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ABSTRAKT: 

Tato práce interpretuje islandskou pohádku o tulení kůži a snaží se ji zasadit do 

staroseverského kulturního rámce tak, aby vyvstaly možné sdílené paralelní motivy a 

shodná motivická jádra, a to navzdory časové oddělenosti primárního textu od 

staroseverských mýtů a ság. Metodicky se opírá především o strukturální teorie a 

nástroje používané Claudem Lévi-Straussem, které umožňují identifikovat základní 

mytémy, tj. stavební jednotky narativu: jedná se především o postavy, předměty a 

prostředí. Tyto mytémy pak dále nachází i v jiných žánrech či kulturních oblastech, a 

to na základě teorie amplifikace používané v psychologické praxi Carlem Gustavem 

Jungem. Cílem práce je nejen u-chopení a po-chopení pohádky a jejího významu či 

smyslu, nýbrž propojení mytické tradice starých Seveřanů a novodobější pohádkové 

tradice Islandu. Výsledkem je podrobná analýza symbolické sítě, do které jsou pohádka 

a její jednotlivé mytémy zasazeny, přičemž takovéto zmapování ukazuje též na přínos 

jednotlivých interpretačních úrovní a možnosti jejich dalšího využití. 

Klíčová slova: 

tulení kůže, Tulení žena, tuleň, islandský folklor, staroseverské mýty 

  

ABSTRACT:  

This work presents an interpretation of icelandic narrative about the Seal Skin with 

regard to the Old Norse symbolic frame, so the possible paralel motifs and motivic 

„cores“ could arise, even in spite of the temporal period between the origin of our 

primary text and the origin of Old Norse myths and sagas. The approach of this work 

is based in structural theories and tools used by Claude Lévi-Strauss, where these tools 

help us identify the basic narrative units called mythemes: primarily they include 

characters, objects and settings. The basic principle of founding these mythemes in 

different genres and cultural contexts is the method of amplification, which is used in 

psychological and clinical practice of Carl Gustav Jung. The aim of this work is to grasp 

and comprehend the narrative and its meaning and connect the Old North mythical 

tradition with modern folklore of Iceland. The result is in-depth analysis of the 

symbolical net, in which the narrative and its mythemes are embedded. Furthemore 

this analysis displays the contribution and benefits of the particular interpretation 

levels and its usefulness for future research. 

Key words: 

seal skin, seal woman, seal, icelandic folklore, Old Norse myths 

  



 

 

 

Come away, o human child! 

To the waters and the wild 

with a faery, hand in hand, 

for the world's more full of weeping 

than you can understand. 

W. B. Yeats 

The Stolen Child 
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1. ÚVOD, POVAHA PRAMENŮ, VÝCHOZÍ OTÁZKY 

1.1. PROČ PRÁVĚ POHÁDKA O TULENÍ ŽENĚ? 

V severních oblastech okolo Skandinávie, Islandu a Britských ostrovů lidé vždy žili 

v kontaktu s tuleni. Nejen že tyto zvířata bylo možné zahlédnout, jak si plavou v moři 

či se válí na skaliscích, nýbrž je šlo též využít k obživě – jejich maso bylo součástí 

pravidelné stravy, kůže často sloužila jako oděv a rovněž tuk z nich získaný byl cennou 

komoditou.1 A právě v těchto oblastech bližšího styku lidí a tuleňů se vyvinula 

představa, že jsou si tyto dva druhy v lecčems podobné. Lidé si začali vyprávět příběhy 

o tom, jak vlastně toto zvíře bylo stvořeno. Vznikly např. legendy, že tuleni jsou vlastně 

lidé, kteří zemřeli na moři.2 Jiné příběhy zase popisovaly zvláštní schopnosti tuleňů – 

jejich možnost svléknout svou kůži a občas vstoupit na pevninu v podobě člověka. Jak 

lze vysvětlit to, že se právě tuleň dostal v lidové tradici do tak úzkého vztahu 

s člověkem? Proč v těchto představách nefiguruje jiné zvíře, např. ovce či koza, které 

tehdejší lidé znali z ještě mnohem bezprostřednější blízkosti? A proč tradice hovoří o 

konzumaci tuleního masa jen zřídka a vždy s opatrností, jakoby se jednalo o něco 

výjimečného,3 zatímco etnografické a historické prameny popisují jeho běžnou 

konzumaci? Zdá se, že pouhé konstatování, že lidé žili s tuleni v kontaktu, zde nestačí. 

Lidé tuleně do jisté míry znali z každodenního života, avšak muselo zde figurovat i něco 

jiného, co podnítilo onu představu spojující tulení a lidský rod. Tuleň musel být pro 

lidskou představivost v něčem přitažlivý, tj. nejen známý, lidmi vídaný, pozorovaný a 

lovený, nýbrž i neznámý a tajemný. Tato duální charakteristika je pravděpodobně to, 

co nakonec podnítilo mnohá vyprávění o tomto druhu. Ústní tradování pověstí muselo 

být natolik hojné, že v 19. století bylo několik příběhů o tuleních lidech zapsáno 

tehdejšími sběrately pohádek, díky čemuž se nám zachovaly i do dnešní doby. Faktem 

je, že některé rodiny z oblasti Britských ostrovů ještě donedávna odvozovaly svůj původ 

z tuleňů a navazovaly tím na onu tradiční představu o spojení rodu tuleňů a lidí.4 

 
1 Velryby a tuleni, jinak řečeno mořští savci, byly konzumováni již od prehistorické doby. Jejich tuk byl využíván 
ke svícení, ale také jako náhrada másla. Tulení maso bylo vysoce ceněno, neboť jeho chuť nebyla moc odlišná 
od chovných zvířat. Jak píše Henry Notaker ve své knize Food Culture in Scandinavia: "In the Gulf of Bothnia the 
seal was called the coastal pig because like the pig it gave meat, blood, and fat." Henry Notaker, Food Culture in 
Scandinavia, Wesport: Greenwood Press, 2009, s. 6. Lov tuleňů byl tedy jedním z hlavních zdrojů životbytí ve 
Skandinávii a jejím okolí. Tulení maso, krev, kůže i tuk byly nejen hojně využívány, nýbrž i zapojovány do 
výměnných obchodů. Knut Helle (ed.), The Cambridge History od Scandinavia, vol. I, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, s. 50-55.  
2 Viz příběh Tuleň a tulenice ze sbírky islandských pověstí a pohádek. Jón Árnason, Mrtvému nože netřeba: 
islandské pověsti a pohádky, přel. Illona Gotwaldová, Praha: Argo, 2008,  s. 334, či jinak pod zkratkou JÁ 1.629. 
Nadále budou v textu u jednotlivých pohádek a pověstí z této sbírky uváděny již pouze zkratky. 
3 Ketils saga Hængs např. uvádí, jak její hrdina najde u jednoho obydlí maso velryb, tuleňů, ledních medvědů a 
dalších zvířat, avšak navíc i spolu s masem lidským. Viz Guðni Jónsson (ed.), Fornaldarsögur Norðurlanda, vol. 
4., Reykjavík: Íslendingasagnaútgáfan: 1976, s. 156. Dále též součást The Hrafnista Sagas, Ben Waggoner 
(trans.), New Haven: Troth, 2012. 
4 Příslušníci rodu Coneeleyů z města Galway byly nazýváni tuleni (irs. na róinte) na základě jejich schopností v 
plavání. Bryan H. Jones, „Irish Folklore from Cavan, Meath, Kerry, and Limerick“, Folklore 19:3 (1908): 319.  Lidé 
z vesnice Málann poblíž Inishowenu zase údajně trpí krvácením z nosu kdykoliv je zabit nějaký tuleň na jejich 
pobřeží. Éamonn Ó Tuathail, „Seanchus Ó Inis Eóghain“ [Lore from Inishowen], Béaloideas 11:1/2 (1941): 94. 
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Dnes již příběhy o tuleních lidech nejsou orálně tradovány jako dříve a o osudech 

záhadné Tulení ženy rodiče již nejspíš nevypráví svým dětem před spaním. K jistému 

přenosu tohoto motivu však přece jen v moderní době dochází – existuje totiž poměrně 

velké množství literárních a filmových zpracování příběhů o tuleních lidech. Mezi ty 

nejznámější patří například film režiséra Johna Saylese The Secret of Roan Inish z roku 

1994, Ondine Neala Jordana z roku 2009 nebo dosti populární Song of the Sea Toma 

Moora z roku 2014. Co se týče literárního zpracování tohoto tuleního tématu, velká část 

pochází ze skotského prostředí Britských ostrovů. Uveďme si pro ilustraci jen jakýsi 

vzorek, neboť množství románů, divadelních her, novel a příběhů pro děti je skutečně 

velké. Za zmínku stojí např. novela A Stranger Came Ashore (1975) od Mollie Hunter, 

která pojednává o svůdné a nebezpečné povaze tuleních lidí. Janis MacKay naopak ve 

své fantasy dětské trilogii Magnus Fin and the Ocean Quest (2010) ukazuje skrze 

hlavního hrdinu svázanost rodů lidí a tuleňů.5 Co pro nás znamená tento přenos 

pohádky či mýtu z tradiční orální kultury do současné moderní doby, ve které narativ 

dostává podobu filmu či literárního díla? Zajisté to, že jeho symboly, hodnoty a 

významy jsou stále nějakým způsobem platné a účinné - tj. že stále působí na dnešního 

člověka, i když nejspíše jinak, než působily dříve. Pouze změnily svou formu 

„prezentace“, a to právě s ohledem na dnešní dobu. Jak píše Gérard Bouchard ve své 

monografii Social Myths and Collective Imaginaries, mýtus se v dnešní době (která si 

zakládá na faktech a racionalitě, a tím nenechává prostor pro „iracionalitu“ či odlišnou 

racionalitu mýtu) pouze přesunul do jiných sfér, mezi něž patří právě třeba i umění a 

literatura.6 

Prvním předpokladem v této práci tedy je, že motiv „tulení kůže“ (jak je zde pracovně 

nazýván, záměnný ještě za „Tulení ženu“7) je stále nějakým způsobem živý. Že symboly, 

kterými byl vyjadřován a které se přenesly i do dnešní doby, stále aktivně působí na 

lidskou mysl. Nejedná se tedy pouze o něco dávno zapomenutého, minulostí zavátého 

a mrtvého, co se nyní snažíme vytáhnout z hrobu a zkoumat jako archeologický nález. 

Neboť právě tyto moderní adaptace v podobě filmů a románů navazující na kdysi dávno 

orálně tradované představy, dnes již zachované jen jako pohádky a pověsti, jsou tím, 

co dohromady utváří živoucí obraz Tulení ženy.8 A právě proto se v této práci budeme 

snažit odhalit význam tohoto obrazu, neboť se dle našich předpokladů jedná o látku 

schopnou působit na mysl dnešního člověka: rozhýřit v něm procesy asociace, 

 
Shrnuto též v článku Gregory Darwin „On Mermaids, Meroveus, and Mélusine: Reading the Irish Seal Woman 
and Mélusine as Origin Legend“, Folklore 126:2 (2015): 125-6. 
5 Více viz diplomová práce Hany Zámečníkové, Selkies in Scottish Folk Tales and Their Interpretation in 
Contemporary Scottish Literature, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2017, Vedoucí práce 
Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. 
6 „It is clear that myth and the irrational have never lost their hold; they have simply been repressed, with the 
results we are all familiar with. To this day, they are manifested in religions, national identities, arts and 
literature, and commemoration rites, but also in their excesses and aberrations: fundamentalisms, 
ultranationalisms, all forms of intolerance, parallel knowledge, stereotypes, and other deviations of thought.“ 
Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, University of Toronto Press, 2017, s. 46. 
7 Schválně psáno s velkým „T“, aby vyniklo odlišení ženské postavy z naší pohádky od skupiny tuleních bytostí 
obecně. 
8 Nancy Cassell McEntire, „Supernatural Beings in the Far North: Folklore, Folk Belief, and The Selkie“, Scottish 
Studies 35 (2010): 134.  
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ztotožnění, stimulace a mnohé další. Proč zrovna toto vyprávění ze všech sebraných 

pohádek a legend působí tak silně, že se dodnes objevují jeho divadelní i filmová 

zpracování, je tedy jedna z výchozích otázek. Další pak směřují k návaznosti dochované 

pohádky na staroseverskou mytickou tradici, nebo k významu jednotlivých motivů a 

symbolů. S těmito otázkami se tedy vydáváme na objevnou plavbu, doufajíce, že na 

konci budeme znát jejich odpovědi. 

1.2. ÚVOD DO ISLANDSKÉ POHÁDKOVÉ TRADICE 

1.2.1. Islandský folklor 

Jak uvádí ve své předmluvě ke sbírce islandských pohádek a pověstí Illona 

Gottwaldová, Island lze považovat za ostrov příběhů. Dle jejího názoru jsou původcem 

toho přírodní podmínky ztěžující život a pohyb, ale zároveň hojně vzbouzející fantasii 

a představivost. Islandská krajina je natolik specifická, že v mysli člověka ožívá. 

Příběhy, pohádky, mýty, ságy a mnohé další narativní útvary jsou pak způsobem, jak 

se k této živé zemi vztahovat – v nich se objevují nadpřirozené bytosti s krajinou 

spojené, kouzelné události navázané na konkrétní místa či „prosté“ city lidí krajinu 

obývajících, prožívajících ve spojení s ní svůj osud. 

Řekne-li se dnes Island a jeho příběhy, většina lidí si vybaví právě ságy9, které začaly 

být zapisovány přibližně ve 12. století a popisovaly události současné, nebo i o několik 

století dřívější, podle toho, o jaký typ ság se jedná.10 Vedle nich však již v té době 

existovala pravděpodobně celá řada pověstí, příběhů a pohádek, které kolovaly, byly 

orálně předávány, měnily se, mizely a zase se objevovaly. Zapisovány začaly být až o 

mnoho století později než právě známější ságy, a to v 19. století. Možná i proto dodnes 

zůstávají tak trochu v jejich stínu. Neznamená to však, že nemají čtenáři či badateli co 

nabídnout – stejně jako se v ságách odráží socio-kulturní obraz tehdejší společnosti, 

tak i tyto orálně tradované látky zrcadlí mnoho aspektů tehdejšího života, s možným 

přesahem i do dob dřívějších. Korpus dochovaných islandských pohádek je – co se týče 

objemu – srovnatelný se sbírkou všech mýtů a ság, a proto poskytuje mnoho možností 

pro průzkum.11 I přesto se však islandským pohádkám dnes věnuje jen malé množství 

vědců.  Jedním z důvodů, proč se v této práci zaměříme na islandskou pohádku je tedy 

i tato upozaděnost – zatímco velká část ság a mýtů z tohoto ostrova se dočkala několika 

různých výkladů, na pohádky si málokdo vzpomene. Napravit alespoň trochu tuto 

upozaděnost je tedy jedním z cílů této práce.  

 
9 Ságy jakožto žánr jsou vskutku rozložitá skupina, která se dále dělí na tyto podskupiny: královské ságy 
popisující život skandinávských králů, legendární ságy, nazývané též o dávnověku, věnující se hrdinským 
motivům, ságy o biskupech a ságy o současnosti (ty poslední jmenované pojednávají o době Sturlungů, 1220-
1264), rytířské ságy, což jsou většinou překlady středověkých rytířských romancí, lživé ságy, ve kterých již je 
notná dávka fantaskních motivů, a pak právě ságy o Islanďanech, jinak nazývané též rodové ságy, pojednávající 
o událostech ostrova od jeho kolonizace až po přijetí křesťanství a založení biskupství na Skálholtu. Více viz Jan 
Kozák, Óðinn: mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann, 2017, s. 26. 
10 Více viz Carol J. Clover, John Lindow (eds.), Old Norse-Icelandic Literature: a Critical Guide, Toronto: 
University of Toronto Press, 2005, s. 247. 
11 Árnason, Mrtvému nože netřeba, úvod, s. 11. 
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1.2.2. Kořeny pohádek 

Ságy a pohádky se dozajista v mnohém liší: obsahem, jazykem, délkou či formou. 

Přesto stojí za to poukázat i na to, co vše mohou mít společného - např. motiv, 

nadpřirozenou bytost, určitý zvyk. Velké množství těchto prvků, které se objevují v 

pohádkách, lze vystopovat až do středověku a nalézt je v ságách. V pohádce Zmizela 

červeň z tváří lze najít skaldský verš ze ságy s názvem Víglundar saga. Pověsti o 

islandské nestvůře ve tvaru hada, který dlí na dně řeky Lagarfjslót a škodí místním 

obyvatelům, do značné míry připomínají mytického hada Miðgarðsorma (nom. 

Miðgarðsormr) Þórova (nom. Þórr) mocného protivníka. Vǫlsunga saga a v ní se 

vyskytující postava draka Fáfniho pak může připomínat pověsti o slimácích, kteří 

rostou se zlatem, na kterém leží.12 Těchto podobností a shod je možno nalézt tolik, že 

se mnozí badatelé ptají, zdali nelze předpokládat kontinuitu tradice mezi dobou ság a 

pozdější dobou pověstí a pohádek, a to i přesto, že by se jednalo o rozdíl několika set 

let.13 Zde bychom na tuto otázku chtěli navázat a pokusit se předpokládat, že zde jistá 

kontinuita skutečně byla. Že jak ságy a mýty, tak pohádky a pověsti, ač svým žánrem 

odlišné, vyrůstají ve skutečnosti z jednoho kulturního „jádra“, že se svými kořeny 

dotýkají, proplétají a že časová propast mezi jejich kodifikacemi nemusí nutně být 

důvodem proč je spolu nesrovnávat. Jedná se přece jen v obou případech o původně 

orálně tradované látky, které byly především vyprávěny a poslouchány, a to je jejich 

velký společný rys. Bo Almqvist zmiňuje ve svém článku, že tyto narativy jsou často tak 

podobné, že se jejich čtenáři zdá, jako by se čas v oné době mezi jejich zapsáním 

zastavil.14 V této práci se chceme tedy povětšinou věnovat tomu, co mají dané kategorie 

(zde narativy ság a mýtů a jejich mladších kolegů pohádek a pověstí) společného, raději 

než jaké jsou mezi nimi rozdíly. Zatímco odlišnosti těchto kategorií dávají vyvstat 

proměně životních podmínek v čase a různým kulturním specifikům (např. proměně 

pohanské společnosti na křesťanskou apod.), zaměření se na shodné rysy mezi 

pohádkami a mýty nám umožní prozkoumat předpokládané neměnné kulturní jádro, 

které přetrvává bez ohledu na kontext, úlohu či žánr. Jak ještě uvidíme později, hlavní 

důraz je v této práci kladen na příběh – na to, jak se narativ chová, jak působí, co 

přináší, a přesné datace a klasifikace jsou proto trochu upozaděny. Abychom ale 

uspokojili i čtenáře, kteří stojí o tyto věci, podíváme se na počátky sběru pohádek na 

Islandu, kde se již datace a klasifikace uplatnit dá. 

1.2.3. Dějiny folkloristických sběrů 

Nalijme si čistého vína (či raději čisté medoviny básnictví?): sběr pohádek na Islandu 

rozhodně nebyl jednoduchým počinem, ani badatelsky perfektně zvládnutou činností. 

Zpočátku se obyvatelé ostrova do takového činnosti vůbec nechtěli pustit. Proč taky, 

když literatura s velkým „L“ pro ně měla podobu mnohastránkových ság, zatímco 

pověsti a pohádky byly jen „báchorky a povídačky“. Již první sběratel, který vlastně 

 
12 Árnason, Mrtvému nože netřeba, úvod, s. 11. 
13 Bengt af Klinberg, „Parallels to the Selkolla“ in Daniel Sävborg, Karen Bek-Pedersen (eds.), Supernatural 
Encounters in Old Norse Literature and Tradition, Turnhout: Brepols Publishers, 2018, s. 60 - 61.   
14 Ibid, s. 60 - 61. 
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sebral několik pohádek a pověstí omylem, se o nich moc kladně nevyjadřuje: Árni 

Magnússon15 sbíral islandské rukopisy, do kterých se mu náhodou připletly i pověsti o 

Sæmundovi, nejznámějším islandském čaroději.  Jak je vidět z jeho poznámek o jedné 

pověsti, neměl o nich moc valné mínění: „Je to ve všech circumstantiis, i co se zápletky 

týče, slátanina.“16 A tak, zatímco v Evropě se díky práci bratří Grimmů (vydání jejich 

pohádek proběhlo v letech 1812-15) pomalu zvedala vlna zájmu o ústní lidovou 

slovesnost, na Islandu se představě sběru pohádek stále smáli. Až po několikáté výzvě 

od různých badatelských ústavů se v roce 1846 dva muži a přátelé rozhodli, že i tyto 

narativy je třeba zapsat a zachovat tak orální tradici: byli jimi Jón Árnason a Magnús 

Grímson.17 Bohužel nemohli intenzivně cestovat po usedlostech a zapisovat vyprávění 

sami, začali tedy především posílat po celém ostrově dopisy s žádostí o sběr. Proto taky 

ve výsledku mnohem lepší práci odvedl Konrád Maurer, který měl jakožto německý 

národopisec prostředky, zkušenosti i schopnosti potřebné ke sběratelské činnosti. 

Maurer se naučil islandský jazyk a půl roku cestoval po ostrově a intenzivně sbíral. 

