky  a  etnologie  na  Háskoli  Íslands  (Islandské  univerzitě), 

21 Sveinsson doplňuje, že ještě v 17. století je termín álfar pro popis elfů nejužívanější. SVEINSSON, E. O. 
The Folk Stories… str. 170.
22 Sveinssonovo dílo bylo publikováno v roce 1940; od té doby se termín huldufólk stále používá běžněji 
než álfar.
23 GUNNELL, T. Introduction… str. 11.
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zdůrazňuje, že huldufólk v pověstech zrcadlí lidskou populaci i v hospodářském ohledu - chovají 

dobytek, řežou seno, jezdí na lodích nebo sbírají bobule. Mají své kněze, šerify a v neděli chodí do 

kostela.24 Z pověstí vyplývá, že jsou ve své podstatě lidští. Gunnell poznamenává, že v kontrastu s 

jinými  skandinávskými  nadpřirozenými  bytostmi  huldufólk  zcela  postrádají  jakékoliv  animální 

charakteristiky.25 I přesto, že huldufólk obývají kameny a hory, jejich obydlí je zařízeno stejně jako 

to lidské. Oproti lidem disponují určitými nadpřirozenými schopnostmi, z nichž hlavní je možnost 

zcela se skrýt před zraky lidí a obdařovat vybrané lidi schopností spatřit jejich svět. 

Mezi elfy a lidmi vždy existoval reciproční vztah, o kterém se v folklorních vyprávěních hojně 

dočítáme. Velmi časté jsou motivy, ve kterých elfové žádají o lidskou pomoc, např. při porodu, kdy 

dotek  lidských  rukou na  břiše  elfky  umožní  hladký  průběh jinak  komplikovaného  procesu.  Za 

pomoc elfům pak lidé obvykle  získají  nějakou neobvyklou schopnost  (například  možnost  vidět 

skrytý svět), nebo se elfové podělí o část svého bohatství. Naopak případy odmítnutí pomoci mohou 

skončit tragicky. Podle Sveinssona zastávají huldufólk vůči lidem obvykle neutrální vztah, ale jak 

jejich  odměňování,  tak  jejich  pomsty  zachází  do  extrémů.26 Dalším motivem objevujícím  se  v 

příbězích je milostný vztah mezi lidmi a huldufólk. Ljúflingar, krásní a šlechetní mladí elfové, často 

svádí nevinné dívky, které za tajemných podmínek otěhotní a buď v době porodu zmizí i s dítětem a 

už se nikdy v pozemském světě neukážou, nebo dívka zmizí jen na dobu porodu a vrátí se bez 

dítěte, které jí vzal elfí otec a vychovává ho ve skrytém světě. Ve vztahu k dětem mají elfové ještě 

jednu roli, a to roli zlodějů dosud nepokřtěných lidských dětí. Často se dočteme nebo doslechneme, 

že jedinou zaručenou ochranou před ukradením dítěte je veliký kříž zavěšený nad jeho kolébkou. 

Pokud toto opatření nepodnikneme, riskujeme, že huldufólk naše dítě unesou do svého světa a místo 

něj podvrhnou starého ošklivého elfa, který na sebe vezme podobu nemluvnětě. 

Až do dnešních dnů elfové nosí šaty z devatenáctého století,  živí se převážně jako farmáři a 

rybáři,  svítí  petrolejovými lampami a nepoužívají  žádnou z moderních technologií.  V povědomí 

Islanďanů zůstávají takoví, jací byli v době prvních psaných záznamů v devatenáctém století. Jejich 

podoba, vzhledem a životním stylem odrážející Islanďany, se skrze psané pověsti upevnila a dala 

elfům možnost  zůstat  v  této  podobě  v  kolektivním povědomí  obyvatel  Islandu  i  o  dvě  století 

později. 

24 HAFSTEIN, V. T. The Elves’ Point of View. Cultural Identity in Contemporary Icelandic Elf-Tradition. 
In: Fabula, Journal of Folktale Studies, 2000, vol. 41, str. 89.
25 GUNNELL, T. Introduction… str. 11.
26 SVEINSSON, E. O. The Folk Stories… str. 176.
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Pokud v minulých stoletích huldufólk představovali sen o lepším a snadnějším životě, dnes se 

jejich  podoba  stala  reprezentací  starého  rurálního  světa  neposkrvněného  modernizací  a 

technologiemi. Fakt, že nadpřirozené představy reflektují kulturu, která je utváří, není dle Hafsteina 

žádným novým tvrzením. Zároveň je však nesmíme vnímat jako pouhou nadstavbu naší kultury; v 

případě huldufólk reprezentují v současné době spíše její protiklad.27 

,, (…) nebylo by však správné usuzovat, že Jiný svět  (ve kterém huldufólk žijí,  pozn. aut.) je  

pouhou extenzí  tohoto světa - měli  bychom ho spíš vnímat jako jeho protějšek,  vymezující  a  

definující hranice ,vnitřku’, lokální lidské společnosti skrze svou manifestaci ,vnějšku’, domény  

Jiného. Kromě toho, jinakost elfů ve staré tradici, stejně jako u jejich protějšků v kontinentální  

Skandinávii, pramení z jejich neznámosti a nejzazší nepoznatelnosti. Jsou vzdálenými cizinci v  

bezprostřední blízkosti domova, žijící jen přes pole od farmy a stejně už v jiném světě. Elfové  

reprezentují  přírodu  v  srdci  kultury;  místa  jim  připisovaná  jsou  divočinou  uprostřed  

kultivovaného.’’28 

,,Místa jim připisovaná’’, o kterých Hafstein v poslední větě mluví, jsou nejčastěji právě skály, 

kameny nebo pahorky, které huldufólk mají obývat. Právě tato místa, respektive způsoby, kterými 

je s těmito místy ze strany Islanďanů zacházeno, se od druhé poloviny dvacátého století dostávají 

do středu pozornosti.

Příběhy popisující záhadné události nebo poruchy techniky v místech realizace konstrukčních 

projektů se pravidelně objevují jak v islandských, tak v zahraničních29 médiích. Nejčastěji se jedná 

o  výstavbu  silnic,  nových  budov,  elektrického  vedení  nebo  nových  továren.  Podle  moderních 

pověstí mají  tyto nepříjemnosti  na svědomí elfové,  kteří  tak projevují  svůj nesouhlas s ničením 

životního  prostředí  za  účelem  modernizace  infrastruktury.  Hafstein  zdůrazňuje,  že  narozdíl  od 

ostatních moderních pověstí jsou ty islandské více či méně založeny na reálných událostech, jak 

dokládá na příkladech ze svého vlastního terénního výzkumu.30 Reakce se v podobných situacích 

podle Hafsteina liší jedna od druhé, ale častým řešením problému se stává vyhovění přáním elfů - 

ať už to znamená poskytnout jim čas na přestěhování, změna původně zamýšlené trasy nebo úplné 

opuštění  původního  plánu.  Pokud  se  na  eflí  přání  nedbá,  inženýři  se  vystavují  velkému  risku 

27 HAFSTEIN, V. T. The Elves’… str. 89.
28 HAFSTEIN, V. T. The Elves’… str. 89.
29 Např. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/island-dalnice-a-skritci.A131223_171058_zahranicni_ert 
[online] [cit. 2019-01-02].
30 GUNNELL, T. How Elvish… str. 90.
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mechanických poruch nebo i přírodních katastrof - což je nejspíš hlavním důvodem, proč obvykle 

respekt k tradici vyhrává nad riskem.31

Z narativů týkajících se elfů je tedy jedno jasné - elfové jsou již od středověku součástí kultury 

Islanďanů a ačkoliv se jejich role diachronně proměňovala, stále zůstávají aktuálním tématem, 

ačkoliv do určité míry vytrženým z původního mytologického kontextu.

2.3 Huldufólk předmětem sociálněvědních výzkumů

Islandská kolektivní víra v nadpřirozené fenomény, mezi které můžeme vedle elfů zařadit také 

duchy, troly, ale například i víru v předvídání budoucnosti či UFO, zůstává na Islandu jedním z 

hlavních  témat  antropologických  a folkloristických  výzkumů.  V minulosti  narazíme  na  několik 

výzkumů tohoto tématu provedených kvantitativní metodou, které se snaží ověřit,  jaké množství 

Islanďanů se s vírou v nadpřirozené jevy skutečně identifikuje. Nejznámějším je zřejmě výzkum 

provedený islandským psychologem Erlendurem Haraldssonem v roce 1974, který vzbudil velkou 

pozornost i  v zahraničí  a rozpoutal  mimo jiné i  diskusi  týkající  se spolehlivosti  kvantitativních 

metod aplikovaných na tak těžko kvantifikovatelná data, jako jsou orální narativy vztahující se k 

víře v nadpřirozené fenomény. Výsledky ukázaly, že zatímco jen několik Islanďanů uvedlo pevnou 

víru v přírodní  duchy,  stejně  málo jich  bylo připraveno jejich  existenci  zcela  popřít.32 Možnou 

existenci elfů dotázaní v roce 1974 hodnotili následovně:

• nemožné: 10%

• nepravděpodobné: 18%

• možné: 33%

• pravděpodobné: 15%

• jisté: 7%

• bez názoru: 17%.33 

Vzhledem k změnám, kterými Island od roku 1974 prošel,  by se možná dalo očekávat,  že s 

rostoucím racionalismem podbarvujícím  lidské  smýšlení  by  obdobný  výzkum provedený  v  21. 

století měl přinést zcela odlišné výsledky. Výzkum uskutečněný pod záštitou Oddělení folkloristiky 

Háskoli Íslands v roce 2006 však ukázal opak - islandská společnost si po přelomu tisíciletí

31 HAFSTEIN, V. T. The Elves’… str. 90.
32 GUNNELL, T. Modern Legends in Iceland. In: Narratives Across Space and Time: Transmissions and 
Adaptations. Athens: Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Re-
search, 2014, vol. 1, str. 338.
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Hulduf%C3%B3lk#cite_note-55 [online] [cit. 2019-04–02].
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Podle Garyho R. Butlera, který se ve své eseji  The Lutin Tradition in French-Newfoundland  

Culture: Discourse and Belief  (Lutinská tradice ve Francouzsko-Newfoundlandské kultuře: diskurz 

a  víra)  zabývá  vírou  v  lutiny,  bytosti  podobné  anglosaské  verzi  elfů  známé  v  oblasti 

Newfoundlandu  v  Kanadě,  vidí  problém Browneova  přístupu  v  jeho  devolučnosti  -  ačkoliv  je 

pravdou,  že  v  mnohých  kulturách  můžeme  pozorovat  devoluční  vývoj  tradiční  víry  od  jejího 

bezpodmínečného přijímání k jejímu zániku, musíme brát v potaz, že se víra může vyvíjet i jiným 

než lineárním směrem a být  oživována a transformována v rámci  osobního kognitivního rámce 

jejích nositelů.38 Butler na příkladu z vlastního výzkumu ilustruje, že se můžeme setkat například s 

kombinací jak přijímání, tak odmítání víry v existenci lutinů - respondenti na ně mohou nahlížet 

jako na bytosti,  které existovaly v době života jejich předků, jejichž výpovědi a zážitky nemají 

důvod zpochybňovat,  ale  jejich  existence  v určitém momentě  přestává  být  aktuální  a  současná 

generace už by jejich existenci nepotvrdila.39

To znamená,  že  naše  schopnost  pochopit,  jakým způsobem jedinec  opravdu v něco  věří,  je 

podmíněna znalostí více faktorů než těch, které nám mohou poskytnou kvantitativní výzkumy. S 

tímto vědomím se čtyři studenti Terryho Gunnella od roku 2008 zabývají kvalitativním výzkumem, 

který  má  nejenže  objasnit,  jak  respondenti  mluví  o  svých  osobních  zkušenostech,  ale  i  co  si 

představují  pod samotným pojmem  víra.40 Takto  provedený výzkum jim může pomoci  odhalit, 

jakými  způsoby  se  víra  v  elfy  v  současné  době  transformuje  a  jaké  významy  jsou  jí  nově 

připisovány. Jak podotýká De Certeau,  příběhy mohou být jako oblečení  nošené prostředím,  ve 

kterém žijeme - a Gunnell  dodává,  že vždy pochází z nás samých a naší  kultury,  mluví  naším 

jazykem a odráží naše hodnoty.41 

Právě ze zájmu o to, jaké aktuální hodnoty a jaký kontext odráží současné příběhy a výpovědi 

týkající se elfů, pramení záměr mé bakalářské práce.

38 Ibid, str. 17
39 Ibid, str. 12
40 GUNNELL, T. Modern Legends… str. 341.
41 Ibid, str. 342
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3. Huldufólk v textu a kontextu

William  Bascom,  americký  antropolog  a  folklorista  ve  své  eseji  s  názvem  Folklore  and 

Anthropology (Folklor a antropologie) vytýká, že i přes zřejmou neúplnost etnografických výzkumů 

nezahrnujících  studium  folkloru  se  v  rámci  antropologie  stále  folkloru  nedostává  zasloužené 

pozornosti. Takové výzkumy podle něj nemohou být ničím jiným než pouze částečným a neúplným 

popisem kultury jako celku: 

,,Vzhledem  k  tomu,  že  folklor  slouží  k  sankciování  a  validaci  náboženských,  sociálních,  

politických a ekonomických institucí a hraje důležitou roli jako výchovný prostředek v procesu  

jejich  přenosu z  jedné  generace  na  druhou,  žádná analýza  ani  jedné  z  těchto  částí  kultury  

nemůže být dostatečně důkladná, pokud nebude vážně zohledňovat folklor.’’42 

Přitom je podle něj nejúžeji s folklorem spojená právě kulturní antropologie, jelikož neexistuje 

kultura,  která  by existovala  zcela  bez folkloru.43 Studium folkloru z antropologické perspektivy 

může být ale problematické, a to jednak kvůli antropologické tendenci přílišně lpět na kulturním 

relativismu a jednak z důvodu častého paušálního označování veškerých folklorních žánrů, které 

jsou jinak ve folkloristickém diskurzu rozlišovány, za mýty.44 Na druhou stranu, antropologové se 

zabývají pozicí, kterou folklor zaujímá v běžném životě jeho nositelů, jeho místem ve společnosti a 

přístupy, které lidé vůči vlastnímu folkloru zaujímají.45 

Ve své práci vycházím právě z této pozice - zkoumám huldufólk jakožto součást islandského 

folkloru, který tvoří nedílnou součást tamní kultury jako celku a snažím se analyzovat způsoby, 

jakými  je  v  současné  době interpretován,  funkce,  které  v  islandské  společnosti  plní  a  sociální 

praktiky, skrze které je reflektován a skrze které mu jsou přikládány nejrůznější významy.

3.1 Umístění huldufólk v rámci folklorních kategorií

Podle American Folklife Center spadající pod Kongresovou Knihovnu je folklor definován jako 

typ expresivní kultury, jejíž komponenty se dají pro přehlednost rozdělit do tří hlavních forem:

1. ústní folklor

2. materiální folklor

42 BASCOM, W. R. Folklore and Anthropology. In: The Journal of American Folklore, 1953, Vol. 66, No. 
262, str. 284.
43 Ibid, str. 284.
44 JANEČEK, P. Městské legendy na pomezí oborů: antropologický, folkloristický nebo sociologický dis-
kurs? Antropowebzin [online]. 2009, Vol.1., str. 16. [cit. 2019-04-05] Dostupné z: <http://www.antropowe-
b.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/152>..
45 BASCOM, W. R. Folklore… str. 289.
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3. zvykový folklor. 

Pod ústní folklor spadají například eposy, balady, lyrické písně, mýty nebo pověsti, anekdoty a 

vtipy; pod materiálním folklorem si můžeme představit lokální stavby, nástroje, hračky, oděvy nebo 

dekorace a hudební nástroje; zvykový folklor poté zahrnuje sdílené všeobecné názory, které jsou 

předávány neformalizovanými systémy vědy nebo náboženství (jako například pověry), dále lokální 

léčitelské  praktiky,  tance,  hudbu,  gesta  nebo  hry.  Všechny  tyto  formy  však  nejčastěji  fungují 

společně a ve své realizaci se prolínají.46

Stopy elfů můžeme nalézt převážně ve dvou výše zmíněných kategoriích - v ústním a zvykovém 

folkloru.  V ústním folkloru,  pro který  v naší  oblasti  používáme synonymum lidová slovesnost, 

nabírají tyto stopy podobu folklorních vyprávění, konkrétněji pověstí. Mají však své msíto i mezi 

jiným žánrem lidové slovesnosti a to v písních, a to jak v tradičních, lidových tak v současné době i 

ve skladbách moderních interpretů. 

Na současných pověstech a příbězích vztahujících se k elfům je pozoruhodné to, do jaké míry 

jsou podobné svým předchůdcům ze sbírek devatenáctého a dvacátého století. Není proto pochyb, 

že první sbírky lidové slovesnosti stále ovlivňují způsoby, jakými jsou pověsti formovány dnes; 

příběhy jednadvacátého století se tak stávají novými zážitky artikulovanými skrze mnohem starší 

kulturní  slovník.  Vzhledem k aktuálnosti  a  moderní  podobě nově vznikajících  pověstí  bychom 

mohli snadno propadnout potřebě zařadit nově vznikající pověsti pod současný žánr contemporary 

legends47,  to  se  však  zdá  chybné  -  městské  legendy  mají  s  dnešními  islandskými  pověstmi 

společnou snad jen dobu vzniku, mystický nebo strašidelný charakter  a způsob tradování,  který 

nezahrnuje  jen  orální  generační  předávání,  ale  i  elektronická  sociální  média  a  média  obecně. 

Moderní pověsti vznikající na Islandu se od ostatních příběhů, které jsou mezi současné pověsti 

obvykle zařazovány, velmi liší svou tradičností a obdobností s příběhy zapsanými v devatenáctém 

století.48 

Druhou nejsilnější  základnu  po ústním folkloru  mají  elfové  v folkloru  zvykovém.  Pokud se 

vrátíme k údajům z kapitoly o kvantitativních výzkumech lidové víry v elfy, můžeme zřetelně vidět, 

že v populárním povědomí jsou huldufólk bezprostředně přítomni. Jsou součástí obecně přijímané 

reality, která je dle mé zkušenosti na Islandu podobným fenoménům mnohem nakloněnější,  než 

46 TOELKEN, B. The Dynamics of Folklore. Utah: Utah State University Press, 1996, str. 9.
47 Česky také současné pověsti nebo městské legendy. JANEČEK, P. Městské legendy na pomezí oborů: 
antropologický, folkloristický nebo sociologický diskurs? Antropowebzin [online]. 2009, Vol.1., str. 14. [cit. 
2019-04-05] Dostupné z: <http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/152>.
48 GUNNELL, Terry. Modern Legends… str. 348.
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například  sociální  realita  českého  prostředí  a  i  pokud se  jedinec  sám přímo s  vírou  v  reálnou 

existenci elfů neztotožňuje,  je velká šance, že zůstává aktivním nositelem zvykového folkloru v 

podobě pověr nebo zvyků. Tuto myšlenku dále rozvádím v empirické části mé práce.

Co se týče materiálního folkloru (je to snad pro evropská etnologická a folkloristická studia 

termín trochu nezvyklý), v případě elfů by se dal aplikovat jen na drobné domečky, které pro elfy 

občas  islanďané  staví  z  přírodních  materiálů,  které  však  mají  s  původní  elfí  tradicí  pramálo 

společného.

3.2 Pozice elfů v rámci islandského folkloru

Islandský folklor má podle B. S. Benedikz určité výhody oproti folkloru jiných oblastí; zejména 

v  tom,  že  byl  už  od  devatenáctého  století  intenzivně  sbírán  a  tříděn49.  V  první  kapitole  již 

zmiňovaný Jón Árnason islandskou lidovou slovesnost rozdělil do desíti kategorií:

1. Mýtické příběhy (materiály zabývající se spirituálními nebo mýtickými bytostmi)

Tuto kategorii dále Árnason dělí na tři podkategorie - elfy, bytosti žijící ve vodě a troly.

2. Příběhy o duchách

Tato kategorie je dále rozdělena na tři další - revenanty, záměrně vyvolané duchy a rodinné 

duchy.

3. Magie a kouzelníci

Pod tuto kategorii spadají čtyři podkategorie - čarodějnice, magické formule a nástroje a 

kouzelníci sami.

4. Přírodní historie 

Do této kategorie spadají například příběhy o zvířatech s nadpřirozenými schopnostmi nebo 

o zvláštnostech země, moře a vzduchu.

5. Posvátné příběhy (rudimentární křesťanská hagiografie)

V této kategorii nalezneme příběhy o soubojích Boha s ďáblem nebo o svatých mužích a 

ženách.

6. Podivné události

Do této kategorie spadají příběhy o zvláštních událostech nebo příhodách odehrávajících se 

buď určitým lidem nebo na určitých místech.

49 BENEDIKZ, B. S. Basic Themes in Icelandic Folklore. In: Folklore, 1973, Vol. 84, No. 1, str. 1.
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7. Psanci

Do této kategorie patří příběhy o psancích páchajících nezákonné aktivity, např. unášení 

dívek.

8. Dobrodružství

Příběhy spadající do této kategorie by se také daly přirovnat k pohádkám, proti kterým jsou 

však mnohem více založené na fantazii a odproštěné od reality.

9. Vtipné historky

V této kategorii nalezneme krátké vtipné příběhy, které ilustrují islandský humor.

10. Pověry a anekdoty z nich vycházející

Do této kategorie spadají nejrůznější druhy pověr a anekdoty o pověrečném chování.50

Důvod, proč jsem se Árnasonovo rozdělení rozhodla zahrnout, je zřejmý - chci jím ilustrovat šíři 

islandské  lidové slovesnosti  a  přiblížit  se  ke konkrétnějšímu zařazení  elfů  do  kontextu.  Elfové 

spadají vedle trolů a bytostí žijících ve vodě do první kategorie, kategorie mýtických příběhů. Podle 

Benedikz jsou kořeny těchto příběhů jasně identifikovatelné - když je něčí život podmíněn krajinou, 

které vévodí zaprvé sopečnou činností, větrem a vodou poznamenané skály roztodivných tvarů a 

zadruhé nevyčíslitelné vodní toky, rybníky a jezera (a to pomíjíme oceán), lidská představivost je 

těchto obrazů plná a ne všechny představy vznikající na takovém podkladu jsou vyloženě hezké51. 