Vydal pak v roce 1858 sbírku pod názvem Islandische Volkssagen der Gegenwart.18 

Právě díky jeho povzbuzování a pomoci se podařilo dále vydat i sbírku toho, co získal 

svou prací Jón Árnason. Ten v podstatě od Maurera přejal nejen členění pohádek a 

pověstí do deseti oddílů (mýty, duchové, kouzla, příroda, víra atd.), ale i přeložil 

Maurerovu sbírku (která obsahovala především pověsti o elfech, trollech a vodních 

bytostech) z němčiny do islandštiny a do své sbírky ji začlenil. Jón Árnason totiž svým 

sběrem nashromáždil ponejvíce říkadla, písně a přísloví, avšak Maurer se domníval, že 

je třeba se soustředit především na pověsti a pohádky. Roku 1862 tedy vyšel v Lipsku 

první díl sbírky islandských pověstí a pohádek, následovaný dílem druhým o dva roky 

později – a toto dvousvazkové dílo je nyní známo pod názvem Islandské pověsti a 

pohádky Jóna Árnasona.19 Dočkalo se i několika dalších vydání (dnes se nachází v šesti 

svazích) doplněných nejen o rejstřík, ale i o texty, které se do prvního svazku nevešly. 

Český překlad Ilony Gottwaldové ve sbírce s názvem Mrtvému nože netřeba čerpá 

hlavně z prvních dvou svazků, vyskytují se v něm ale i vyprávění ze třetího a čtvrtého. 

Sbírka pohádek a pověstí Jóna Árnasona se stala mezníkem v přístupu Islanďanů – od 

 
15 Árni Magnússon (1663-1730) věnoval svůj život sběru manuskriptů, které jsou nyní v podobě rozsáhlých 
sbírek rozděleny mezi univerzity v Reykjavíku a Kodani. Jeho sbírky obsahují okolo 2500 děl a nejstarší rukopisy 
sahají svým původem do začátku 12. století. Více viz článek Márva Jónssona, „Árni Magnússon: an Early-
Modern Collector of Medieval Manuscripts“, Tabularia (2015). Nebo monografie od stejného autora, Arnas 
Magnæus Philologus (1663-1739), Odense: University Press of Southern Denmark, 2012. 
16 V originálním znění: „... í öllum circumstantiis og samsetningunni vitleysa!“ Viz. Sigurður Nordal, 
Þjóðsagnabókin: sýnisbók íslenzkra þjóðsagnasafna, vol. I., Reykjavík: Almenna, 1971, s. 24; cit. z Árnason, 
Mrtvému nože netřeba, s. 12. 
17 Jón Árnason (1819-1888), nazývaný též „Islandský Grimm“, skutečně převzal mnoho od bratří Grimmů a 
navázal na ně ve způsobu zápisu i přepisu sebraných narativů. Díky jeho práci, kterou částečně sdílel se svým 
přítelem Magnúsem Grímssonem, se jeho dílo stalo islandskou klasikou a důležitým zdrojem pro komparativní 
studia v cizině.  Více viz Charles Dudley Warner (ed.), Library of the World's Best Literature: Ancient and 
Modern: A-Z, vol. 2, New York: Peale and Hill, 1896, heslo „Jón Arnason“. 
18 Tento název lze volně přeložit jako „Islandské lidové pověsti současnosti“. Konrad Maurer, Isländische 
Volkssagen der Gegenwart, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1860. 
19 Jón Árnason, Íslenzkar Þjóðsögur og Æfintýri, vol. 2, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1864. 
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té doby se do sběru ústní lidové tvořivosti vrhlo mnoho učenců a zájem skutečně 

vzrostl.  

V této práci chceme držet onu pozornost, které se po dlouhé době pohádkám a 

pověstem Islandu dostalo. Není důvod, proč by ságy a mýty měly být vyzdvihovány a 

pohádky zavrhovány jako báchorky. Vycházíme-li z toho, že byly původně orálně 

tradovány a sdílejí spolu tedy do určité míry kořeny, mohou nám pomoci osvětlit sebe 

navzájem. Mnohé pohádky mohou rozvést motivy ze ság, a naopak mnohé mýty a ságy 

mohou ukázat, že motiv v dané pohádce je v kultuře Islandu a starého Severu 

prominentní a důležitý. Přesto je třeba mít na paměti, že jak jsme viděli výše, zápis a 

vůbec celý proces sběru těchto látek nebyl ideální, že některé příběhy byly sepsány v 

němčině a pak přeloženy do islandštiny apod. Svou roli taktéž hraje jazyk a styl.20 Jón 

Árnason sebrané texty, přestože nejdřív vůbec nechtěl, nakonec musel upravit, aby se 

vůbec daly číst – a tak vynechal např. rodokmeny (typické právě pro ságy), upravil rody 

a časy, přidal "pohádkové" větné formule a učinil mnohé další korekce. Rozhodně se 

tedy nejedná o neupravený text, o záznam lidového stylu vyprávění příběhů z Islandu, 

nýbrž o výtvor sběratele pohádek. Proto pro nás nebude zaměření na text samotný a 

jeho lingvistický rozbor primární – ostatně text pohádky Tulení kůže je velmi krátký a 

pro komplexní a podrobný jazykový rozbor tedy neposkytuje dost materiálu. Překladu 

a poukazům na zajímavá slova či slovní spojení se nevyhneme, o co nám však 

především půjde bude ona zpráva „za textem“. Musíme mít neustále na paměti, že se 

jedná o orálně tradovaný příběh, který cestoval po ostrově, proměňoval se s každým 

vyprávěním, až jedna jeho verze byla zapsána, upravena ke čtení a zařazena do sbírky. 

Nejedná se tedy o kodifikovanou jedinou a přesnou verzi dané pohádky, nýbrž zápis 

jedné z jejích verzí.21 Je to ovšem to jediné, co máme k dispozici a s čím můžeme 

pracovat. Proto tento text doplníme nejen několika variantami z jiných oblastí, nýbrž i 

o ságy a mýty. Dále provedeme několik různých druhů analýz, aby tento strohý a krátký 

text mohl skutečně obživnout před našima očima a žít, měnit se, plout stejně jako plul 

tehdy od stavení ke stavení, od člověka k člověku, když byl kdysi dávno tradován.  

  

 
20 V německé sbírce Isländische Volkssagen der Gegenwart se pověsti o tuleních bytostech vyskytují, včetně o 
něco kratší verze naší pohádky o Tulení ženě.  Jón Árnason tedy z této německé sbírky mohl čerpat, avšak 
zřejmě měl i své vlastní zdroje, neboť uvádí i některé věci navíc: např. verš pronesený Tulení ženou při jejím 
odchodu do moře. Přesný popis rozdílností mezi texty sbírky islandské a německé bude uveden až po 
představení primárního textu a děje. Viz Maurer, Isländische Volkssagen der Gegenwart, s. 172-3. 
21 V akademickém jazyce by zde šlo využít pojmů syžetu, invariantu a pantotypu (přičemž označení syžet je 
užíváno především v ruské akademické tradici). Syžet představuje schématickou podobu narativu, „platónskou 
ideu“ daného příběhu, který je pak realizován, tj. vyprávěn v jednotlivých variantách. Dáme-li dohromady 
všechny tyto jednotlivé varianty, tj. konkrétní performance příběhu, pak průsečík shodných prvků všech těchto 
variant je označován termínem invariant. Pantotyp naopak představuje všechno toho, co se v daném syžetu 
skrze jeho varianty může vyskytnout. Více viz Jiří Dynda, Svjatogor: smrt a iniciace staroruského bohatýra, 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, s. 40-44. 
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2. TEXT POHÁDKY, JEJÍ PŘEKLAD, JEDNOTLIVÉ VERZE, 

TYPOLOGICKÉ ZAŘAZENÍ A DOSAVADNÍ VÝKLADY 

2.1. PŮVODNÍ TEXT A JEHO PŘEKLAD 

Text naší pohádky byl do češtiny přeložen Ilonou Gottwaldovou a vyšel v rámci sbírky 

islandských pohádek a pověstí Mrtvému nože netřeba v roce 2008. V této práci byl 

vlastnímu překladu z původního znění věnován čas ze dvou důvodů: zaprvé proto, 

abychom si mohli ověřit kvalitu překladu, který se v českém vydání nachází. Druhým 

velice důležitým důvodem pak byla snaha o hlubší uchopení textu na lingvisticko-

sémantické úrovni – některá slova s sebou nesou odstíny a významy, které jednoduše 

přeložit nelze, avšak rodilý mluvčí je při čtení či vyprávění textu vnímá. V rámci 

vlastního překladu je proto v textu přidaný komentář právě k takovým zajímavým či 

mnohoznačným slovům, jejichž šíře sémantického pole se dále určitým způsobem 

odráží v následujících analýzách. Ostatní slova běžnějšího typu a gramatické struktury 

nejsou nijak komentovány – většina textu je přeložena shodně s překladem ze sbírky, 

neboť je dostatečně precizní. 

DÝRASÖGUR: Selshamurinn. (Séra Skúli Gíslason, eptir sögn úr Mýrdal.) 

Einn sinni var maður nokkur austur í Mýrdal, sem gekk hjá klettum við sjó fram að 

morgni dags fyrir fótaferð; hann kom að hellisdyrum einum; heyrði hann glaum og 

danslæti inn í hellinn, en sá mjög marga selshami fyrir utan. Hann tók einn 

selshaminn með sér, bar hann heim, og læsti hann ofan í kistu. Um daginn nokkru 

seinna kom hann aptur að hellisdyrunum; sat þar þá úngleg kona og lagleg; var hún 

allsber og grét mjög. þetta var selurinn, er átti haminn, er maðurinn tók. Maðurinn 

lét stúlkuna fá föt, huggaði hana, og tók hana heim með sér. Var hún honum fylgisöm, 

en feldi skap sitt miður við aðra. Opt sat hún samt og horfði út á sjóinn. Eptir nokkuru 

tíma fékk maðurinn hennar, og fór vel á með þeim, og varð barna auðið. Haminn 

geymdi bóndi alt af læstan niður í kistu, og hafði lykilinn á sér, hvert sem hann fór. 

Eptir mörg ár reri hann eitt sinn, og gleymdi lyklinum heima undir koddabrún sinni. 

Aðrir segja, að bóndi hafi fariö með heimamönnum sínum til jólatíða, en kona hans 

hafi verið lasin og ekki getað farið með honum; hafi honum gleymzt að taka lykilinn 

úr vasanum á hverndagsfötum sínum, þegar hann hafði fataskipti; en þegar hann 

kom heim aptur, var kistan opin, konan og hamurinn horfinn. Hafði hún tekið 

lykilinn, og forvitnazt í kistuna, og fundið þar haminn; gat hún þá ekki staðizt 

freistínguna, kvaddi börn sín, fór í haminn og steyptist í sjóinn. Aður en konan steypti 

sér í sjóinn, er sagt hún hafi mælt þetta fyrir munni sér:  

„Mér er um og ó,  

eg á sjö börn í sjó,  

og sjö börn á landi."  

Sagt, er að manninum féllist mjög um þetta. þegar maðurinn reri síðan til fiskjar, var 

selur opt að sveima í kringum skip hans, og var eins og tár rynnu af augum hans. 

Mjög var hann aflasæll upp frá þessu, og ýms höpp báru upp á fjörur hans. Opt sáu 
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menn það, að þegar börn þeirra hjóna geingu með sjávarströndinni, synti þar selur 

fyrir framan í sjónum, jafnframt sem þau geingu á landi eða í fjörunni, og kastaði 

upp til þeirra marglitum fiskum og fallegum skeljum. En aldrei kom móðir þeirra 

aptur á land.  

Poznámnka: Dr. Mauer, sem einnig hefir tekið þessa sögu eptir frásögn séra Bjarnar 

þorlákssonar á Höskuldsstöðum, ber hana saman við sögur, sem gánga á þýzkalandi 

af „Schwanjungfrauen" (svanmeyum). 

Příběhy o zvířatech: Tulení kůže. Pan Skúli Gíslason, slyšeno od něj, podle příběhu 

z Myrdalu. 

Byl jednou jeden22 muž,23 který pocházel z východu, z vesnice Mýrdal. Tento muž šel 

časně z rána24 podél skal na pobřeží moře, až přišel ke dveřím jeskyně, ze kterých slyšel 

hluk25 a zvuky tance. Před jeskyní pak viděl mnoho tuleních kůží. Vzal jednu tuto kůži 

a odnesl si ji domů, kde ji zamknul26 do truhly.27 Za několik dní přišel zpět před vchod 

do jeskyně, před kterým seděla mladá a krásná žena. Byla nahá a usedavě plakala. Byla 

to tulenice, jejíž byla ta kůže, kterou muž sebral. Muž nechal dívku postavit se na nohy, 

objal ji a odvedl si ji k sobě domů.  

Byla mi věrnou družkou28, ale svou povahou29 vycházela s ostatními hůře. Často seděla 

sama a dívala se směrem ven na moře. Po nějakém čase si ji muž vzal, měli se dobře a 

 
22 Einn sinni – doslova bychom řekli „jednoho času“, ve smyslu že se jednou něco událo. Složením slov tomu 
podobná pohádková fráze je například anglické „once upon a time“. Z našeho prostředí je pak nejblíže nejspíš 
„byl jednou jeden..“, což používáme i v našem překladu. 
23 V textu se vyskytuje dvojí označení našeho mužského protagonisty: obecné maður – muž a dále  bóndi  
(oboje subst. m.), což znamená i manžel. V překladu však užívám pouze označení muž a držím ho v celém textu, 
přestože v původní verzi se bóndi a obecné maður střídají: ve chvíli, kdy text hovoří o muži v době, kdy je se 
svou tulení ženou, nacházíme výraz pro manžela, v ostatních případech (tj. než si ženu vezme a poté, co ji ztratí) 
se vyskytuje termín muž. Tímto jemným rozdílem v užití toho či onoho slova je v textu vykreslena hranice jejich 
svazku. 
24 Að morgni dags fyrir fótaferð - z rána dne, časně, ještě než se vstává z postele. 
25 Glamr, starosev. glaumr (subst. m) – veselý tartas, slýchaný především v kontextu hostiny. 
26 Læsa (vb) – zavřít, zamknout, izolovat, uzavřít něco. U zvířat a kořisti pak ve významu sevřít, probodnout 
drápy. 
27 Kista (subst. f) – běžný výraz pro truhlu, poměrně starý dle výskytu v poezii, ačkoliv nepůvodní. Pochází 
z proto-indoevropského kista, které stejně jako latinské cista nese význam proutěný koš/truhla. Zajímavé je, že 
může v určitém kontextu sloužit též jako výraz pro rakev, běžně v kompozitu lík-kista, avšak též nekompozitně 
ve spojení se slovesem ležet. Nejspíš se nejedná o neobvyklý druhý význam, neboť se vyskytuje též ve velšské 
spojení cist faen - kamenná rakev. 
28 Kompozitní adjektivum fylgisamr nese význam věrného druha, pomocníka či následovníka, což se odvozuje 
od substantiv fylgi (n) a fylgð (f) znamenají pomoc, podporu, vedení, následování. Sloveso fylgja v prvním 
významu znamená následovat, v původním protogermánském významu pravděpodobně fungovalo ve smyslu jít 
s někým, za někým, následovat, oddaně doprovázet (full-gan, anglicky full going, tj. „naplno“, zcela a úplně jít, 
následovat celou svou bytostí). Od toho se pak až metaforicky odvodil onen význam pomoci, podpory a další 
mnohé sémantické odstíny. Pro nás je zde zajímavá návaznost tohoto slovesa na odvozené substantivum fylgja 
(f), které je užíváno pro druh nadpřirozené ženské ochranné bytosti spojené s důležitými milníky lidského života 
– se smrtí a zrozením. Jistou spojitost má též s osudem. Více o tomto konceptu se dozvíme později. 
29 Substantivum skap (n) má v prvním řadě význam tvar, forma. Dále označuje stav, podmínky či okolnosti věci, 
v rámci čehož je často užíváné pro stav mysli a od toho odvozeně pro náladu, rozpoložení. V plurálu pak sköp 
znamená též osud: sloveso skapa znamená ve slabé formě dát tvar, podobu, v silné formě pak vyjadřuje 
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narodily se jim děti.30 Kůži měl31 muž zavřenou dole v truhle a klíč měl u sebe kamkoliv 

šel. Po mnoha letech vyjel jednou na moře a klíč zůstal doma pod okrajem jeho 

polštářem. Jiní říkají, že muž odjel se svými čeledíny na vánoční mši32, ale jeho ženě 

nebylo dobře33, a tak s ním nejela. A tak si muž zapomněl vzít klíč z kapsy svých 

každodenních šatů, když se šel převléknout. Když muž poté přišel domů, byla truhla 

otevřená a žena a kůže byly pryč. Žena vzala klíč, prozkoumala truhlu a našla tam kůži. 

Nebyla schopna odolat pokušení,34 rozloučila se se svými dětmi, vklouzla do kůže a 

ponořila se do moře. Ještě, než se žena ponořila do moře, vyslovila tyto verše ze svých 

úst: 

„Smutno, teskno je mi 

Sedm dětí mám v moři, 

A sedm dětí na souši.“35 

Říká se, že muže se to velmi dotklo. Když poté vyjíždělo na ryby, často plaval okolo jeho 

lodi tuleň, a z jeho očí proudily slzy. Od té chvíle měl muž v rybaření štěstí a mnoho 

štěstí vešlo též do jeho života. Často vídali lidé, jak jeho děti jdou podél pobřeží a jak 

tam plave tuleň podél moře. Plaval prý i nedaleko dětí, které šly po břehu, a házel jim 

z vody barevné ryby a krásné mušle. Nikdy se však již matka jejich nevrátila zpět na 

zem. 

Poznámka: Dr. Mauer vzal tento příběh z vyprávění pana Bjarna Þorlákssona 

z Höskuldsstaðir. Spojuje ho s příběhy, které se v Německu vypráví jako pověsti o 

labutích ženách.36 

 
tvoření, uspořádávání. Oboje tedy indikuje tvořivou sílu, která dává věcem tvar, uspořádává je podle jistého 
principu. Svět je takto tvořen a uspořádáván, stejně jako lidský život a cesta každého jednotlivce. Tento význam 
je pro nás zajímavý především ve spojení s předchozím termínem fylgja – vidíme, že oba dva jistým způsobem 
v určité významové rovině souvisí s osudem. 
30 Sloveso auðna znamená osudem určit, rozhodnout, předurčit.  Přesný překlad textu by tedy měl být: „tehdy 
jim připadlo mít děti“ či „v tu chvíli jim osud určil mít děti“, což je významově poněkud „sytější“ či „plnější“ než 
pouhé „a měli děti“. 
31 Sloveso geyma znamená držet, hlídat, sledovat, hlídat, starat se o něco – muž tedy nejen měl kůži v truhle, 
nýbrž ji tam měl obezřetně uschovanou. 
32 Jóla-tíð (f) je kompozitum užíváné pro Vánoční křesťanskou bohoslužbu.  
33 Adjektivum lasinn znamená zchátralý, polo-rozpadlý, napůl zlomený. Časté užití je též ve smyslu „není mi 
dobře“, což je případ i našeho textu.  Rozhodně však stojí za povšimnutí i první význam slova a jeho užití 
polovičatosti – právě ono „napůl“ velmi pěkně koresponduje s Tulení ženou, která je jen napůl člověk.  
34 První část Spojení staðizt freistínguna, odvozená od slovesa standa (stát), by se doslova dala přeložit jako vy-
stát, pře-stát. Druhé slovo vychází ze slovesa freista – zkoušet, pokoušet obecně, úžeji pak zkoušet 
v náboženském slova smyslu (viz např. Hávamál, 26). 
35 Jan Kozák, osobní sdělení a pomoc s překladem verše, 15. 4. 2020. 
36 V rámci přesnosti je třeba uvést jediný rozdíl našeho islandského textu od toho, který se vyskytuje v německé 
sbírce Konráda Maurera z roku 1860. Mauer v rámci kategorie bajných vodních tvorů a příšer nejprve popisuje 
to, co se říká o tuleních: tzv. „tulení matka“ byla v dávných dobách považována za jednu z mnoha podivných 
islandských příšer.  V řece Lagarfljót na východě by se prý kromě jiných vodních strašidel měla vyskytovat i ona 
popisovaná tulení bytost. Maurer dále uvádí pověsti a typické rysy, které se vyskytují i islandském textu: 
charakterizuje tyto bytosti jako napůl lidské, načež uvádí příběh o utopených faraonových lidech, ze kterých se 
v Rudém moři stala napůl lidská a napůl tulení rasa. Zmiňuje tulení kůži a periodické návraty tuleních bytostí na 
souš během svatojánské noci, které jsou spojené s lidskou podobou, zpěvem a tancem. Uvádí možnost kůži 
sebrat a zabránit tak dané bytosti změnit se zpět v tuleně. Následuje zkrácená verze pohádky s několika 
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2.2. STRUČNĚ O DALŠÍCH VERZÍCH  

Jak jsme již zmínili výše, využijeme i jiné verze pohádky Tulení kůže z dalších zemí. 