Ačkoliv podlá povaha není elfům přímo vlastní a závisí spíš na situaci, zmiňované útrapy, které 

lidem mohou elfové lidem přinést v záchvatu mstivosti mluví samy za sebe.

Obyvatelé  oblastí  nebo kultur,  které  historicky sdílely obdobnou mytologii,  mohou také elfy 

identifikovat jako bytosti nižšího mytologického řádu, tzn. méně významné než kupříkladu bohy a 

bohyně  (bytosti  vyššího  mytologického  řádu),  ale  přesto  k  mytologii  neodmyslitelně  patřící. 

Troufám si však tvrdit, že ačkoliv na Islandu elfové zůstávají v obecném povědomí, tzn. lidé o nich 

vědí a bez potřeby přílišné  specifikace ze strany tazatele o nich dokáží hovořit a nebo vyprávět 

příběhy, jsou představy o nich v současné době silně vytrženy z mytologického kontextu. Ačkoliv 

jsou  Islanďani  podle  mé  zkušenosti  dobře  seznámeni  se  staroseverským  náboženstvím,  jehož 

fragmenty můžeme najít například v islandských jménech52 nebo názvech festivalů (Thorrablót), k 

oficiálnímu novopohanskému náboženství Ásatrúfélagið, oficiálně uznanému v roce 1973, se hlásí 

pouhých 1,18% populace.53 

50 BENEDIKZ, B. S. Basic Themes… str. 1-25.
51 Ibid, str. 4.
52 Např. vnuk mojí gatekeeprky dostal jméno po Thórově kladivu - Mjölnir. Jeho sestra se jmenuje po první 
ženě severské mytologie, Embla.
53 https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81satr%C3%BAarf%C3%A9lagi%C3%B0 [online] [cit. 2018-13-
02].
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3.3 Funkce folkloru

William Bascom ve svém článku Four Functions of Folklore (Čtyři funkce folkloru), který je ve 

funkcionalistickém paradigmatu studia folkloru primární literaturou, rozlišuje mezi čtyřmi 

základními funkcemi folkloru:

1) Funkce zábavná

Zábavná funkce je podle Bascoma rozhodně velmi důležitou funkcí folkloru, ale zároveň je 

nutné si uvědomit, že pod vrstvou humoru se skrývá hlubší význam. Zábavná funkce folkloru 

poskytuje lidem možnost úniku z geograficky i sociálně limitovaného prostředí do fantastického 

imaginárního světa a uniknout tak represím, kterým je společenský řád vystavuje.54 

Zábavnou funkci plnily islandské pověsti už ve středověku, zejména při večerních sešlostech 

známých jako kvöldvökur, které sloužily jako forma komunitní zábavy naplněná hudbou a 

vyprávěním příběhů.55

2) Funkce sociálně racionalizační

Druhá funkce folkloru dle Bascoma slouží k validaci kultury - folklor ospravedlňuje kulturní 

rituály a instituce těm, kteří je vykonávají a zachovávají. Tato funkce zároveň udává lidem 

důvody k respektování těchto rituálů a institucí.56

Sociálně racionalizační funkci plní islandské pověsti i v dnešní době. Pověsti o elfech 

přebývajících v kamenech, které stojí v cestě nově plánované silnici, mohou být pro Islanďany 

dostatečnou racionalizací pro odložení či pozastavení zamýšleného projektu.

3) Funkce edukativní

Folklor může také sloužit jako pedagogický nástroj, jak je dle Bascoma doloženo na mnoha 

případech z celého světa. 57

O této funkci folkloru v islandské společnosti píše například Ólina Thorvardadóttir ve svém 

článku Spirits of the Land: A Tool for Social Education (Duchové země: Nástroj pro 

společenskou výchovu), kde vyzdvihuje islandské pověsti jako jednu z primárních metod pro 

54 BASCOM, W. R. Four functions of folklore: Prose Narratives. In: The Journal of American Folklore, 
1954, Vol. 67, No. 266, str. 343.
55 GUNNELL, T. Introduction… str. 5.
56 BASCOM, W. R. Four functions… str. 344.
57 BASCOM, W. R. Four functions… str. 344.
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společenskou výchovu dětí před vzestupem moderních masmédií.58 Podle některých z mých 

informátorů je však tato funkce islandských pověstí stále aktuální i dnes:

,,Ačkoliv osobně v elfy nevěřím, ty příběhy o nich jsou vždycky někde vzadu v mojí mysli. Musím 

přiznat, že kdykoliv jdu na túru a přemýšlím, že vylezu na nějakou větší skálu, vzpomenu si 

moment kdy nám babička mého kamarádka říkala, ať nelezeme na velké skály, protože tam žijí 

elfové a neměli bychom je rušit… Některé ty příběhy říkají, že elfové se můžou pořádně naštvat 

když je rušíme a reagovat i násilím, takže na velké skály pro jistotu nelezu.’’59 

4) Funkce sociálně normativní

Folklor může dle Bascoma skrze svou čtvrtou funkci sloužit jako prostředek k aplikaci 

sociálního tlaku a sociální kontroly. Tlak je potom vyvíjen zejména vůči jedincům, kteří se 

vědomě bouří proti zavedeným schématům sociálních konvencí.60 

Francouzská etnoložka Vanessa Doutrelau ve své práci Elfes et rapport á la nature en Islande 

(Elfové a příroda na Islandu) kupříkladu předkládá myšlenku, že příběhy o lásce mezi elfem a 

lidskou ženou mohou být chápány jako sociální tlak na ženy, kterým je tak sdělováno, že nejlepší 

volbou pro ně je ve volném čase zůstávat doma a nevzdalovat se od přímé blízkosti farmy, aby 

se nevystavily nebezpečí únosu nebo svádění elfím mužem. Huldufólk v této pozici tak mohou 

sloužit k udržování dominantního mužského postavení ve společnosti a chránit tak rovnováhu 

kulturního řádu.61

Jak vidíme, Bascomovy čtyři funkce folkloru jsou přehledně aplikovatelné na islandský folklor, 

což potvrzuje jeho důležitost v islandské kultuře.

58 THORVARDADÓTTIR, Ó. Spirits of the Land: A Tool for Social Education. In: Bookbird, 1999, Vol. 
37, No. 4, pp. 33-34.
59 Rozhovor se Snædís, 17.8.2018.
60 BASCOM, W. R. Four functions… str. 346.
61 DOUTRELAU, V. Elfes et rapports à la nature en Islande. In: Ethnologie française, 2003/2004, Vol. 33, 
str. 658.
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3.4 Kontext

Jelikož  je  stěžejním  záměrem  mé  práce  etnografické  zkoumání  sociální  reality  a  sociálních 

praktik  obyvatel  poloostrova Snæfellsnes,  je  třeba  se na celou  věc  podívat  z  širšího pohledu a 

pokusit se ji ukotvit v ještě širším teoretickém rámci. Za důležitý aspekt folkloru považuji zejména 

jeho  dynamičnost  a  neustálou  proměnlivost,  ve  které  se  odráží  jak  historicky  přenášené,  tak 

aktuálně vznikající a formující se představy a hodnoty určité skupiny lidí. Ty jsou součástí sociální 

reality, která se utváří prostřednictvím každodenní lidské aktivity a komunikace - což napovídá, že 

ve své práci chápu sociální realitu jako realitu, která je nepřetržitě znovu konstruována.

Peter  L.  Berger  a  Thomas  Luckmann  ve  své  knize  Sociální  konstrukce  reality  přichází  s 

myšlenkou, že realita je konstruována sociálně. Na vědění dané společnosti se podílejí všichni lidé, 

kteří jsou její součástí a každodenní život se poté jeví jako objektivní realita, která jim dává smysl  

jako logicky soudržný svět. Svět každodenního života, ve kterém se lidé pohybují a orientují, má 

svůj původ v lidském myšlení a činnostech a právě těmito myšlenkami a činnostmi je jako reálný 

udržován.  Je  důležité  si  uvědomit,  že  tento  svět  může  vzniknout  zaprvé  pouze  v  interakci  s 

ostatními a zadruhé ve vzájemném vztahu jak s přírodním, tak s lidským, tedy socio-kulturním 

prostředím. Pro mou práci jsou tyto myšlenky velmi důležité, jelikož nám umožní objasnit místo 

nadpřirozených bytostí v sociálním vědění Islanďanů. 

Dle teorie sociálního konstruktivismu člověk svou realitu a vědění považuje za něco, co je dané a 

často zapomíná na to, že je to právě on, člověk, kdo je původcem a stvořitelem této reality. Všichni 

lidé v dané společnosti se společně podílejí na vědění této společnosti, které by se dalo přirovnat k 

široké  knihovně,  do  které  v  každodenním  životě  nevědomky  saháme  pro  nápovědu,  jak  v 

nejrůznějších situacích jednat. Tato knihovna obsahuje kupříkladu typizační schémata, díky kterým 

při řešení každodenních záležitostí automaticky ,,víme, co dělat’’, díky kterým se nám daří snadněji 

komunikovat  s  jinými  lidmi.  Sociální  zásoba  vědění,  nebo  v  Schützově  terminologii  ,,příruční 

zásoba vědění’’62,  nám zkrátka poskytuje  prostředky,  které  nám umožňují  začleňovat  různorodé 

jevy a prvky mého vlastního vědomí do přehledného řádu, funguje jako návod, podle kterého se řídí 

naše jednání v každodenním životě.  Tato zásoba vědění je dále předávána z generace na generaci, 

je  sociálně  distribuována.  Ačkoliv  člověk  vnímá  realitu  každodenního  života  jako  realitu 

intersubjektivní, tedy vnímá, že co je reálně pro něj, je reálné i pro jiné, nikdy svou příruční zásobu 

vědění nesdílí s jinými stejnou měrou a některé oblasti svého vědění nesdílí vůbec s nikým.63 To je 

62 BERGER, P. L. a T. LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: 
CDK, 1999, str. 22.
63 BERGER, P. L. a T. LUCKMANN. Sociální konstrukce… str. 29.
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důvod,  proč  se  sociální  konstrukty  a  obecně  vědění  liší  v  závislosti  buď  na  dané  společnosti 

samotné nebo na časovém období svého vzniku. 

Každá  společnost  z  hlediska  sociálního  konstruktivismu  představuje  síť  institucí,  která  je 

zastřešena symbolickým světem, který je vytvářen společenskými objektivacemi a legitimizuje jak 

institucionální řád, tak samotný život jedince. Náš (západní a post-industriální) symbolický svět by 

se dal nejlépe označit výrazem ,,vědecký’’. Variabilita symbolických světů nám zpětně připomíná, 

že svět, ve kterém žijeme, který jsme si sami vykonstruovali, je jen jednou z možných interpretací 

sociálního  prostředí.  Je  to  svět,  který  je  socio-kulturně  podmíněn  a  ačkoliv  ho  vnímáme  jako 

neměnný, neustále ho sami přetváříme.

Huldufólk v tomto kontextu považuji za sociálně konstruované bytosti - jsou součástí sociální 

zásoby vědění,  jejíž prvky jsou v tomto případě zejména (ale nikoliv výlučně) skrze prostředky 

ústně předávaného folkloru předávány mladším generacím. 

Na základě předpokladu vypůjčeného z konstruktivistické teorie,  a to sice že sociální svět je 

neustále znovu konstruován skrze sociální interakci a komunikaci a je tak místem, kde se odehrává 

dialektický  proces  mezi  člověkem  a  tímto  světem  (čímž  sociální  svět  ztrácí  charakteristiku 

statičnosti)  se snažím analyzovat,  za jakým účelem jsou představy elfů opětovně konstruovány, 

jakou funkci tyto sociálně konstruované bytosti zastávají v proměňujícím se světě. Pokud jsou to 

lidé sami, kdo ustanovuje významy objektů, proč se rozhodli elfům přiřadit právě dané významy a 

jak  se tyto  významy mění?  Mění  se  tak  i  povaha sociální  skutečnosti?  Jak moc je  (pokud je) 

islandský symbolický svět, skrze který si obyvatelé ostrova vysvětlují sociální realitu, odlišný od 

našeho českého? A zejména - jak všem těmto významům rozumí sami aktéři, obyvatelé poloostrova 

Snæfellsnes? 

S vědomím toho, že svou přítomností mezi aktéry se sama stávám aktérkou v sociálním světě, do 

kterého nás zavedou následující stránky, jsem se v roce 2018 jala nalézt odpovědi na výše zmíněné 

otázky.
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4. Metodologie

V teoretické  části  své  práce  jsem stručně  představila  historický  vývoj  kulturního  fenoménu 

islandských elfů  (huldufólk)  od  dob osidlování  Islandu po dnešek.  Zařadila  jsem huldufólk  do 

kontextu  jak  folkloristického,  tak  šířeji  antropologického  jejich  identifikací  se  sociálně 

konstruovanými představami, respektive bytostmi. Cílem následující kapitoly je nastínit konkrétní 

podobu mého výzkumu: jak jsem formulovala výzkumný problém a výzkumné otázky, které jsem 

se snažila zodpovědět, jakou metodu jsem se pro výzkum rozhodla použít. Dále přibližuji prostředí, 

které  se  stalo  mým etnografickým terénem a  zamýšlím  se  i  nad  otázkami  objektivity  či  etiky 

výzkumu, který jsem realizovala.

4.1 Výzkumný problém

Cílem mého výzkumu bylo prozkoumat vztah obyvatel  poloostrova Snæfellsnes na Islandu k 

fenoménu  huldufólk  a  snažit  se  porozumět,  jak  se  problematika  elfů  jakožto  nedílné  součásti 

islandské kultury promítá do každodenního života a sociálních praktik Islanďanů, jak s představou 

elfů  zachází. Odkláním se tak částečně od perspektivy antropologie náboženství a k problematice 

přistupuji spíše z folkloristicko-antropologické perspektivy; zkoumám tak zejména sociální funkce, 

které elfové v současné době zastávají a kulturní významy, které jsou jim Islanďany připisovány. 

4.2 Výzkumná strategie

Pro svůj výzkum jsem si zvolila strategii kvalitativní. Kvalitativní  strategie staví  na zkoumání 

společenského světa v přirozeném prostředí64 a jejím cílem je vytváření  nových hypotéz, nového 

porozumění a vytváření teorie.65  

Kvalitativní  výzkum byl Creswellem definován jako  „proces hledání  porozumění  založený  na 

různých  metodologických  tradicích  zkoumání  daného  sociálního  nebo  lidského  problému. 

Výzkumník vytváří  komplexní, holistický  obraz, analyzuje různé  typy textů, informuje o názorech 

účastníků  výzkumu a  provádí  zkoumání  v  přirozených  podmínkách.“66 Pro  můj  výzkum je  tak 

vhodnou strategií, jelikož  usiluji o hlubší  porozumění  fenoménu huldufólk z emické  perspektivy 

informátorů.  Výzkum probíhal  induktivně;  na  jeho  počátku  stál  sběr  dat,  která  jsem  současně 

zaznamenávala a analyzovala a teprve poté formulovala předběžné závěry.

64 NOVOTNÁ, H. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní strategie výzkumu [online prezenta-
ce]. Praha: FHS UK, 2009/2010 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/
view.php?id=614>.
65 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2014, str. 286.
66 CRESWELL, J. W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thou-
sand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 1998, str. 12.
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Jako přístup v rámci kvalitativní strategie  jsem užila etnografický (terénní) výzkum. Ten klade 

důraz  na  ,,dokumentování  každodennosti  jedinců  tím,  že  je  pozorujeme  a  vedeme  s  nimi  

rozhovory’’67 V  praktické  rovině  lze  etnografický  výzkum  definovat  jako  ,,systematickou  a  

metodickou přímou konfrontaci  badatele  se  zkoumanou aktuální  sociální  a  kulturní  realitou  se  

snahou  co  nejpřesněji  zodpovědět  všechny  jeho  výzkumné  otázky,  s  cílem  co  nejdůkladnějšího 

porozumění  této realitě, aniž  by do ní  ale svojí  přítomností  výrazněji zasahoval’’.68 Etnografický 

výzkum  mi  pomohl pochopit  sociální  role  obyvatel  poloostrova  v  širším  smyslu,  umožnil mi 

pozorovat je v jejich každodenních  činnostech a sociálních interakcích a odkrývat tak významy, 

které mohou huldufólk v jejich očích zastávat.

Podle Hendla by se dal přístup, který jsem použila, označit za interpretativní etnografii, která se 

snaží  o  ,,hustý  popis'' lidského chování,  přičemž  analýza  a  interpretace  mají  osvětlit  zakotvení 

člověka v dané kultuře. K interpretaci dat v dané kultuře má etnograf dospět tím, že:

a) zachytí v širokém rozsahu způsoby interpretace světa členů kultury (subkultury, 

podskupiny);

b) odhalí významy, které jsou důležité pro interpretaci nových aktivit členů skupiny.69

4.3 Výzkumné otázky

Primárním  záměrem  mého  výzkumu  bylo  porozumět  fenoménu  huldufólk  v  současné 

postmoderní  době.  Jaké  funkce  mají  elfové  v  kulturním klimatu  současného  Islandu?  Jak  jsou 

vnímáni  ze strany Islanďanů? Jaké významy jim sami Islanďani  připisují?  V jakých sociálních 

praktikách můžeme nacházet  stopy huldufólk a  proč? Jak se s  elfy na poloostrově Snæfellsnes 

zachází? Za jakým účelem jsou představy elfů opětovně konstruovány a jakou funkci tyto sociálně 

konstruované bytosti zastávají v proměňujícím se světě?

Otázky se mohou zdát na první pohled hodně obecné; jelikož však v etnografickém výzkumu jde 

spíš  o zachycení  a popsání  kultury z emické  perspektivy, než  o zodpovídání  otázek, sloužily mi 

výzkumné  otázky  sloužit  zejména  jako  zastřešující  rámec  -  upomínka  toho,  kam  se  svým 

výzkumem snažím dostat.

67 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 117-118.
68 JANEČEK, P. Etnografický výzkum. In: DOUŠEK, R. Úvod do etnologického výzkumu. Brno: Masary-
kova univerzita, 2014, str. 11.
69 HENDL, J. Kvalitativní výzkum… str. 121.
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4.4 Techniky sběru dat

Etnografický  výzkum nejčastěji  probíhá  kombinací  několika  výzkumných technik,  konkrétně 

zúčastněného  a  přímého  pozorování,  neformálních  i  formálních  rozhovorů  nebo  analýzy 

dokumentů. Základní  technikou sběru dat je v tomto případě  pozorování. V mém případě jde  o 

pozorování  zúčastněné,  jehož  záměrem  je  pochopení  významů,  narozdíl  od  pozorování 

nezúčastněného, jehož výsledkem je popis jednání.70 Pozorování umožňuje účastnit se života aktérů, 

hovořit s nimi a získat tzv. native’s point of view.71 V terénu jsem vystupovala v pozici pozorovatele 

jako  účastníka,  která  je  typickou  pozicí  kulturního  antropologa,  který  přichází  jako  cizinec  a 

zapojuje se do dění skupiny. V průběhu mého terénního výzkumu jsem se snažila být flexibilní  a 

pozorovat to, co bude přínosné pro zodpovězení  mých výzkumných otázek. Vedla jsem si  terénní 

deník, do kterého jsem  zaznamenávala pozorování  a snažila se reflektovat svou vlastní  roli jako 

výzkumníka.  Pro  vedení  terénního  deníku  jsem  zvolila  program  Evernote72,  který  mi  rovnou 

umožňuje ke každému deníkovému zápisu přidat ,,tagy’’ a posléze podle nich vyhledávat ty zápisy, 

kde byl například tag ,,Hellnar’’ (jedna z vesnic, ze které pochází mi informátoři) použit. Výhodou 

tohoto programu je,  že k němu mám přístup z počítače i  z mobilního telefonu a nahrazuje tak 

fyzickou formu psaných zápisků.

Neformální rozhovory, které byly součástí etnografie a proběhly spontánně, jsem často nemohla 

zaznamenat přímo na místě a snažila jsem se k nim proto vrátit co nejdříve, abych je měla stále živě 

v paměti a zaznamenávala je zpětně. Několikrát jsem v terénu  užila metodu jottingu.73

Vedle pozorování pro mne bylo vhodnou technikou sběru dat také interview. K zjištění názorů, 

postojů a subjektivního porozumění sociální realitě informátora je rozhovor typickým nástrojem a 

zároveň  nám umožní  dozvědět se informace,  které  nelze získat  jinde než  u  živého informátora. 

Během svého výzkumu jsem užívala dva druhy interview: polostrukturované a nestandardizované. 

Pro interview polostrukturované jsem si předem připravila několik menších tematických okruhů, 

kterých jsem se hodlala v průběhu rozhovoru držet; často jsem však nechala konverzaci přirozeně 

plynout úplně jinam, než jsem původně zamýšlela. Spíš než jako odklon od tématu jsem se tyto 

situace naučila vnímat nadmíru pozitivně - není úkolem antropologa ponořit se do sociálního světa 

aktéra a prozkoumat tak i to, co původně nezamýšlel? Byly to právě takové situace, kdy jsem měla 

70 HEŘMANSKÝ, M. a J. LINDOVÁ. E_Úvod do společenskovědních metod. Pozorování [online]. Praha: 
FHS UK, 2016/2017 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.
71 Ibid.
72 www.evernote.com [online].
73 HEŘMANSKÝ, M. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní analýza dat [online]. Praha: FHS 
UK, 2009/2010 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://www. moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.
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pocit, že jsem nejhlouběji pronikla do islandské sociální reality. Původně zamýšlené okruhy byly 

stanoveny následujícím způsobem:

• vlastní respondentova případná zkušenost s fenoménem huldufólk

• případný vliv představy huldufólk na jednání v určitých životních situacích

• zpětná vazba okolí na představy dotazovaného

• respondentův popis svého vlastního postoje vůči huldufólk.