Podle Alana Bruforda je Tulení žena – jakožto pohádkový topos – rozšířena všude tam, 

kde se vyskytuje tuleň kuželozubý (ang. grey seal), tedy na obou pobřežích severního 

Atlantského oceánu.37 Jedná se tedy o oblasti Skandinávie, Islandu, Skotské Vysočiny, 

Orknejí, Shetlandů, Faerských ostrovů, Dánska a Irska. Přesto je však důležité nejprve 

říci, že v této práci bohužel není prostor pro úplnou a vyčerpávající komparativní 

analýzu všech dostupných historických verzí této pohádky, ačkoliv by to bylo jistě 

plodné a zábavné téma. Každá kulturní oblast na severu naší zeměkoule, která se 

potýká s tuleni, má totiž pro tulení lid své označení a s ním i spojené tradované příběhy: 

dočíst se můžeme např. o britské selkie/silkie, faerské kópakonan, inuitské sedně či o 

orknejském rodu s názvem finnfolk. Je tedy zřejmé, že narativů o tuleních ženách, 

mužích, dětech a kůžích existuje velmi mnoho. Právě tato šíře záběru vedla v této práci 

k nutnému zúžení a zaměření se na pohádku islandskou, avšak s možným přihlédnutím 

k verzím ostatním. Neboť je jedním z předpokladů této práce, že jednotlivé verze, ač 

geografickým umístěním odlišné, jsou si navzájem příbuzné.38 Ponechejme stranou 

otázku přenosu motivu a jeho původního epicentra – pro náš rozbor tato data nejsou 

nutná. Důležitá naopak je motivická a strukturální podobnost, kterou jednotlivé verze 

sdílejí. Jak píše Bo Almqvist ve svém článku: „…The fact is that many minor motifs and 

traits within the story vary in a way that is not haphazard, but rather to be compared 

to the manner in which colours overlap and blend into each other in a spectrum."39 

Psychologická analýza, jak uvidíme později, materiál z různých verzí využívá a tento 

krok i řádně metodologicky uchopuje. V tuto chvíli tedy pro naši práci bohatě postačí, 

představíme-li si zde několik dobře doložených verzí pohádky, které budeme mít „v 

záloze“ právě pro pozdější analýzu islandského textu. Všechny tyto verze byly vybrány 

jako vzorek tak, aby pokrývaly různé oblasti a zároveň obsahovaly podobné prvky, které 

považujeme v našem islandském textu za zásadní: 

1. Představa, že existuje zvláštní rasa či rod mořských bytostí, kteří mají v moři 

podobu tuleně, avšak zároveň jsou i schopni svou tulení podobu „svléknout“ jako 

tulení kůži a vstoupit na zem v podobě člověka.  

2. Děj obsahující setkání příslušníka tohoto tuleního rodu s člověkem (často rybářem 

či osamělým mužem, jsou však i verze, kde jsou pohlaví invertovaná), které časem 

vyústí v jejich sňatek a/nebo zplození potomků.  

3. Přitažlivost magického (někdy až nebezpečného) rázu, kterou je tulení bytost v 

lidské podobě charakterizována. 

 
odlišnostmi: Maurer jmenuje přesný počet dvou dětí a časový údaj tří let, kdy je pár v manželství. Zmiňuje klíč, 
truhlu i Vánoční mši. V závěru pouze neuvádí štěstí opuštěného muže, avšak kontakt mezi tuleňem a jeho 
lidskými potomky popisuje stejně. Poznámku o možném srovnání motivu Tulení ženy s německými pověstmi o 
labutích ženách přebírá Jón Árnasson od Maurera. Viz Maurer, Isländische Volkssagen der Gegenwart, s. 172-3. 
37 Alan Bruford, „A Note on the Folktale Evidence“ in R. J. Berry and H. N. Firth (eds.), The People of Orkney, 
Kirkwall: Orkney Press, 1986, s. 171-74. 
38 Více viz Bo Almqvist, „Of Mermaids and Marriages, Seamus Heaney’s 'Maighdean Mara' and Nuala Ní 
Dhomhnaill’s 'an Mhaighdean Mhara' in the Light of Folk Tradition“, in Béaloideas 58 (1990). 
39 Ibid, s. 8. 
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4. Kouzelný objekt tulení kůže, který – je-li před jejím vlastníkem schován – mu 

zabraňuje vrátit se do moře. 

5. Objevení tohoto kouzelného předmětu – kůže – a to za specifických okolností 

(často v tom hrají roli potomci), což dále vede k ukončení děje v podobě návratu 

tulení bytosti do svého původního světa. Návrat je velmi často navíc doplněn o 

informaci, že tulení bytost se navrací ke svému původnímu 

partnerovi/příbuznému, ke kterému byla dříve uvázána. Častý je též zármutek 

tulení bytosti při tomto návratu. 

6. Ne vždy, avšak více než jednou se objevuje i jakási odlišnost potomků, kteří vzešli 

ze spojení člověka a tulení bytosti, a která je dále v rodu tradována: výjimečná 

schopnost (např. při lovu či na moři), fyzický znak (prsty spojené blánou) či 

rodové tabu (nemožnost lovit tuleně). 

Jednotlivé verze podle kulturních a geografických oblastí lze stručně představit skrze 

podobnosti/rozdílnosti od naší verze z Islandu. Seřazeny jsou od nejpodobnějších po 

nejvíce motivicky vzdálené: 

The Mermaid Wife, Shetlandy: totožný děj (i detaily) s verzí z Islandu.40 

The Silkie Wife, Shetlandy a Orkneje: opět verze velmi podobná islandské, jediný rozdíl 

je, že zde větší roli hraje tulení partner, který své tulení družce aktivně pomůže k 

návratu do jejího mořského světa.41 

Tom Moore and the Seal Woman, Irsko: příběh taktéž velmi podobný předchozím, jen 

detailnější – obsahuje jméno mužského hrdiny, zmínku onoho tabu zabíjení tuleňů, 

dědičný znak rodu vzešlého z jejich svazku.42 

The Lady of Gollerus, Irsko: obdobně rozvitý příběh jako předchozí zmíněný, navíc se 

zajímavými detaily – obsahuje např. zmínku o otci Tulení ženy.43 

Herman Perk and the Seal, Shetlandy a Orkneje: tento příběh se na první pohled 

poněkud odlišuje od těch ostatních. Popisuje představu, že ugrofinští obyvatelé 

arktické oblasti Laponska občas navštěvovali Shetlandské a Orknejské ostrovy v 

podobě tuleňů. V tomto vyprávění lidský hrdina pomůže zachránit tulení bytost tím, že 

jejímu partnerovi vrátí její kůži a tím jí umožní opět obývat mořský svět. Na oplátku 

její tulení druh přenese muže na jeho ostrov. Více o spojitosti s kulturní oblastí 

současného Finska si povíme později v analytické části, prozatím stačí vědět, že toto 

spojení existuje.44 

  

 
40 C. J. T., Folk-Lore and Legends: Scotland, London: W. W. Gibbings, 1889, s. 86-88. 
41 Patrick Kennedy (ed.), Legendary Fictions of the Irish Celts, London: Macmillan and Company, 1866, s. 122-24. 
42 Jeremiah Curtin, Tales of Fairies and of the Ghost World Collected from Oral Tradition in South-West Munster, 
Boston: Little, Brown, and Company, 1895, s. 150-54. 
43 Thomas Crofton Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, vol. 2, London: John Murray, 
1828, s. 3-13. 
44 John Nicolson, Some Folk-Tales and Legends of Shetland, Edinburgh: Thomas Allan and Sons, 1920, s. 62-63. 

http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PA122#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=5NpZAAAAMAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=5NpZAAAAMAAJ&pg=PA150#v=onepage&q&f=false
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2.3. TYPOLOGICKÉ ZAŘAZENÍ 

V této části se podíváme na to, do jakých typologií a klasifikací je náš narativ zařazován 

badateli.45 Mělo by nám to pomoci představit si lépe umístění Tulení ženy jakožto 

toposu v síti vztahů s jinými motivicky příbuznými příběhy, tj. uvědomit si její 

přináležitost k širší lidové tradici, k podhoubí příběhů a představ, ze kterého pak 

jednotlivé mýty, pohádky a příběhy vyrůstají. Tento proces zmapovaní klasifikace by – 

stejně jako klasifikace samotná – neměl být samoúčelný, nýbrž by měl být nástrojem k 

hlubšímu porozumění danému narativu či jeho jednotlivých motivů. Veškerá 

následující typologická označení jsou z Motif-Indexu folklorních motivů Stith-

Thompsona.46 Jakékoliv jiné klasifikace z ostatních katalogů budou vždy zřetelně 

vyznačeny. 

Vezmeme-li úplně nejširší záběr, pak lze naprosto obecně říci, že celosvětově existují 

představy o přeměně člověka ve zvíře. Na této více nespecifikované úrovni existuje 

podtyp zvaný „marriage to animal in human form“, který se vyskytuje téměř po celém 

světě. V badatelských typologiích a klasifikacích je znám pod označením B650.  Velmi 

často jsou to tzv. „animal bride“, zvířecí nevěsty, ženské nadpřirozené bytosti, které 

mohou mít podobu lidskou i zvířecí a v určité fázi příběhu si berou za muže smrtelníka. 

Vyskytují se v Evropě, na Blízkém východě, v Indii, Číně, Japonsku, Indonésii, Austrálii 

i Americe. 

Postupme nyní o krok blíž a specifikujme ono zvíře na zvíře mořské – takové narativy 

se pochopitelně budou vykytovat v zemích, které se stýkají s mořem či oceánem. Do 

této kategorie by nám spadly nejrůznější proměny v ryby, velryby, hady, a právě i 

tuleně. Příběhy o člověku, který nabírá podoby tuleně, nebo jiného mořského zvířete 

jsou sice dominantní v zemích severního moře, ale vyskytují se opět po celém světě. V 

katalozích tedy můžeme najít tuto transformaci pod označením D327.2 „Seal becomes 

person“. Existuje též kategorie B601.18, „Marriage to seal“, což by mohlo vypovídat o 

četnosti motivu Tulení ženy jakožto nevěsty. Příběhy o tuleních ženách, jejich kůžích a 

spojení se se smrtelníky jsou pak typické pro Skandinávii,47 Island, Skotskou vysočinu, 

Orkneje, Shetlandy, Faerské ostrovy, Dánsko a Irsko.48 O spřízněnosti lidského a 

 
45 Vycházím z článku Gregoryho Darwina „On Mermaids, Meroveus, and Mélusine“ s. 123 – 124, ve kterém je 
základní typologizace shrnuta. 
46 Stith Thompson, Motif-index of folk-literature: a Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Myths, Fables, Mediaeval Romances etc., Bloomington: Indiana University Press, 1960. 
47 „Christiansen locates this tale within the coastal regions of northern Norway, areas marked by frequent 
exchange with other maritime cultures (1958, 8–9). Further attested in Sweden, where Bengt af Klintberg 
classifies it as F51, ‘water spirit retrieves hidden fish guise’ (Klintberg 2010, 117). Darwin, „On Mermaids, 
Meroveus, and Mélusine“, s. 123-4. Dále viz. Reidar Thorolf Christiansen, The Migratory Legends, Helsinki: 
Academia Scientiarum Fennica, 1958, nebo Bengt af Klintberg, The Types of the Swedish Folk Legend, Helsinki: 
Academia Scienctiarum Fennica, 2010. 
48 Především v oblasti Gaeltacht, Donegal, Mayo, Kerry, Galway. Almqvist, „Of Mermaids and Marriages“, s. 4–
7. V irsku je pověst rozšířena mnohonásobně více než jinde, existují stovky zaznamenaných verzí. Darwin, „On 
Mermaids, Meroveus, and Mélusine“, s. 124. 
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tuleního rodu též vypovídá i představa již zmiňovaná v úvodu práce: „Human beings 

descended from seals“ katalogizováno pod označením B631.2.49  

Zároveň je důležité zmínit, že existuje obecná představa o přeměně člověka ve zvíře 

skrze „kůži“/ „roucho“.50 V rámci kategorie „animal bride“ je velice častou součástí 

právě moment ukradení této kůže či roucha, což umožní smrtelníkovi donutit danou 

bytost ke sňatku, neboť se nemůže proměnit bez něj. Katalogizován je obecně jako D721 

„Disenchantment by removing skin or covering“, konkrétní tulení kůže pak jako 

„magical seal skin“ pod označením D1025.9. Skrze motiv tohoto roucha by pak bylo 

možné spojit Tulení ženu s tzv. „swan maidens“ D361.1.,51 labutími ženami, které jsou 

známé především z keltského kulturního prostoru, ale vyskytují se též ve staroseverské 

literatuře.52 Strukturálně jsou oba typy narativů o těchto ženách příbuzné a v 

klasifikačních schématech je lze najít pod označením C31.10 „Tabu: giving garmet back 

to supernatural (divine) wife“. Je na místě se domnívat, že tyto narativy vychází z jedné 

prapůvodní představy o sňatku člověka s bytostí z Jiného světa, která ho později 

opouští.53 Dr. Andrew Jennings však ve své přednášce „The Finnfolk“ z roku 2010 

uvedl, že ačkoliv migrační pověst o Tulení ženě nejspíše původem vychází z představ 

keltské kultury, transformace v tuleně (a ne v labuť či jiného ptáka) je pravděpodobně 

ryze skandinávskou úpravou.54  

2.4. JIŽ EXISTUJÍCÍ INTERPRETACE TULENÍ ŽENY 

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, kde všude a v jaké podobě se motiv Tulení 

ženy a její kůže může vyskytovat. Nemělo by tudíž být překvapením, že se tento příběh 

dočkal i několika badatelských rozborů a interpretací. Pro naši práci je užitečné si 

objasnit i tento akademický kontext, neboť nám pomůže vymezit naši vlastní pozici. 

Studií o vodních ženských bytostech, mezi které patří kromě naší Tulení ženy třeba i 

mořské panny aj., je mnoho. Jedná se často o kratší články vypočítávající podobnosti 

či rozdílnosti mezi jednotlivými verzemi, jejichž cílem je zmapovat tento folklorní 

terén. Mnoho z nich poskytuje pěkný úvod do problematiky, a kromě obecného 

přehledu nabízí i zajímavé vhledy, s většinou z nich zde tedy nějakým způsobem 

pracuji. Ty práce, které se snaží motiv Tulení ženy interpretovat, tj. převést ho do nám 

srozumitelné řeči, tak však činí téměř výhradně skrze pohlaví a sexualitu. Opět se 

nejedná o nic překvapivého – v našem narativu sexualita, pohlaví, svatba a potomstvo 

 
49 V rámci klasifikace je nutno uvést již zmiňovaný Christansenův katalog The Migratory Legends, ve kterém je 
pak konkrétně "The Seal Woman" typologizována jako ML 4080. Tento katalog zde však nepoužíváme. Viz. 
Christiansen, The Migratory Legends. 
50 Ve staroseverštině hamr - více k tématu roucha a kůže se dozvíme později v rámci analýzy. 
51 Nebo také označení F302.4.2. „Fairy comes into man's power when he steals her wings“ či K1335 „Seduction 
(or wooing) by stealing clothes of bathing girl.“ 
52 Více viz Patricia Monaghan, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, New York: Facts on File, 2004, 
s. 434. 
53 Dáithí Ó hÓgain, Myth, Legend and Romance: An Encyclopaedia of the Irish Folk Tradition, Prentice Hall Press, 
1991, s. 187. 
54 Viz text veřejné přednášky s názvem "The Finnfolk", kterou Dr. Andrew Jennings přednesl v prostoru 
Shetlandského Muzea, 25. 3. 2010. Navštíveno 2. 3. 2020 na stránce https://www.uhi.ac.uk/en/research-
enterprise/cultural/institute-for-northern-studies/research/conferences/previous-conferences-/the-finnfolk/ 
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skutečně hraje svou roli. Badatelé proto skrze tento pohled velmi často nahlíží na 

Tulení ženu jako na příběh varující, ukazující posluchačům „jak se to nemá dělat“. Jak 

píše Gregory Darwin ve svém článku „On Mermaids, Merevous and Mélusine“: 

„The legend lends itself to being read as a cautionary tale, warning against the socially 

disruptive potential of exogamy or unbridled sexual desire; as an outline of proper and 

improper marital conduct; as a wish-fulfilment fantasy for individuals within 

unsatisfying marriages; or as presenting anxieties concerning sex and sexual 

performance.“55  

Podobné interpretace nejsou špatné, pouze moc úzké a jednostranně zaměřené. Proto 

se pokusíme podívat na problematiku i z jiného úhlu - nejlépe ze všech možných 

dostupných úhlů, abychom dostali komplexní obraz. Sexualita a pohlaví tudíž nebudou 

z rozboru vynechány, avšak budou jen jednou z mnoha úrovní narativu, na které se 

spolu podíváme. 

3. METODOLOGIE – PŘÍSTUP K MÝTU 

3.1. ORALITA A JEJÍ VÝZNAM 

Již jsme zmiňovali výše, že jedním z hlavních společných rysů mýtů, ság, pohádek a 

pověstí je jejich tzv. oralita. To znamená, že tyto typy narativů jsou ve své původní 

formě určeny k přednesu – orální tradování je jejich výchozí modus fungování a jako 

takový jim vtiskává určité rysy, které se s oralitou pojí. Tyto narativy již samy o sobě 

mají různou míru fixovanosti a zároveň v průběhu dějin dostávají též psanou podobu. 

I po zapsání jsou však dále ústně tradovány, rozvíjeny, znovu zapisovány atd. 

Předpoklad, se kterým se zde pokoušíme pracovat, je ten, že i přes tento poměrně 

komplikovaný proces v nich do jisté míry určité rysy ústního předávání zůstávají. 

Jedním z nich by pak byl koncept „úplnosti“ či „totality“, který rozpracoval James Miles 

Foley pod názvem teorie imanentní tradice.56 Orálně tradované příběhy jsou podle něj 

v kultuře vždy imanentně přítomny, a to jako celek. Žádný narativ tedy nelze číst 

samostatně, bez kontextu ostatních, pro pochopení jednoho je potřeba brát v potaz 

celou tradici.57 Mýtus by tedy za těchto předpokladů fungoval podobně jako symbol ve 

strukturálních teoriích: jeho význam je určován sítí vztahů, ve kterých je zakotven. 

Veškeré pro kulturu podstatné mýty jsou tedy neustále přítomné v myslích jejích členů, 

 
55 Darwin, „On Mermaids, Meroveus, and Mélusine“, s. 124. 
56 Foley navazuje na teorii orálních formulí A. B. Lorda, který používá pro ilustraci ruskou epiku, na které je to 
dobře vidět: každé jednotlivé vyprávění příběhu či zpěv písně (čili každá jednotlivá performance) je 
znovuobjevováním daného mytického motivu, a to s pomocí improvizace performera, který v danou chvíli 
skládá text z ustálených formulí, polotovarů a dalších prostředků.  Skládá je do sekvencí epizod tvořícíh narativ, 
plynoucích pokud možno podle tradičních schémat. Viz John Miles Foley, The Singer of Tales in Performance, 
Indiana University Press, 1995. Dále pak Albert Bates Lord, The Singer of Tales, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1964. 
57 Viz. též Gísli Sigurdsson, The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition: A Discourse on Method, Cambridge, 
Mass., London: Milman Parry Collection of Oral Literature, 2004, s. 45n. O fungování těchto tradičních 
folklorních systémů jako o „síti“ též viz předmluva „Průvodce Kalevalou pro laiky“ od Markéty Hejkalové v díle 
Eliase Lönnrota, Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě, přel. Jan Čermák, 
Praha: Academia, 2014. 
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připravené vyplout na povrch vědomí vždy, když určitý znak rozvíří příslušné procesy 

asociace. Začne-li někdo vyprávět určitý příběh, pak se okolo jeho motivů, symbolů a 

postav hned začnou tvořit návaznosti na příběhy další, jako puzzle se okolo jednoho 

mýtu (tj. jednoho dílku) začnou skládat další, dokud mozaika není téměř úplná, tj. 

smyslu-plná. V této práci bychom rádi drželi tuto imanentní přítomnost mýtů, ze které 

vyplývá důraz právě na onu síť vztahů a kontext daného mytického motivu. Jinými 

slovy: Tulení žena nemůže být pochopena sama osobě, nýbrž vyžaduje kontext jiných 

dobových i historicky starších představ.  

3.2. POJETÍ MÝTU  

Než však přistoupíme k samotným analýzám, je ještě třeba vyjasnit naši výchozí pozici 

k pojetí mýtu a pohádky, neboť tyto pojmy zde padly již mnohokrát, ale každý si pod 

nimi může představovat něco trochu jiného. Ano, pokusíme zde o definici těchto 

pojmů, avšak jen do takové míry, aby sloužila účelu této práce (nikoliv proto, abychom 

vyčerpávajícím způsobem a úplně definovali to, co se badatelé snaží definovat již od 

dob vzniku oboru religionistiky).  

Vzhledem ke zvolené látce, metodě a kontextu bádání této práce je definice našeho 

mýtu v první řadě založena na jeho interních kritériích. To znamená, že je pro nás 

rozhodující motivická a strukturální stránka mýtu (jeho obrazy, symboly, postavy aj., 

které se v něm vyskytují).58 Nehodláme tedy věnovat převelký prostor tomu, co je 

pohádka, co legenda či pověst, co sága a co mýtus - v určitou chvíli možná vedle sebe 

postavíme i mýtus a sen, budou-li obsahovat shodné prvky a povede-li jejich srovnání 

k prohloubení porozumění. Již Lévi-Strauss ve svých Mythologikách píše, že jeho 

kniha „bez váhání čerpá z lidových pohádek, legend, pseudohistorických tradic a 

mnohdy i z obřadů a rituálů.“59 Záměrně chtěl tedy studovat vše, co umožňuje daný 

mýtus doplnit nebo vyjasnit, a to bez ohledu na to, co je badateli považováno za 

vysloveně mytické a co by již do této kategorie nespadalo.  