Na  odpovědi  respondentů  jsem  díky  nepřipravenosti  konkrétních  otázek  mohla  reagovat 

flexibilně.  Polostrukturované  rozhovory  budou  probíhaly  po  předchozí  domluvě  na  předem 

stanovených místech a zaznamenávala jsem je na mobilní telefon, ze kterého jsem je poté přepsala 

do počítače.  Pouze jednou mi technika selhala a to mým přičiněním - při rozhovoru se Sigrún, 

místní umělkyní a studentkou pedagogiky, jsem hodinu a půl dlouhý rozhovor omylem smazala 

ještě dříve, než jsme ho dokončily. 

Nestandardizované  interview je dle Babbieho ,,interakce mezi tazatelem a respondentem, pro  

kterou má tazatel jen velice obecný plán. Tento plán nezahrnuje výčet otázek, jejich znění ani jejich 

pořadí.''74 Tvoří  typický  doprovodný  prvek  zúčastněného  pozorování,  probíhá  v  průběhu 

přirozených sociálních interakcí  a  informátor  si  často  ani  neuvědomí,  že  se  jedná  o výzkumný 

rozhovor.75 Jak jsem se již  zmínila v souvislosti  s pozorováním, v případě  nestandardizovaných 

interview jsem byla odkázána na svojí paměť, případně jsem využívala metodu jottingu a rozhovor 

přepisovala co nejdříve, abych nevynechala žádné podstatné informace.

4.5 Výběr vzorku, prostředí výzkumu

Jelikož  je  mým  výzkumným  problém  zacházení  s  elfy  poloostrově  Snæfellsness,  stal  se 

poloostrov (a samozřejmě především jeho obyvatelé) sám mým terénem. Poloostrov Snæfellsness 

se nachází  na západní  straně  Islandu, zhruba 180 km od hlavního města Reykjavíku. Vesnice a 

městečka jsou zde rozeseta ve velkých vzdálenostech a vesnice Arnarstapi, která je mým výchozím 

bodem, leží pod ledovcem Snæfellsjökull, který je často popisován jako jeden z hlavních symbolů 

Islandu samotného. Během svého pobytu zde jsem si všimla,  že poloostrov není oblíbeným cílem 

jen zahraničních turistů, ale i samotných Islanďanů  a to zejména v létě  a v době  Velikonoc, kdy 

obvykle vyráží na cesty po ostrově. 

74 DISMAN, M. Jak se vyrábí… str. 308.
75 HENDL, J. Kvalitativní výzkum… str. 175.
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V rámci výzkumu jsem trávila  čas a hovořila s lidmi, kteří žijí  ve větších i menších vesnicích 

poloostrova,  i  s  těmi,  kteří  žijí  na  odlehlejších  farmách.  Největší  procento  mých  informátorů 

pocházelo z vesnic Hellnar a Arnarstapi, ve kterých jsem se sama pohybovala nejčastěji a kde znám 

nejvíc  lidí.  Přesto  jsem  limit  terénu  neomezovala  jen  na  tyto  dvě  vesnice,  jelikož  někteří  mí 

informátoři žijí ve větší vzdálenosti od těchto vesnic a přesto je pravidelně navštěvují například za 

účelem  návštěvy  známých.  Vzhledem  k  tomu,  že  by  v  kvalitativním  výzkumu  měl  vzorek 

reprezentovat nikoliv populaci jednotlivců, ale populaci problému, je třeba do vzorku zařazovat ty 

jednotky, u které o sledovaném problému mohou vypovědět76 - v mém případě toto pravidlo nijak 

významně  neomezuje  populaci,  ze  které  bych mohla  vybírat  a  proto  jí  omezuji  lokálně.  Často 

rozhovory probíhaly v kavárně Prímus kaffi ve vesnici Hellnar, kde jsem po dobu pobytu na Islandu 

pracovala a respondenty zvala na rozhovor nad kávou, ale také jsem jezdila po poloostrově autem a 

rozhovory probíhaly u respondentů doma.77 Lidé, které ve své práci nazývám respondenty, jsou ve 

svých dalších rolích skutečnosti mými známými, mými přáteli; a tak jsem k nim také přistupovala. 

Při vytváření výzkumného vzorku pro rozhovory jsem užila techniku nabalování, při kterém mi 

informátoři  uvedli  kontakt  na  další  možné informátory.  Tato  technika  se  ukázala  jako nejlepší 

možné  řešení:  často  jsem  se  ani  nemusela  nových  kontaktů  dožadovat,  protože  už  v  průběhu 

rozhovoru jsem dostala mnoho tipů na další osoby, které o dané problematice měly údajně vědět 

například mnohem víc, než zpovídaný informátor, případně ,,znát spoustu příběhů, mít schopnost  

vidět elfy’’  apod.  Techniku nabalování  jsem přitom kombinovala s účelovým vzorkováním, které 

bylo  založeno  na  mém  úsudku,  jelikož  vzhledem  k  dlouhodobému  předchozímu  pobytu  na 

poloostrově  už  vím,  kdo  mi  k  mému  tématu  mohl  předložit  nejzajímavější  a  nejrelevantnější 

informace.  Vzorek,  ke  kterému  jsem  dospěla,  zahrnuje  12  polostrukturovaných  rozhovorů  s 

dvanácti  informátory,  které  trvaly  v  rozmezí  od  jedné  hodiny  do dvou hodin  a  jsou  doplněny 

záznamy  neformálních  rozhovorů  s  dalšími  informátory  a  útržků  vzpomínek,  které  jsem  si  v 

předchozích letech pobytu na Islandu nezapisovala, ale živě mi utkvěly v paměti. Snažila jsem se, 

aby daný vzorek byl heterogenní - aby všichni informátoři by měli společnou jen lokalitu bydliště v 

rámci poloostrova Snæfellsnes. To se mi povedlo, i když u některých informátorů byla tato lokalita 

jen  přechodným  bydlištěm  (kupříkladu  jeden  z  mých  informátorů  na  Snæfellsnesu  žil  pouze 

několik měsíců přechodně kvůli  práci,  která  však v jeho případě vyžadovala důkladnou znalost 

76 NOVOTNÁ, H. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní strategie výzkumu [online prezenta-
ce]. Praha: FHS UK, 2009/2010 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/
view.php?id=614>.
77 Zajímavým etnografickým poznatkem pro mě v tomto ohledu bylo, že tradiční české buchty fungovaly 
skvěle při navazování kontaktu s informátory, které jsem neznala moc dobře z dřívějška; častokrát se mi 
stalo, že mi respondenti slíbili, že dají vědět svému kamarádovi, který mi k tématu může také něco říct a 
navíc musí české buchtur stoprocentně také ochutnat. 
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přírodního okolí a historie oblasti, proto jsem nezpozorovala žádnou nevýhodu, která by ho měla v 

mých očích diskvalifikovat z účasti na výzkumu). Zařazovala jsem do výzkumu osoby rozličného 

věku, povolání a pohlaví. Celkem jsem přímo ohledně mého výzkumu oslovila kolem patnácti lidí, 

z toho jsem s dvanácti udělala oficiální rozhovor. V praktické části však používám i výpovědi, které 

jsem vyslechla v letech před zahájením oficiálního výzkumu. Různorodostí vzorku jsem se snažila 

zvýšit validitu svého výzkumu.

Výzkum, který jsem prováděla, byl výzkumem stacionárním, kdy jsem jako badatel byla přímým 

účastníkem každodennosti zkoumané skupiny.78 Ačkoliv celková doba mého pobytu ve zkoumaném 

terénu přesahuje dobu jednoho a půl roku, doba pobytu s přímou orientací na terénní výzkum trvala 

od jara do podzimu roku 2018. 

Na závěr  této  podkapitoly  bych ráda  zmínila,  že  počet  respondentů,  který  uvádím,  zahrnuje 

osoby, se kterými jsem dělala polostrukturované rozhovory; počet obyvatel poloostrova a obecně 

Islandu, se kterými jsem se během svého celkem rok a půl dlouhého pobytu na Islandu v rozmezí tří 

let  nedokážu  odhadnout.  Svou  situovanost  v  terénu  podrobněji  rozeberu  v  kapitole  týkající  se 

poloostrova Snæfellsnes samotného.

4.6 Analytické postupy

V  kvalitativním  výzkumu  je  analýza  procesem,  který  probíhá  současně  se  všemi  dalšími 

badatelskými operacemi - rozhodnutím o výběru jedinců, shromažďováním dat, verifikací toho, co 

jsme slyšeli a metodickými rozhodnutími o dalších krocích. Vše musí být zachyceno v záznamu a 

jen  tak  mohou  být  postupy  validní.79 Rozhovory  jsem  zaznamenávala  formou  komentované 

transkripce, při které se zaznamenávají i neverbální projevy respondenta. Tento způsob transkripce 

považuji za vhodný i proto, že mi pomohl naplnit kritéria interpretativní validity dle Maxwella.80 Při 

transkripci jsem zároveň redukovala data, abych si uchovala jen ta,  která  jsou pro můj výzkum 

relevantní.  Části rozhovorů, které  byly přímo spojitelné  s mými výzkumnými otázkami,  jsem si 

označila. Pokračovala jsem segmentací dat, která zahrnuje rozdělení dat do analytických jednotek81 

a  následovalo otevřené  kódování,  při  kterém  jsem  se  zaměřila  na  vyhledávání  podobností  v 

zaznamenaných  datech  a  jejich  označování  specifickými  kódy  (vzhledem  k  otevřené  povaze 

kódování jsem zvolila induktivní druhy kódů), které jsem zaznamenala do kódovací knihy. Proces 

78 NOVOTNÁ, H. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní strategie výzkumu [online prezenta-
ce]. Praha: FHS UK, 2009/2010 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/
view.php?id=614>.
79 DISMAN, M. Jak se vyrábí… str. 312.
80 HENDL, J. Kvalitativní výzkum… str. 337.
81 Ibid, str. 223.
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analýzy byl zároveň  provázen poznámkováním (tedy stručným poznamenáváním mých vlastních 

postřehů  k  analyzovaným datům),  které  je  důležité  jako  prostředek  pro  průběžnou  interpretaci 

analyzovaných dat.82 

Obdobně jsem postupovala i v případě analýzy terénních poznámek ze zúčastněného pozorování 

a memorovaných neformálních rozhovorů - snažila jsem se používat kódy v rámci stejné kódovací 

knihy.

4.7 Hodnocení kvality výzkumu

Abych zajistila důvěryhodnost výzkumu, bylo v mém případě třeba zajistit  zejména důvěru ze 

strany zkoumané skupiny. Pevně věřím, že vzhledem k mému dlouhodobému pobytu ve zkoumané 

oblasti a k povaze vztahů, které  jsem zde již  navázala, mě  nikdo neměl potřebu brát jako cizího 

člověka, který se snaží infiltrovat do osobních sfér jeho života. S rodinou mojí informátorky Helgy 

jsem navázala velmi blízký přátelský vztah a i mé vztahy s ostatními informátory se nesly ve velmi 

přátelském duchu.  V průběhu výzkumu bylo potřeba  silné  sebereflexe  uplatňované  na  všechna 

zkoumaná data, jelikož není možné, aby etnograf vůbec neměnil jím zkoumaný terén a jak by řekl 

Bourdieu, je třeba objektivizovat nejen terén, ale i výzkumníka.83 Získaná data  jsem konzultovala 

jak s vedoucím bakalářské práce, panem doktorem Janečkem, tak především se svou gatekeeperkou 

Helgou84. Triangulace dociluji kombinací metod dvou druhů interview a zúčastněného pozorování.

Přenositelnost  výzkumu  se  pokouším  zajistit  zejména  co  nejkonkrétnějším  způsobem 

zaznamenáním dat. Myslím, že můj výzkum může splňovat kritéria přenositelnosti minimálně pro 

jiné  oblasti  Islandu,  případně  se  na  něj  může  navazovat  při  výzkumu  týkajícím  se 

fenoménu ,,nadpřirozených’’ či preternaturálních bytostí formálně komparovatelných s islandskými 

elfy a jejich pojetí ze strany lidí v jiných zemích světa.

Hodnověrnosti  a  potvrditelnosti  se  snažím  dosáhnout  již  zmíněnými  procesy  triangulace, 

konzultace s vedoucím práce a gatekeeprem a také  zahrnutím jak veškerých dat ve všech jejich 

82 HEŘMANSKÝ, M. a J. LINDOVÁ. E_Úvod do společenskovědních metod. Pozorování [online pre-
zentace]. Praha: FHS UK, 2016/2017 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://moodle.fhs.cuni.cz/course/
view.php?id=614>.
83 BOURDIEU, P. Zúčastněná objektivace: Huxleyho přednáška. Biograf [online]. 2003, Vol. 30.,  pp. 3-17 
[cit. 2019-03-03]. Dostupné z: <http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=3001>.
84 Gatekeeperkou pro mě byla Helga, majitelka kavárny na Islandu, ve které jsem pracovala. Známe se už 
déle než tři roky a trávila jsem v její přítomnosti většinu času. Umožnila mi vstup do terénu, je plně sezná-
mena s mým výzkumným plánem a stále mi poskytuje spoustu informací. Právě skrze ní mě zná mnoho je-
jích přátel a obecně obyvatel poloostrova.
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podobách, tak také  všech metodologických poznámek a evidováním důležitých rozhodnutí, která 

jsem v průběhu výzkumu učinila.

Pokud bych měla identifikovat faktor, kterým by můj výzkum mohl potenciálně znehodnocovat, 

byl  by  to  možná  nízký  počet respondentů,  se  kterými  jsem  přímo  vedla  oficiální,  nahrávané 

rozhovory. Věřím však, že dlouhodobost mého pobytu v oblasti, množství neformálních rozhovorů 

nad kávou či v práci, které jsem nezaznamenávala a sdílení mého každodenního života s několika 

obyvateli poloostrova,  menší počet oficiálních interview odškodňuje. Snažila jsem se o co největší 

heterogenitu ve vzorku informátorů, abych udržela validitu výsledků a také je potřeba podotknout, 

že mnou vyslovené závěry jsou validní pouze pro tázaný vzorek. 

To,  že sběr  dat  bude  probíhat  v  cizím jazyce,  jsem v  průběhu  výzkumu nepociťovala  jako 

bariéru;  snad jen při  přepisu dat  jsem občas tápala  v přesném přepsání  názvů míst  a  měst.  Při 

transkripci  a  interpretaci  dat  jsem  dbala  na  to,  abych  se  vyhnula  slovy  Alicije 

Leix  ,,nadinterpretaci’’,  tedy  abych  zůstala  objektivní  a  nesklouzla  k  řešení  situace  stylem 

,,respondent určitě řekl něco, co já si myslím, že by měl říci“.85 Rozhovory probíhaly v angličtině, 

jelikož  více  než  90%  Islanďanů  mluví  plynně  anglicky  a  všichni  mnou  oslovení  respondenti 

angličtinu plynule ovládali. Když tápali a nemohli najít vhodné slovíčko, doplnili se islandsky; tam, 

kam už má islandská slovní zásoba nedostačovala jsme společně použili slovník, abychom se zcela 

pochopili. Pokud mi přesto význam nějakého obratu či termínu nebyl jasný, obrátila jsem se zpětně 

na Helgu, svou gatekeeperku, nebo kohokoliv jiného, u koho jsem měla pocit, že by mi mohl být 

nápomocen.

Ve své práci předkládám veškeré transkripce rozhovorů v češtině - užitím jak spisovného, tak 

nespisovného  až  slangového  jazyka  se  snažím  co  nejlépe  přiblížit  reálné  vyznění  odpovědí  a 

vyprávění mých informátorů.

4.8 Otázka etiky

Svůj výzkum jsem koncipovala tak, aby splňoval všechny čtyři pilíře etiky v sociálních vědách - 

princip dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování a princip správnosti a 

integrity.86 Aktéři výzkumu byli o jeho probíhání informováni a mohli participaci na něm kdykoliv 

85 LEIX, Alicja Ewa. Transkripce audionahrávek v kontextu etickém, metodologickém a technickém. Diser-
tační doktorská práce. Univerzita Masarykova, Fakulta sociálních studií. Brno, 2005/2006, str. 20.
86 EZZEDINE, P. et al. E_Úvod do společenskovědních metod. Etika výzkumu [online prezentace]. Praha: 
FHS UK, 2009/2010 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?
id=614>.
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svobodně  odmítnout.  Aktéry  jsem respektovala  a  respektuji  a  jejich  výpovědi  nezkresluji.  Před 

započetím nahrávání jsem dostala verbální souhlas s výzkumem a nahráváním rozhovoru. Zároveň 

byli  respondenti  ujištěni,  že  mohu zajistit  jeho  anonymitu  změnou  jména  a  že  jím poskytnuté 

informace uchovám podle zásady bezpečného uchování dat; nikomu z nich však užití jejich jména 

nevadilo,  naopak - byli  rádi,  že mohou být součásti výzkumu, který je samotné zajímal.  Jména 

respondentů ani míst tedy v práci nejsou změněna.

Aby nedošlo k přílišnému zkreslení  výpovědí, svůj výzkum jsem popisovala obecněji, než byl 

zamýšlen -  obvykle tak, že se zajímám o vztah mezi Islanďany a elfy.
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5. Empirická část

V empirické části své práce nejprve detailně představím poloostrov Snæfellsnes, na kterém se 

můj  výzkum  uskutečnil,  a  to  jak  prostřednictvím  obecných  informací  poskytujících  všeobecný 

přehled o poloostrově,  tak prostřednictvím popisu míst  spojených s elfy nebo příběhů,  které  se 

odehrávají právě na Snæfellsnesu. Dále následuje stěžejní část mé bakalářské práce, ve které se v 

rámci čtyři podkapitol snažím objasnit, jakou podobu na sebe podle Islanďanů elfové na současném 

Islandu nejčastěji berou - jak vypadá  tamní aktuální sociální realita, jejíž nedílnou součást tvoří, v 

jakých kontextech je nejčastěji můžeme spatřit.

Každá ze čtyř podkapitol, ve kterých definuji hlavní situace a kontexty, ve kterých se s huldufólk 

setkáváme, by mohla být rozvedena na mnohem větším prostoru, než který mi poskytuje formát 

bakalářské  práce.  Nezacházím  proto  do  takové  hloubky,  do  jaké  by  problematika  mohla  být 

rozebrána, ale snažím se přehledně a uceleně poskytnout vhled do každé dané oblasti.

5.1 Snæfellsnes jako terén

Poloostrov  Snæfellsnes  se  nachází  na  západní  straně  Islandu,  necelých  150  kilometrů  od 

hlavního  města  Reykjavíku.  Jeho  oblast  spadá  pod  region  Vesturland  a  v  rámci  poloostrova 

nalezneme několik  menších celků,  které  jsou typem samosprávy srovnatelné  s  českými okresy: 

Snæfellsbær,  Grundarfjarðarbær,  Helgafellssveit,  Stykkishólmur  a  Eyja-og  Miklaholtshreppur. 

Největší počet lidí, se kterými se na Islandu znám, pochází z okresu Snæfellsbær, kde se nachází i  

vesnice Arnarstapi, ve kterém jsem během svého pobytu na Islandu žila a také vesnice Hellnar, 

vzdálená pouhé čtyři  kilometry od Arnarstapi,  kde jsem pracovala v kavárně. Celková populace 

poloostrova se pohybuje okolo 3 882 obyvatel, ale kolísá v závislosti na ročním období; v létě se 

několikanásobně  zvyšuje  jednak  vlivem  turismu  a  také  díky  častému  využití  poloostrova  jako 

lokality  pro letní  únik z ruchu větších měst.  Kromě zmiňovaných vesnic Hellnaru a Arnarstapi 

nalezneme cestou na sever poloostrova další vesnice a malá města - Rif,  Hellisandur,  Ólafsvík, 

Grundarfjörður nebo Stykkishólmur. 

Nejvýznamnější  dominantou poloostrova je ledovec Snæfellsjökull,  spící  stratovulkán vysoký 

1446 m.n.m, který je zároveň centrem stejnojmenného národního parku. Ledovec znázorněný v 

dílech Julese Verna, Ludvíka Součka či Halldóra Laxnesse, je občas zmiňován také jako jedno ze 

sedmi energetických center světa. Na rukou bych nedokázala spočítat, kolikrát jsem během prvních 

měsíců svého života pod ledovcem slyšela dotazy týkající se nějakých životních změn teď, když žiji 

here under the glacier  (tady pod ledovcem), což je mimochodem velmi frekventovaná fráze pro 
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obyvatele  Snæfellsnesu,  kteří  ji  používají  pro  vyjádření  faktu,  že  na  poloostrově  žijí.  Jedna  z 

prvních věcí, kterou jsem se o ledovci dozvěděla od Óliho, manžela mé gatekeeperky Helgy bylo, 

že v devadesátých letech měli na vrcholku ledovce přistát mimozemšťané. Bylo určeno i přesné 

datum a čas jejich příchodu -  pátého listopadu 1993 ve 21:07. Zpráva se rychle roznesla skrze 

islandská  média  a  v  hotelu  Búðir,  který  stojí  opodál,  dokonce  vznikla  reklama,  která  zvala  na 

velkou intergalaktickou událost:

,,Pokud opravdu přiletí…. bylo by strašné to prošvihnout. Pokud nepřiletí… váš pobyt u nás  

nebode o nic horší, protože jste tomu vlastně doopravdy nevěřili. Ať se stane cokoliv, všichni  

jsou vítáni užít si víkend u nás - pozemšťani i mimozemšťani.’’87 

V onen osudový den přijel štáb televize CNN, který, doprovázen stovkami přihlížejících čekal 

příchod  mimozemských  bytostí.  Ten  však  nenastal.  Hlavní  náplň  večera  místo  mimozemšťanů 

zastaly  ohňostroje  a  všeobecné  veselí,  které  napomohlo  ke  sblížení  obou  táborů  -  skeptiků  i 

nadšených  očekávatelů  nadpřirozeného  úkazu.  Óli  celou  situaci  okomentoval  se  smíchem 

slovy ,,tihle  lidi  jsou praštěný’’,  výmluvně si zakroužil  ukazováčkem kolem dokola u spánku a 

protočil u toho oči v sloup. 

87 https://grapevine.is/mag/articles/2014/04/03/they-are-coming/ [online] [cit. 2019-05-01].
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Tento krátký příběh jsem jako úvod pro empirickou část  své práce nezvolila náhodně; může 

podle mě sloužit jako skvělá ilustrace lokálního kulturního klimatu mnou zvoleného terénu, pokud 

jde o otázky nadpřirozena. Jak? 