Další definující charakteristikou mýtu pak pro nás bude jeho „vícerovinatost“. Mýtus v 

našem pojetí má schopnost integrovat hned několik různých rovin, a to najednou. V 

mýtech mohou být přítomny např. roviny individuální a iniciační, sociální, agrární či 

kosmogonické (a mnohé další). Mircea Eliade si kdysi dávno povšiml, že posvátno se 

vždy projevuje jako celost, úplnost - a mýtus v tomhle ohledu funguje stejně, neboť 

vyjevuje naráz komplexní sdělení – a to i přesto, že člověk si v něm „přečte“ jen jeho 

část.60 Pěkná metafora dokreslující toto pojetí se nabízí v podobě zrcadla: mýty a 

symboly nám dokážou stejně jako onen kus zvláštního skla v rámu zrcadlit všechno to, 

co na ně namíříme. Ve své potenční rovině však obsahují onu úplnost všech možných 

 
58 Na druhé straně tohoto vymezní by pak stála kritéria vnější, tj. forma, žánr, kontext, úloha. Více Lauri Honko, 
„The Problem of Defining Myth“ nebo Geoffrey S. Kirk, „On Defining Myth“ in Alan Dundes (ed.), Sacred 
Narrative: Readings in the Theory of Myth, Berkeley: University of California Press, 1984. 
59 Claude Lévi-Strauss, Mythologica: Syrové a vařené, František Vrhel, ed., Praha: Argo, 2006, s. 16. 
60 „Hierofanie však mají tu zvláštní vlastnost, že se snaží posvátno vyjevovat v jeho celistvosti, i když lidé, v 
jejichž vědomí se posvátno 'ukáže', si osvojí jen určitý jeho aspekt nebo nepatrnou částečku. I v té 
nejjednodušší hierofanii je řečeno vše…“ Mircea Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Praha: Argo, 
1997, s. 18. 
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úrovní. Jeden mýtus tedy v každé historicky odlišné kultuře může zrcadlit zcela jiné 

významy, přestože sám zůstává téměř nezměněn, a to podle toho, co na něj daná 

kultura „namíří“, tj. co je pro ni důležité. Jinak řečeno: podstata mýtu spočívá 

v mimotextových vztazích a konotacích narativu, v jeho kontextu a v síti, do které je 

zapleten. Půjdeme-li ještě o krůček dál, pak můžeme tvrdit, že mýtus vlastně není žánr, 

„mýtus je modus fungování narativu.“61 Je to každý narativ62, který funguje tak, že jeho 

„struktura umožňuje dávat smysly s ohledem na společenskou ideologii dané 

kultury.“63 "Mytičnost mýtu, tj. to, co dělá mýtus mýtem, jeho hlavní určující rys, 

spočívá v tom dávat smysl(y). Svoji „vícerovinatost“ pak využívá tak, že dokáže 

převádět jeden základní problém řešený v narativu na jinou úroveň (či jiné úrovně), 

kde se již řešení nabízí.64 Mýtus navíc hovoří symbolickým jazykem, tudíž dokáže bez 

problému nést zároveň vícero významů, řešit problém zároveň na vícero úrovních. Je 

zjevné, že se zde snažíme podepřít snahu neredukovat ho pouze na jednu rovinu, neboť 

jich vždy ponese vícero.65 Symbolický jazyk mýtu pak často připomíná svou podobou 

sny, ve kterých čas, postavy i děj fungují na základě jiného typu (i)racionality, v 

protikladu k tomu, co zažíváme běžně „ve dne“ když bdíme.66 Lze tedy říci, že mýtus je 

velmi často „nesmyslný“ či paradoxní, situace jsou zvláštní a chování postav je 

nesrozumitelné. Naším úkolem (a vlastně úkolem každého posluchače či čtenáře) je 

pak z tohoto nesmyslně působícího narativu onen význam nějak získat. Než se 

podíváme na metodické možnosti, jak mýtu porozumět, je třeba si ještě říci něco o 

vztahu mýtu, pověsti/legendy a pohádky. 

3.3. MÝTUS, LEGENDA/POVĚST, POHÁDKA A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 

Mohlo by se zdát, že z předešlé kapitoly se nám mezi zmíněnými žánry úplně setřely 

hranice. Není tomu zcela tak, jejich rozdílnosti máme stále na paměti: Tulení kůže je 

z formálního hlediska někde mezi pohádkou a pověstí. Základní konstitutivní rysy, 

které nám to pomohou určit, ve svém článku o rozlišení pohádky, legendy a mýtu 

stanovil Wiliam Bascom.67 Jedná se o (a) prostorovou a časovou určenost/neurčenost, 

(b) popis skutečných událostí/fikce, (c) hlavní postavy pouze lidského rodu/jiného 

 
61 Dynda, Svjatogor, s. 52. 
62 Zdá se, že jedním z mála jasných vymezení naší definice by mohla být ona forma narativu - mýtus je příběh. I 
zde však řekneme, že přestože je to jeho nejčastější podoba, rozhodně není jediná a nutná, neboť může být 
vyjádřen i ikonograficky. Více viz Martin Pehal, Michèle Broze a Philippe Talon (eds.), Interpreting Ancient 
Egyptian Narratives: a Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle and the 
Astarte Papyrus, Bruxelles: EME, 2014. 
63 Dynda, Svjatogor, s. 52. 
64 Viz Jeleazar Moisejevič Meletinskij, Poetika mýtu, Praha: Odeon, 1989. 
65 Dynda, Svjatogor, s. 54. 
66 Pro srovnání např. Erich Fromm, Mýtus, sen a rituál [a jejich zapomenutý jazyk], Praha: Aurora, 1999, nebo 
Carl Gustav Jung, Duše moderního člověka, Brno, 1993. 
67 Bascom ve svém článku užívá pojem legenda, který je však pro tuto práci poněkud úzký: typicky je v češtině 
legendou označován křesťanský příběh o světci, nepřímo pak může sloužit i jako označení pro hrdinský příběh. 
Zde s křesťanskými legendami o světcích nepracujeme téměř vůbec, pro žánrové rozlišení tedy volíme 
vhodnější pojem pověst, který zahrnuje větší množství narativů. V rámci vymezení Bascomovy klasifikace se 
tedy pojem legenda občas objeví, v dalším rozboru však již bude figurovat pouze termín pověst. Viz William 
Bascom, „The Forms of Folklore: Prose Narratives“, in Alan Dundes (ed.), Sacred Narrative: Readings in the 
Theory of Myth, Berkeley: University of California Press, 1984, s. 5-29. 
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zvířecího či nadpřirozeného původu, (d) sakrální/profánní status. Pohádka a mýtus 

jsou (a) prostorově a časově neurčené, zatímco legenda či pověst bývá zakotvena ve více 

konkretizované době i místě. Pohádky popisují tzv. (b) „fiktivní“ události, oproti tomu 

děj mýtu a legendy (a někdy i do určité míry pověsti) je považován jejich tradenty za 

skutečný. Postavy v mýtu a pohádce jsou často (c) nadpřirozeného či zvířecího původu, 

legendy a pověsti naopak hovoří o legendárních skutcích lidí. Co se týče (d) statutu 

v dané společnosti, sakrální je mýtus, legenda či pověst příležitostně také, zatímco 

pohádka je zcela profánním narativem. 

Podívejme se tedy na to, jak na tom je naše Tulení kůže: Její tradenti ji v určitých 

oblastech ještě donedávna mohli považovat za pravdivou, tj. za pověst popisující reálné 

události (vzpomeňme na irské rodiny, které srze ni odvozují původ svého rodu), což je 

vlastnost, kterou by sdílela s mýtem, avšak s pohádkou již ne. Její časové a prostorové 

umístění je dosti zaostřené, neboť narativ většinou sám začíná uvedením názvu 

vesnice, kde se událost kdysi dávno odehrála (avšak ne tak moc dávno, aby se nenašel 

alespoň jeden člověk, který si na to pomatuje). Tímto rysem by Tulení kůže opět 

odpovídala pověsti, ale mýtu (a nejspíš i pohádce) se naopak vzdalovala, neboť ty se 

odehrávají v místě a čase „Jiném“, nám smrtelníkům zcela vzdáleném.68 Postavy 

našeho narativu indikují charakter pohádky i mýtu, neboť to nejsou jen lidé, ale i jiné 

zvířecí či nadpřirozené bytosti. Tento bod naopak zcela postrádá pověst a legenda. 

Posledním konstitutivním rysem pak je sakrální status, který má samozřejmě mýtus, 

pověst či legenda v některých případech a pohádka nikdy. V tom ohledu je Tulení kůže 

pohádkou, příběhem pro děti či dlouhé zimní večery, který může kdokoliv a kdykoliv 

bez okolků „vzít do úst“.  

Jinými takovými vymezujícími kritérii pro definici mýtu by byla forma, obsah, funkce 

a kontext, jak je popisuje ve svém článku Lauri Honko.69 Forma obecně 

nespecifikovaného narativu by zde fungovala i pro naši Tulení kůži. Obsah poskytující 

posluchačům a čtenářům určitou identifikaci, přináležitost či orientaci se v jejich 

„kosmu“ by též odpovídal. Funkce mýtu jako vzoru či modelu pro to, jak věci dělat 

(nebo naopak nedělat) by se dala najít i v našem narativu. Zbývá kontext mýtu, který 

je dle Honka typicky rituál – v této poslední instanci by náš narativ samozřejmě 

neobstál.  

Z těchto dvou příkladů definičních kritérií mýtu je zřejmé, že hranice mezi jednotlivými 

žánry rozhodně nejsou ostré, nýbrž naopak natolik prostupné, že jeden narativ může 

bez problému zasahovat hned do několika kategorií.70 Tento způsob vymezení nám zde 

dozajista může posloužit k základní orientaci v různorodém materiálu, nikoliv však 

k samotné analýze a interpretaci daných látek. Jak jsme již stanovili výše, definice 

(čehokoliv) vždy musí být zvolena za základě účelu, kterému má sloužit. Tudíž i naše 

 
68 Díky analýze narativu však dále uvidíme, že onu časovou a prostorovou nezaostřenost lze v příběhu nakonec 
nalézt také. 
69 Honko, „The Problem of Defining Myth“, in Alan Dundes (ed.), Sacred Narrative: Readings in the Theory of 
Myth, Berkeley: University of California Press, 1984, s. 49. 
70 K tomuto tématu rozostřených hranic nejen mýtu, ale veškerých pojmů v našem jazyce a kultuře viz George 
Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli, Praha: Triáda, 2006. 
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Tulení žena „plave“ někde mezi pohádkou a pověstí, sdílejíce občas pár vlnek s mýtem, 

a materiál dále použitý k její analýze stejně dobře může být mýtus, pověst, sága a 

možná dokonce i ten sen.  

4. STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA VS. PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA: ÚVOD 

4.1. STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA 

Strukturalismus jakožto nástroj antropologů a religionistů pro analýzu mýtu začal být 

populární od 60. let 20. století, a to především skrze jména jeho slavných průkopníků, 

mezi které patří např. Claude Lévi-Strauss, Terence Turner, Edmund Leach, Georges 

Dumézil a mnozí další. Mezi základní stavební kameny strukturalismu pak patří:  

1. Oddělení abstraktní struktury systému a jeho konkrétní realizace.71  

2. Význam prvku je určen sítí vztahů v daném systému, ve které je ukotven, není tedy 

nesen prvkem samotným.72 

3. Rozdělení na dvě základní osy (nejen mytického) jazyka nazývané paradigma 

(princip metafory) a syntagma (princip metonymie).73  

Kromě těchto základních bodů budeme také pracovat s Lévi-Straussovským 

konceptem mytému74 jakožto základní stavební jednotky narativu a s binárními 

opozicemi.75 Strukturální analýza pro nás zde tedy bude fungovat jako nástroj, jak 

systematicky rozklíčovat v našem narativu podstatné celky a jejich vztahy. 

Nespokojíme se však pouze s tím, že najdeme na sebe převoditelné binární opozice, 

které odpovídají základní dvojici typu nature X culture,76 nýbrž půjdeme v analýze dál, 

za horizont strukturalismu. 

 
71 Ferdinand de Saussure pro toto rozlišení užívá pojmů langue vs. parole, tj. jazyk vs. promluva. Viz Ferdinand 
de Saussure, Kurz obecné lingvistiky, Praha, Academia, 2007. 
72 Ať už se jedná o celý narativ nebo jen jeden prvek v něm, k rozluštění jeho významu je vždy třeba provést tzv. 
vnitřní komparaci s ostatními narativy či prvky narativu v rámci dané kultury.  
73 Paradigmatickou úroveň vztahů si lze představit jako vertikální osu, zatímco syntagmatickou úroveň jako osu 
horizontální. Syntagma nám tedy dává kombinaci několika prvků, které na sebe navazují, jako třeba větné členy 
ve větě: muž šel po břehu moře. Paradigma pak tvoří možnosti výběru prvků, funguje na základě kontrastu a 
rozlišování. V konkrétním případě uvedené věty je tedy na paradigmatické úrovni možno dosadit za podmět 
„muž“ např. „chlapec“ apod. Je tedy zřejmé, že prvek se na syntagmatické ose vztahuje k ostatním prvkům 
v sytému přítomným, zatímco na ose paradigmatické k prvkům absentním. Viz Daniel Chandler, Semiotics: The 
Basics, Oxford: Routledge, 2017, kapitola "Paradygm and Syntagm". 
74 Mytém je koncept utvořený na základě jazykovědného pojmu fonému. Rozpoznávání těchto základních 
jednotek narativu je (narozdíl od rozpoznávání fonémů) ve své podstatě dosti intuitivní práce: neexistuje na ni 
přesný návod a je proto možné, že dva badatelé by jeden a týž text rozčlenili na různé mytémy. To by však 
nemělo vadit účelu, pro který byl tento pojem zaveden: mytémy umožňují rozpoznání sítě vztahů, hledání 
nejen opozic, ale i analogií či inverzí. Badatel díky nim může identifikovat jejich syntagmatické pořadí (tj. jak 
jdou za sebou), paradigmatická schémata (jaké jsou jejich další příbuzné mytémy) a vyzkoušet principy 
amplifikace, substituce apod. 
75 Viz. Claude Lévi-Strauss, Strukturální antropologie - dvě, Praha: Argo, 2007. 
76 Všezahrnující binární opozice, která redukuje kulturní specifičnost na až příliš obecnou rovinu, čímž se stává 
významově vágní a „nicneříkající“. Lévi-Strauss byl za tento přístup, "..že analýza mýtu jedné kultury nikdy 
nemá konec a ani neexistuje žádná skrytá jednota mýtu, která by objasnila jeho nejzazší smysl." dosti 
kritizován. Ciz. z Dynda, Svjatogor, s. 57. 
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4.2. PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA 

Poté, co jsme si položili pevný základ v podobě systematického rozklíčování struktur, 

přichází na řadu ta experimentálnější část: využití teorií Carla Gustava Junga, a to 

převážně z jeho klinické praxe. Naším cílem bude podrobně zmapovat asociační a 

metaforickou síť, do které je Tulení kůže zasazena, a tím dospět k bližšímu porozumění 

danému narativu.77 Klíčovým prvkem této analýzy je přiznaná subjektivita: otevřené a 

vědomé zacházení s mytickou látkou jako s něčím, co od badatele není oddělené, nýbrž 

co k němu promlouvá, působí na něj, ovlivňuje ho a zasahuje tak do jeho analýzy. 

Religionisté jsou spíše zvyklí nemluvit o tom, že si daný narativ vybrali z osobních 

důvodů, že s ním prožili kus svého života, promítali si do něj své osobní prožitky a dali 

mu život skrze části sama sebe. Ačkoliv tento pokus o narušení hry na objektivitu může 

působit šarlatánsky a nevědecky, má přesto svá pravidla a nástroje, které z něj činí 

platnou analýzu.78 Některá pravidla jsou možná více intuitivní, např. nutnost přihlížení 

ke kontextu, nebo vyvarování se hledání v textu něčeho, co tam není. Jiné nástroje jsou 

naopak definovány přesným postupem, který si nyní představíme.  

4.2.1. Metoda amplifikace a komparace motivů 

Prvním nástrojem je tzv. amplifikace, což je jednoduše řečeno způsob, jak rozšířit 

materiál k výkladu. Původně byla tato metoda užívána v Jungově klinické praxi, tj. při 

interpretaci např. snů jeho pacientů.79 Záhy se však ukázalo, že se hodí i na výklad 

pohádek, nebo jak ukazuje Sylva Hůlová se své práci, i pro výklad mytického 

materiálu.80 Ono rozhojnění matriálu spočívá v řízené asociaci, která je založena na 

shodném významovém jádru. Na to, odkud materiál použitý pro rozhojnění daného 

motivu pochází, se už tolik nehledí: může to být cokoliv z mytologie, folkloru, 

náboženství i kultury.81 Amplifikovat je možné celý děj, jeho část či jen jednotlivý 

motiv. My zde využijeme strukturální koncept mytému - jak jsme ho vymezili výše - a 

amplifikovat budeme právě tyto základní stavební jednotky. Pro lepší orientaci a 

systematizaci vždy uvedeme, na jaké úrovni82 se právě pohybujeme, a budeme je od 

sebe držet pevně oddělené: 

 
77 Inspirací pro tuto analýzu je článek Sylvy Hůlové, „Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím při 
výkladu mýtu na příkladu keltského příběhu o Étaíniných námluvách“, Nomádva 22 (2017).  
78 Zcela rozhodně se zde chceme vyvarovat sklouznutí k opačnému pólu, tj. k naprostému subjektivismu a 
převádění všech motivů a dějů v narativu na vlastní osobu. Jak píše Marie von Franz: "V žádné vědě se nedá 
zcela vyloučit ze hry subjektivní faktor. Věřím však, že svědomité mytologické amplifikace mohou podstatně 
přispět k tomu, abychom tento subjektivismus udrželi v patřičných mezích a abychom se alespoň přiblížili k 
obecně platnému výkladu." Marie-Louise von Franz, Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových 
vyprávění podle jungovské archetypové psychologie, Praha: Portál, 2015, s. 12. 
79 Amplifikace, jinak jednoduše řečeno hledání paralel, logický postup převzatý z filologických metod (kdy se 
v textu hledají paralelní výskyty neznámého pojmu): „takto jsme se naučili číst hieroglyfy a klínové nápisy a tak 
můžeme číst sny.“ Carl Gustav Jung, Analytická psychologie: její teorie a praxe: tavistocké přednášky, Praha: 
Academia, 1992, s. 94. 
80 Hůlová, „Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím“. 
81 Jolande Székács Jacobi, Psychologie C. G. Junga, Praha: Portál, 2013, s. 90-92. 
82 Názvy jednotlivých úrovní přebírám od Hůlové z jejího článku „Využití práce s osobním a kolektivním 
nevědomím“, s. 13. 
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1. Úroveň mytická: paralely na úrovni samotného narativu, paralely ve verzích naší 

pohádky z jiných kulturních oblastí, paralely z islandské folklorní tradice, paralely 

ze staroseverské mytické a ságové tradice, možné paralely z mýtů okolních zemí. 

2. Úroveň kulturní: paralely z filmů, knih, uměleckých děl. 

3. Úroveň osobní: práce s kolektivním nevědomím, paralely ze snů a osobních 

prožitků. 

Jak je vidno, postupujeme od historicky a kulturně nejbližší látky směrem k časově i 

prostorově vzdálenému materiálu, jako jsou současné filmy či dokonce osobní sny. 

První úroveň amplifikace je ve své podstatě to, co religionisté běžně dělají, když 

vykládají svůj materiál. Zdali i další dvě úrovně, kulturní a osobní, mohou přinést 

relevantní výsledky, je právě onen experiment. V první fázi amplifikace však není třeba 

si pokládat otázku o relevanci – v takovou chvíli je naším cílem skutečně pouze ono 

rozhojnění materiálu, nikoliv jeho hodnocení, které nutně přijde na řadu později.  

4.2.2. Komutační testy 

Z oboru sémiotiky si lze vypůjčit velmi užitečné nástroje, které lze spojit s postupy 

psychologické analýzy. Jedním z nich je komutační test:83 změníme-li jeden prvek v 

systému, změní se i význam, který v něm nese?84 V praxi to vypadá tak, že badatel v 

daném narativu vždy změní jednu věc a pozoruje, co se s příběhem stane. Přestane 

dávat smysl? Nebo naopak význam bude najednou srozumitelnější? V rámci 

komutačního testu lze uplatnit nahrazení, přesunutí (osa paradigmatická), přidání či 

odebrání (osa syntagmatická) jednotlivých prvků. Tento způsob analýzy lze použít 

v rámci identifikace základních stavebních prvků narativu, tzv. mytémů. Dále pak 

může posloužit k rozpoznání přínosu či významového vkladu daného mytému v rámci 

systému, nebo jednotlivé paradigmatické soustavy, do kterých mytém zapadá.85 

4.2.3. Vyhodnocení 

Ona chvíle, kdy se badatel vytrhne z asociačního procesu a odstoupí od veškerého 

nasbíraného materiálu, je velmi podstatnou součástí celé analýzy. Právě díky 

vyhodnocení je možné zpětně říci, co je relevantní, co dává smysl, tedy co skutečně 

pomáhá narativ osvětlit, a naopak co smysl nedává, jde proti textu, nebo nerespektuje 

jeho kontext. Právě návrat z asociačních a rozhojňovacích vod zpět k původnímu textu 

je podstatným krokem, který badatel nejspíše neprovede jen jednou, nýbrž ho bude 

vícekrát opakovat, a to s každým nově nalezeným kouskem mozaiky. Je to jako dívat se 

na obrázek na krabici puzzlů s každým dílkem, který vezme do ruky. Raději než ho 

 
83 Původně byl tento způsob testování aplikován v lingvistice, odtud ho pak dále převzala Pražská 
strukturalistická škola v čele s Romanem Jakobsonem. Více viz Chandler, Semiotics: The Basics, kapitola 
„Paradigmatic Analysis“, nebo Roland Barthes, Elements of Semiology, London: Jonathan Cape, 1967. 
84 V lingvistice a sémiotice se pracuje se zavedeným dělením znaku na tzv. signifier (forma, podoba znaku) a 
signified (koncept, který znak reprezentuje).  V komutačním testu pak ona hlavní otázka je, zda-li se změní 
signified (koncept), změníme-li signifier (formu). Nutno podotknout, že tento dyadický model dělení znaku 
pochází od Ferdinanda de Saussura. Existuje však ještě model jiný, triadický, který byl představen Charlesem 
Sandersem Peircem. Více viz Charles S. Peirce, Selected Writings, New York: Dover, 1966. 
85 Chandler, Semiotics: The Basics, kapitola „Paradigmatic Analysis“. 



 
21 

 

násilím tlačit někam, kam si myslíme, že by mohl patřit, je lepší zkontrolovat, zda jeho 

barvy a tvary odpovídají celkovému obrazu.  

Na závěr celého procesu je též užitečné ptát se nejen na výsledky analýzy, nýbrž i na 

analýzu jako takovou, popř. její části: přinesl nám komutační test něco nového? Je 

osobní úroveň amplifikace ve výkladu užitečná? Pomáhá strukturalismus jakožto 

nástroj dostatečně systematizovat psychologickou analýzu? Ukazuje se spojení 

strukturalismu a psychoanalýzy jako funkční a přínosné? V závěru této práce bude 

těmto otázkám věnován prostor. 

5. PŘIPOMÍNKA NARATIVNÍHO DĚJE 

Ještě jednou si připomeňme základní dějovou linku našeho narativu. Muž se vydává 

zrána na procházku po pobřeží, u jeskyně vidí pohozené tulení kůže, z jeskyně slyší 

hlasité veselí. Jednu kůži si vezme a zamkne ji doma do truhly. Po nějaké době se vrátí 

k jeskyni a najde tam nahou, smutnou, krásnou ženu. Odvede si ji domů, učiní z ní svou 

manželku, má s ní děti. Jednoho dne však klíč od truhly nechá doma (buď proto, že 

odjíždí na moře, nebo proto, že jde na Vánoční mši), žena ho najde, vezme svou kůži a 

vrátí se do moře. Je smutná, že nechává svou rodinu na souši, avšak na břeh už se nikdy 

nevrátí.  

5.1. ROZČLENĚNÍ NA MYTÉMY 

Jaké jsou ony důležité mytémy, „uzly“ tohoto příběhu, bez kterých by se narativ 

neobešel? Pro základní orientaci lze zavést dělení na: 

A. Krajiny: mořský břeh, jeskyně na pobřeží, prostředí domu 

B. Postavy: muž, Tulení žena, potomci (původní partner Tulení ženy) 

C. Předměty: kůže, truhla, klíč 

Podívejme se nyní na četnost výskytů jednotlivých mytémů ve všech využívaných 

verzích. Bez čeho se příběh neobejde? Jaké motivy se naopak vyskytují pouze v jedné 

verzi? A co to pro naši analýzu znamená? 

A. Krajiny 

Moře/mořský břeh ve všech verzích 

jeskyně na pobřeží pouze ve verzi z Islandu 

prostředí domu ve všech verzích  

 

Moře a mořský břeh se vyskytují ve všech verzích – obojí je zjevně nutností, bez nich 

nedává postava muže-rybáře ani Tulení ženy smysl. K moři pak strukturálně v příběhu 

musí figurovat i opačné prostředí, tj. lidský příbytek, domov, kde pár žije a zakládá 

rodinu.  

Zajímavým pokusem zde může být komutační test v podobě nahrazení mořského tělesa 

vody za jiné, např. sladkovodní. Jak by vypadala scéna např. u rybníka, jezera, řeky?  
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I zde může fungovat muž jako osamělý rybář, ale nemůže zde již figurovat tuleň. V jaké 

zvíře by se žena tedy proměňovala? Je možné představit si např. rybu či labuť, tj. zvířata 

obývající potoky a jezera. Nyní zde není prostor na to, abychom tyto transformace 

symbolů zkoumali podrobně, pouze jsme chtěli ukázat, že krajina moře je v našem 

narativu klíčová: se změnou prostředí přichází i změna v charakteru postav.  

Motiv jeskyně se vyskytuje pouze ve verzi našeho narativu z Islandu a v rámci 

komutačního testu nevyvolává přílišnou změnu: odstraníme-li ho z příběhu, pouze se 

onen rej tuleních žen stane méně skrytým, což i ukazují verze našeho narativu z 

okolních zemí, ve kterých jeskyně nefiguruje. Bylo by možné říci, že prostředí jeskyně 

tedy nebude konstitutivním prvkem narativu, neboť děj funguje i bez něj. To však 

neznamená, že s sebou nepřináší určité významy, a že jej z naší analýzy zcela vyloučíme. 

Z nějakého důvodu má v narativu své místo - pokusíme se tedy načrtnout rozdíl, který 

přítomnost jeskyně v naší verzi vytváří. 

B. Postavy 

Tulení žena ve všech verzích 

Muž ve všech verzích 

Potomci ve všech verzích 

tulení partner/příbuzný min. zmínka ve všech verzích, 
kromě té z Islandu 

 

Co se týče postav, je zřejmé, že Tulení žena a muž jsou konstitutivními prvky, bez 

kterých se narativ neobejde. Kdyby z jejich spojení nevzešly děti, příběh by nebyl 

tradován do takové míry, jak je nám známo, neboť by nebyl důvod, aby ho mnohé rody 

nejen z Britských ostrovů považovaly za ustavující jejich speciální původ. Potomstvo je 

tedy též klíčovým mytémem. Co ale onen tajemný původní partner Tulení ženy? Je pro 

příběh nutný? V naší verzi narativu z Islandu se o něm nic nepíše a příběh přesto „stojí“, 

tj. funguje bez problému. Oproti tomu všechny ostatní verze, se kterými zde pracujeme, 

obsahují minimálně zmínku, častěji však i poměrně důležitou roli původního tuleního 

muže. V některých případech to pak není její partner, nýbrž otec či bratr - jinými slovy 

stále její příbuzný, avšak již pokrevního řádu. Chceme-li se dopátrat toho, co lze z této 

nepřítomnosti v islandské verzi vyčíst, je třeba si nejprve ujasnit, že z analýzy tuto 

postavu nelze zcela vyloučit. Podobně jako v případě jeskyně se tedy níže pokusíme 

osvětlit to, co do příběhu tulení partner/příbuzný vnáší a co naopak znamená jeho 

absence. 

C. Předměty 

kůže  ve všech verzích 

truhla/úkryt pro kůži Truhla je pouze ve verzi z Islandu, úkryt 
je pak zmíněn ve většině verzí 

klíč/způsob objevení Klíč pouze ve verzi z Islandu 
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Nutná přítomnost tulení kůže v narativu je nepochybně zcela jasná. Obraťme raději 

pozornost na způsob jejího uschování: objekty truhly a klíče se vyskytují pouze ve verzi 

z Islandu, ostatní narativy pak hovoří o skrýši za kukuřičnými snopy, v díře ve zdi či 

mezi nářadím a nástroji. Se změnou uschování kůže se pak mění i způsob jejího 

nalezení: nedisponuje-li příběh truhlou a klíčem, který je v určitý moment zapomenut 

mužem doma a objeven jeho ženou, musí být v ději nějak jinak způsobeno, že 

k objevení kůže dojde. A tak ji omylem nalézá buď jejich potomek při hře, muž při 

hledání jiného předmětu, nebo tulení partner ženy, který touží po návratu své družky. 

V následující analýze se pokusíme zohlednit všechny různorodé způsoby uschování i 

nalezení a najít mezi nimi společnou „nit“, která by je uvedla do souvislosti.  

6. JEDNOTLIVÉ MYTÉMY, JEJICH AMPLIFIKACE A ANALÝZA 

Přestože jsme výše postupovaly dle členění na krajiny, postavy a předměty, zde již bude 

pořadí odpovídat trochu jinému řazení. Na jednotlivé mytémy se podíváme v jakémusi 

intuitivnímu sledu, který lehce kopíruje chronologický děj, ale taktéž slouží 

postupnému odhalování hledaného „smyslu“ tak, aby vše příjemně plynulo a 

myšlenkově navazovalo. Analýza začíná kontextem časového vymezení příběhu, 

podobně jako pohádky začínají formulkou „bylo nebylo“. 

6.1. TEMPORÁLNÍ KONTEXT  

„Now that night was very dark and horrible, and evil spirits would always appear on it. 

Every man there would go out in turn to test his valor against the night, and would 

quickly go back to the house again.“86 

„The night is dark and full of terrors.“87 

6.1.1. Co nám říká pohádka, její verze a motivicky příbuzné islandské 

narativy 

Pro počáteční uchopení našeho narativu je třeba rozklíčovat symbolickou funkci 

časového a prostorového zarámování. Přestože informace o tom, kdy a kde se klíčové 

okamžiky našeho příběhu odehrávají, se zdají být jako minoritní, letmo zmíněné a tím 

pádem nedůležité, opak je pravdou. V islandské verzi je na začátku řečeno, že se náš 

mužský hrdina vydává na procházku „jednoho dne z rána“. Formulace v původním 

jazyce (að morgni dags fyrir fótaferð) ukazuje, jak časné toto ráno je - ještě, než se 

běžně vstává z postele. Ostatní verze pak uvádějí podobné časové určení: kromě jedné, 

která popisuje tanec tuleních bytostí „při měsíčku“, tj. v noci, se všechny vyjadřují o 

časném ránu, o přelomu noci a dne. Jiný příběh ze sbírky islandských pověstí a 

pohádek pak uvádí zajímavý detail specifikující kromě noci/rozbřesku i konkrétní 

datum:  

 
86 Echtrae Nerai, IV:II. 
87 Citát z kultovního seriálu The Game of Thrones, série 2, epizoda 4 podle knihy George R. R. Martina, A Song 
of Ice and Fire: Storm of Swords. 
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„A protože se nad nimi nebe smilovalo, mohou se o svatojánské noci svléknout z tulení 

kůže. Podle některých se to děje o noci tříkrálové. Tehdy tuleni vycházejí na pevninu, 

berou na sebe člověčí podobu a zpívají a tančí jako lidské stvoření.“88 

Srovnejme nyní tuto informaci o vstupu Tulení ženy do lidského světa s popisem o 

jejím odchodu z něj, tj. návratu do světa mořského a do její původní tulení podoby. V 

islandském textu se píše, že žena najde svou kůži ve chvíli mužovy nepřítomnosti:  

„Pak se muž zase jednou vydal na moře, ale klíč zapomněl doma pod polštářem. Jiní 

vyprávějí, že prý tenkrát šel se svou čeledí na Vánoční mši“ ... „Když se muž převlékal 

na mši, zapomněl prý přendat klíč ze všedních šatů do svátečních.“ 

Ostatní verze narativu nespecifikují více než to, že muž je v momentu nalezení kůže 

pryč, zde se tedy v základu musíme opírat čistě o text islandské verze a jiné islandské 

pověsti ze sbírky, které zmiňují tulení bytosti. Mohlo by se zdát, že v úvodu příběhu se 

muž jde „jen tak náhodou ráno projít“, nebo že text „jen tak ledabyle“ uvádí dvě verze 

toho, proč muž zapomněl klíč doma - buď jen odjel jako vždy na moře, nebo šel možná 

na Vánoční mši. Velmi důležitý předpoklad naší interpretace však je, že nic v textu není 

náhodou. I sebemenší detail má své opodstatnění a zachoval se v narativu z určitého 

důvodu, je proto třeba již od počátku brát text vážně a respektovat ho tak, jak je nám k 

dispozici. Z tohoto pohledu tedy není náhoda, že se muž jde projít za úsvitu tak 

časného, že ostatní ještě spí, nebo že žena nachází svou kůži v momentu Vánoční mše. 

Dále je třeba objasnit, že v rámci strukturálního členění narativu zde předpokládáme, 

že „příchod“ Tulení ženy je v něčem analogický k jejímu „odchodu“, a proto je příhodné 

postavit je vedle sebe.89 Nyní tedy dejme všechny informace o časovém určení 

dohromady a podívejme se na to, mají-li něco společného. 

Příchod Odchod 

noc/rozbřesk večer/noc vánoční mše 

svatojánská/tříkrálová noc běžný den 

 

Kromě jednoho nespecifikovaného určení „běžného dne“ při odchodu Tulení ženy z 

lidského světa je zřejmé, že všechny ostatní časové úseky jsou něčím specifické. V 

moment rozbřesku je svět na hranici mezi nocí a dnem, což je „temporal liminal period 

par excellence.“90 Svět se ještě úplně neprobudil, sousedé ještě nevstali, možná ještě 

doznívá svit poslední hvězdy, avšak zároveň se již vlády pomalu ujímá slunce.91 Svět je 

jednou nohou stále „v noci“, druhou však již pomalu vstupuje „do nového dne“ – není 

zcela jasné, jestli je den či noc, namísto toho je tak trochu obojí a zároveň nic z toho. 

V rámci symbolické soustavy s definovanými kategoriemi noci a dne se tedy nacházíme 

 
88 JÁ 1.629. 
89 Příchod i odchod jsou dostatečně analogické, aby mohly být srovnávány, avšak v něčem jsou zároveň i 
opačné. Touto „mytickou motorikou“ – tj. permutacemi, řazením epizod do sekvencí, utváření párů, 
hegeliánských triád apod. se zabýval Terence Turner, viz např. “Oedipus: Time and Structure in Narrative 
Form”, in R. Spencer, (ed.), Forms of Symbolic Action, Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 26–68. 
90 Pehal, Broze and Talon, Interpreting Ancient Egyptian Narratives, s. 117. 
91 Tento časový úsek je též nazýván „hodina vlků“. 
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„v mezeře“, což je nedefinovaný prostor ideální pro projevy ambivalentních, 

liminálních a jinak netypických věcí a jinakostí.92 Stejně jako má neustále se opakující 

cyklus noci a dne tuto svoji mezeru, či lépe řečeno svůj „šev“ v podobě úsvitu, tak má i 

o úroveň výše cyklus roku několik takových „švů“ a hraničních momentů. V dnešní 

době již tyto typy přechodů nevnímáme tak intenzivně, archaická mysl však běžně 

fungovala v rámci cyklicky se opakujících bloků, jejichž přechody tvořily důležité 

mezníky, které mnohdy vyžadovaly speciální chování. Podívejme se nyní proto na 

příklady těchto mezníků a hraničních momentů z prostředí staroseverské a keltské 

kultury. 

6.1.2. Cyklus roku u starých Seveřanů a Keltů 

Mezi takové hraniční časy patří typicky noci, během kterých se přechází z jedné 

(agrární) části roku do druhé. Jako ilustrace členění může posloužit cyklus roku a jeho 

dělení na dvě, potažmo čtyři části známý z keltského kulturního prostředí:  

„Although some scholars arguie that the four recognised Celtic holidays were in fact 

only Irish, most agree that the Celts marked two season, each of which had a beginning 

and and ending half, thus making four seasonal festivals. The two most important were 

at the turning points of the year: from summer to winter at Samhain on November 1, 

and from winter back to summer on Beltane on May 1. The secondary festivals marked 

the midpoints between those great events: Imbolc, on February 1, when winter moved 

toward spring; and Lughnasa, on August 1, when summer died into fall.“93 

U starých Seveřanů pak byla jednotka roku členěna podobným způsobem na dvě 

poloviny:  

„The Scandinavian time system was built around two seasons rather than four (for 

obvious reasons, if you live in iceland), and this belief in two individual halves was 

visually underlined, for example, in the wooden calendar used by Norwegian farmers, 

known as Primstaven. Here the year was visibly split in two, the festivals associated 

with the different parts of the year occuring in two different sides of the calendar: on 

one side was the winter, and on the other the summer.“94  

Tyto dva sváteční časy by pak rituálně vítaly buď příchod léta či zimy a zároveň se 

loučily s uplynulou částí roku. Zmínky v textech (především v ságách) však často hovoří 

nikoliv o dvou, nýbrž o třech zásadních slavnostech, což znamená, že do základního 

členění roku na dvě poloviny se přidávala ještě slavnost uprostřed zimy: 

 
92 Viz. Edmund Leach, „Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse“, in Pierre 
Maranda (ed.), Mythology, New York, 1972. 
93 Monaghan, The Encyclopedia of Celtic Mythology, s. xiv. 
94 Terry Gunnel, „The Season of the Dísir: The Winter Nights, and the Dísablót in Early Medieval Scandinavian 
Belief“, Cosmos 16/2 (2000): 127. 
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 „It was their tradition to hold sacrifice in the autumn and celebrate the coming of 

winter, another in the middle of winter, and then a third in the summer to celebrate 

the coming of summer.“95  

Všechny tyto slavnosti, ač kulturně rozdílné specifickou podobou a rituální činností, 

mají společné to, že určitým způsobem překrývají onen „šev“ roku, liminální dobu, kdy 

se svět ocitá na hranici mezi dvěma obdobími. Nejlépe lze tento „šev“ spatřit na 

příkladu staroseverského konceptu tzv. vetrnætr, „zimních nocí“, což byly tři 

přechodové noci mezi létem a zimou, které však nepatřily ani k jednomu z těchto 

období.96 Ačkoliv ostatní slavnosti v roce běžně trvaly pouze jednu noc, reprezentovaly 

stejný liminální časový úsek, temporálně vyznačenou hranici, která tvořila přechod 

mezi dvěma obdobími. Takovýto šev, zlom, přechod či mezera, ať už temporální nebo 

spaciální, je právě oním místem či časem, ve kterém se projevuje Jinakost, tj. věci, lidé, 

bytosti a události Jiné, neznámé, našemu světu cizí. Stejně jako tedy dochází k setření 

hranic mezi létem a zimou či starým a novým rokem, dochází k dočasnému rozmlžení 

přechodu mezi „naším“ známým světem a tím neznámým, cizím, „Jiným“ světem.  

Jako ilustrace této představy mohou posloužit především narativy, na které se 

podíváme v následující části. Začneme příklady z keltské kulturní oblasti, neboť v 

těchto příbězích jsou mnohem častěji a jasněji zachyceny případy, kdy dochází během 

tranzitních nocí k navázání kontaktu s touto „druhou stranou“, a to s pozitivními i 

negativními dopady. Z oblasti starého Severu se nám zachovaly doklady těchto 

představ především v kontextu svátku Jólu, o ostatních staroseverských a islandských 

slavnostech pak máme k dispozici spíše menší množství pramenů. 

6.1.3. Narativy ilustrující přechodové části roku 

Tak třeba v příběhu z keltské kulturní oblasti s názvem Echtrae Nerai97 se dozvídáme 

o výzvě krále Ailila: kdokoliv během samainovské noci obtočí provaz okolo nohy 

oběšence, bude za to štědře odměněn. Výzvu se rozhodne splnit hrdina Nera, který 

nejprve s oběšencem mluví, nosí ho na zádech a později se i dostává do tzv. sídu, 

irského Jiného světa.98 Nera z Jiného světa vyvázne bez úhony. Existují však i případy, 

kdy takováto noc nekončí dobře: tak např. v příběhu Togail Bruidne Dá Derga svou 

životní sílu ztrácí král Conaire Mór, zatímco na moci nabývají jakési podivné temné 

postavy.99 Příhody beltainské noci pak popisuje velšský Mabinogion100: v domě je 

slyšet hluk a ve stáji se zanedlouho objevuje podivný pařát, který sahá po čerstvě 

 
95 Snorri Sturluson, Heimskringla, vol. 2: Óláfr Haraldsson (the Saint), trans. by Alison Finlay, Anthony Faulkes, 
Viking Society for Northern Research, University Collage London, 2014, s. 118. 
96 „...the festival of the Winter Nights was regarded as both beginning and an end.“ Gunnel, „The Season of the 
Dísir“, s. 127-128. 
97 Echtrae Nerai, IV:I-VIII. 
98 Síd je irský pojem pro Jiný svět, který většinou obývají božské bytosti Tuatha Dé Danann. Viz Sylva Hůlová,  
Brány Jiných světů: Podoba hranice Jiného světa v keltských a staroseverských příbězích, bakalářská práce, 
Univerzita Karlova, Fakulta Filozofická, Praha, 2013, vedoucí práce Mgr. Jan Kozák, s. 3. 
99 Togail Bruidne Dá Derga, LXI-CVI. 
100 Pwyll, Pendefig Dyfed, The Mabinogion, XVII-XVIII. 
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narozeném hříběti. Obyvatel domu Teyrnon pohotově pařát usekne, načež venku objeví 

malé dítě, které bylo bytostí z Jiného světa uneseno z královského paláce. 