Zaprvé zde máme zprávu o tom, že mimozemšťané si pro svůj první kontakt s lidstvem vybrali 

právě ledovec Snæfellsjökull. Když jsem se po vyslechnutí Óliho příběhu ptala jiných Islanďanů, 

jestli byli překvapeni, že to byl právě Snæfellsjökull, všichni mnou dotázaní odpověděli, že ne - kde 

jinde by měli mimozemšťané přistát, když ne právě tady, na místě, ke kterému se váže tolik pověstí 

a  dalších  příběhů  a  všichni  o  tom  ví? Jejich  odpověď  pro  nás  může  být  dobrým  zdrojem 

etnografických dat; nejen ledovec, ale celý poloostrov a nebojím se říct, že i Island samotný, je tak 

protknutý kolektivními příběhy o nadpřirozených bytostech a úkazech, že samotné kulturní klima 

Islandu je mnohem shovívavější  k podobným fenoménům než například klima české.  To, že si 

mimozemšťani  měli  vybrat  pro  svůj  přílet  právě  Snæfellsjökull,  vlastně  nikoho  nepřekvapilo  - 

vždyť se něco podobného dalo na Snæfellsnesu čekat. K tomu se trefně vyjádřila Ólina, majitelka 

staroislandské restaurace v Arnarstapi, která své dětství prožila v Hellnaru:

,,Ano, často mezi sebou sdílíme příběhy. Viděl jsem tohle, slyšel tohle, tohle se stalo jí, tohle  

mně,  pamatuješ  když…  Myslím,  že  spousta  konverzací  vypadá  takhle.  A  je  to  vážně  zcela  

normální.’’88   

Obratem ,,spousta konverzací vypadá takhle’’ Ólina odpovídala na můj dotaz týkající se příběhů 

s  nadpřirozenou  tématikou.  Mezi  veškerými  mými  respondenty  jsem  se  nesetkala  s  žádným, 

kterému by dle mého soudu nebyly nadpřirozené fenomény přirozeně přístupné a blízké - nebo 

přinejmenším bližší než nám v českém kulturním klimatu.

Zadruhé,  zábavný přístup personálu hotelu Búðir pro mě v lehce zobecněné formě vyjadřuje 

esenci  islandského  humoru  a  životního  přístupu;  pokud  pomineme  zřejmý  obchodní  záměr 

reklamního sdělení lákající turisty k strávení noci v hotelu v blízkosti ledovce, můžeme v něm najít 

i náznaky toho, jak Islanďané k nadpřirozeným fenoménům přistupují, ptáme-li se na jejich víru v 

ně:  pokud mimozemšťané existují  a  máme možnost  se s  nimi  setkat  -  nesmíme to propásnout; 

pokud ne a čekali jsme zbytečně, nevadí. Při svém výzkumu jsem se několikrát setkala s výrazy 

typu  ,,Ale  kdyby vážně existovali,  bylo by to  supr,  ne?’’ nebo nejklasičtější  větou  ,,Jsme radši  

opatrní,  protože  si  nikdy  nemůžeme  být  opravdu  jistí,  jestli  existujou  nebo  ne’’.  Tento  druh 

ambivalence v odpovědích jsem shledala při svém výzkumu jako velmi typický.

88 Z rozhovoru s Ólinou, 11.9.2018.
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Třetí bod se týká samotné reakce Óliho, který osoby očekávající příchod mimozemšťanů označil 

za  crazy  (praštěné).  Jeho skepse by se však dala označit  za selektivní;  jeho přístup k myšlence 

extraterestriálních bytostí se totiž neshoduje s jeho postoji k dalším nadpřirozeným fenoménům, 

které jsou na Islandu ve středu folkloristického zájmu: elfům, myšlence posmrtného života nebo 

předvídání budoucnosti. 

5.2 Snæfellsnes v pověstech

Kromě ledovce  Snæfellsjökull  nalezneme na poloostrově spoustu dalších míst,  ke kterým se 

vážou  příběhy  a  pověsti.  Pokud  bychom  na  poloostrov  přijížděli  od  Reykjavíku,  necelých  20 

kilometrů  před  vjezdem  do  Arnarstapi  bychom  spatřili  vodopád  Bjarnarfoss.  Vodopád  je 

pojmenován po bohatém farmáři Bjarnimu,  o kterém pověst vypráví,  že kromě svého vlastního 

dobytka nechával na svém pozemku pást i dobytek jiných farmářů z okolí. Jednoho dne, za divoké 

vánice, k Bjarnimu přišel pocestný a požádal ho o příštřeší. Bjarni však odmítl a pocestný mu v 

rozhořčení  odvětil,  že  za  svou  nepohostinnost  draze  zaplatí.  Další  léto  našel  Bjarni  na  pastvě 

všechen svůj dobytek mrtvý - přežila jen zvířata patřící ostatním farmářům. Štěstí se proti Bjarnimu 

ototočilo i v jiných záležitostech, až se nakonec zbláznil a všechny své peníze naházel do vodopádu, 

který od té doby nese jeho jméno.89 

89 http://lysuholsskoli.vortex.is/skolahverfid/sogur/bjarnarfoss.html [online] [cit. 2019-04-09].
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Obrázek č. 2 - Bjarnafoss.
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Ve  vesnici  Arnarstapi,  kde  jsem  v  průběhu  výzkumu  žila,  stojí  majestátní  socha  Bárðura 

Snæfellsáse. O životě Bárðura se vypráví v sáze Bárðar saga Snæfellsás, která pochází ze čtrnáctého 

století90. Bárður byl synem lidské matky a otce, který byl napůl člověk a napůl trol. Vychováván byl 

horalem Dofrim, jehož dceru si vzal za ženu a měl s ní tři děti. Po její smrti se oženil znovu a měl 

šest dalších dětí, s nimiž na protest vůči tyranskému režimu krále Haralda odešel z Norska a usadil 

se  v  Djúpalónu  na  Snæfellsnesu.  Jeho  nevlastní  bratr  Þorkell  společně  s  jeho  dvěma  syny 

emigrovali  společně  s  Bárðurem  a  usadili  se  v  Arnarstapi.  Bárðurovy  dcery  si  často  hrály  s 

Þorkellovými syny, kteří jednoho dne neodhadli míru svých žertů a Helgu, jednu z Bárðurových 

dcer, svrhli na ledovou kru, na které doplula až do Grónska. To Bárðura neuvěřitelně naštvalo a 

jednoho  z  Þorkellových  synů,  Rauðfeldura,  který  byl  za  Helgy  zmizení  zodpovědný,  zabil 

vhozením do horské soutěsky, která od té doby nese jméno Rauðfelsgjá. Následovně Bárður opustil 

všechny  své  příbuzné,  zanechal  své  statky  a  zmizel  v  ledovci,  po  kterém  dostal  přízvisko 

Snæfellsás. Od té doby je patronem poloostrova, který svou silou opatruje ty, kteří pod ledovcem 

žijí.

90 https://www.sagadb.org/bardar_saga_snaefellsass [online] [cit. 2019-04-09].
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Obrázek č. 3 - Socha Bárðura Snæfellsáse, v pozadí hora Stapafell.
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Stopy Bárðura Snæfellsáse nalezneme po celém poloostrově. Obecně jsou příběhy o Bárðurovi 

mezi obyvateli  poloostrova dobře známé - nejspíš kvůli tomu, jak vtipně podotkl jeden z mých 

respondentů Gunnar, ,, (…) se tenhle Bárður stuff učí už na základce.’’91 Na pláži Djúpalonssandur, 

kde se Bárður údajně poprvé vylodil po emigraci z Norska, jsou dva lávové kameny pojemenovány 

jako Bárðarskip (Bárðurova loď) a Bárðartrús (Bárðurova zavazadla). Cestou nahoru na ledovec 

Snæfellsjökull  se nachází  jeskyně Sönghellir,  ve které podle ságy Bárður a jeho spoluputovníci 

přebývali, zatímco stavěli farmu Laugabrekka, kde se poté Bárður usadil se svými dcerami. Útesy 

Þúfubjarg a Svalþúfa jsou pojmenovány podle Svalura a Þúfy, kteří připluli společně s ním na lodi a 

následně jím byli zabiti poté, co zabili velrybu. Útes Svalþúfa je také jedno z tabuizovaných míst na 

Snæfellsnesu; tráva v jeho okolí nesmí být posekána. Pro obdobná místa v islandštině existuje výraz 

álagblettur a podle folkloristy Terryho Gunnela jsou právě tyto krátké pověsti nejčastější formou 

legend na islandském venkově.92 Tyto legendy jsou podle Gunnella tak krátké, že jejich označení 

termínem ,,pověsti’’ je občas sporné; pro podobné krátké příběhy užívá švédský folklorista von Carl 

Wilhelm von Sydow termíny  ,,dites’’ nebo  ,,belief  statements’’.  Tyto příběhy indikují,  že  dané 

místo  nebylo  nijak  obděláváno  nebo  nebylo  jinak  zasahováno  do  jeho  podoby  kvůli 

pravděpodobnosti negativních důsledků, jako je třeba smrt dobytka, který se na daném místě pásl.93 

91 Z rohovoru s Gunnarem, 11.10.2018.
92 GUNNELL, T. The Power in the Place: Icelandic Álagablettir Legends in a Comparative Context. In: 
VALK, Ü. a D. SÄVBORG. Storied and Supernatural Places: Studies in Spatial and Social Dimensions of 
Folklore and Sagas. Helsinki: Finnish Literature Society, 2018, str. 28-29.
93 Ibid, str. 28-29.
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Obrázek č. 4 - Soutěska Rauðfelsgjá. 



Co se týče huldufólk samotných, nalezneme na Snæfellsnesu hned několik míst, ke kterým se 

vážou pověsti  o elfech.  Kupříkladu dva bazaltové útesy v místě  s názvem Lóndrangar  jsou dle 

kolektivních  příběhů  elfí  knihovnou  a  elfím  kostelem.  To  se  můžeme  dozvědět  od  Guðrún 

Bergmann (která je bývalou majitelkou hotelu v Hellnaru také médiem) ve filmu s názvem Elves,  

Ghosts,  Sea  Monsters  &  ETs  In  Iceland:  An  Investigation  Into  The  Invisible  World  (Elfové, 

duchové, mořská monstra & ET na Islandu: Pátrání v neviditelném světě)94. Je nutno podotknout, že 

zmiňovaný  film,  režírovaný  francouzským  režisérem  Jean-Michel  Rouxem  obecně  nesklidil  u 

Islanďanů kladná hodnocení; třeba Ólina se při našem rozhovoru k filmu vyjádřila takto:

,,Mám přátele,  kteří  se  o  tohle  zajímají,  třeba jako  jeden  francouzský  režisér,  který  natočil  

příšerný film o bádání na Islandu po všech těchto věcech. Možná - možná ti ten film ukážu - a on  

je  přesně  ztělesnění  toho,  co  na  tomhle  nesnáším,  protože  bere  všechno,  jako  duchy,  

mimozemšťany, elfy, trpaslíky, zkrátka co tě napadne, a všechno to dá dohromady a natočí o tom  

příšernej film. A tak to je, on je francouz a ve Francii se o tom takhle prostě nemluví, vůbec  

nijak, a když o tom mluvíš, tak jsi skoro vyvrhel… A on to dělat může, protože je režisér.’’95

94 Guðrún Bergmann můžeme vidět od patnácté minuty. Elves, Ghosts, Sea Monsters & ETs In Iceland: In-
vestigation Into The Invisible World. In: Youtube [online video]. 8.12.2016. [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?v=zBv-BsLyVxg>.
95 Z rozhovoru s Ólinou, 11.9.2018.
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Obrázek č. 5 - Lóndrangar.
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Nejenže  Ólině  vadila  samotná  kvalita  filmu,  ale  zejména  nepřesnost  reprezentace  fenoménů 

vlastních islandském folkloru - smíchání všeho dohromady.

Guðrún Bergmann, ačkoliv jsem se s ní osobně nikdy nesetkala,  mi utkvěla v paměti  ještě z 

jednoho příběhu, který mi vyprávěla má gatekeeperka Helga v březnu roku 2016, kdy jsem na 

Islandu byla poprvé.  Šly jsme po pobřežní  cestě  z  Hellnaru do Arnarstapi  a procházely  kolem 

kamene, před kterým stála cedule hlásající jeho název - Einbúi. Když jsem se zeptala, jestli je na 

tom kameni něco zvláštního, čím si vysloužil vlastní ceduli s pojmenováním, Helga se zamyslela a 

se smíchem mi vyprávěla, že někdy na přelomu tisíciletí uspořádala Guðrún Bergmann, která v té 

době jako majitelka  Hotelu  Hellnar  v Hellnaru  žila,  večerní  seanci,  kdy pozvala na poloostrov 

menší orchestr a za úplňku ho shromáždila kolem kamene Einbúi. Zatímco orchestr hrál, Guðrún 

okolo kamene tančila. Údajně tančila pro elfy, které svým tancem přiměla zjevit se a posléze tančili 

s ní. Elfové sice podle Helgy v Einbúi žijí, ale není si jistá, jestli je právě tanec přiměje se ukázat a 

Guðrún je podle ní prostě trochu šílená. 

Velké množství lokálních pověstí nalezneme ve všech oblastech poloostrova. Dalším místem, 

které je spojováno s elfy, je například hora Stapafell, která se tyčí nad Arnarstapi, určitá místa okolo 

Grundarfjörðuru nebo v oblasti Búðiru. Často se mi stávalo, že nikdo z dotázaných neznal konkrétní 

příběh vázající se k danému místu (například konkrétně k hoře Stapafell), jen mě upozorňovali na 

to, že ,,tam také žijí elfové’’. Seppo Knuuttila říká, že ,,místa nabývají významu - jak osobního, tak  

kolektivního - skrze životy, zkušenoti a narativy’’96 a nezbývá než s jeho perspektivou souhlasit.

Na poloostrově tedy nalezneme vícero forem folkoru - ať už se je rozhodneme dělit tématicky 

(álagblettur,  místní  pověsti,  pověry)  nebo  z  časového  hlediska  (folklor  tradiční  s  kořeny  v 

devatenáctém století  a folklor současný, vznikající  v aktuální  době).  Představa elfů je ve všech 

těchto formách přítomná.

Více  než  rozdělení  a  kategorizování  jednotlivých  příběhů  nebo  pověr  jsem se  při  výzkumu 

soustředila  na  pochopení  kontextu,  ve  kterém se  s  huldufólk  v  každodenním životě  Islanďanů 

můžeme setkávat. Sociální kontext je podle Williama Bascoma uložen v každodenní realitě lidí, 

kteří ho společně sdílejí97 a je pro zodpovězení mých výzkumných otázek stěžejní oblastí studia.

96 VALK, Ü. a Daniel SÄVBORG. Storied and Supernatural Places: Studies in Spatial and Social Dimen-
sions of Folklore and Sagas. Helsinki: Finnish Literature Society, 2018, str. 8.
97 BASCOM, W. Four functions… str. 334.
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 Dlouho jsem přemýšlela, jak své závěry uchopit; nakonec jsem se rozhodla, že v následujících 

podkapitolách  stanovím  čtyři  kategorie,  skrze  které  se  pokusím  ukázat,  v  jakých  situacích  a 

kontextech se s huldufólk nejčastěji setkáváme a jaké funkce jejich představa může v současné době 

plnit;  za  jakými  účely  jsou  představy  elfů  v  dnešní  době znovu  konstruovány a  jak  je  s  nimi 

zacházeno v rámci sociálních praktik. Tyto kategorie jsou:

1. Huldufólk ve vztahu s přírodou/ekologií
2. Huldufólk jako forma nostalgie
3. Huldufólk jako oběť komodifikace a komercionalizace
4. Huldufólk jako prostředek k reprezentaci identity ,,Íslendingar’’.
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6. Huldufólk ve vztahu s přírodou/ekologií

,,A když jsme se přestěhovali a trávili první noci v Malarrifu, všichni se tak strašně moc báli těch  

zvuků kolem. Ale já ne. Miluju přítomnost přírody - oceán. Nevidím důvod, proč bych se měl bát,  

prostě miluju být blízko přírodě.’’98

6.1 Cesta z přírody

V říjnu roku 2013 byla zatčena skupinka demonstrantů říkající si Hraunvinir (Přátelé lávy), která 

bránila  realizaci  stavebních  prací  za  účelem  výstavby  dálnice  mezi  Hafnarfjörðurem  a 

Reykjavíkem. Silnice (jménem Álftanesvegur) měla vést skrze lávové pole zvané Gálgahraun, které 

je zapsáno na seznamu chráněných přírodních oblastí.  Hraunavinir  se již  v minulosti  pokoušeli 

prokázat  nezákonnost  výstavby  silnice,  ale  jejich  snahy  skončily  zamítnutím  okresního  soudu. 

Nehledě na rozhodnutí soudu se v den zahájení realizace stavebního projektu Hraunavinir rozhodli 

zabránit výstavbě přímo na místě a výstavbu tak opravdu dokázali o chvíli posunout; napodruhé se 

ale reykjavícké autority na obdobnou situaci lépe připravili a v očekávání dalších protestů zvýšili 

svůj počet a pozatýkali celkem 25 demonstrantů.99 

Rok  před  oficiálním  zahájením  výstavby  sepsal  Guðmundur  Ingi  Guðbrandsson  jménem 

Hraunavinir  oficiální  dopis  pro  islandský  parlament,  ve  kterém  požaduje  odložení  financování 

projektu Álftanesvegur, mimo jiné z důvodů níže citovaných:

,,  (…) výzkum v oblasti psychologie životního prostředí v posledních letech prokázal význam  

lidmi  netknutého  a  přirozeného  prostředí  pro  udržení  dobrého  duševního  zdraví.  Obdobné  

hodnoty, jaké reprezentuje neporušené prostředí Gálgahraunu jsou proto nesmírně důležité a to  

obzvláště v městských oblastech, ze kterých mnozí odchází hledat (do lávových polí, pozn. aut.) 

pocit klidu v duši. (…)’’100

Celá situace se ale dostala do povědomí veřejnosti v podobě článků s titulky odkazujícími ne na 

důležitost  životního  prostředí  pro  duševní  zdraví,  ale  na  situaci,  která  zatčení  demonstrantů 

následovala: Hraunavinir na místo přizvali Erlu Stéfansdóttir, učitelku hry na piano a vědmu, která 

měla potvrdit či vyvrátit přítomnost elfů v lávovém poli. Podle Erly aktuálně v poli žádní elfové 

98 Z terénního deníku, Víðir, 8.9.2018.
99 http://icelandweatherreport.com/demonstrators-for-the-environment-arrested-this-morning/ [online] [cit. 
2019-04-17].
100 http://xn--nttran-pta6r.is/d/2012/11/27/fresta-ber-fjarveitingum-til-alftanesvegar-um-galg/ [online] [cit. 
2019-04-17].
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nežili, ale jeho určitá část jim sloužila jako kostel a bylo by nemístné ho výstavbou silnice zničit. Za 

povšimnutí  stojí  také fakt,  že Raghildur ,Ragga’ Jónsdóttir,  hlavní  mluvčí Hraunavinir,  která je 

(podle jejích webových stránek)101 ,,vědmou, umělkyní a přítelkyní elfů a huldufólk’’, bude hlavní 

hvězdou připravovaného filmu The Seer and the Unseen, který vypráví příběh Raggy demonstrující 

proti ,, (…) výstavbě tak zbytečné silnice - jednomu z mnoha nedomyšlených rozvojových projektů  

zaměřených na obnovu islandské ekonomiky po bankovním kolapsu a ekonomické krizi v roce 2008  

(…)’’.  Ze  stejné  stránky  se  také  dozvídáme,  že ,,  (…)  kromě  ekologického  dopadu,  který  by  

výstavba způsobila, má Ragga s lávovým polem emocionální vztah: buldozery demolují domovy elfů  

- neviditelných bytostí, které lávu obývají a které Ragga považuje za přátele.’’102

Nyní, v roce 2019, se po silnici Álftanesvegur prohání stovky aut denně; o incidentu ale ví celý 

svět a islandští ekologičtí aktivisté dostali možnost projevit se nahlas - a není pochyb o tom, jak 

velkou  roli  v  tom sehráli  samotní  huldufólk.  Stali  se  v  této  situaci  metaforou  pro  ekologické 

zacházení se životním prostředím, byli použiti jako efektivní narativní strategie za účelem zvýšení 

povědomí o důležitosti  životního prostředí  v lidských životech  a  možných důsledcích,  které  by 

nadbytečné zásahy do něj mohly zapříčinit. Obdobnou roli elfů jsem několikrát zaznamenala i při 

svém terénním výzkumu na Snæfellsnesu. 

V následující  podkapitole  uvádím několik  krátkých případů z  terénu a  útržky rozhovorů,  na 

kterých se pokouším ilustrovat, jakou roli v představách o huldufólk hraje příroda.

6.2 Cesta do přírody

1) Víðir

S Víðirem, majitelem farmy Gröf, nacházející se necelých patnáct minut cesty od Arnarstapi, 

jsem se seznámila  přes svojí  gatekeeperku Helgu. Je to její  kamarád a často nás navštěvoval  v 

kavárně, kde jsem pracovala. Jeden večer mě a mojí kamarádku Týnu pozval na svou farmu a při 

její prohlídce došla řeč na elfy. Do terénního deníku jsem si zapsala:

Farma byla dříve příbytkem pro ovce a dnes prochází rekonstrukcí. Když se z budovy vyjde ven 

na nově postavenou terasu, kde nechybí sauna ani typicky islandská vířivka, člověk si nemůže 

nevšimout  obrovského  kamene,  kolem  kterého  je  terasa  postavená.  

,,Tenhle kámen je můj elfí kámen. Nikam jsem ho nepřesunul kvůli těm příběhům. Jeden muž,  

který tu kdysi žil,  se ho pokoušel zvednout,  ale jeho vybavení  se rozbilo a ten muž tak moc  

onemocněl, myslím, že si zlomil záda… A nakonec umřel. Někdo další to zkoušel i potom, 

101 http://www.elfgarden.is/ [online] [cit. 2019-04-17].
102 https://www.theseerandtheunseen.com/about [online] [cit. 2019-04-17].
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ale přináší to smůlu. Tak jsem to radši ani nezkoušel a rozhodl se tu terasu prostě postavit okolo  

a nechat přírodu přírodě’’, vyprávěl Víðir, zatímco jeho pes kámen zaujatě očuchával (…) Když 

jsem se ho ptala,  jestli  si myslí,  že v kameni žijí  elfové,  kteří  způsobují  poruchy techniky a 

ostatní nepříjemnosti,  které se staly těm, co se kamen pokusili odstranit, pousmál se a kýval. 

,,Proto mu přeci říkám elfstone!’’, pronesl a zavolal na Visku, ať jde od kamene pryč.103 

Jak jsem zmiňovala  v první kapitole  své práce,  elfové jsou v islandské kultuře  bytosti  silně 

spojené s přírodou - pocházejí z landvaettir, duchů země, a při narušení jejich prostředí se podle 

příběhů dokážou oprávněně mstít. Víðirův narativ týkající se elfího kamene, který se v jeho očích 

stává  tabuizovaným  místem,  álagblettir,  obsahuje  častý  folklorní  motiv  zdůrazňující  špatné 

následky lidského zásahu do místa, které náleží primárně elfům a přeneseně tak přírodě.

103 Z terénního deníku, Víðir, 8.9.2018.
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Obrázek č. 6 - Víðirův elfí kámen.



2) Kopec, který Haddý a Geir nestrhli

Haddý pochází z Arnarstapi, kde také žije. Se svým manželem Geirem bydlí ve starším domku 

nedaleko hlavní silnice - a to ještě od doby, kdy ,,jsme měli takovéty telefony, co dělaly ten divný  

zvuk a existovalo jenom pár čísel a moje bylo myslím… 35?’’104

Do terénního deníku jsem si v říjnu zapsala:

Když jsme s Týnou přijížděly k Haddýinu domku, nemohly jsme si nevšimnout kopce, který 

vypadal jako kopa hlíny naházené na jednu hromadu, který byl celý obrostlý trávou a přemýšlely 

jsme nad tím, proč tam asi je. Vždyť z toho okna nemůžou přes ten kopec nic vidět, říkaly jsme 

si. (…) Když nám do kávy nalila svůj oblíbený Bailey’s s příchutí slaného karamelu, hned jsem 

se jí musela zeptat, jestli přes ten kopec vůbec vidí na silnici. ,,No,’’ usmála se, ,,vlastně moc ne,  

ale nemáme tu jen jedno okno.’’ S Týnou nám nebylo jasné, proč ten kopec tedy nesrovnají se 

zemí. ,,Já už ani nevim, je tady tak dlouho. Myslím, že Geir k němu měl nějaký příběh. Něco s  

elfama,  myslím.’'  Chtěly  jsme  samozřejmě  vědět  víc,  ale  Haddý  si  skoro  na  nic  nemohla 

vzpomenout.  ,,Počkejte, až přijede Geir, ten vám to poví. Ale mám za to, že ho tam chce mít,  

protože se bojí, že se mu jinak něco stane.’’ (…) Asi v devět přijel Geir. Venku už byla tma jak v 

pytli a foukal šílený vítr. Trochu jsme se ho, nemluvy, lekly, když vešel do dveří a zarytě mlčel s 

igelitkami z duty-free shopu v rukou. (…) Byla jsem potom Haddý vděčná, že se Geira zeptala 

za mě, proč tam vůbec pořád mají ten kopec, když přes něj ani pořádně nevidí. Geir na ní chvíli 

koukal a pak jí řekl: ,,Vždyť jsi ho nechtěla srovnat se zemí kvůli těm tvým elfům!’’ Haddý na něj 

chvíli zmateně koukala - vznikalo pěkné nedorozumění. Nemohli se dohodnout, který z nich že 

to v ty elfy věří a nechce kvůli nim ten kopec zničit. Pak nad tím mávli rukou. Zeptala jsem se, 

jestli si myslí, že jejich děti by také takhle váhaly, než by kopec strhli. Odpověď Geira mě už ani 

nepřekvapila - řekl že ne, protože už nemají respekt. ,,Ani k nám a ve finále ani k těm elfům.’’105

104 Z terénního deníku, Haddý, 1.10.2018.
105 Z terénního deníku, Haddý a Geir, 8.10.2018.
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V Haddýině a Geirově vyprávění můžeme, obdobně jako v případě Víðira, vidět opatrnost, se 

kterou Islanďané zachází s místy, které mohou obývat elfové. Ať už myšlenka, že v kopci před 

domem žijí  elfové  pochází  z  Haddýiny  nebo  z  Geirovy  hlavy,  respektují  ji  a  neplánují  kopec 

strhnout. Zároveň v Geirově odpovědi na mou finální otázku můžeme spatřit téma, které se často ve 

výpovědích mých respondentů opakovalo: rozdíl v respektu k tradici, který je způsoben generační 

propastí. O tom více v následujících kapitolách.

3) Márgret

Márgret, téměř třicetiletá žena, která provozuje guesthouse na farmě Öxl, miluje pláže. Sbírá na 

nich kousky kamenů, kostí a přetváří je v ručně vyráběné šperky, které potom prodává v kavárně v 

Arnarstapi u Óliny,  která je její  blízkou přítelkyní.  Jako malá neslýchala příběhy o huldufólk a 

jiných nadpřirozených bytostech; ale přitom o nich věděla:

,,Nikdy  jsem neslýchala  příběhy  o  nějakých  nehodách.  Spíš  se  o  nich  (huldufólk,  pozn.aut.) 

mluvilo jako o všech ostatních věcech v přírodě. (…) Je to jako když přemýšlíš - jak se jmenuje  

tahle hora? A ona má jméno a možná má i příběh. Anebo, proč je tady tenhle kámen sám, prostě  

44

Obrázek č. 7 – Kopec před Haddýiným a Geirovým domem.



jeden velký kámen a nic jiného,  pak tu k němu možná bylo nějaké vysvětlení,  že v něm žili  

huldufólk.’’

Márgret také vaří ve školní jídelně pro děti na základní škole v Lýsuhóllu. Říkala, že o elfech se 

s nimi ale nebaví, protože když se před nimi řekne slovo ,,elf’’  nebo ,,huldufólk’’, automaticky si 

vybavují malé okřídlené postavičky s fialovými vlasy pokrytými flitry - jejich představa elfů je 

zcela  odlišná  od  té,  která  je  na  Islandu  typická.  Čím  to  může  být?  Ptala  jsem  se:

Márgret: ,,Mohlo by to být - nebo, dokážu si přestavit, že to tak může být kvůli té vzdálenosti 

mezi lidmi a přírodou dneska. Protože myslím - obyčejní lidé, lidé mého věku - už svoje děti 

neberou na pláže nebo do lávových polí, nesbírají s nimi bobule nebo nechodí do hor, nikam s 

nimi nechodí.’’ 

Já: ,,Což znamená, že se nemůžou ptát na kameny, jako jsi se ptávala ty…’’ 

Márgret: ,,Přesně, mají úplně jiný vztah k přírodě než lidé mého věku a také mí rodiče a jejich 

rodiče, ta vzdálenost se zvětšuje a zvětšuje…’’

Možnost porovnat, jak se lidé jinde ve světě staví k nadpřirozeným fenoménům dostala Márgret 

díky tomu, že její bratr žil v Norsku a byla překvapena, že sociální akceptovatelnost rozhovoru o 

nadpřirozených  věcech  není  všude  tak  samozřejmá,  jako  právě  na  Islandu.  Kromě  toho  mi  i 

vysvětlila, proč si myslí, že tomu tak je:

Márgret: ,, (…) asi bych zvládla říct, že 90% lidí, které znám, mají nějaký příběh. Někteří jich 

mají míň, někteří víc a nemají nic společného s jejich vírou v tyhle věci nebo něčím podobným. 

Taky, možná to může být… Že je to v pořádku a sociálně akceptovatelné o tom mluvit. Vím třeba,  

že můj bratr, když žil v Norsku, tak začal o těchhle věcech mluvit, jako o duchách a tak, se svou 

kolegyní a ona byla trochu jako - ano, ale je fakt zvláštní, že o tom takhle mluvíš, tady o tom 

takhle nikdo nemluví, fakt nikdo. A možná, že tam ti lidé něco zažili, ale nemluví o tom. Tady je v  

pořádku o tom mluvit.’’

Já: ,,A proč si myslíš, že to je tady tak jiné?’’ 

Márgret: ,,Nevím, možná to může být tím - že ta kultura - je méně vyvinutá?’’

Já: ,,Myslíš kulturu tady?’’ 

Márgret: ,,Ano, tady. Nebo - to asi ne, protože lidé v Norsku mají skvělý vztah s přírodou, ale… 

Ta příroda je mnohem klidnější. Jakože - tady je ta příroda šílená. Možná kvůli tomu, jak se tady 

příroda a počasí chovají, vzniká ten zvláštní vztah mezi lidmi a přírodou. A díky tomu je pro nás 

snazší opravdu ve všechny ty nadpřirozené - nebo nevysvětlitelné, řekla bych - věci věřit.’’ 

Já: ,,Aha… A v jakém slova smyslu je ten vztah zvláštní?’'

45



Márgret: ,,Nejspíš v tom, že je silný - jo, je silný - vím, že když se lidé přestěhují do zahraničí, 

tak jsou pak hrozně šťastní, vždycky říkají, že je to jakoby je tady něco drželo, jako by je něco 

táhlo zpět, jo. Zdejší lidé jsou opravdu hodně spojeni se zemí.’’106

Právě díky času stráveném v přírodě získala  Márgret  povědomí o elfech a sama je zařazuje 

mezi  ,,ostatní  věci  v  přírodě’’.  V  jejím  pojetí  je  omezený  kontakt  s  přírodou  také  příčinou 

upadajícího vztahu nových generací a elfů jakožto součásti folkloru. V poslední řadě mluví o silném 

vztahu,  který  Islanďané  s  přírodou  mohou  mít;  umožňuje  jim  být  otevřenější  k  představám 

nadpřirozena, v nichž elfové zaujímají čestné místo.

4) Gunnar

Gunnar  je  průvodcem  v  jeskyni  Vatnshellir.  Narodil  se  a  vyrůstal  v  Ólafsvíku  a  v  době 

rozhovoru jsme byli stejně staří, tedy 23 let. Byl to právě on, který poukázal na to, že ačkoliv sám v  

elfy  nevěří  (tedy -  nevěří  ,,tak  na  70%, ale  na  30% možná ano,  pro  jistotu’’),  myslí  si,  že  v 

Rekjavíku je to ,,ještě horší’’ a naopak třeba na jižní straně Islandu je podle něj víra silnější. Na 

mou otázku proč to tak podle něj je, odpovídal:

,,Asi to bude, nevím… tou agresivitou? Toho jak to tam vypadá. Tou tajemností, jakože… Žije  

něco v tomhle útesu, v tomhle v kameni? Víš, co myslím. Nebo něco jako… Možná je to tím, že je  

to mnohem drsnější krajina, ale já teď v podstatě jenom hádám, i když podle mě to tak může  

být… ’’

Doplňkově jsem se ho ptala, proč právě v Reykjavíku narazíme na více skepticismu. 

,,Protože… Asi  protože tam žijí  hlavně mladší lidi? Možná… Taky proto,  že  je  to  víceméně  

betonová džungle…’’

K tomu, že by elfové měli i nadále zůstat vitální součástí islandského folkloru a každodenního 

povědomí, je Gunnar skeptický, ale i přesto doufá, že se najde nějaká skupinka lidí, díky které ,,to  

bude žít dál, přece jenom je to součást naší kultury.’’ 107 

106 Z rohovoru s Márgret, 19.9.2018.
107 Z rozhovoru s Gunnarem, 11.10.2018.
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Vyšší  zastoupení  lidí,  kteří  existenci  elfů  považují  za  možnou  Gunnar  přičítá  opět  přírodě, 

konkrétně její drsnější podobě na jižní straně ostrova. Druhou stranou rovnice je pro něj Reykjavík, 

což připisuje dvěma faktorům: v první řadě nižší věkové skladbě obyvatelstva (čímž se vracíme k 

tématu generačního rozdílu)  a v druhé řadě omezenému přístupu Reykjavíčanů k přírodě,  která 

naopak ve venkovských oblastech hraje důležitou roli.

5) Guðmundur

Guðmundur se narodil na východní straně Snæfellsnesu, ale už dvacet let žije v Reykjavíku. Na 

svůj rodný poloostrov se letos vrátil za prací - dělá rangera v národním parku. Ochraňuje přírodu v 

parku, prodává v informačním centru a zároveň organizuje prohlídky parku pro turisty. Příběhy o 

elfech jim samozřejmě vypráví, jak mě ujistil; a to nejen v rámci pobavení:

,,Já to občas dělám i z jiných důvodů, že jim říkám ty příběhy. Tohle je hodně - jak jsem ti  

předtím  říkal,  že  už  nemáme  tolik  respektu  pro  přírodu,  tak  se  snažíme…  No,  

environmentalismus je dneska hodně o edukování lidí.  Nepoužívejte  plasty,  nedělejte  tohleto,  

nedělejte támhleto, potřebujete znát tohleto… To podle mě není ta nejlepší cesta. Člověk může  

zpaměti znát jen omezený počet věcí a pak si na ně upomínat, ale pro mě je to více o tom, jak být  

obecně uctivý a ohleduplný víš, pamatovat si, že tvoje stopy něco znamenají. Že tu možná je lepší  

cesta, než nekonečně tlačit lidem vědomosti, které je nemusí zajímat a můžou je akorát naštvat,  

vždyť je tu pořád spousta lidí, kteří dobrovolně používají plasty nebo kouří, už jen protože jim  

všichni říkají, ať to nedělají.’’

Vyprávět lidem příběhy o přírodě a historii místa, kde se zrovna nachází a proč je důležité se k 

tomu místu chovat s respektem (a zároveň tím nerozzlobit elfy nebo troly), je podle Guðmundura 

mnohem efektivnější, než zahlcování lidí zákazy. Vztah, který si tak lidé utvoří k přírodě, považuje 

za důležitý:

,, (…) tím udržováním příběhů také spojuješ lidi se zemí, protože je tu spouta těch, kteří jsou  

třeba v přírodě pořád, ale na vrchol hory lezou jakoby to byl závod - byl jsem tam a tam, zvládl  

jsem to za tolik a tolik hodin, nachodil jsem tolik a tolik kilometrů za den - a já protestuju. Ne!  

Měl bys být v přírodě a propojovat se s ní, měl bys znát příběhy o té přírodě co se dají vyprávět  

lidem a často jsou to zrovna ty příběhy, které ty lidi s přírodou propojují nejvíc, příběhy o elfech  

a trolech a lidech co tu žili, příběhy o interakci a zkušenostech, víš co myslím. Tak se je vždycky  
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snažím naučit a mít jich pár v zásobě (…) a pak je to jako tvůj arzenál, vždycky máš příběh, co  

po nich můžeš hodit.’’108 

Způsob, kterým Guðmundur zachází s elfy a příběhy o nich, má dvě funkce: zaprvé v jeho pojetí  

tyto příběhy slouží jako prostředek pro ,,propojování lidí  s přírodou’’, jelikož osobně nesouhlasí  

s aktuálním trendem, kdy se pohyb v přírodě stává spíš formou závodu. Zadruhé příběhy o elfech 

používá  jako  alternativu  environmentálních  pouček,  zábavnější  formu  přednášky  o  důležitosti 

ekologického  přístupu  v  islandské  přírodě,  která  strádá  vzrůstajícím množstvím turistů  a  jejich 

neuváženými kroky.

6.3 Na půl cesty

Pro vyvození závěru z výše uvedených terénních záznamů je třeba se na malou chvíli vrátit zpět 

a to až k první, úvodní kapitole mé bakalářské práce. Musíme si připomenout, že sama víra v elfy 

na Islandu pramení právě z přírody a jejích prvků. I přes modernizaci a rychlý postup, kterým se 

země ekonomicky pohybuje kupředu, zůstává Island stále vystaven divokým přírodním živlům, což, 

jak skvěle vystihla Márgret - má za příčinu to, že mezi obyvateli Islandu a přírodou vzniká velmi 

silný vztah. Příroda bezpochyby hraje v životech Islanďanů velmi důležitou roli. Ólafur Kvaran, 

historik  umění  přednášející  na  Háskoli  Íslands,  k  tématu  poznamenává:  ,,Příroda  vždy  byla  

důležitým základním kamenem islandské kulturní identity a není tedy jen viditelnou přítomností, ale  

i součástí národního povědomí.’’109

Huldufólk,  narozdíl  od  zbytku  obyvatel  Islandu,  ve  své  původní  podobě  nejsou  kulturním 

vývojem ovlivněni - jejich oblečení stále vypadá jako z devatenáctého století, nepoužívají moderní 

komunikační  technologie.  Islanďani  ve  svých  představách  stále  vidí  elfy  jako  modernizací 

nepolíbené  entity,  jejichž  místo  je  v  přírodě.  Většina  mých  respondentů  sdílí  jednu  společnou 

premisu - lidé přestávají v elfy věřit. Už se o nich tolik nemluví. Mezi starší a mladou generací  

existuje v očích mých respondentů velká generační mezera, ve které se huldufólk jakožto součást 

vitálního folkloru postupně ztrácí. A jako nejčastější důvod je mimo jiné zdůrazňováno zejména 

jedno: odpoutávání se od přírody, ztráta respektu vůči ní. 

V tento moment je na místě vrátit  se k textu Valdimara Tr. Hafsteina,  který v tomto ohledu 

mimojiné říká,  že fakt,  že nadpřirozené  představy reflektují  kulturu,  ke které  patří,  není novým 

tvrzením. Huldufólk však nelze chápat jako pouhou nadstavbu islandské kultury; nyní reprezentují 

108 Z rozhovoru s Guðmundurem, 15.9.2018.
109 KVARAN, Ó., K. KRISTJÁNSDÓTTIR a M. SAWIN. Confronting Nature: Icelandic Art of the 20th 
Century. Reykjavík: Corcoran Gallery of Art, Washington D.C, 2001, str. 9.
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spíš její protiklad.110 Proto je mým prvním závěrem, že představy huldufólk jsou v současné době 

konstruovány  jako  médium  pro  kontakt  s  přírodou,  za  níž  dle  mé  analýzy  cítí  obyvatelé 

Snæfellsnesu  morální  zodpovědnost  a  promýšlí  proto  každý  krok,  který  by  měl  zasáhnout  do 

přirozené podoby krajiny, která je celý život obklopuje. Huldufólk se často v této situaci objevují 

jako validní důvod pro tyto úvahy - slouží jako metafora pro nechráněnou divokou přírodu, jejíž 

transformace  nebo přímo destrukce  se rovná transofrmaci  a  destrukci  podstatné  části  islandské 

identity.  Obdobnou  ekologizaci  folklorních  představ  můžeme  spatřit  i  jinde,  než  na  Islandu  - 

kupříkladu leprikóni a víly zastávají v současném Irsku obdobnou funkci jako islandští elfové.111 

V této situaci zcela souhlasím s V. Hafsteinem, který říká, že ,,elfové reprezentují přírodu v srdci  

kultury’’.112

110 HAFSTEIN, V. Tr. The Elves’… str. 89.
111 https://biomeecology.com/news/2017/06/using-folklore-legends-purpose-nature-conservation/ [online] 
[cit. 2019-04-20].
112 HAFSTEIN, V. Tr. The Elves’… str. 89.
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7. Huldufólk jako forma nostalgie

Helga: ,, (…) Podle mě už to tak není. Jsou více tady, na venkově, asi tedy nejvíc na východě, ale  

nevím.’’

Já: ,,Takže elfové z Reykjavíku prostě zmizeli?’’ 

Helga: ,,Ne, zmizeli… Přestěhovali se. Pryč, protože… No, protože už se jim tam nelíbilo, možná  

zůstali v Hafnarfjörduru, tam jsou pořád všude, ale jinde moc ne. V Reykjavíku už to není tak,  

jako to bývalo za starých časů.’’ 

Já: ,,Za starých časů?’’

Helga: ,,No, dřív, když tam ještě měli vlastně kde žít. Teď už to tak není, věci se hodně změnily.  

Vlastně si myslím, že v Rekjavíku už zůstali jenom duchové.’’113 

7.1 Cesta do budoucnosti

Asi nikoho,  kdo vyrůstal  pod vlivem českých pohádek a pověstí,  nepřekvapí  jejich  klasický 

začátek  -  bylo  nebylo.  Příběhy,  které  jsem slýchala  za  dobu  svého  života  na  Islandu,  obvykle 

začínaly jinými slovy -  in the old days. Jaké konkrétní časové období se pod termínem  old days  

skrývá,  se  můžeme  jen  dohadovat;  troufám  si  tvrdit,  samozřejmě  s  vědomím  značného 

zjednodušení, že to může být období s neurčitou spodní hranicí, jehož horním mezníkem je počátek 

druhé poloviny dvacátého století. 

Druhá světová válka byla pro Island ambivalentním obdobím: za cenu obsazení nejprve britskou 

a  později  americkou  armádou  a  desítek  padlých  mužů  na  německou  armádou  potopených 

rybářských  lodích  se  Island  rychle  zvedl  z  prachu  velké  hospodářské  krize  vlivem  přílivu 

zahraničních peněz a poptávky práce.  Ekonomika vzkvétala,  zejména export v odvětví rybářství 

přinášel Islandu nemalé zisky, inovace v zemědělství umožnily snazší a objemnější zemědělskou 

produkci,  rapidně  se zvyšovala životní  úroveň.  V roce 1944 získal  Island nezávislost  a  stal  se 

královstvím, v roce 1946 vstupuje do OSN, v roce 1949 do NATO. Od roku 1951 až do roku 2006 

fungovala  v  Keflavíku  americká  letecká  základna  a  v  době  studené  války  se  díky  novým 

komunikacím Island  ,,otevírá  světu’’  a  pomalu  vzniká  odvětví  turismu.  V devadesátých  letech 

dvacátého století si dokonce země vysloužila přízvisko ekonomického tygra, které nosila do roku 

2008, kdy jí zasáhla hluboká finanční krize. Dnes, více než deset let po krizi roku 2008, je islandská 

ekonomika  stabilizovaná  a  Island  se  drží  na  předních  příčkách  žebříčku  nejvyspělejších  zemí 

světa.114

113 Z rozhovoru s Helgou, 26.8.2018.
114 HJÁLMARSSON, Jón R. History of Iceland - From Settlement to the Present Day. Reykjavík: Forlagið, 
2017, str. 144-204.
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Když se nyní člověk prochází tepajícími ulicemi Reykjavíku, je jen těžko uvěřitelné,  že před 

méně než sto lety bylo toto město rybářským přístavem. Rychlá sociální změna s sebou přinesla 

během sta let pokles procenta zemědělců z 88,1% na pouhých 9,3%115 a v roce 2017 žilo 93,77% 

Islanďanů v urbánních oblastech a městech.116 Jak se tato změna projevila v chápání a reprezentaci 

elfů  v  životech  Islanďanů?  Na  následujících  útržcích  rozhovorů,  zápisků  z  terénního  deníku  a 

zpětných reflexí autopsie demonstruji, jak velkou roli v současném chápání elfů hraje minulost, ať 

už reprezentována generacemi předků mých respondentů nebo naopak kritickým pohledem na stav 

současného sociálního povědomí o elfech.