U starých Seveřanů se podobné přechody mezi lidským a Jiným světem dějí často 

během svátku Jól, jak byl v pohanské době nazýván zimní slunovrat, nebo později v již 

křesťanském období týž čas okolo Vánoc. Grettis saga popisuje takovéto neblahé 

události, které se vždy stanou během Štědrého večera a nadcházející noci: nejprve je 

zabit pastýř Glám, který pak jakožto oživlý mrtvý vychází ze své mohyly a dále morduje 

za něj nastoupivší pastýře a hlídané ovce.101 Podobnou představu lze najít i islandském 

folklóru - v příbězích, pohádkách a pověstech, které byli sebrány do stejné sbírky, ve 

které je i naše Tulení žena. Příběh Královna elfů popisuje nešťastného sedláka, 

kterému rok co rok v noci na Štědrý den umře jeho čeledín.102 Pověst s názvem 

Křižovatka zase vypráví o spojení kouzelné noci Štědrého večera a určitého místa: 

„Půjdete-li vysedávat na křižovatku, budou za vámi ze všech stran přicházet elfové a 

doslova se na vás sesypou.“103 

6.1.4. Pozdější folklorní doklady v podobě rituálního jednání 

Vidíme tedy, že tranzitní noci činí hranici mezi naším i Jiným svět prostupnější, a to na 

obě strany. Proto také byla část rituální činnosti spojená s těmito svátky založena na 

mnohých ochranných praktikách, které mají zabránit nechtěnému příchodu duchů, 

mrtvých či jiných „Jinobytostí“ do lidských příbytků (či obecně lidské blízkosti). Např. 

keltský svátek beltain byl dobou, kdy zlé bytosti z Jiného světa mohli ublížit dobytku, 

ochromit ho nemocí, vysát mu mléko apod. Rituály tedy v návaznosti na tyto představy 

často zahrnovaly ochranné prohánění zvířat mezi ohni. Lidé si pak mohli správným 

postupem přivodit zdraví, krásu a bohatství, nebo jim mohlo být bez řádných 

ochranných pomůcek (např. bez určitého kvítí zavěšeného na dveřích stavení) ublíženo 

podobně jako dobytku.104 Doklady sice pocházejí opět především z keltské kulturní 

oblasti, a navíc z pozdější doby folklorních tradic, avšak významově navazují na 

představy dochované ve starší vrstvě textů. 

6.1.5. Specifikum rozbřesku 

Přestože kontext času v naší pohádce koresponduje s představami ze staroseverské a 

keltské kulturní oblasti o výjimečných nocích a svátcích, kdy jsou hranice našeho a 

Jiného světa prostupnější, přece jen je zde jedna zvláštnost: v naší pohádce a téměř 

všech jejich verzích se mluví vždy o ránu a rozbřesku. V rámci staroseverských narativů 

je tento čas poměrně netypický, neboť setkání s nadpřirozenými bytostmi se téměř 

výhradně odehrává v rámci večerů a nocí. Není nijak překvapivou informací, že styk 

např. s mrtvými, ať už záměrně vyvolaný, nebo náhodný, se neodehrává za denního 

 
101 Grettis saga, XXXIII-XXXIV. 
102 JÁ 1.105-109. 
103 JÁ 1.118. V uvedeném citátu zanecháváme pojem „elfové“, v následujícím textu však již nadále pracujeme 
s původnější podobou názvu této kategorie bytostí „álfové“. 
104 Monaghan, Encyclopedia of Celtic Mythology, s. 41. 
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světla, nýbrž pod rouškou tmy, jak ukazuje mnoho islandských ság.105 Bytosti, které 

bychom označili jako příslušníky Jiného světa, se v některých případech ani nemohou 

pohybovat volně za světla, neboť by je to stálo život – jak ukazuje např. eddická píseň 

Alvíssmál, ve které bůh Þór zdržuje trpaslíka až do doby, kdy přijde rozbřesk.106 

V pozdějším islandském folkloru pak veškerá podivná setkání lidí s nadpřirozenými 

bytostmi (nejčastěji álfy) probíhají také v noci. Z komparativního pohledu se tedy náš 

časně ranní případ zdá jako zvláštní a ojedinělý výskyt, který poněkud vyčnívá ze všech 

ostatních nocí zakrytých setkání. Jak si to lze vyložit?  

Bohužel komparativního materiálu v rámci staroseverské kultury mnoho není, neboť 

jak jsme již uvedli, většinou se podivná setkání odehrávají během noci. Ráno, přesněji 

okamžik „než se země dotknou první paprsky slunce“ pak bývá pro některé druhy 

nadpřirozených bytostí jasným signálem pro návrat zpět do jejich říše, jinak jim hrozí 

smrt.107 Je možné, že tulení bytosti to mají podobně? Zdá se, že naše Tulení žena o život 

nepřichází, přestože zůstává na pevnině – lépe řečeno nepřichází o schopnost být 

naživu, avšak v určitém smyslu přichází o svůj život v podmořské říši v podobě tuleně, 

neboť se nestihne zavčas vrátit. Výše jsme viděli, že tradice často hovoří o speciálních 

časových úsecích, kdy tulení bytosti mohou vstoupit na zem a svléknout své kůže – 

jedná se o sváteční noci vyznačující přechod mezi dvěma částmi roku. Ať už je to noc 

tříkrálová či svatojánská, je to z určitého pohledu krátké a periodicky se opakující 

časové okno, které umožňuje volný přechod mezi naším a Jiným světem. 

Předpokládáme-li, že tato brána je otevřena po onu sváteční noc, je pravděpodobné, že 

s prvními paprsky slunce se zavře. V takovém případě náš muž přichází přesně v ten 

správný a zároveň poslední možný čas: tajemná noc plná tance a veselí pomalu doznívá, 

to, co se v jeskyni mělo udát, se událo, zbývá jen chvilka, než tulení ženy opět na 

dlouhou dobu opustí náš svět a vrátí se do toho svého. Pohádkový motiv „na poslední 

chvíli“ v určitém ohledu zdůrazňuje daný moment v ději, a to podobným způsobem, 

jako v pohádkách i mýtech časté hrdinovy překážky a jejich zdolávání dávají najevo, jak 

málo stačilo, aby hrdina ze své cesty sešel a neuspěl. Zároveň zde však stále vyčkává 

otázka, co přesně během noci (ať už v jeskyni, nebo venku) probíhalo a co tulení ženy 

dělaly – muselo to nutně proběhnout, a proto muž přichází až úplně na závěr? Co by se 

stalo, kdyby přišel uprostřed noci? Abychom se na tohle mohli pokusit odpovědět, je 

třeba se podívat také na význam jeskyně a kontext místa obecně. 

6.1.6. Shrnutí 

Naším předpokladem zde tedy je to, že zmínky v narativu o Tulení ženě o časovém 

určení jejího příchodu či odchodu jsou v jistém smyslu signifikantní. Noc svatojánská, 

tříkrálová, zmíněná doba, kdy muž odchází na vánoční mši, i přechod mezi nocí a 

 
105 Záměrný kontakt s mrtvými mohla zajistit např. technika sezení venku (subst. útiseta, slovesná fráze sitja úti) 
v noci, velmi často na mohyle či jiném podobně významném místě. Více viz Jan Kozák a Kateřina Ratajová, 
„Mrtví a jejich poklady", Archeologické rozhledy LX (2008). 
106 „Velkou lstí, skřítku, však jsem tě přelstil: 
příchod tě překvapil dne,  slunce v síň svítí!” 
Alvíssmál, 35. 
107 Viz. Alvíssmál. 
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dnem: to vše jsou různě formulované odkazy k liminálnímu přechodovému okamžiku, 

během kterého je náš svět a Jiný svět propojen. Zákony běžného profánního času 

přestávají v tuto dobu platit, Jinakost v podobě cizích bytostí a výjimečných událostí 

činí výpady do nám známého světa a protrhávají tak závěs, za který se běžně schovávají. 

Příchod a odchod Tulení ženy se děje právě v takto vymezeném čase a ne jindy, což 

poukazuje na její Jinosvětskou povahu. 

6.2. SPACIÁLNÍ KONTEXT 

„Selkies are often found along shore, at the edge of the ocean, where human and marine 

life meets.“108 

6.2.1. Co nám říká pohádka, její verze a motivicky příbuzné islandské 

narativy  

Časové vymezení jsme probrali, je tedy nasnadě podívat se i na kontext místa. Úvodní 

scéna setkání muže s Tulení ženou se ve všech verzích narativu odehrává vždy na břehu, 

tj. v prostoru, kde se setkává pevnina a moře. Časté jsou též zmínky o skalnatých 

útvarech: skaliska na pobřeží, vyčnívající kameny, které během přílivu vypadají jako 

ostrůvky, avšak během odlivu k nim jde dojít suchou nohou, nebo v případě islandské 

verze prostředí jeskyně.  

„...he saw the finest woman ever seen in that part of the kingdom, sitting on a rock. The 

tide was gone from the rocks then, and Tom was curious to know who was she or what 

brought her, so he walked toward the rock.“109 

„...Dick Fitzgerald, casting his eyes towards a rock upon the strand, which, though it 

could not speak, stood up as firm and looked as bold as ever Kerry witness did. But 

what was his astonishment at beholding, just at the foot of that rock, a beautiful young 

creature combing her hair, which was of a sea-green color.“110 

„Šel, až narazil na otvor do jeskyně. Z jeskyně se ozývá hluk a veselí a před jeskyní leží 

několik tuleních kůží.“111 

Skalnaté prostředí břehu je navíc zmiňováno nejen při úvodním setkání muže a tulení 

ženy, nýbrž i při jejím návratu zpět do vodní říše: 

„The husband immediately returned, learned the discovery that had taken place, ran 

to overtake his wife, but only arrived in time to see her transformation of shape 

completed -- to see her, in the form of a seal, bound from the ledge of a rock into the 

sea.“112 

 
108 McEntire, “Supernatural Beings in the Far North”, s. 120. 
109 Curtin, Tales of Fairies, s. 151. 
110 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 6. 
111 JÁ 1.629-630. 
112 C. J. T., Folk-Lore and Legends: Scotland, London: W. W. Gibbings, 1889, s. 88. 
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Na první pohled triviální pozorování, že tulení bytosti jsou nejčastěji viděny právě tam, 

kde se setkávají entity moře a pevniny, popřípadě na skalnatých útvarech na břehu či 

ve vodě, dostává hlubší kontext ve chvíli, kdy toto umístění zasadíme do obecnějších 

strukturních vztahů. Základní opozice pevnina X moře totiž v kontextu našeho příběhu 

může být interpretována jako jiné vyjádření mytologické dvojice náš X Jiný svět. Aby 

lépe vyvstala specifika našeho narativu, je třeba nejprve vymezit koncept Jiného světa 

a jeho hranice ve staroseverské a islandské kultuře.  

6.2.2. Jiný svět a jeho hranice u starých Seveřanů 

Termín Jiný svět je námi užívaný moderní pojem, který umožňuje lépe uchopit určité 

struktury či opozice a vidět paralely mezi rozmanitými mytickými světy či oblastmi. 

Staří Seveřané takovýto termín neužívali, avšak svou „mytickou geografii“, v jejímž 

rámci charakterizovali svůj kosmos a jeho organizaci, samozřejmě měli. Dle jejich 

představ ve středu světa leží Ásgarð (nom. Ásgarðr), dvorec a sídlo bohů, okolo něj se 

rozprostírá tzv. střední dvorec Miðgarð (nom. Miðgarðr), který je obýván lidmi, a na 

periferních pozicích se pak rozkládají oblasti démonických postav či obrů113 a jim 

podobných bytostí chaosu.114 Tento základní popis je pochopitelně zjednodušený a 

poněkud statický, neboť slouží pouze pro základní orientaci. Našim cílem zde je popsat 

spíše principy uspořádávání světa než vyjmenovat veškeré možné oblasti, jejich názvy, 

typické obyvatele a určit přesné světové směry. 

Jedním takovým principem, na kterém mytická geografie staroseverského světa stojí, 

je koncept opozic a s ním související relační charakter. To znamená, že důraz je kladen 

na vzájemné vztahy mezi oblastmi, zatímco jejich konkrétní vlastnosti jsou do jisté 

míry upozaděny:  „...vzhledem k silnému 'gravitačnímu' působení polární struktury 

(centrum X periferie) dochází v mnoha případech k implicitnímu ztotožnění či 

záměnnosti termínů označujících koncové oblasti polarity.“115 Ásgarð a Miðgarð jsou 

dva odlišné světy, avšak v opozici k Jinému světu je lze sloučit či zaměnit.116 Podobně i 

 
113 Nejčastější označení pro tento typ démonické bytosti je ve staroseverštině jǫtun a þurs, existují však také 
termíny risi, bergrisi, troll či hrímþurs. Podobně lze pak i oblast, kterou tyto bytosti obývají, nazvat např. 
Jǫtunheim (v nom. Jǫtunheimr, tj. domov Jǫtunů) či Útgarð (v nom. Útgarðr, tzv. vnější dvorec). K jednotlivým 
etymologiím více viz Jan A. Kozák, Sága o Hervaře: komentář, Praha: Herrmann, 2009, s. 107, pozn. 1-5. 
114 Vedle tohoto horizontálního popisu kosmu existuje ještě popis vertikální, který užívá symboliku kosmického 
stromu Yggdrasilu, jeho kořenů a koruny. Zatímco ve výše uvedeném popisu hraje roli především opozice 
centrum X periferie, ve vertikálním je to pak dvojice nahoře X dole. Tyto dva modely do jisté míry koexistují. Zde 
nám pro základní orientaci stačí pracovat s jedním z nich, tudíž byl zvolen model horizontální, neboť náš narativ 
se v rámci jeho struktury odehrává. Více k otázce vertikálního modelu viz Jeleazar Moisejevič Meletinskij, 
„Scandinavian Mythology as a System I“, Journal of Symbolic Anthropology 1 (1973): 43-57, nebo Gro 
Steinsland, "The late Iron Age Worldwiev and the Concept of 'Utmark'", UBAS International, 1 (2005). 
115 Kozák, Sága o Hervaře: komentář, s. 108. 
116 Např. postava hrdiny vyrážejícího na výpravu do Jiného světa může být v jednom typu narativu 
reprezentována bohem a v jiném člověkem. Pěknou ilustrací tohoto případu můžou být eddické mýty o 
výpravách boha Þóra, který vyráží za hranice bít obry, zatímco v materiálu ság o dávnověku se na velmi 
podobném principu vydává na výpravu k obrům lidský hrdina jménem Þorstein Bœjarmagn. V rámci opozice 
kosmos X chaos je zkrátka rozdíl mezi světem bohů a lidí minimální. Zajímavý je též poznatek, že tento „makro“ 
pohled lze aplikovat i na „mikro“ úrovni v rámci staroseverské společnosti: „This basic division of the world into 
an opposition between cosmos and chaos, order and disorder, is paralleled in the microcosms of the 
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veškeré bytosti tohoto Jiného světa jsou na určité úrovni záměnné a mezi sebou 

provázané, avšak nelze říci, že jsou zcela identické.117 

Z tohoto pojetí vyplývá, že podoba Jiného světa u starých Seveřanů nebude zcela fixní, 

avšak bude záviset na vztahu v rámci základního opozitního páru náš X Jiný svět a na 

prvcích, které do něj dosadíme. Od toho se bude samozřejmě odvíjet i konkrétní 

podoba hranice, která hraje poměrně důležitou roli a ve většině narativů popisujících 

výpravu mimo známý svět je neopominutelným prvkem. V rámci eddických mýtů tedy 

má centrum a nám známý svět většinou podobu dvorce bohů, a výpravy do vzdáleného 

Jiného světa nebezpečných bytostí pak vedou po mostech, přes vodní či kamenné 

bariéry apod. Co když se ale vzdálíme od bohů a podíváme se na lidský svět a s ním 

spojené představy „Jiného“? Může jako Jiný svět sloužit právě moře, které je 

dominantním prvkem v naší pohádce o Tulení ženě? 

6.2.3. Moře jako Jiný svět u starých Seveřanů 

Moře ve staroseverské kultuře je často se vyskytujícím prvkem, který byl do jisté míry 

součástí běžného života. Znatelná část obživy pocházela z rybolovu a doba vikinská byla 

charakterizována lodními výpravami za dobrodružstvím i bohatstvím. Přesto však 

nelze s jistotou říci, že by mořský živel byl pro běžného člověka té doby familiárním a 

neproblematickým konceptem. Vedle historie a etnografie mohou v této otázce 

vypovídat též mýty, neboť v nich jsou formulované tehdejší představy a obrazy. Co nám 

ve spojitosti s mořem vypráví eddické písně či ságy? Tak například to, že had 

Miðgarðsorm, stvoření symbolizující chaos, dlí obtočen okolo země právě na dně 

moře.118 Snorri popisuje jeho vznik a umístění do hlubin takto:  

„I vyslal Praotec bohy, aby tyto děti chytili a přivedli k němu. Když se tak stalo, uvrhl 

hada do hlubokého moře, které obklopuje veškerou zemi. A had potom vyrostl tak, že 

leží uprostřed moře kolem celé země a zakusuje se do vlastního ocasu.“119 

Jinou pro nás zajímavou zmínku o moři a jeho povaze lze najít v části Eddy s názvem 

Gylfaginning, která popisuje vznik prvního lidského páru: „Když synové Borovi šli 

jednou po mořském pobřeží, našli dva kmeny. I zvedli je a stvořili z nich lidi.“120 Tato 

pasáž by tedy odkazovala k představě, že i břeh (jakožto hraniční součást moře) může 

posloužit jako prostor pro výjimečné události. 

 
farmstead, where innangards, the inside, is seen as the opposite of utangards, the outside.“ Steinsland, „The 
late Iron Age Worldwiev and the Concept of 'Utmark'“, s. 140. 
117 Kozák, Sága o Hervaře: komentář, s. 110. 
118 Miðgarðsorm (ormr ve starosev. znamená had, Miðgarð pak je doslova „střední dvorec“ tj. svět lidí), 
nazývaný též Jǫrmungand (nom. Jǫrmungandr, prefix jǫrmun implikující něco velikého, nadpřirozeného, gandr 
vyskytující se hlavně v kompozitech a značící cokoliv očarovaného, potažmo i monstrum) se vyskytuje v mýtech 
nejčastěji v opozici k bohu Þórovi, který se ho vždy neúspěšně snaží vyvednout z mořské hlubiny. Viz 
Gylfaginning, XLVII-XLVIII, nebo Hymskviða. V jejich závěrečnému střetu při Ragnaröku se navzájem anihilují. 
Gylfaginning, LI.  
119 Ibid., XXXIV. 
120 Ibid., IX. 
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6.2.4. Moře jako Jiný svět v keltské kultuře 

Co si budeme povídat - dokladů o moři jako o prostoru Jiného světa lze najít mnohem 

více u Keltů než u starých Seveřanů. V keltské kulturní oblasti je dost časté umisťovat 

zásvětí či Jiný svět daleko „za sedm moří“, za horizont oceánu, na daleké ostrovy, kam 

jen tak ledajaká loď nedopluje (pouze ta s vyvoleném hrdinou). Tyto představy se však 

vyskytují i v jiném než keltském materiálu, jak ukazuje např. řecká Odysseia či 

Vergiliova Aeneida. Těmto dílům strukturně i motivicky příbuzný žánr popisující 

takové plavby za horizont oceánu a na daleké ostrovy se u Keltů nazývá imramma. 121 

Jako ilustrace plaveb za horizont může sloužit např. keltský příběh o Oisínovi, v němž 

je Jiný svět popsán přímo idylicky:  

„Unfailing there the honey and wine 

And draughts divine of mead there be, 

No ache nor ailing night or day - 

Death or decay thou ne'er shalt see!“122 

6.2.5. Motiv skal 

Kromě moře je potřeba rozebrat ještě ony často se vyskytující skaliska, na kterých 

tulení bytosti spočívají. Mají tyto útvary nějaký hlubší význam, nebo se jen do představ 

promítá lidská zkušenost, že tuleni skutečně často na těchto skalách odpočívají? 

Předpokládáme-li, že opozice pevnina X moře může sloužit v určitých případech jako 

jiná formulace dvojice náš X Jiný svět, pak mohou skaliska, skalnaté útvary a břeh 

obecně sloužit jako hranice těchto dvou oblastí. Na první pohled se může zdát, že se 

nejedná o typickou hranici, tj. ve smyslu bariéry či překážky, kterou hrdina musí 

překonat na své výpravě. Takové klasické hranice jsou velmi často těžko překonatelné, 

hrdina musí mít speciální schopnosti či pomoc nějakého průvodce, aby se vůbec na 

druhou stranu dostal.  Tak např. staroseverský Miðgarð je obehnán zdí, která ho chrání 

před silami chaosu. Tento val je však nedokončený a neúplný, což vytváří prostor, kudy 

se bůh může dostat ven, je-li potřeba.123 I taková cesta otvorem ve zdi však není jen tak 

– většinou ji podstupuje sám nejvyšší bůh Óðin, popřípadě jeho vyslanec (či jeho 

hypostaze), a to vždy na Óðinově koni, který se jmenuje Sleipni (nom. Sleipnir) a pro 

takovéto Jinosvětské cesty je přímo uzpůsoben.124 Kromě hranice v podobě zdi či 

kamenné bariéry je velmi často přechod do Jiného světa oddělen vodním tokem, jak 

ukazuje např. Þorsteins þáttr bæjarmagns. V něm hrdina cestuje do země obra 

Geirroda, která je ohraničena zvláštní hlubokou a mrazivou řekou. Naštěstí má hrdina 

za společníka na cestě muže, jehož koně jsou schopni tuto řeku přebrodit. Kdokoliv jiný 

 
121 Nejznámější irské Jiné světy daleko za mořem jsou obývány např. ženami, nestárnoucími obyvateli, stále se 
smějícími lidmi apod. Více viz Daniel Samek a Eva Hladká-Kučerňáková (ed.), Bájné plavby do 
jiných světů, Praha: Argo, 2010. 
122 Ó Coimín, Laoidh Oisín air Thír na n-Óg, II/CXII. 
123 Gylfaginning, XLII. 
124 Ibid., XLIX. 
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by v ní umrzl, což dokazuje i Þorsteinův palec, který si omylem do mrazivé vody 

namočí, načež si ho musí poté uříznout. 