7.2 Cesta do minulosti

1) Sigrún 

Se Sigrún se znám z Arnarstapi. Často navštěvovala kavárnu, kde jsem pracovala - v nedalekém 

Lýsuhóllu přes léto provozovala léčení reiki. Sama sebe popisuje jako spirituální osobu, vyrůstala 

na  jihu  Islandu  a  na  Snaefellsnessu  trávila  jenom  toto  léto.  Nezná  proto  příběhy  týkající  se 

Snæfellsnessu, ale jinak jich zná spoustu, slýchala je od malička. Nyní studuje v Reykjavíku, po 

magisterském studiu z ní bude učitelka umění. Jako budoucí učitelky jsem se jí ptala:

Já: ,,Jak je to na školách s folklorními příběhy? Jsou součástí školních osnov, nebo..?’’ 

Sigrún: ,,Oficiálně ne, aspoň ne pokud vím. Obecně se to vlastně má tak, že k dětem ty příběhy 

už moc nepromlouvají, je tam vidět generační rozdíl a tak podobně, vyrůstají jinak, než jsem 

vyrůstala já… Než moji rodiče, prarodiče… Vlastně jsem z toho smutná.’’ 

Já: ,,Z čeho jsi smutná?’’ 

Sigrún: ,,Já jsem hodně pro multikulturalitu a věřím ve všechny naše aktuální ideály, které jako 

stát podporujeme, ale… Přece, tak to určitě taky u vás máte, ta tradice - je něco na té tradici - 

co by mělo zůstat uchováno, přála bych si, aby to zůstalo živé. Protože, myslím si… Je to věc 

úcty. Vědět, proč ty příběhy vznikaly, jaký důvod lidé měli k jejich vyprávění…’’117

Ze Sigrúniných slov byla cítit upřímná lítost nad tím, že mladší generace dětí, které učí, už o folklor 

nejeví  takový  zájem,  jelikož  ho  považuje  za  důležitou  součást  islandského  tradičního  cítění. 

Považuje za důležité, aby elfská tradice a folklorní příběhy zůstaly v oběhu, a to zejména kvůli úctě 

k samotným okolnostem jejich vzniku. 

2) Árni

115 HAFSTEIN, Valdimar Tr. The Elves’… str. 95.
116 https://www.statista.com/statistics/455834/urbanization-in-iceland/ [online] [cit. 2019-04-28].
117 Z rozhovoru se Sigrún, 3.8.2018.
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Árni je fotograf a dobrý přítel  mojí  gatekeeperky Helgy. Pochází  z východu Islandu, ale od 

osmdesátých  let  žije  se  svou  ženou  Mattou  v  Ólafsvíku.  Každý  den  nachodí  pěšky  desítky 

kilometrů, zná každé zákoutí Snæfellsnesu jako svoje boty a rád se o své znalosti dělí - proto si u 

mě a mých přátel vysloužil přezdívku Aragorn. Když jsem mu mezi řečí zmiňovala, o čem píšu 

svou bakalářskou práci, povytáhl obočí a začal se smát. ,,Huldufólk, ha!’’, řekl pobaveně. ,,Takže ty  

v to věříš?’’  Jeho reakce mě v ten moment tak překvapila, že jsem ho okamžitě požádala o nahraný 

rozhovor. 

Já: ,,Takže Árni, jakto, že nevěříš v elfy?’’ 

Árni: ,,Jakto? Nevím.’’ 

Já: ,,Neříkali ti rodiče jako dítěti spoustu příběhů?’’ 

Árni: ,,Říkali. Ale oni… Oba bydleli na venkově. A na venkově lidi věří víc, v elfy a tak…’’ 

Já: ,,Nejsi první, kdo mi tohle říká. Proč myslíš, že to tak je?’’ 

Árni: ,,Nejsem si jistý… Asi, asi jsou blíž k přírodě a vidí všechny ty věci. Všechny ty, jak se 

tomu říká… Útvary. Nebo když je mlha a tak… Tak jsou jako strašák, třeba elfové nebo trolové, 

myslím. Když žiješ na venkově, tak říkáš dětem, že když nepůjdou spát, tak je ukradne elf… Ale 

já jsem v to nikdy nevěřil. Ale četl jsem spoustu příběhů.’’ 

Já: ,,A máš nějaký oblíbený?’’ 

Árni: ,,Ne… Ale je to v přírodě - je tu spousta názvů různých útesů a jiných věcí, které jsou 

spojeny s elfy. Takže proto věří… ve městech, nebo - tam, kde už není tolik přírody, kde je dobrá 

infrastruktura a lidi se soustředí na jiné věci, tam už se zkrátka tolik nevěří.’’ 

Já: ,,Jaké jiné věci máš na mysli?’’ 

Árni: ,,Obecně… Život dneska - je rychlý. A všichni máme telefony, internet… A nikdo nečte 

knížky!’’ 

Já: ,,Tvoje děti četly jako malé knížky?’’ 

Árni: ,,Ještě jo, v devadesátých letech… Ještě to nebylo úplně jako dneska, ale už skoro jo. 

Proto je teď možná problém v tom, na co se ptáš. Že už lidi vlastně moc v elfy nevěří… Ale asi to  

zase tolik nevadí… Nevím. Za starých časů to bylo jinak, neměl jsi moc na výběr, vlastně v 

ničem.’’ 

Já: ,,Není to škoda, že už tolik lidí nevěří v něco, co dělá Island výjimečným?’’ 

Árni: ,,Možná… Nevím. Už spíš nemáme důvod, ta technologie… Víme, proč naši rodiče ve 

všechny ty věci věřili, můžeš to najít na internetu. Ale… Je to hezké. Místa, různá místa na tebe 

působí jinak, když mají historii, do které se můžeš ponořit, ať už je to třeba příběh o elfech nebo 

něco jiného…’’118

118 Z rozhovoru s Árnim, 7.10.2018.
52



Nové technologie a rychlý způsob života jsou podle Árniho hlavními důvody upadající víry v 

huldufólk. Ačkoliv jeho rodiče, žijící na vesnici, v elfy věřili, on samotný jejich existenci vyvrací. I 

přesto však elfům připisuje jistou hodnotu: určitá místa podle něj mohou nabývat hodnoty, když 

mají historii - například ve formě elfího příběhu.

3) Víðir

O Víðirovi, majiteli farmy Gröf, jsem psala v předchozí kapitole. Ještě před tím, než mi pyšně 

ukázal svůj elfí kámen, začal sám mluvit o elfech. V terénním deníku stojí:

,,Jak  asi  vidíš,  tak  já  v  elfy  věřím.’’  Ukázal  prstem přes  celou  místnost  na  svou přítelkyni 

Suzu. ,,Vypadají přesně takhle. Zrzavé vlasy, štíhlá postava, a taky nosívají modrou barvu…’’  

Vzápětí se však zamyslel a napůl své tvrzení popřel.  ,,Nemůžu vlastně stoprocentně říct, jestli  

věřím, nebo nevěřím. Nejsem na to tak citlivý, jako třeba moje sestra. Jsem jen primitivní muž a  

jsem asi zablokovaný!’’  S nadsázkou se pousmál. Koukala jsem na něj asi trochu překvapeně, 

protože mi hned začal vysvětlovat, co tím myslí. ,,Moje sestra měla před lety nehodu, po které  

ležela dlouho v nemocnici v kómatu. A když se vzbudila, viděla mrtvé lidi. Vážně - mluvila se  

mnou a zároveň na ty, kteří byli kolem ní, ale já je neviděl… Když se uzdravila, tak je vidět  

přestala. Jak říkám, je citlivá, já ne, já jsem zablokovaný. Taky právě moje sestra viděla elfy, já  

ne…’’  Chvíli  jsme  jedli  a  bavili  se  s  ostatními,  potom se  řeč  dostala  na  Víðirovo  dětství. 

,,Nemám důvod nevěřit  všem těm příběhům, třeba od mojí  sestry,  jak jsem říkal… Nebo od  

babičky a od dědy. Proč by mi lhali? Nevymýšleli by si přece něco, co není pravda.’’

Dále  v  terénním deníku  pokračuji  tím,  že  mi  Víðir  ukazuje  svůj  elfí  kámen;  když  jsme  se 

společně vrátili z terasy zpět dovnitř, ptala jsem se ho, co by se muselo stát, aby kámen strhl. 

,,Neudělal bych to, asi nikdy. Věřím, že existuje důvod, proč tady ten kámen je. Nemůžu jen tak  

něco měnit jenom kvůli tomu, že už se na tyhle věci nevěří, nebo jo?’’ Pokrčila jsem rameny - 

upřímně jsem nevěděla, co odpovědět a chtěla jsem, aby pokračoval. Fungovalo to. ,,Je to jako 

třeba vyndat nebožtíka z hrobu, udělat něco za zády těch lidí,  co tu žili  dávno přede mnou.  

Můžeš to udělat  a zapomenout  na to a být v pohodě, ale  uvnitř  se budeš cítit  pořád trochu  

provinile.  Pokud tam ti elfové opravdu jsou, tak tam být mají a věřím, že by se mi pomstili,  

kdybych je odsud chtěl násilím vyhnat…’’ 119

Přestože Víðir dle vlastních slov nikdy elfy neviděl, zaujímá k možnosti jejich existence spíše 

pozitivní postoj. Pověry týkající se kamene, který aktuálně stojí uprostřed jeho terasy, se nicméně 

119 Z terénního deníku, Víðir, 8.9.2018.
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rozhodl respektovat, z úcty jak k onomu muži, který dle vyprávění po pokusu o jeho přesunutí 

zemřel, tak ke své sestře a svým prarodičům, jejichž slovům nemá důvod nevěřit.

4) Guðmundur

I  v  průběhu  rozhovoru  s  Guðmundurem  jsme  se  dostali  na  problematiku  upadající  víry  a 

zapomínání tradic. 

,,Většina lidí už o těch příbězích nepřemýšlí, ale když někdo zná dobrý příběh, tak je to zajímá…  

Už těm příběhům dneska tolik nevěří, tolik je nepoužívají, naše kultura se hodně změnila během  

posledních desetiletí. Ale také, je to tak, že elfy, troly a další bytosti neuvidíš uvnitř domů. Lidé  

bývali mnohem víc venku. (…) Lidé to sice respektují, ale přemýšlí o tom jinak, je to jen způsob  

přemýšlení,  je  to  o tom,  jak  přemýšlíme o místech,  třeba když  byl  tento  národní  park  stále  

obývaný farmáři, kteří tu žili a záviseli na přírodě, žili z přírody, rybařili a vždycky opravdu  

hodně záviseli na tom, co jim ty elementy předhodily, díky tomu lidi teď občas cítí tu potřebu to  

respektovat. Ale obecně se dnes cítíme být moc nad věcí a nepociťujeme tu potřebu respektovat  

přírodu a to, co se tu odehrávalo. A to je možná to dobré na těch příbězích a pověrách a také je  

to důvod, proč bychom o nich měli vědět a mluvit o nich. (…) Takže rozhodně by neuškodilo  

získat zpět trochu respektu.’’ 120

Z Guðmundurova hlediska  se zdá,  že  jistá  úcta  k předešlým generacím může být  tím,  co v 

současné době v lidech probouzí potřebu respektovat přírodu s ohledem na to, jak důležitou roli pro 

předky soudobých obyvatelů Islandu hrála v jejich každodenním životě; stejně to však podle něj 

nedostačuje a snahy o uchovávání příběhů by měly být aktivnější.

5) Márgret

Jak jsem zmiňovala v předchozí kapitole, podle Márget už dnešní děti nevidí elfy tak, jak je zná 

její generace - představují si malé skřítky s fialovými vlasy. V návaznosti na to jsem se jí ptala, 

jestli si myslí, že se představa elfů může úplně vytratit z lidského povědomí:

Márgret: ,,Ano, myslím, že jo, že to může zmizet rychleji, než si dokážeme představit. Hlavně 

kvůli tomu, že děti teď mají víc možností - je snadnější získat informace přes počítač a přes 

telefon, takže si můžou vybírat, o co se budou zajímat.’’ 

Já: ,,Takže se už se o podobné věci vůbec nezajímají?’’ 

Márget: ,,Ano, to by mohl být ten problém. A taky, z nějakého důvodu měla moje generace 

opravdu staré babičky a dědečky, kteří znali všechny ty příběhy v časech, který je od toho 

120 Z rozhovoru s Guðmundurem, 15.9.2018.
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dnešního tak odlišný… Teď, když si vezmeš desetileté dítě, tak je jeho prarodičům možná 

padesát, šedesát let, nejsou už tak staří, mění se to. A jejich prarodiče jsou velmi zaneprázdnění 

lidé, pořád pracují, takže k tomu všemu mají úplně jiný vztah, nejsou to ti prarodiče, co by 

vyprávěli příběhy a udržovali ten plamen…’’ 

Na závěr jsem se Márgret,  stejně jako každého mého respondenta při  oficálním nahrávaném 

rozhovoru, zeptala, jestli by chtěla dodat něco, co bych měla ve své práci zmínit:

,,Um, možná moje teorie o huldufólk… Takže, myslím si, že, protože před sto nebo dvě stě lety  

existovalo mnohem víc příběhů, ten vztah byl také - jakože, bylo běžné, že se elfové dožadovali  

naší pomoci a potom to lidem opláceli, když bylo potřeba. A vždy se o nich mluví jako o lidech,  

jsou stejně vysocí a z nějakého důvodu nosí modrou, což je divné, hlavně protože to není barva,  

kterou najdeš tady v přírodě - nejsou tu žádné bylinky, které by se daly použít na nabarvení  

oblečení  namodro… Mám dvě  -  protože  o  těchto  věcech  ráda  přemýšlím  -  teorie  o  elfech.  

Důvody, proč s nimi už nemáme skoro žádný vztah. Nejspíš je to proto, že jsme se už hodně  

oddálili  od propojení s přírodou. A jsou tu taky další věci, které nás zaneprázdňují v dnešní  

době. To může být důvod, proč už s nimi tolik nekomunikujeme. To ale neznamená, že už tu  

nejsou. Určitě věřím, že existují, i když jsem žádného neviděla. Takže jo, myslím, že to je tou  

velkou mezerou mezi námi a jimi a tím, že už tomu nejsme úplně otevření a nebudeme, ani  

kdybychom chtěli. No a ta druhá teorie je, že… No, že jsou to možná mimozemšťani.’’121 

Márgret byla a také dodnes zůstává jediným člověkem, od kterého jsem kdy slyšela teorii, že 

huldufólk  mohou  být  mimozemšťané.  Jelikož  nebyla  prvním  člověkem,  se  kterým  jsem  vedla 

rozhovor,  její  první  odůvodnění  vytrácejícího  se  vztahu  mezi  Islanďany  a  elfy  mě  už  natolik 

nepřekvapilo - změna vztahu s přírodou, která zapříčinila menší kontakt s elfy a tudíž i pokles počtu 

příběhů a také ,,další věci, které nás v dnešní době zaneprázdňují’’, kterými má Márgret na mysli 

například  internet,  který  lidem poskytuje  nepřeberné  množství  možností  vybrat  si,  co  se  stane 

centrem  jejich  zájmu,  nebo  proměňující  se  role  současných  prarodičů,  kteří  se  spíše  než 

na ,,udržování plamene’’ soustředí sami na sebe a na práci.

7.3 V mezičasí

Island se během dvacátého století ,,do budoucnosti’’ vřítil závratnou rychlostí. Ačkoliv průzkum 

uskutečněný Gunnelem a jeho kolegy na Háskoli  Íslands neprokázal  zásadní pokles  v procentu 

obyvatel považující existenci elfů za možnou nebo pravděpodobnou, je nepopiratelné, že vlivem 

přechodu k podobě urbánní komunity se proměnila i podoba islandského folkloru. Snæfellsnesané 

121 Z rozhovoru s Márgret, 19.9.2018.
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zhruba mého (či nižšího) věku mi při mé žádosti o rozhovor s nimi obvykle rozhovor neodmítli, ale 

hned na začátku se omlouvali, že jejich odpovědi asi nebudou mít takovou hodnotu, jakou bych 

očekávala: 

,,Probůh, já o huldufólk ale nic nevím. Ale… Můžeš se zkusit ptát, třeba ti něco řeknu, ale fakt  

nic neslibuju. (…) To je normální, v naší generaci, že vlastně nikdo o huldufólk nic neví. Řekla  

bych, že vyprávění příběhů nás už asi moc nezajímá, není to něco, co bychom si užívali, jako  

třeba naši prarodiče…’’122 

Ellen, Helgy dcera, jejíž slova jsou výše citována, se narodila v roce 1996.

Zajímavé je, jaký přístup zaujali huldufólk sami v otázce vyrovnání se s rychlými sociálními 

změnami. Zdá se, že jejich postupy nejčastěji zahrnují přesun z urbánních oblastí na venkov, často 

nejspíš proto, že ,,ví, co je pro ně dobré’’. 123 Více než celkový pokles v elfské populaci je hlavním 

tématem výpovědí mých respondentů naše lidská neschopnost s elfy dále navazovat kontakt. To je 

obvykle přisuzováno ztrátě intenzivního vztahu s přírodou, distancování se od tradičního pořádku, 

od kterého  je  Island nyní  vzdálenější  než  kdy předtím.  Snahy o  uchování  elfské  tradice,  nebo 

přinejmenším zdůrazňování jejího možného úpadku, v tomto kontextu vnímám jako výraz určité 

nostalgie,  kterou  obyvatelé  poloostrova  chovají  vůči  minulým generacím a  době,  ve  které  tyto 

generace  žily.  Už samotný fakt,  že  hlavní  pointou současných příběhů o elfech je  jejich  vzdor 

namířený proti  rozvoji,  svědčí  o  určitých  těžkostech,  které  mohou být  v  závislosti  na  urbánní, 

technologické a ekonomické expanzi pociťovány.124

Zdá se, že další role, kterou elfové na současném Snæfellsnesu hrají, je nevyhnutelně spojená se 

snahou  o  vyrovnání  se  s  sociálními  změnami,  kterými  Island  během posledních  dekád  prošel. 

Elfové zůstávají v islandském sociálním vědění jako nostalgická připomínka minulosti, ,,old days’’; 

jejich  představa  je  v  islandské  společnosti  konstruována jako představa  bytostí  nosících  funkci 

prostředníků mezi minulostí a současností, mezi rurálním a urbánním světem.

122 Z rozhovoru s Ellen, 3.7.2018.
123 HAFSTEIN, V. Tr.  The Elves’… str. 98.
124 Analogii k odchodu elfů můžeme v Česku spatřovat například v odchodu trpaslíků za doby industrializa-
ce.
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8. Huldufólk jako oběť komodifikace a komercionalizace

Dnes odpoledne nebylo v práci co dělat. Seděli jsme s Ólim ve Stapinnu, koukali ven, jak se lidé 

snaží jít proti větru, po chvíli to vzdávají a rychle se vrací do aut. Povídali jsme si o tom, že už se 

za chvíli vracím do Česka a čeká mě hodně práce. ,,Možná,’’ řekl Óli, ,,že až tu práci dopíšeš, už  

nikdy nebudeš muset pracovat tady. Třeba si otevřeš elfí školu125, stejně jako Magnús, a budeš  

mít pěkně vyděláno.’’126 

8.1 Za oponou

Moje práce na Islandu se odehrávala v každodenním kontaktu s turisty. Pracovala jsem na dvou 

místech - v kavárně v Hellnaru a v restauraci v Arnarstapi; obě dvě místa patřily Helze, která je 

provozovala společne se svým manželem Ólim. Oba dva podniky profitovaly z turismu - odhaduji,  

že až 90% veškerých hostů byli zahraniční turisté ze všech koutů světa a zbylých pár procent patří 

Islanďanům, nejčastěji přátelům Helgy a Óliho, kteří je jezdili navštěvovat a několika málo místním 

obyvatelům.  Ani  Helga,  ani  Óli  před  otevřením  svých  podniků  neměli  žádnou  zkušenost  v 

gastronomii ani v sektoru služeb obecně. Óli byl celý život svářečem, Helga naposled pracovala 

jako učitelka v nedělní škole. Svůj první podnik, Prímus Kaffi v Hellnaru, otevřeli v roce 2014 a 

restaurace  Stapinn  v  Arnarstapi  následovala  v  roce  2017.  Helgy  jsem  se  hned  zkraje  svého 

počínajícího pobytu na Islandu ptala, proč se rozhodli najednou přeorientovat a začít podnikat ve 

zcela jiném oboru, než kde se dříve pohybovali.  ,,Ani vlastně nevím, kamarádka mi řekla, že jí  

chutná moje jídlo a zrovna si tou dobou všichni otevírali nějaké podniky, tak jsem to chtěla zkusit  

taky’’127, odpověděla mi, krčíc rameny. Otevřít si restauraci orientovanou na turisty byl v dané době 

opravdu šťastný krok - mezi lety 2010 a 2017 vzrostl roční počet turistů navštěvujících Island o 

400% a turismus i dnes zůstává hlavním pilířem islandské ekonomiky.128

Pro kulturní turismus, tedy formu cestování, kdy turisté vyvíjí snahu poznat kulturu země, kterou 

navštěvují a seznámit se s jejím prostředím, kulturním dědictvím a způsobem života129, je poznávání 

tamního folkloru jedním z hlavních nástrojů. Árni Björnsson, islandský etnolog, ve svém článku 

nazvaném  Hvað  merkir  þjóðtrú? (Co  znamená  folklor?)  artikuluje  myšlenku,  že  folklor není 

125 Álfaskólinn je projekt islandského antropologa Magnúse Skarphéðinssona se sídlem v Reykjavíku. 
Álfaskólinn nabízí komentované prohlídky, přednášky o elfské folklorní tradici a za příplatek také přednášky 
v soukromí. V přepočtu na Kč vyjde jedna přednáška na 1650 Kč, soukromá lekce na 5400 Kč. 
https://theelfschool.com/ [online] [cit. 2019-04-29].
126 Z terénního deníku, Óli, 29.9.2018.
127 Zpětná reflexe z jara roku 2016.
128 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html [online] [cit. 2019-04-29].
129 BRABCOVÁ, A. Brána muzea otevřena. Náchod: JUKO, 2003, str. 34.
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slovem, které by bylo na místě používat v souvislosti s islandským přístupem k nadpřirozeným 

fenoménům. Nvrhuje vnímat islandské pověsti spíše jako prostředek pro interpretaci okolí skrze 

představivost a poetické schopnosti Islanďanů,  než jako podložené záznamy o rozsáhlé lidové víře. 

Tvrzení o existenci elfů podle Björnssona nepředstavují nic víc než  ferðamannaþjóðfræði (volně 

přeloženo jako turistický folklor), který rozhodně neodráží pravdivou situaci a je udržován pouze ve 

prospěch turistů.130 Björnssonův článek není prost kritiky - Hafstein označuje Björnssonovy závěry 

za chybné a ničím nepodložené.131 

Na následujících stránkách uvádím příklady několika situací z terénu a čásí rozhovorů, které mě 

donutily  zamyslet  se nad vztahem,  který panuje mezi  kulturním turismem a představou elfů na 

Snæfellsnesu.  Má  snad  Björnsson  pravdu,  když  označuje  tvrzení  o  existenci  elfů  za  prostý 

folklorismus či fakelore, který elfské tradici tolik ubírá na autenticitě? Ačkoliv s Björnssonem plně 

nesouhlasím,  jelikož  mnou sesbíraná  data  spíše  než  na neuctivé  divadlo  pro turisty  ukazují  na 

upravenou  prezentaci reálné  tradice,  zdá  se  mi  nezpochybnitelné,  že  kulturní  turismus  má  na 

současnou elfskou tradici vliv.

8.2 Před oponou

1) Průvodci

Dnes do Primusu přijely dvě turistické skupiny naráz, Gray Line i Reykjavík Excursions. 

Průvodci tradičně seděli společně u jednoho stolu a odpovídali na dotazy týkající se tradičních 

islandských pokrmů. Za kasou byly Týna s Helgou, já jsem roznášela jídlo. U průvodcovského 

stolu zrovna stála postarší Američanka a zachytila jsem útržky jejích dotazů - týkaly se trolů a 

elfů. Schválně jsem se po cestě do kuchyně zastavila, abych doplnila vodu do karaf a slyšela tak, 

o čem se průvodci s tou paní baví. ,,Takže vy jste je nikdy neviděli?’’, ptala se - zřejmě mluvila 

o elfech. Průvodci měli na obličeji vážný výraz a oba třásli hlavou. ,,Ne, neviděli, ale to je jedno 

- nemusíte je vidět, abyste věděla, že tady jsou. Podívejte se z okna a řekněte mi, že když vidíte 

to, co vidíte, tak v ně nevěříte!’’, rozesmál se jeden z nich s plnu pusou a ukazoval vidličkou 

směrem k oknu. Postarší paní, zřejmě spokojená s jeho odpovědí, poděkovala a vrátila se zpět ke 

svému stolu. Když oba průvodci dojedli a nesla jsem jim kávu, nemohla jsem se sama nezeptat - 

nejspíš na to samé, na co se ptala paní přede mnou. Spoléhala jsem na to, že se známe od vidění 

už dlouho a nebudou mě brát stejně, jako turisty, které poprvé viděli před několika málo 

hodinami, když společně nasedali do autobusu. ,,Takže opravdu v elfy věříte?’’, spiklenecky 

jsem pozvedla obočí. ,,Jistě,’’ řekli svorně. ,,Dostáváte tenhle dotaz často?’’, smála jsem se. 

130 BJÖRNSSON, Á. Hvað merkir þjóðtrú? [online] [cit. 2019-05-01] Dostupné na <https://rafhladan.is/
handle/10802/1006?show=full>.
131 HAFSTEIN, V. Tr. The Elves’… str. 89.
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,,Jako od turistů? Ale ano, docela jo.’’ Odpověděl jeden z nich, ten, co vypadal mladší a odmlčel 

se. ,,Záleží na tom, odkud jsou. Tihle Američani, ti jsou hrozně zvědaví.’’ Druhý průvodce 

souhlasně pokýval hlavou a potichu ho doplnil: ,,A z nějakého důvodu mají mnohem lepší 

náladu, když jim to na sebe práskneme. Chtějí to slyšet. I kdybych v elfy nevěřil, asi bych řekl, že 

jo, přece jen jsem 

z jejich peněz živ!’’132 

Nejsem  si  zcela  jistá,  jestli  tento  příběh  z  mého  terénního  deníku  vůbec  potřebuje  hlubší 

vysvětlení; jeden z průvodců se v podstatě přiznal k tomu, že by za účelem pobavení a uspokojení 

svých platících  zákazníků,  tedy skupiny amerických turistů,  které  provádí  po Snæfellsnesu,  byl 

ochoten reprodukovat lživou informaci o svém vlastním přesvědčení. V jakém měřítku se obdobné 

události opravdu dějí, zůstává nevyslovenou otázkou bez odpovědi.

2) Ólina

I v rozhovoru s Ólinou, jehož část jsem již uváděla v úvodu do empirické části mé práce, jsme se 

dostaly na téma turistů navštěvujících Snæfellsnes. Protože Ólina sama provozuje staroislandskou 

restauraci v Arnarstapi, měla k tématu co říct:

Ólina: ,, (…) tohle všechno je pro nás tak normální, že nám ani nedochází, že to pro jiné lidi,  

národnosti, normální není. Protože… I když se mě ptají, jestli věřím v elfy a troly, říkám… Tady  

žádní trolové nežijí, jaká hloupá otázka!’’

Já: ,,Takže se lidé často ptají? Myslím zahraniční lidi.’’ 

Ólina: ,,Ano, myslím, že je to pro ně zajímavé… Zajímají se o ty divné věci.’’ 

Já: ,,Tím myslíš, že jste pro ně divní?’’ 

Ólina: ,,Ano, to si myslím. Ale… No, nechci míchat dohromady příběhy a co si lidé doopravdy  

myslí. Vlastně chci říct, že příběhy jsou příběhy a na ty se musíme podívat a říct ano, tohle  

se možná stalo, nebo je to taky možná pěkná blbost. Nechci to míchat dohromady, ale ty zážitky,  

co se lidem opravdu staly, o těch nevím, jestli to pochází jen z jejich hlavy nebo jestli se něco  

opravdu děje, takže pro to mám vždycky velký respekt jako pro část našich životů a nechci lidem  

jenom říkat - oooh támhle jsou dveře a za nimi jsou elfové…’’ 

Já: ,,To zní, jakože mluvíš z praxe…’’ 

Ólina: ,,Pracuji v turismu - takže ano.’’ 

Já: ,,Co si o tom myslíš? Nepřijde ti to trochu… neuctivé?’’ 

132 Z terénního deníku, Prímus kaffi, 13.5.2018.
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Ólina: ,,Ne, to ani ne. Vnímám to jako - že jsou to určité druhy vtipů a tak… No, ale nemám to  

ráda.  Vůbec,  a  myslím,  že  by  se  to  nemělo  dělat,  protože  je  to  jako  kdybychom…  Jako  

kdybychom ze sebe prostě dělali blázny místo toho, abychom se k tomu stavěli jako k části naší  

duše, nebo společnosti. A možná se lidé stydí, já nevím, ale nikdy… Já bych třeba nikdy, nikdy  

nemohla říct, jestli věřím nebo nevěřím. A nemyslím si, že bych musela. Proč bych měla? Je to  

jako - jako kolik je asi na nebi hvězd. Víme to? Ne a nezajímá nás to.’’133 

Aniž bych se Óliny explicitně ptala, jestli kdy byla svědkem či přímo aktérem situace, kdy by 

elfové v rukou Islanďanů zaujali roli komodifikovaného zboží, její odpovědi mi mou domněnku 

potvrdily.  Ólině  samotné  se  obdobné  zacházení  s  elfy  a  obecně  zaujímání,  dle  jejích  slov, 

pozice ,,bláznů’’ příčí - za dobu své kariéry v turismu se ale s podobným zážitkem setkala. Hlavou 

mi však v průběhu rozhovoru vrtala jedna věc: v Ólinině restauraci se člověk může nejen dobře 

najíst, ale i si pořídit pěkný suvenýr; například lopapeysu, tedy svetr s tradičním islandským vzorem 

pletený z ovčí vlny, knihy rozebírající místní flóru a faunu, háčkované dečky na stůl, ale také ručně 

vyráběné  postavičky  elfů  a  trolů  s  malými  kartičkami,  na  kterých  je  vysvětleno  něco  málo  o 

islandském folkloru - a každá postavička se prodává za stejnou cenu, která je v menu uvedena vedle 

zeleninové polévky. 

3) Guðmundur

Rozhovor s rangerem Guðmundurem byl jeden z nejdelších, které jsem realizovala. Na jednu 

stranu to přičítám přirozenému vypravěčskému talentu, kterým Guðmundur bezesporu oplývá, na 

druhou  stranu  půl  kilu  vanilkové  zrmzliny,  kterou  jsem  mu  před  rozhovorem  přivezla.  Jeho 

kolegové mi totiž prozradili, že může být trochu morous, ale zmrzlina ho vždy dostane do správné 

nálady.  Celý  rozhovor  probíhal  ve  velmi  veselém  duchu.  Využila  jsem  toho,  že  Guðmundur 

každodenně komunikuje s turisty a ptala jsem se ho:

Já: ,,A zajímají se lidé hodně o ty příběhy, které jim vyprávíš?’’ 

Guðmundur: ,,Někteří ano. Před pár dny tu byla paní, která se mě ptala, jak může potkat troly,  

tak jsem jí řekl, že je dnes její šťastný den, protože technicky jsem napůl trol já!’’ 

Já: ,,A ona utekla, ne?’’ 

Guðmundur: ,,Ne, potom jsem jí velmi pečlivě vysvětlil, že když se podívám pár generací 

zpátky, určitě tam pár trolů najdu… A ona říkala - ahaa, takže jste vlastně trolí autorita… 

Očividně! Tak jsme se trochu pobavili a potom se ptala vážně… Jak to mám udělat, když je chci 

potkat? Tak jí říkám - dobrá, pokud vám tedy nestačím já, tak asi musíte vyrazit do lávového 

133 Z rozhovoru s Ólinou, 11.9.2018.
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pole, hlavně pokud zrovna prší nebo je mlha, počkat až padne tma a všechno ztichne. Potom 

dostanete husí kůži, uslyšíte zvuky a ucítíte vítr a kdo ví, třeba je nakonec uvidíte, ale oni musí 

přijít za vámi. 

A ona je - no, nejspíš tam někde pořád čeká.’’ 

Já: ,,Snad jí někdy najdou, aspoň bude mít zážitek!’’ 

Guðmundur: ,,Přesně tak! Taky si vybavuji, jeden člověk mi někdy citoval nějaké výzkumy, ptal  

se, jak můžou tak vzdělaní lidé stále věřit v elfy? Říkal něco o devadesáti procentech lidí, kteří  

věří v elfy, i přes jejich vzdělání, tak mu říkám, že ta odpověď je přesně jasná… (pomalu zvedá 

ruku ve tvaru pozdravu kapitána Spocka) Asi víme něco, co vy ostatní nevíte, pane - to je ta  

jediná logická odpověď! Musí to být sranda, lidi milují příběhy a tajemno.’’134 

O tom, že si Guðmundur tvoří ,,arzenál příběhů, které pak může házet po lidech’’, jsem mluvila 

v první kapitole empirické části. Nyní nám poskytl bližší náhled toho, jak při prohlídkách parku s 

folklorem  operuje:  zasazuje  ho  do  vtipného  rámce,  který  mu  napomáhá  udržet  na  prohlídce 

příjemnou  atmosféru  a  snadněji  navázat  kontakt  s  turisty.  Prohlídky  parku  jsou  pro  účastníky 

zdarma. Trvají kolem hodiny a půl a jsou zakončeny v návštěvnickém centru v Malarrifu, kde jsem 

si já osobně koupila první knihu týkající se huldufólk - vybírala jsem si z pěti možných variant.

8.3 Showtime

Pokud do vyhledávače Google zadáme heslo ,,Snæfellsnes tour’’, objeví se nepřeberné množství 

stránek islandských cestovních kanceláří  nabízející  jedno i  vícedenní  výlety  na tento  ,,mystický 

poloostrov’’.135 Mnohé z nich slibují návštěvu míst, ,,která podle zdejšího folkloru patří elfům, kteří  

žijí v okolí.’’136 Lokální kultura a elfové jako její součást se skrze tento trh stávají komoditou, která 

má  přitáhnout  cestovní  ruch  a  uspokojit  tak  turistickou  touhu  po  poznání  ,,reálného  Islandu’’. 

Islandská elfská tradice je bezpochyby velmi atraktivním prvkem islandské kultury, kterou turisté 

touží  lépe  poznat  a  islandský trh  jim v tom vychází  vstříc  -  v  širším měřítku  můžeme zmínit 

Magnúse Skarphéðinssona a  jeho Álfaskólinn,  cestovní  kanceláře  s  vými výlety  s  vyškolenými 

průvodci,  turistická  centra  prodávající  popularizační  knihy137,  nově  otevíraná  muzea138 nebo 

134 Z rozhovoru s Guðmundurem, 15.9.2018.
135 https://guidetoiceland.is/book-trips-holiday/day-tours/snaefellsnes-tours [online] [cit. 2019-05-02].
136 https://www.extremeiceland.is/en/attractions/3286-a-complete-guide-to-the-snaefellsnes-peninsula 
[online] [cit. 2019-05-03].
137 Např. The Little Book of Hidden People od Aldy Sigmundsdóttir, která se v předmluvě této velmi dobře 
se prodávající knihy snaží střízlivě kritizovat mezinárodní mediální bublinu propagující obrázek ,,vý-
středních Islanďanů’’ věřících v elfy. SIGMUNDSDÓTTIR, A. The Little Book of Hidden People. 
Reykjavík: Enska textasmidjan, 2015.
138 Např. Muzeum duchů, elfů a polární záře v Stokkseyri, http://icelandicwonders.is/ [online] [cit. 2019-05-
02].

61

http://icelandicwonders.is/
https://www.extremeiceland.is/en/attractions/3286-a-complete-guide-to-the-snaefellsnes-peninsula
https://guidetoiceland.is/book-trips-holiday/day-tours/snaefellsnes-tours


informační videa od letecké společnosti Icelandair139, kde jsou elfové v podstatě první zmiňovanou 

zajímavostí, která má definovat ,,Unique Iceland’’.

V případě komodifikace folkloru vyvstávají dvě hlavní obavy: první z nich je tendence populární 

kultury shromažďovat folklorní prvky a motivy a kombinovat je takovým způsobem, který by v 

tradici nebyl dohledatelný. Druhá obava se týká možné budoucí trivializace folklorních tradic skrze 

stereotypizaci, nebo že se z nich důsledkem komodifikačních praktik stanou vynalezené tradice.140 

Je nepopiratelné, že elfská tradice Islandu je v těchto ohledech také ohrožená - průvodci se nebojí 

lhát o svém přesvědčení, aby uspokojili zvědavé dotazy turistů, Guðmundur neváhá do své rodové 

linie zařadit troly, aby udržel příjemnou atmosféru na prohlídce národního parku.

O tom, jak moc tyto zdánlivě nevinné zásahy do elfské tradice v budoucnu změní její podobu, 

nyní nedokážeme vyslovit platné závěry. Pro tuto práci je však důležité to, že dalším způsobem, 

kterým  je  na  Snæfellsnesu  zacházeno  s  elfy,  je  jejich  komodifikace  za  účelem  pobavení  a 

uspokojení  turistů,  zvýšení  atraktivity  poloostrova  a  vytvoření  jisté  image,  kterou  Islanďané 

prezentují vnějšímu světu.

139 Unique Iceland. In: Youtube [online video]. 11.10.2011. [cit. 2019-03-05]. Dostupné z: <https://www.y-
outube.com/watch?v=4vylAqx4Qjk>.
140 DE VOS, G. What Happens Next? Contemporary Urban Legends and Popular Culture. Santa Barbara: 
Libraries Unlimited, 2012, str. 31.
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9. Huldufólk jako prostředek k reprezentaci identity ,,Íslendingar’’ 

,,We just don’t take any chances.’’141 

9.1 Svět a my

Když  byla  v  roce  1951  v  Keflavíku  Američany  založena  letecká  základna  NATO,  život 

amerických vojáků v malém islandském městečku neprobíhal tak, jak by si nejspíš mnozí z nich 

představovali. Opouštět základnu mohli jen jednou týdně a to ve středu večer, kdy zároveň platil 

vládou nařízený zákaz nalévání alkoholu ve všech restauračních zařízeních a barech. V roce 1967 

na Islandu vznikla první veřejnoprávní televize a americký kanál, který byl do té doby dostupný v 

celé oblasti Reykjavíku, se po rozhodnutí Althingu stal dostupným pouze na kabelových televizích 

umístěných  na  základně.  Při  prvních  vyjednáváních  o  umístění  amerických  jednotek  na  Island 

dokonce islandští politici požadovali, aby USA na Island posílaly jen vojáky bílé pleti. 

Všechny tyto záležitosti  měly jednoho společného jmenovatele  -  obavy z narušení  islandské 

kultury  a  jazyka  vnějšími  vlivy.  Pohyb  vojáků  v  ulicích,  kde  vyrůstaly  malé  děti  a  americká 

propaganda na obrazovkách televizních  přijímačů  byly  vnímány  jako hrozba pro  pouze  pár  let 

starou republiku a vojáci tmavé pleti byli pro obyvatelstvo malého severského státu zkrátka příliš 

cizí.142 Kořeny národní identity, kterou se Islanďané po druhé světové válce snažili tak urputně hájit, 

sahají do devatenáctého století, kdy se v islandské společnosti začínají formulovat nacionalistické 

argumenty  zdůrazňující  kulturní  jednotu  Islanďanů  navzdory  silným  jak  politickým,  tak 

náboženským vazbám nejdříve na Nory a později Dány.143 Konstrukce islandské národní identity 

vznikala na třech hlavních pilířích: islandském jazyku (žádný jiný národ v Evropě nemluvil stejným 

jazykem od středověku), historii (spojenou se ságami, jejichž děj má být historický, a se sbírkami 

lidové slovesnosti) a samotné zemi (a její s ničím nesrovnatelnou krásou).144 V devatenáctém století 

nabyla na důležitosti  role folkloru obecně - Rosan A. Jordan tvrdí, že  ,,folklor je jak důležitým  

prostředkem k vyjádření skupinové identity, tak často také symbolem oné identity’’145. 

141,,We don’t take any chances’’ je úslovím, které jsem ve spojení s elfy slyšela mnohokrát. Přeneseně se dá 
aplikovat na výsledky kvantitativního výzkumu zmiňovaného v první kapitole - vyjadřuje ambivalenci vlast-
ní největšímu procentu islandské populace, která ani nepotvrzuje, ani nevyvrací možnou existenci elfů. 
142 SIGURÐSSON, G. Icelandic National Identity: From Romanticism to Tourism In: ANTTONEN,  Pertti 
J. Making Europe in Nordic Contexts. NIF Publication, 1996, No. 35. University of Turku: Nordic Institute 
of Folklore, str. 53.
143 Ibid, str. 42
144 Ibid, str. 42-43
145 JORDAN, R. A. Ethnic Identity and the Lore of the Supernatural. In: The Journal of American Folklore, 
1975, Vol. 88, No. 350, str. 370.
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Huldufólk, stále žijící životem devatenáctého století a protestující proti pokračující urbanizaci a 

modernizaci, se tak stávají tímto symbolem - symbolem islandské národní identity. ,,Tím, že obývají  

kameny, symbolizují zemi; tím, že jsou etnickou skupinu paralelní k nebo dokonce ztělesňující jejich  

lidské sousedy, ztělesňují Islanďany; a tím, že za svou existenci vděčí tradičním textům, zejména  

lidovým  příběhům  z  devatenáctého  století,  symbolizují  konzervativní  a  prestižní  formu  

islandštiny.’’146  V současné době, kdy drtivá většina islandské populace ovládá angličtinu, kdy se 

rok od roku zvyšuje počet  imigrantů nacházející  na Islandu nové uplatnění,  kdy je  turismus na 

nejvyšší úrovni, kterou Island kdy zažil a obecně je země vystavěna globalizačním tlakům více, než 

kdy  předtím,  na  sebe  podle  mého  pozorování  mohou  elfové  brát  roli  upomínky  na 

jejich ,,Islanďanství’’, ,,Icelandicness’’, a stávat se jak prostředkem k vyjádření národní identity, 

kterou  mohou  Islanďané  vnímat  jako  ohroženou  v  neustále  se  globalizujícím  světě,  tak  jejím 

symbolem. 

9.2 My a svět

1) Ólina

Kromě toho, že Ólina vlastní staroislandskou restauraci, je také studentkou antropologie na Háskoli 

Íslands. To se projevilo zejména ke konci našeho rozhovoru, kdy jsem si přestala být jistá, která z 

nás klade otázky a která odpovídá. 

Já: ,,Takže, pamatuješ si, kdy jsi poprvé slyšela nějaký příběh o huldufólk?’’ 

Ólina: ,,Ne, asi ne… Ale je to součástí mého života, celý život jsem o elfech slýchala a bylo to 

mou součástí vyrůstání tady, poslouchání příběhů… Takže jsem celkem hodně součástí jejich 

života - nebo oni mého.’’