Obyčejný břeh či skaliska jako neprostupná hranice mezi dvěma světy rozhodně 

nepůsobí. Přesto je možné dokázat jejich liminální a tím i hraniční charakter. Týká se 

to především toho typu skal, který je za přílivu či bouře od pevniny oddělen vodou, 

avšak během odlivu je s ní opět spojen. Ve staroseverštině se nazývá sker (n), z čehož 

je pak odvozeno i anglické skerry. Česky se pak tento útvar nazývá šéry či šérové 

pobřeží. Právě tato obojetná povaha útvaru, který je v určitý čas součástí pevniny a 

v jiný ostrovem uprostřed moře, z něj činí perfektního adepta na naši hranici. Příhodné 

zároveň je, že právě na takových místech se velmi často povalují tuleni, v pohádkách a 

pověstech pak tulení bytosti, které svlékají svou kůži: 

„Skerries were, like seals, neither here nor there: at the edge of visibility, and a constant 

risk to ships, they could be fruitful and valuable for their resources, yet deadly and 

dangerous. Such a duality is reflected in the ways in which seals appear in the sagas, as 

well as in folklore. Seals as humans were said, in Orkney, to dance on ‘some lonely 

skerry,’ emphasising their in-between state.“125 

Z vody vyčnívající skaliska jsou díky své povaze „mezi“ (pevninou a ostrovem v moři) 

příhodným prostředím pro bytosti, které jsou podobně duálního charakteru (tj. „mezi“ 

tuleněm a člověkem). Zároveň i vizuálně mohou tvořit jakousi pomyslnou hranici mezi 

světem suchozemským a mořským.  

Mluvíme-li o skalnatých útvarech, nelze nezmínit obraz ze skaldské básně Húsdrápa 

Úlfa Uggasona, ve které se ve druhé strofě objevuje zmínka o dvou bozích v podobě 

tuleňů v prostředí moře.126 Klíčový zde je pojem singasteinn, jehož uznávaný překlad 

je „zpívající kámen“. Na výkladu tohoto obrazu se bohužel badatelé většinou neshodují, 

nelze proto s jistotou říci, co přesně singasteinn je. Podle Turville-Petra se jedná o 

skálu, která vyčnívá z moře a na kterou bohy v podobě tuleňů umisťuje.127 Takový 

výklad by podporoval představu, že skály měnící svou podobu a charakter s přílivem a 

odlivem byly na Islandu již v době vikinské spojovány s tuleni a nadpřirozenými 

 
125 Karin Murray-Bergquist, ‘To Talk of Many Things’: Whales, Walrus, and Seals in Medieval Icelandic 
Literature, master thesis, Háskóli Íslands, Hugvísindasvið, Viking and Medieval Norse Studies, 2017, led by Dr. 
Emily Lethbridge, s. 59. 
126 „Ráðgegninn bregðr ragna          rein at Singasteini 
frægr við firna-slœgjan          Fárbauta mǫg vári. 
Móðǫflugr ræðr mœðra          mǫgr hafnýra fǫgru, 
(kynnik) áðr ok einnar          átta (mærðar þáttum).“ 
Skáldskaparmál, XXIII. 
Anglický překlad: 
„Ready with a plan, the gods’ land-warmer transforms for the blessing-jewel,  
renowned for facing the wickedly sly kinsman of Fear-Beater. 
Mighty in spirit, the son of eight plus one mothers (I proclaim Óláfr In strands of renown) 
is first to get control over the dazzling sea-kidney.“  
Viz Lee M. Hollander, The Skalds: a Selection of their Poems, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968. 
127 Edward Oswald Gabriel Turville-Petre, Myth and Religion of the North: the Religion of Ancient Scandinavia, 
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1975, s. 129. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_M._Hollander
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bytostmi (v tomto případě se jedná přímo o bohy), které na sebe berou tulení podobu. 

Pozdější folklorní útvary by na tuto představu tedy dále navazovaly, a to v podobě 

pohádky o Tulení kůži.128 

Zajímavé světlo vrhá na problematiku skalisek pohled z více praktické a zároveň 

historicko-etnografické perspektivy. Dle některých badatelů byly šéry užívány 

k vlastnickému definování území.129 Hranice pozemku, který byl v soukromém 

vlastnictví, sahala až po síť určenou na lov tuleňů, tj. až po místo ve vodě, kde je síť 

ukotvena.130 Staroseverský zákoník Grágás na několika místech uvádí, že vše, co se 

nalézá na souši či ve vodě až po hranici této sítě (zvířata, naplavené dřevo) patří 

příslušnému majiteli sítě a dané části pobřeží, a to nezávisle na tom, jestli jsou sítě 

ukotveny ze země, nebo ze skalisek.131 Dále pak uvádí, že lovení pro všechny je povoleno 

až od této sítě dál.132 Skaliska tedy pravděpodobně byly poměrně vhodným místem pro 

ukotvení těchto sítí, čímž se stávaly snadno identifikovatelnou značkou vymezující 

hranici území toho či jiného rybáře. Vidíme tedy, že i z pohledu kulturně dané struktury 

a sociálního uspořádání sloužily tyto šéry jako důležité vymezení, a jejich funkce 

hranice mezi dvěma oblastmi tedy měla své místo i v sociální sféře lidského života. 

6.2.6. Jeskyně 

V islandské verzi pohádky se navíc vyskytuje detail o jeskyni: tanec a veselí tuleních 

bytostí, které svlékly své kůže a proměnily se tak v lidské ženy, se odehrává právě v ní, 

zatímco svlečené kůže i muž zůstávají vně tohoto objektu. Již jsme ukázali, že jeskyně 

se nevyskytuje ve verzích z okolních oblastí, jedná se tedy o specifikum pohádky 

z Islandu. Do jisté míry je však jeskyně pouze jiným typem skalnatého útvaru, které 

jsou klíčové ve všech verzích. Viděli jsme, jakým způsobem skaliska mohou asociovat 

liminální oblast přechodu z jednoho světa do druhého. Jeskyně by tedy měla 

vyjadřovat něco podobného, neboť zastupuje v narativu prvek skal a ostrůvků. Přece je 

však třeba se zeptat, zdali její symbolika nenechává vyvstat ještě něco navíc, co skály 

nemají. Abychom zjistili co, je třeba podívat se na jeskyně a podivné dění v nich ve 

staroseverské literatuře obecně. 

Oddíl Eddy zvaný Gylfaginning zmiňuje obryni jménem Þǫkk133, kterou najdou 

v jeskyni, když celý svět pláče pro zemřelého Baldra, aby se vrátil na zem. Tato obryně 

však odvětí, že bude ronit pouze „suché slzy“ a zmaří tak jeho návrat. Snorri dále 

 
128 Existuje však i jiný výklad tohoto pojmu, který zastává např. Viktor Rydberg. Ten považuje singasteinn za opis 
pro náhrdelník Brísingů, o který bohové bojují. Viktor Rydberg, Teutonic Mythology, trans. Rasmus B. Anderson, 
London: Swan Sonnenschein, 1889, s. 558. Další názory pak ztotožňují tento předmět s magickými amulety 
hojně využívanými při porodu, a to na základě přesmyčky ze singasteinn na signasteinn. Viz Audrey Meaney, 
"Drift Seeds and the Brísingamen", Folklore 94.1 (1983): 33–39. 
129 Murray-Bergquist, ‘To Talk of Many Things’, s. 50. 
130 Ole Lindquist , Peasant Fisherman Whaling in the Northeast Atlantic Area 900-1900,  Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri, 1997, s. 16. 
131 Konkrétně paragraf St § 442, viz Andrew Dennis , Peter Foote and Richard Perkins, Laws of Early Iceland, 
Grágás II, University of Manitoba Press, Icelandic Studies, s. 324. 
132 Konkrétně paragraf K § 212, viz ibid., s. 142. 
133 Znění tohoto jména v překladu do češtiny by mohlo být ironické „Dík“. 
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dodává, že se věří, že to byl přeměněný Loki.134 Tato scéna poměrně odpovídá tomu, 

jaké bytosti byly jeskyním většinou přisuzovány: obři a obryně, monstra a jiní 

nebezpeční tvorové. Před Gnípskou jeskyní je uvázán pes Garm (nom. Garmr), jehož 

zhouba je držena až do Ragnaröku, kdy mu puknou pouta.135 Loki je potrestán za 

všechny své činy svázáním a umístěním v jeskyni, kde na něj kape hadí jed.136 Sám Óðin 

používá obrazu jeskyně a nízkého života v ní k urážce: „Vidíš svého chráněnce Agnara, 

jak v jeskyni plodí děti s ženou obrů?“137  

Zdá se tedy, že jeskyně je v kontextu staroseverské mytologie negativně zabarveným 

místem. Jak lze tedy interpretovat umístění přitažlivých tuleních žen, které rozhodně 

nepůsobí děsivě ani nebezpečně, právě do jeskyně? Klíčem k hlubšímu porozumění 

celému jeskynnímu komplexu by mohla být zmínka v eddické písni s názvem 

Hyndluljóð: 

V této písni se bohyně Freyja snaží získat určité vědomosti od obryně, podle které se 

text i jmenuje – přičemž hned v první strofě se nachází zmínka o tom, že Hyndla 

v jeskyni přebývá: 

Freyja:  

„Vstaň, děvo děv,          probuď se, drahá 

sestro Hyndlo,         jež v sluji bydlíš!138 

Postavu Hyndly lze sice nazvat obryní, avšak nejen tak ledajakou. Co o ni víme? Jedná 

se o nadpřirozenou bytost, ženu přebývající v jeskyni, zemřelou, spící nebo jinak běžně 

neúčastnou našeho světa, neboť ji bohyně musí probudit. Důvodem jejich setkání jsou 

vědomosti, určitý typ poznání o věcech minulých, které není běžně dostupné, avšak 

Hyndla ho má. Zároveň vlastní ještě jakýsi kouzelný nápoj působící pozitivně na paměť, 

který na konci dává Freyjině milenci Óttarovi. Jedná se tedy ve zkratce o chtonickou 

ženskou bytost, která je asociovaná s věděním, magií a prorockými schopnostmi, což ji 

přibližuje dle monografie Karen Bek-Pedersen staroseverským Vǫlvám.139 Podle Bek-

Pedersen dále existuje asociační propojení mezi některými skupinami nadpřirozených 

ženských bytostí (mezi které patří právě Vǫlvy, dále pak také Norny) a umístěním pod 

zem, hluboko, dolů, navíc ještě ve spojení s vodními tělesy, které vedou do podzemí – 

se studnami,  zřídly, prameny apod. Tyto podzemní a vlhká místa jsou – jak ukazuje 

její analýza – typickým umístěním ženských nadpřirozených sil, mezi které může patřit 

určitý typ magie, vědění či kontakt s osudem a jeho silou obecně.140 Do takové 

 
134 Gylfaginning, LIII. 
135 Ibid., LVI., Vǫluspá, 48. 
136 Gylfaginning, LIV. 
137 Grímnismál, úvodní próza. 
138 V českém překladu Ladislava Hegera je sluj, v původním znění je pak běžné slovo pro jeskyni – hellir (m), 
které se vyskytuje též v textu naší pohádky. Hyndluljóð, 1. 
139 Viz Karen Bek-Pedersen, The Norns in Old Norse Mythology, Edinburgh: Dunedin, 2011. 
140 Bek-Pedersen analyzuje ze všech možných úhlů staroseverský koncept osudu a Norn, což zahrnuje i rozbor 
jejich místa „původu“ či lépe prodlévání (a to je právě místo pod zemí spojené s vodou: zřídlo pod kořeny 
kosmického stromu). Podle její vyčerpávající analýzy má osud tak silné feminní konotace, neboť život člověka a 
taktéž jeho osud byl vnímán jako něco, co se utváří právě v děloze. Děloha by pak ze symbolického hlediska 
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charakteristiky by bezpochyby patřila právě i jeskyně – temná, skrytá, mnohdy vedoucí 

pod zem, vlhká. 

Důležité je si však uvědomit, že feminní síly magie, vědění a osudu spojované 

s takovými místy nemají být vyloženě pozitivní či negativní, ačkoliv mnoho mýtů 

popisuje pouze negativně zabarvené obrazy ničivých či necitlivých postav v jeskyních, 

jak jsme viděli výše. Stejně jako staroseverský koncept osudu sám inherentně není 

dobrý ani špatný – může přinést člověku obojí druh věcí, avšak ve své podstatě je to jen 

síla pořádající a strukturující svět s pozitivními a negativními dopady na jednotlivce. 

Jedním z několika výrazů pro osud je staroseverské skǫp, které se objevuje i v textu 

naší pohádky. V rámci jeho rozboru již bylo zmíněno, že pochází od slovesa skapa – 

dávat tvar, tvarovat, tvořit. Síla osudu, stejně jako mnohé síly a schopnosti 

nadpřirozených ženských postav, které jsou s osudem blízce spojeny, je veskrze tvořivá 

– nese v sobě vše: život i smrt, tvoření i ničení.  

Představíme-li si jeskyni, kde tančí tulení ženy, jako místo, kde je právě takový prostor 

pro vznik věcí, pro splétání osudu, pro stvoření nového dne a všeho, co přináší – pak 

celonoční čas v jeskyni strávený nabývá na důležitosti. Co více, přináší to nový pohled 

na skupinu tuleních bytostí jako na mocné ženské bytosti, které mají (podobně jako 

výše zmíněné Norny či Vǫlvy) v určitém smyslu blízko ke konceptu osudu a s ním 

spojenými silami. 

6.2.7. Shrnutí 

Odbočme na skok a podívejme se na dnešní dobu a její vztah k vodním tělesům: 

technologický pokrok může poskytovat dojem, že člověk se svými loděmi, ponorkami a 

potápěči již podvodní svět plně ovládá. Ani tak však nelze s jistotou řici, že moře či 

oceán jsou lidmi běžně obývaným prostorem, a ne pouze za určitých podmínek 

„navštěvovaným“ světem, který je stále trochu nebezpečný a nezkrotný. Možná se dnes 

již nevypráví tolik příběhů o nadpřirozených tvorech z hlubin, kteří mohou potápět 

lodě. Přesto je však oceán se svou nesmírnou hloubkou jednou z oblastí, kterou člověk 

stále plně neprozkoumal, neuchopil, a zůstává tak do jisté míry neznámým. Toto 

neznámo, spolu s jistou mírou nepřístupnosti a Jinakosti daly v průběhu času 

vzniknout v lidské mysli představám, mezi které patří např. pověsti o Leviatanovi, 

Krakenovi či Lochneské příšeře – ve zkratce pověsti o bájných tvorech, kteří žijí kdesi 

v člověku nepřístupné hlubině vodního tělesa a kteří jsou obdařeni nadpřirozenou 

mocí, nebezpečnou silou, vzácnou moudrostí, nesmírným bohatstvím apod.  

Vrátíme-li se ke staroseverské a novodobé islandské kultuře, pak by ze všech výše 

uvedených příkladů a výkladů mělo být zřejmé, že moře může velmi dobře v rámci 

opozice centrum X periferie reprezentovat periferní oblasti, díky čemuž se za určitých 

podmínek může stát Jiným světem. Skalnaté útvary pak mohou sloužit jako hraniční 

oblast, přičemž zároveň vyjadřují duální charakter tuleních bytostí, které na nich často 

 
byla magickým místem zrození, temným, skrytým a vlhkým prostorem, kde věci dostávají svůj tvar – čímž by 
notně připomínala právě i naši jeskyni z islandského narativu. Bek-Pedersen, The Norns in Old Norse Mythology, 
s. 120. 
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sedávají. Tento liminální prostor břehu a skal je ve své podstatě analogický k výše 

rozebranému časovému vymezení tím, že je tzv. „setting for extraordinary 

experiences.“141 Fakt, že se „obyčejný“ mořský břeh či skála může zdát jako běžná 

součást našeho světa a řádu, mu nemusí nijak ubírat na jeho schopnosti stát se za 

určitých okolností kouzelným průchodem. Jak uvádí Sylva Hůlová: 

 „...dveře do Jiných světů samy o sobě nejsou na první pohled nijak zázračné či 

omamné, naopak jsou přirozenou součástí krajiny. Je to proto, že další důležitou 

součástí příběhů je nečekanost a určitá náhodnost. Hrdina se do Jiného světa 

nedostává z vlastní vůle, první krok ke sblížení s Jinakostí přichází vždy z druhé 

strany.“  

Spaciální i temporální zarámování úvodní scény našeho narativu je tedy ve shodě, 

přičemž tento rámec zde slouží k artikulaci několika základních kategorií, které jsou 

v textu ustavovány a zároveň k tomu protínány a promíchávány. Jedná se o binární 

opozice země X moře, centrum X periferie, náš X Jiný svět, den X noc, lidské X zvířecí, 

mužské X ženské, terestriální X akvatické (a šlo by jistě vyjmenovat i další).142 Tento 

rámec zde jasně ukazuje, že v danou chvíli vystupujeme z těchto běžných kategorií a 

pouštíme se do nedefinovaného prostoru Jinakosti, do ambivalentních vod, do jeskyně 

– jinak řečeno do prostoru, kde se vše mísí a prolíná, zaniká a znovuvzniká, možná i 

pod tíhou jistého osudového určení. Postavy zasazené do takového prostředí tedy musí 

být těmto podmínkám dostatečně přizpůsobeny, jak snad uvidíme v následujících 

kapitolách. 

6.3. MUŽ 

„Jsem Živa,“ pravila rybka, 

„a přicházím od Pramene.“  

„Já jsem rybář,“ pravil nato muž, 

„a mou obživou jsou ryby.“  

„Ušetři mě,“ požádala jej rybka,  

„dovol mi být ti Živou a nikoli Obživou.“143 

6.3.1. Co nám říká pohádka a její verze 

Náš mužský protagonista není blíže specifikovaný jménem, pouze tím, že je z 

Myrdalského kraje. Ve verzích z jiných zemí je velmi podobně většinou zmíněno jen 

jméno oblasti, nikoliv jeho totožnost či bližší charakteristika. Některé irské verze 

nicméně zmiňují detaily jako jméno, konkrétní vesnici apod.144 Zde pro nás lépe 

 
141 McEntire,“Supernatural Beings in the Far North“, s. 120. 
142 Peter Le Couteur, „Slipping Off the Sealskin: Gender, Species, and Fictive Kinship in Selkie Folktales“, Gender 
Forum: An Internet Journal for Gender Studies, 55 (2015): 63. 
143 S dovolením vypůjčeno od autora Jana A. Kozáka, viz http://www.siranie.net/mytus-o-rybe/, navštívěno 16. 
7. 2020. 
144 Např. jedna irská verze je dosti podrobná: „In the village of Kilshanig, two miles northeast of Castlegregory, 
there lived at one time a fine, brave young man named Tom Moore, a good dancer and singer.“ Curtin, Tales of 
Fairies, s. 150.  
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funguje, je-li to jen obecná postava muže - díky tomu jej můžeme vnímat více 

symbolicky, jako zástupce jisté kategorie. V mýtech a pohádkách jsou postavy hrdinů 

sice většinou označeny jménem, avšak na širší úrovni fungují spíše jako archetypické 

postavy než konkrétní historicky doložitelní lidé.145 Je to pravděpodobně rybář, neboť 

většina verzí včetně té z Islandu se zmiňuje o tom, jak vyjíždí na moře lovit. V jedné 

verzi je to sedlák, který je však svou lokací domova či práce blízko mořskému břehu. 