Já: ,,Myslíš, že se to dá říct o všech tvých známých ze Snæfellsnesu, že to je součástí jejich životů  

odmalička?’’ 

Ólina: ,,Nejsem si jistá, ale ano, myslím, že ano… A nejen v této oblasti, ale v celé islandské 

společnosti, je to součást… Součást většiny lidí.’’ 

Já: ,,Předpokládám, že se tedy o elfích příbězích a zážitcích normálně bavíte…’’ 

Ólina: ,,Ano, často.’’ 

Já: ,,A jakou formu ta konverzace má? Jsou to hlavně zážitky…?’’ 

Ólina: ,,Ano, často mezi sebou sdílíme příběhy. Viděl jsem tohle, slyšel tohle, tohle se stalo jí, 

146 HALL, Alaric. Why aren’t there any elves in Hellisgerði any more? Elves and the 2008 Icelandic finan-
cial crisis [online]. 2014 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z <https://www.academia.edu/7309991/
Why_aren_t_there_any_elves_in_Hellisger%C3%B0i_any_more_Elves_and_the_2008_Icelandic_Finan-
cial_Crisis_unpublished_working_paper_>.
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tohle mně, pamatuješ když… Myslím, že spousta konverzací vypadá takhle. A je to vážně zcela 

normální. Je normální, že skoro každý má nějaký zážitek, kdy něco viděl nebo něco cítil nebo - 

něco, co ostatní lidé nevidí, myslím třeba mrtvé lidi, nebo… Skoro všichni. Hlavně když jsou děti.  

Vy to tak…?’’ 

Já: ,,Ne, asi nemáme.’’ 

Ólina: ,,To je zvláštní…’’ 

Já: ,,Je to odlišné, jako - často se o tom nemluví.’’ 

Ólina: ,,Jasné, nemluvili byste o tom. Já myslím, že my o tom všichni hodně mluvíme. Jako v 

tomhle domě - když se něco (zatřese židlí) takovéhohle stane, je normální říct - teda, to je asi 

duch - ale bez nadsázky. Vážně se u vás o tomhle nemluví? Možná byste se od nás mohli něco 

naučit…’’147 

Pro Ólinu hrají elfové v jejím životě důležitou roli. V této části rozhovoru velmi často zaznělo 

slovo  ,,normální’’  v  souvislosti  s  tím,  že  jsou  huldufólk  klasickou  součástí  konverzace  mezi 

Islanďany. Téměř každý Islanďan má podle Óliny ve svém povědomí alespoň nějaký příběh, který 

se elfů týká - i když to nemusí být jeho osobní zkušenost - který je součástí jak jich samotných, tak 

islandské společnosti jako celku.

2) Áslaug

Áslaug je mezi Snæfellsnesany, kteří pracují v oboru gastronomie, známá jako ,,salad lady’’. Se 

svým  manželem  na  farmě  pěstují  saláty,  kterými  Áslaug  dvakrát  týdně  zásobuje  restaurace  a 

kavárny. Několik dní po mém rozhovoru s Ólinou jsme se potkaly u Óliny v restauraci. Zážitek 

jsem si zapsala do terénního deníku:

Když jsem odpoledne seděla u Óliny a četla jsem si, přišla za Ólinou Áslaug, nesla jí saláty a 

sedly si spolu na kávu. Pozdravily jsme se, já jsem pracovala dál a později mě Ólina pozvala, ať 

si k nim přisednu. Zrovna Áslaug vyprávěla o tom, že jsme spolu nedávno vedly rozhovor k mojí 

bakalářské práci: ,,A hádej o čem píše - o elfech!’’ Áslaug se podívala překvapeně a jak je u ní 

zvykem, začala mluvit, napůl islandsky a napůl anglicky. ,,To je super! To jsem ještě nezažila, že  

by někoho Island zajímal takhle do hloubky, všichni chtějí jenom přijet, vidět gejzír, vykoupat se  

v Blue Lagoon a odvézt si domů svetr, teda turisti, ne lidi jako ty, co tady pracují a tak. O čem  

konkrétně píšeš? Možná ti něco můžu říct!’’  Vysvětlila jsem jí, že se moje práce týká funkcí, 

které elfové na současném Islandu mají. Chvíli informace zpracovávala.  ,,Hm, a už jsi udělala  

hodně rozhovorů? Mluví o tom lidi rádi?’’, ptala se mě, zatímco Ólina nalévala do hrnků druhou 

147 Z rozhovoru s Ólinou, 11.9.2018.
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várku kávy. Odpovídala jsem, že o tom mluví rádi, nebo jsem se alespoň ještě nesetkala s nikým, 

kdo by se o tom bavit  nechtěl.  Ólina mě doplňovala:  ,,Oni v Čechách vůbec nic podobného  

nemají,  jenom  pohádky  pro  děti  a  vlastně  nikdo  v  nic  nevěří’’,  pokračovala  zjednodušeně. 

,,Vždyť tady na elfy taky už nikdo nevěří!’’,  smála se Áslaug, ale Ólina nesouhlasně kroutila 

hlavou.  ,,Já neznám nikoho, kdo by v ně nevěřil…. Nebo ty jo?’’, ptala se. ,,Já neznám skoro  

nikoho, kdo by v elfy věřil, myslím tedy… Myslím, že to rádi říkáme, že v ně věříme, ale jinak,  

když to myslíš vážně, tak si všichni myslí, že jsi blázen.’’ Nastala chvilka ticha, do které jsem 

vůbec nechtěla vstupovat a sledovala jsem, kam se situace vyvine. Ólina se napřímila a řekla: 

,,To není pravda. A i kdyby, každý má právo si myslet co chce - jak jsem říkala Anet, nemám  

pocit, že bych měla jasně stanovovat, jestli věřím, nebo nevěřím… Prostě nechci nic riskovat.’’  

Nakonec se Áslaug přihlásila slovy: ,,Ólino, ty jsi ale vážně Islanďanka.’’148 

Poslední věta, kterou Áslaug okomentovala Óliny stanovisko, mluví sama za sebe: postoj, který 

Ólina zaujímá vůči  elfům,  vnímá Áslaug jako ,,vážně  islandský’’.  Důležitou  částí  je  však  také 

Áslaugina narážka na to, že ačkoliv Islanďani často neváhají říct, že v elfy věří, málokdy to myslí 

vážně - a pokud ano, riskují jistou stigmatizaci od ostatních členů společnosti. Díky Áslaug jsem se 

více  zaměřila  na  problematiku  konstrukce  navenek  prezentované  islandské  identity,  která  ale 

nemusí rezonovat s reálnou situací uvnitř islandské společnosti.

3) Márgret

Márgret mi v průběhu našeho rozhovoru vyprávěla zajímavou zkušenost:

Já: ,,A ty jsi někdy osobně poznala nějakého opravdového skeptika?

Márgret: ,,Jasně, rozhodně jsem se jednou dostala do fakt zvláštní hádky.’’ 

Já: ,,O co šlo?’’ 

Márgret: ,,Bylo to prostě o něčem, co se nedá tak snadno vysvětlit a ten člověk to chtěl jakože  

porovnávat se Santa Clausem a vílou Zuběnkou. Jo. A já jsem byla tak strašně překvapená, že  

potkávám Islanďana, který takhle přemýšlí! Tak jsem se ho na to začala ptát a on se opravdu  

naštval  a  odešel.  Byl  vlastně  hrozně  uražený,  ale  já  jsem o  tom chtěla  mluvit  a  on  pořád  

vytahoval  Santa Clause a tu vílu.  A ti  samozřejmě nejsou vůbec ani islandští,  ani Santa ani  

Zubnička. My máme elfy a troly - a to zlé troly!’’ 

Já: ,,Takže jsi se kvůli jeho názoru naštvala?’’ 

Márgret: ,,Ne, byla jsem jenom vážně v šoku a naštval se on. Jen jsem se chtěla ptát na otázky.  

Ale hlavně to bylo asi srandovní…’’ 

148 Z terénního deníku, Áslaug a Ólina, 16.9.2018.
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Já: ,,No a myslíš, že takoví lidé jsou tady ve většině nebo v menšině?’’ 

Márgret: ,,Určitě  v  menšině,  nevím…  Ale  to  se  týká  elfů  a  podobných  bytostí.  Třeba  v  

osmdesátých a devadesátých letech tu byla vlna spiritismu (…)’’149 

Zdá se, že tak odlišný přístup k věci od člověka, který je Islanďanem stejně jako Márgret, byl pro 

ní opravdu šokující - nestává se jí často, že by někdo projevil tak malou úctu k islandským tradicím, 

které  jsou  v  jejích  očích  neslučitelné  s  představami  bytostí,  jako  jsou  Santa  Claus  nebo  víla 

Zuběnka.  Můžeme  si  jen  domyslet,  že  pro  onoho  muže,  který  byl  konfrontován  s  Márgret, 

odhodlanou ho zdolat svými otázkami, mohl mít stejný zážitek podobný dopad - možná byl opravdu 

v šoku, že se setkává s osobou stejné národnosti, která smýšlí naprosto odlišně než on.

4) Fiskiman

Moje gatekeeperka a šéfová Helga je od roku 2017 v neutichajícím sporu s okresním úřadem pro 

Snæfellsbær. Vedle Stapinnu, její restaurace s rychlým občerstvením, stojí totiž dodávka předělaná 

na  malé  bistro,  které  se  zaměřuje  na  fish  and  chips.  Provozovatel  bistra,  který  má 

přezdívku  ,,Fiskiman’’  (Fishman),  má  sice  pronajatý  pozemek  k  tomu,  aby  mohl  svůj  podnik 

provozovat,  ale  před  dodávkou  má  nezákonně  umístěné  posezení,  neprovozuje  toalety,  není 

registrován v okresu Snæfellsbær a daně tak odvádí okresu sousednímui, a navíc  podle Óliho ,,furt  

cpe  svůj  odpad do naší  popelnice,  koukej,  vyfotil  jsem to’’.  Helga,  která  poctivě  plní  všechny 

požadované formality, se rozhodla, že záležitost vyřeší sama - psala stížnosti na okresní úřad, kde 

však pracují  nevlastní sourozenci muže, který bistro vlastní, čemuž Helga připisovala naprostou 

neúspěšnost  jejích  snah.  V létě  2018 se spor  dostal  tak daleko,  že Helga začala  na úřad jezdit 

osobně. V druhé polovině srpna si vzala celý den volno a odjela na úřad do Ólafsvíku protestovat 

proti jednání úřadu; zrovna probíhal informační den předvolební kampaně krajských voleb. Když se 

odpoledne vrátila, klepaly se jí ruce. 

,,Tak si představte - že - že jsem ho tam potkala. A taky, že jsme se pohádali.’’ Bylo to poprvé, co 

se spolu dostali do osobní rozepře tváří v tvář. ,,A víte co mi řekl? To se budete divit. No to se  

budete divit.’’ Otevírala si malou lahvičku vína, kterou roztřesenou rukou lila do sklenice. ,,Řekl  

všem, mně i těm politikům, že si na všechno stěžuju a přitom - přitom prý u něj aspoň pracujou  

Islanďani! No chápete to?’’ My, Helgy zaměstnanci z Česka, Polska a Španělska, jsme v daný 

moment nechápali nic. ,,Řekl, že lidi, kteří pracují pro něj, můžou aspoň turistům říct něco o  

Islandu. A to jsem se naštvala! Vsadím se, že o tom neví nic, a to jsem mu taky řekla. Přesně!  

149 Z rozhovoru s Márgret, 19.9.2018.
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Řekla jsem mu, že jestli někdo ví něco o tom, jaký Island opravdu je, jaký - jaké jsou ty tradice a  

příběhy - tak jsou to moji lidi. A nikdo z nich z Islandu není! Ti jeho, ti jeho zaměstnanci… To  

snad ani nejsou Islanďani! Vždyť určitě vůbec nic nevědí! Řekla jsem mu, že znáte názvy všech  

míst v okolí a všechny příběhy o elfech a o trolech, že jste vlastně víc Islanďani než kdokoliv z  

nás! Vždyť i poznáte, když něco napíšu špatně islandsky!’’150 

Spor mezi Helgou a Fiskimanem není k dnešnímu dni dořešený a Helga, ztrácejíc síly, vážně 

uvažuje o odchodu z oblasti Snæfellsbær. O tom, k jakým závěrům mě tato zkušenost přivedla, více 

v následujících odstavcích.

9.3 My ve světě

Z prvních dvou útržků rozhovoru je znát, jakou roli hrají huldufólk v pojetí islandské identity. 

Ólina zdůrazňovala,  že hovory o elfech jsou  naprosto normální a byla překvapená, že tomu tak 

jinde není. Podobnou reakci měla i Márgret, pokud si vzpomeneme na její vyprávění o zážitcích 

svého bratra v Norsku, kde byl v pracovním prostředí konfrontován se zcela odlišným přístupem k 

jeho otevřené promluvě o nadpřirozených fenoménech, než který by očekával na Islandu. To, že 

Ólina přistupuje k elfům spíše pozitivně a razí podle mě typickou islandskou myšlenku ,,we don’t  

take any chances’’, je podle skeptičtější  Áslaug  opravdu islandské, čímž podporuje Hafsteinovu 

tezi, že elfové jsou neobyčejně islandští151, a to jak sami o sobě, tak víra v ně. Márgret, zaskočená 

tím, že existují  i Islanďané, kteří se nebojí islandský folklor ,,házet do jednoho pytle’’ se Santa 

Clausem a vílou Zuběnkou, tak ideu o neoddělitelnosti elfů od islandské identity podporuje. V tento 

moment bychom se mohli spokojit s potvrzením, že elfové opravdu existují jako symbol národní 

identity, která vznikla v devatenáctém století. Ze čtvrté ukázky, poznámky z mého terénního deníku 

týkající se Helgy a jejího sporu s krajským úřadem, vidíme, že i Helga rozhodně přisuzuje znalosti 

lokálního folkloru atribut ,,islandskosti’’: z jejího narativu si můžeme odnést dvě pro nás důležité 

věci. Zaprvé si nemyslí, že by znalosti folkloru islandských zaměstnanců jejího konkurenta byly na 

stejné úrovni jako znalosti  jejích,  ačkoliv zahraničních,  zaměstnanců; a zadruhé vidíme, proč je 

tento druh znalostí ceněn v první řadě: aby umožnil jasné formulace odpovědí na dotazy turistů 

toužících po poznání lokálního způsobu života a smýšlení.

Gísli  Sigurðsson  ve  své  studii  o  islandské  národní  identitě  uvádí  dva  zdroje,  ze  kterých 

dokážeme vyčíst, jak moc dokázala ideologie ospravedlňující islandský boj o nezávislost přežít do 

dnešních dnů: z průběhu státních návštěv a z turistických příruček The Icelandic Tourist Board.

150 Zpětná reflexe z léta 2018.
151 HAFSTEIN, Valdimar Tr. The Elves’… str. 98.
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 Romantický  nacionalismus  se  podle  něj  stal  postupně  oficiální  kulturní  politikou  státu.152 

Státním návštěvám jsou tradičně prezentována místa, kde se udály historické momenty formující 

islandský národ: nejčastěji Althing, místo, kde vznikl první parlament na světě a Institut Árniho 

Magnússona, kde jsou uchovávány středověké manuskripty, které se po svém navrácení z dánských 

do  islandských  knihoven  staly  symbolem  vítězství  nad  dánským  kolonialismem.  Turistické 

brožurky prezentují člověkem nedotečenou přírodu, stručně představují vikingy, ságy, těžký život v 

islandské  pustině  a  významnou literární  tradici;  v  poslední  době však také  vedle  zdůrazňování 

širokých možnosti  rekreace  a  gastronomických zážitků  přibývá zmínek o kulturní  otevřenosti  a 

pokrokovosti Islandu. 

Zda-li  mezi  Islanďany opravdu existuje  pocit  národní  identity,  podle Sigurðssona nemůžeme 

vědět  -  víme ale,  že  jsou Islanďani  oficiálně  prezentováni  jako jednotný stát,  hovořící  stejným 

jazykem, se stejným náboženským a historickým pozadím.153 V této prezentaci však vidíme jen 

zlomek  současného  života  na  Islandu: ,,  (…)  vidíme  napříkad  málo  současného  umění,  nebo  

životního  stylu  tresku-kuře-hamburgery-a-těstoviny  požívajícího  Islanďana,  který  tráví  svůj  čas  

koukáním na televizi, možná lyžováním o hezkých zimních víkendech, cestuje do britských a irských  

-  také  severoamerických  -  měst  na  vánoční  nákupy  nebo  na  středomořské  pláže  o  letních  

prázdninách (…) na jednu stranu vidíme romanticky nacionalistický pohled na unikátnost všeho  

islandského, na druhou stranu vidíme jednostranný obrázek s jediným účelem: být draze prodán  

platícím turistům.’’154 

V  kapitole  o  komodifikaci  elfů  jsem  ukázala,  jak  mohou  elfové  Islanďanům  napomáhat  v 

uspokojování turistických požadavků po poznání ,,autentického Islandu’’. Společně s Magnúsem 

Einarssonem se domnívám, že turistický ruch společně s romantickým nacionalismem umožnily 

Islanďanům konstrukci formální identity155, kterou můžeme vnímat jako ,,jeviště’’, která je cíleně 

prezentována zahraničním návštěvníkům země a huldufólk jsou její součástí. To potvrzuje ve své 

práci  i  Vanessa  Doutrelau,  tvrdíc,  že  role  huldufólk  v  inscenování  islandské  identity  je 

nevyloučitelná, jelikož v turistickém diskurzu hrají specifickou roli - tím, že jsou v jistém smyslu 

zástupci povahy venkovské minulosti v urbánním prostředí představují dvojitý filigram identity se 

známkou folklorní specifičnosti.156 

152 SIGURÐSSON, G. Icelandic National Identity… str. 58.
153 Ibid, str. 72.
154 Ibid, str. 72.
155 EINARSSON, M. in PÁLSSON, G. a P. E. DURRENBERGER. Images of Contemporary Iceland: Ev-
eryday Lives and Global Contexts. Iowa City: University of Iowa Press, 1996, str. 228.
156 DOUTRELAU, V. Elfes et rapports… str. 659.
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Huldufólk  tedy  mohou  jak  reprezentovat  ,,islandskost’’  ve  své  nejryzejší  podobě,  tak  být 

utilitárně  používáni  jakou  součást  reprezentace  nově  konstruované  identity,  vystavěné  na 

nacionalismu a turismu dvacátého století, která napomáhá propagaci romantického obrazu země a 

islandského národa. 
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10. Závěr

Elfové  mají  v  dnešní  době  mnoho  populárních  podob  -  od  nesmrtelností  obdařených 

Tolkienových bytostí, kterým Peter Jackson přisoudil typicky špičaté uši, až po drobné pomocníky 

Santa Clause,  populární zejména ve Spojených Státech,  Kanadě a Británii.  Islandští  elfové,  pro 

které se vžilo označení huldufólk, se v posledních dekádách dostali do centra zájmu zejména díky 

vzrůstajícímu zájmu o islandskou kulturu a propagaci jejího romantizovaného obrazu v médiích, 

turistických příručkách a především mezi obyvateli Islandu samotnými.

Cílem mé bakalářské práce bylo poskytnout hlubší vhled do fenoménu huldufólk na islandském 

poloostrově  Snæfellsnes.  V  první,  teoretické  části  své  práce  jsem  popsala  historický  vývoj 

představy huldufólk od doby raného osídlení Islandu až po současnost s důrazem na podobu, kterou 

získali  v  prvních psaných sbírkách lidové slovesnosti  v devatenáctém století  a  která  se  dodnes 

nezměnila. Předložila jsem příklady sociálněvědních výzkumů, které prokázaly, že 62% islandské 

populace samotnou existenci elfů nepopírá a následovně zařadila huldufólk do jak folklorního, tak 

do širšího antropologického kontextu.

Jako metodu své práce jsem zvolila etnografický výzkum, který jsem provedla v období od jara 

do podzimu 2018. Byl to právě pobyt na poloostrově Snæfellsnes v letech 2016 a 2017, který mě k 

tématu mé práce přivedl. Snažila jsem se zjistit, jak se v součané době problematika elfů promítá do 

každodenního života a sociálních praktik Islanďanů, se kterými jsem přicházela na poloostrově do 

styku, jaké významy elfům Islanďané připisují a jak s jejich představou zachází.

K závěrům své práce, rozvedených ve čtyřech kapitolách empirické části, jsem došla zapomocí 

dvou nejdůležitějších faktorů: terénního etnografického výzkumu, který zahrnoval přímé zúčastněné 

pozorování, polostrukturované i nestrukturované rozhovory a tématické zahraniční literatury, která 

se  danou  problematikou  zabývá.  Definovala  jsem tak  čtyři  kategorie,  skrze  které  ve  své  práci 

ukazuji, v jakých kontextech se s huldufólk nejčastěji setkáváme a jaké role v islandské společnosti 

jejich představa a pověsti o nich hrají. Těmito čtyřmi oblastmi jsou:

1. Huldufólk ve vztahu s přírodou/ekologií
2. Huldufólk jako forma nostalgie
3. Huldufólk jako oběť komodifikace a komercionalizace
4. Huldufólk jako prostředek k reprezentaci identity ,,Íslendingar’’.
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Ať už  se  islandští  huldufólk  v  rukou  Islanďanů  stávají  prostředkem  exprese  obav  z  rychle 

postupující  urbanizace země, ze ztráty respektu k minulým generacím,  nebo jsou přeměněni  na 

komodifikované zboží  či  kulturní  artefakt,  mají  ve všech svých formách jedno společné:  jejich 

představa je konstruována ne kvůli nim samým, nýbrž kvůli lidem, kteří je svým konáním udržují 

naživu. 

Představa elfů je na poloostrově Snæfellsnes stále aktuální součástí kulturního vědění, jsou jí 

připisovány mnohé významy a to navzdory strachu, že se elfové z Islandu pomalu, ale jistě vytrácí. 

Nesmíme  však  zapomínat,  že  elfové  samotní  jsou  produktem  lidí;  a  dokud  bude  v  islandské 

společnosti existovat potřeba jejich představu udržovat, za jakýmkoliv účelem, můžeme si být jistí, 

že elfové na Islandu ještě přinejmenším chvíli zůstanou.
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