Žije sám, z kontextu je zřejmé, že nemá manželku ani děti, v irských verzích pak bývá 

jeho osamělost výslovně zdůrazňována.146 

6.3.2. Rybáři a rybaření v mytologii starého Severu 

Podívejme se nyní na významy symbolů rybáře a rybaření v již konkrétním kontextu 

kultury a jejích představ: co se dozvídáme o této postavě a s ní spojené činnosti z mýtů 

a ság starého severu? Jako první nás nejspíše napadne slavné Þórovo rybaření s obrem 

Hymim (nom. Hymir), při kterém dojde k pokusu o výlov hada Miðgarðsorma.147  

„Statný Hymi          sám dvě velryby 

vylovil udicí          ze slaných vln 

a na zádi lodi          záštita ásů, 

Veór, umně          vytáčel šňůru.“148 

O výklad tohoto mýtu se již pokusilo mnoho badatelů149, zde proto zmíníme pouze 

předpoklady a interpretace, se kterými budeme dále pracovat. Na první pohled je 

zjevné, že v roli rybáře je zde bezpochyby mocný bůh hromu. Přesto však nelze říci, že 

by přepravování lodí, pohyb na moři a rybolov byly činnosti pro Þóra typické.150 Onou 
 

145 Nemusíme chodit daleko, abychom tuto situaci ilustrovali příkladem: z nám známých pohádek je to třeba 
„hloupý Honza“, postava s konkrétním jménem, avšak reprezentující obecnou kategorii nedospělého mladíka, 
kterého čeká série zkoušek. O bezejmenosti postav v mytických narativech se zmiňuje např. Martin Pehal ve své 
studii egyptského mýtu o dvou bratrech. Tím, že text nepojmenovává konkrétní postavu, je kladen důraz na její 
obecný rys či určitý princip jejího charakteru, konkrétní individuální manifestace této postavy pak naopak 
ustupují do pozadí. „By not assigning a name to the individual female representations, the text stresses the 
importance of the principle itself regardless  of individual manifestations.“ Pehal, Broze and Talon, Interpreting 
Ancient Egyptian Narratives, s. 121. 
146 „Tom's father and mother died, and he was alone in the house and in need of a wife.“ Curtin, Tales of 
Fairies, s. 150. 
147 Tento mýtus je součástí eddické písně Hymskviða (strofy 16-28) a části Eddy s názvem Gylfaginning XLVIII. 
Dále je také zmíněn v několika skaldských básních: v Ragnarsdrápě Bragiho Boddasona, Húsdrápě Ulfa 
Uggasona, v básni Ölviho hnúfy, Gamliho gnæfaðarskálda a Eysteina Valdasona. Existují navíc i rytiny zobrazující 
ústřední obrazy z tohoto mýtu, což může sloužit jako doklad tradování a popularity tohoto příběhu. 
148 Hymskviða, 21. 
149 Viz např. Preben Meulengracht Sørensen, „Thor's Fishing Expedition“ in Words & Objects: Towards a 
Dialogue Between Archeology and History of Religion, Oslo: Norwegian University Press, 1986, s. 257–276. 
Nebo Margaret Clunies Ross, „Two of Þórr's Great Fights according to Hymiskviða“, Leeds Studies in English 20 
(1989): 7-27. 
150 Ze všech dostupných zmínek o Þórovi je zřejmé, že jeho typickým způsobem pohybu je chůze, jak ilustruje 
např. tato pasáž: 
„Körmt Örmt          a Kerlaugy dvě, 
ty musí přebrodit           Tór denodenně, 
když na soud jde          k jasanu Yggdrasilu 
neboť Most Ásů          ohněm plane, až svaté vody vřou.“ 
Gylfaginning XVI.  
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postavou, která Þórovi reálně umožňuje podniknout tuto mořskou výpravu, je zde obr 

Hymi – žije u vodního tělesa, má loď a příslušenství, vyzývá boha k lovu a sám taktéž 

loví. Všechny tyto charakteristiky ukazují na to, že rybářem je nejen Þór, nýbrž i on. 

Ačkoliv běžně by se jednalo o typického obra, tj. reprezentanta Jiného světa, v tomto 

mýtu je jeho role složitější. Ve vztahu k Þórovi je postavou, která hromovládci 

zprostředkovává skrze náčiní a výzvu styk s Jiným světem divokého moře, kde dlí 

primordiální had.151 Je tedy jakýsi iniciátor lovu a Þórův průvodce. Tento výklad by 

potvrzoval i fakt, že Gylfaginning obsahuje pasáž, ve které je Þór označován jako 

„mladíček“ a „jinoch“, jinak řečeno mladý, ještě nezasvěcený hrdina, který potřebuje 

postavu prostředníka, jenž mu umožní jeho první kontakt se silami chaosu.152 A právě 

tento mediační charakter obra je pro nás klíčový, neboť mnohem lépe vyjadřuje roli, 

kterou zastává rybář z našeho narativu (a to i přes to, že jako hlavní rybář zde působí 

bůh Þór). Náš muž podobně jako obr Hymi žije vodnímu tělesu nablízku a pravidelně 

loví. Svým umístěním je velmi blízko oné hranici břehu, mořský Jiný svět mu leží u 

nohou. Nemusí se vydávat na dalekou výpravu, aby se setkal s bytostmi Jiného světa, 

jako musí za utkáním s hadem cestovat bůh hromu. Rybář ani nepotřebuje 

prostředníka, neboť ve skutečnosti mezi ním a mořem, Jiným světem, téměř nic 

nestojí. Þór oproti němu vynakládá poměrně velké úsilí, aby se do styku s Jiným 

světem dostal, a to proto, že jeho postava je přirozeně umístěna v centru. Þórův domov 

je ve středu božské říše (ne nadarmo je také nazýván pilířem světa), odkud pravidelně 

podniká výpravy ven na periferii. V našem pohledu však rybář takovéto centrální 

postavení zcela postrádá – není to klasický hrdina, který se ze středu vydává na výpravu 

do Jiného světa, nýbrž je už rovnou umístěn na břeh, pomyslnou hranici dvou světů. 

Ze staroseverských narativů jsou mu tedy mnohem blíže než rybář Þór postavy psanců, 

vyděděnců či obrů, kteří v tomto území běžně pobývají. Mezi ně patří mimo jiné božský 

trickster Loki, kterému je navíc připisován i vynález rybářské sítě.153 Jeho postava je 

liminálního charakteru, neboť náleží k rodu obrů i k božskému rodu Ásů, mezi nimiž 

pravidelně přechází a prostředkuje, čímž utváří důležitou funkci mediátora.154 

Abychom lépe ukázali pozici prostředkovatele a mediátora, kterou dle našich 

předpokladů rybář zastává, je nutné se podívat ještě na další příklady narativních látek. 

Neomezíme se však jen na staroseverskou kulturu, nýbrž se pokusíme podat pohled 

více univerzalistický. 

  

 
Kromě pěší chůze a brodění se pak ještě občas využívá svého vozu, který je tažen kozli: „Tór vlastní dva kozli, 
kteří se jmenují Tanngnjóst a Tanngrisni, a vůz, v němž jezdí. Kozli jej táhnou. Proto se nazývá Tór Vozka.“ Ibid., 
XXI. 
151 Viz Sørensen, „Thor's Fishing Expedition“, s. 268. 
152 „Za rozednění Hymi vstal, oblékl se a chystal se vyplout na rybolov. Tór bez meškání vyskočil, kvapně se 
vypravil a žádal Hymiho, aby ho vzal s sebou. Hymi namítal, že by mu byl málo platný, když je tak malý a ještě 
pouhý mladíček.“ Gylfaginning, XLVIII.  
153 Loki je v tomto příběhu nejen vynálezcem rybářské sítě, nýbrž je sám pak v podobě lososa uloven. Ibid., L. 
154 „He is external to the system but essential to its function, and thus it is as a mediator between the outside 
and inside, partaking in both, that he operates.“ Jerold C. Frakes, „Lokis Mythological Function in the Tripartite 
System“, The Journal of English and Germanic Philology 86/4 (1987): 165. 
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6.3.3. Rybář jako archetyp 

Pokusme se podívat se na postavu rybáře z obecného pohledu, tj. již ne kulturně 

specifického, nýbrž spíše archetypálně univerzalistického. Činnosti jako pěstování 

rostlin a chov zvířat jsou kulturními výdobytky lidstva, při nichž člověk přírodu téměř 

zcela ovládá. Rybaření (či lov obecně) je oproti tomu jen dočasné zkrocení přírody, 

časově omezená instalace kulturních nástrojů v hájemství divoké přírody. V nějakém 

smyslu tedy lov (tím pádem i rybolov) překračuje kategorie přírody a kultury, pohybuje 

se na hranici této dichotomie a zapadá do obou stran této polarity.155 Dalo by se tedy 

říci, že postava rybáře má jistou potenci symbolizovat tento duální či mediační 

charakter, neboť obývá liminální prostor břehu a nezkrotitelného moře, kde zároveň 

provádí pokus o dočasné kulturní zkrocení ve formě rybolovu.  

Tento předpoklad mediační či liminální potence postavy rybáře by mohl být dále 

podpořen též charakteristikou osamělosti. Rybář typicky provozuje svou práci v 

ústraní, dál od centra společenského dění, neboť odjíždí brzy ráno na širé moře, kde 

tráví svůj čas. Je tedy v jistém smyslu temporálně i spaciálně vyčleněn ze společnosti, 

osamělost je tudíž jeho psychickým rysem a vlastností spojenou s činností rybolovu 

jako takovou. Podobně je na tom např. též archetypální postava převozníka (který je 

svázán s konkrétním vodním tělesem a nemůže se od něj hnout), nebo kováře (ten bývá 

umisťován na okraj společnosti zase z důvodu hluku.)156 Převozník, rybář i kovář jsou 

tedy příklady strukturálně marginálních symbolických postav, jejichž rysy osamělosti 

a vyčlenění ze společenství lze (i když v oslabené míře) dále rozpoznávat v postavách 

příběhů, pohádek a pověstí. 

6.3.4. Moderní adaptace mýtu 

Podívejme se pro zajímavost na hlavní mužské postavy ve filmech a literatuře, které 

zpracovávají téma Tulení ženy či kůže. Přinášejí nám něco nového k tématu? Navazují 

nějak na motivy, které se vyskytují v archaické kultuře? 

Tak např. ve filmu Song of the Sea se objevuje velmi smutný a osamělý strážce majáku, 

což je profese obdobně vyčleňující ze sociální struktury, jako rybářství či převoznictví 

zmiňované výše. Ve filmu Ondine je mužský protagonista opět rybář, avšak navíc také 

bývalý alkoholik a jakýsi „klaun“, kterému se směje celé město.157 Je tedy zřejmé, že 

tyto ztvárnění používají motivy a symboly, které se vyskytují i v mytických a 

pohádkových látkách, avšak dávají jim ještě o něco ostřejší a jasnější kontury: umisťují 

muže výslovně na okraj společnosti, a to buď spaciálně (strážce majáku bydlící na 

malém ostrově, daleko od pevniny, kde je městský život), nebo sociálně (alkoholová 

závislost, výsměch). 

 
155 "...while farming submits nature to the mastery of civilization, fishery is an extension of culturally 
determined potentials vis-à-vis wild nature, which may be temporarily mastered, but still remains the same." 
Sørensen, „Thor's Fishing Expedition“, s. 268. 
156 Zde lze smínit postavu Vǫlunda, mytického kováře z eddické písně s názvem Vǫlundarkviða, která má v 
lecčems blízko k naší pohádce. 
157 Přezdívka tohoto muže je „circus“, tedy „klaun“, „šašek“. 
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6.3.5. Shrnutí 

V narativu o Tulení ženě je osamělost mužského protagonisty rys zmiňovaný či 

implicitně přítomný. Jeho profese ho pak umisťuje v čase i místě dál od centra 

sociálního dění, daleko na širé moře, které v jistém ohledu zastupuje neznámý prostor 

Jiného světa. Oba tyto charakterové rysy zapadají do sítě významových vztahů, ve 

kterých je uvázána postava obra Hymiho z mytologie starého Severu. Dále tyto rysy též 

navazují na symboliku archetypu rybáře, převozníka a kováře.  

Klíčová charakteristika postavy muže se tedy zdá být v jeho okrajovém postavení, v jeho 

marginalitě a schopnosti prostředkovat. Zatímco typický mytický či pohádkový hrdina 

často potřebuje nějaký prostředek (ať už v podobě postavy průvodce, nebo v podobě 

kouzelného předmětu) 158, který ho přiblíží k hranici s Jiným světem, pomůže mu ji 

překonat a často i vrátit se zpět, v našem narativu toho není třeba. Neboť rybář sám 

v sobě tohoto průvodce a prostředníka již zahrnuje: žije na pomezí, již od počátku stojí 

na břehu, na pomyslné hranici mezi kategoriemi, mezi dvěma světy, a je proto právě 

tou postavou, která je připravena setkat se s bytostí z Jiného světa, naší Tulení ženou. 

6.4. TULEŇ 

„Říká se, že tulenice se zdržuje tam, kde se perou tuleni, a také říká, že je to obluda, 

která sežere všechno, co ji přijde do cesty.“159 

Než se pustíme do rozboru Tulení ženy, je ještě potřeba vymezit symbolické a konotační 

pole tuleně jako takového. Již jsme zmiňovali v samém úvodu této práce, že lov tuleňů 

byl běžnou součástí života na Islandu i v okolních zemích a tulení kůže, maso a tuk 

tvořily nezbytné suroviny pro přežití. Zároveň však bylo podotknuto, že islandská a 

staroseverská tradice hovoří o tulením mase jakožto o potravě spíše rezervovaně. Vztah 

lidí a tuleňů v těchto severních oblastech tedy nelze jednoduše označit pouze jako 

blízký, neboť takový popis by plně nevyjadřoval jeho komplexitu. V následující kapitole 

se pokusíme popsat veškeré možné aspekty tohoto vztahu a vystihnout tak významy, 

které tuleň do vyprávění vnáší, a to v kontextu kultury staroseverské i pozdější 

islandské. 

6.4.1. Představy o tuleních ve folklorní tradici Islandu a blízkého okolí: 

svázanost s rodem lidí 

Existuje mnoho příběhů, pověstí a mýtů o původu tuleňů, které ve velké většině 

určitým způsobem spojují rod tuleňů s rodem lidí: 

„Když egyptský faraón pronásledoval Mojžíše a Židy přes Rudé moře, jak se píše v Bibli, 

utopil se při tom i s celým svým doprovodem a všichni se proměnili v tuleně. Proto jsou 

 
158 „Nadpřirozený pomocník bývá nezřídka mužského rodu. V pohádkách to může být malý chasník z lesa, 
čaroděj, poustevník, pasáček nebo kovář, který se objeví, aby hrdinovi daroval amulety a podle potřeby mu 
poradil. Vyšší mytologické systémy rozvinuly tuto roli do velké postavy průvodce, učitele, převozníka duší na 
onen svět.“ Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků, Praha: Portál, 2000, s. 74. 
159 JÁ 1.629. 
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kosti v těle tuleně uspořádané stejně jako v těle lidském. Tuleni od té doby žijí jako 

zvláštní rasa na dně mořském, ale vypadají jako lidé. Dokonce prý se v tulením těle 

skrývá i lidská povaha a vlastnosti.“160  

V kultuře Inuitů zase existuje představa, že tuleni a velryby jsou useknuté prsty jedné 

ženské hrdinky, které když spadly do vody, proměnily se v daná mořská zvířata.161 

Vzpomeňme ještě znovu i na mnohé irské rody, které odvozují svůj původ právě od 

tuleňů, jako již v úvodu zmiňovaný příklad v podobě rodu Coneeleyů z města Galway.162 

V jedné irské verzi našeho narativu se pak píše:  

„The descendants of Tom Moore and the seal woman are living near Castlegregory to 

this day, and the webs are not gone yet from between their fingers and toes, though 

decreasing with each generation.“163  

Všechny tyto zmíněné představy tedy popisují jistou spřízněnost tuleňů a lidí. Lze však 

tuto blízkost hlouběji prozkoumat a lépe popsat? 

Vezmeme-li v potaz obecnou lidskou zkušenost s tuleni, pak musíme konstatovat, že 

určitým způsobem opravdu mohou připomínat člověka a jeho projevy. Tuleň dokáže 

zaujmout ve vodě vzpřímené postavení, tudíž z dálky jeho hlava vyčnívající nad hladinu 

vody vypadá podobně jako lidská. Některé zdroje pak uvádějí, že tulení křik je 

zaměnitelný za křik lidský (či dětský),164 zatímco jiné hovoří o „až příliš lidských“ 

tuleních očích.165   

Důležité pro naši interpretaci jsou pak především zmínky o podobném uspořádání 

kostí v těle či o stvoření tuleňů z části lidské ruky,166 neboť poukazují na více než jisté 

analogické chápání fyzické podoby tuleňů a lidí. Naším předpokladem zde je, že se 

nejedná o pouhé podobné vzezření, co lidi a tuleně spojuje, nýbrž jde o propojení na 

ontologické rovině.  Ona fyzická – jinými slovy vnější - podobnost by pak vycházela 

právě z oné svázanosti na hlubší úrovni – jinak řečeno vnitřní.167 Jak ukazuje inuitský 

 
160 JÁ 1.629. 
161 Franz Boas, „The Folk-Lore of the Eskimo“, The Journal of American Folklore, 17/64 (1904), „Origin of the 
Adlet and of the Qadlunait“. 
162 Viz kapitola 1.1., pozn. 3. 
163 Curtin, Tales of Fairies, s. 154. 
164 Martin Puhvel píše ve své studii: „The seal's flippers seem, especially in swimming, to resemble rudimentary 
human hands; the movement of a seal on ice or land resembles the crawling of a baby or a disabled adult. The 
plaintive-sounding barking of the seal would to primitive man hardly seem to lack overtones of human 
emotion, and the gatherings of the animals around holes in the ice would not look altogether unlike human 
assemblies.“ Martin Puhvel, „The Seal in the Folklore of Northern Europe“, Folklore, 74/1 (1963): 326. 
165 „V tom v úžině zpozorovali tuleně, který byl větší, než jsou obyčejní tuleni. Plaval kolem lodi, stále kolem 
dokola, a byl bez ploutví. Všem se zdálo, jako by měl lidské oči.“ Laxdæela saga, XVIII. 
166 Zatímco ostatní texty hovoří o schodném, tj. analogickém uspořádání celé kostry, příběh o useknutých 
prstech využívá synekdochického vztahu pars pro toto: z jednoho lidského prstu vzniklo celé tulení tělo. 
167 Takový princip by čtenáři mohl připomenout teorii Jamese George Frazera o tzv. sympatetické magii, která je 
založena na předpokladu, „že věci na sebe navzájem na dálku působí na základě skrytého vnitřního souladu...“. 
James George Frazer, Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta, 1994, s. 19. Frazer dále tento princip magického 
myšlení rozdělil na zákon podobnosti (vnitřní vztah založen na identické či blízké podobě)  a zákon doteku (to, 
co jednou přišlo do kontaktu, v něm spočívá i nadále). Vnější podobnost lidí a tuleňů vyplývající z vnitřní 
ontologické provázanosti by tedy byla „na hlavu“ obráceným zákonem podobnosti. Tendence k bližšímu vztahu 

http://books.google.com/books?id=5NpZAAAAMAAJ&pg=PA150#v=onepage&q&f=false
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příběh nebo islandská pověst o utonulých faraonových lidech, tuleň jakožto zvíře 

vzniká z člověka. Díky tomu může za určitých okolností vstoupit na pevninu ve znovu 

získané lidské podobě a obecně je tímto svým původem určen k bližšímu vztahu s lidmi, 

než jakého jsou schopna jiná zvířata. Kdysi dávno z člověka vzniklý tuleň tedy přichází 

v podobě tulení bytosti opět na souš, spojuje se v manželství s příslušníkem lidského 

pokolení, plodí s ním potomky a znovu-ustavuje tak ono propojení z počátku věků – 

čímž uzavírá kruh a metaforicky se zakusuje do svého vlastního tuleního ocasu. 

Blízkost na této hlubší ontologické úrovni je pak vyjadřována v představách a 

narativech nejen zmínkami o podobnosti či kontaktu, nýbrž právě onou zdrženlivostí 

ohledně pojídání tuleního masa v ságách, a dále pak obecně různými tabu a zákazy 

ohledně jejich lovu ve verzích naší Islandské pohádky. V představách spojených s 

konkrétními rody na Britských ostrovech je to vidět asi nejlépe: tak třeba lidem z 

vesnice Málann teče krev z nosu kdykoliv je zabit nějaký tuleň na jejich pobřeží.168 

V jedné verzí našeho narativu je pak ukázáno, jak takové tabu lovení vzniká v rámci 

narativního děje: 

"Some men who were hunting killed three seals that day. All the women of the village 

ran down to the strand to look at the seals, and Tom's wife with the others. She began 

to moan, and going up to the dead seals she spoke some words to each and then cried 

out, 'Oh, the murder!' When they saw her crying the men said, 'We'll have nothing more 

to do with these seals.'" 169 

6.4.2. Představy o tuleních ve folklorní tradici Islandu: tulení zvyky 

Nyní je třeba zmínit představy o zvycích tuleňů, které se nám dochovaly podobně jako 

naše pohádka ve sbírce Jóna Árnasona. Tuleni prý často doprovází lodě, varují je, když 

nemají vyplouvat, nebo naopak potvrzují správné načasování vyplutí rybářů.170 

Z těchto zmínek lze vyvodit, že tuleni mohli plnit jistou funkci dobrého či špatného 

znamení před vyplutím na moře.171 Z tohoto pohledu tedy tvořily neopominutelnou 

součást rybářství a lovu na moři obecně, neboť schopnost vyčíst ze znamení špatné 

počasí, a předejít tak úmrtí na moři, byl jeden z mnoha zaběhlých způsobů přežití a 

adaptace.172 Již jsme mluvili o souvislosti tuleňů, skalisek a jejich postavení v rámci 

rybářského systému určování území. Podobně jako tuleni na skaliscích pomáhali 

definovat pravidla a usnadňovali socio-ekonomickou orientaci, tak i jejich přítomnost 

 
mezi tuleni a lidmi by pak odpovídal zase zákonu doteku: tulení bytosti vznikly z lidí, kdysi dávno tedy byli „v 
kontaktu“ se svým lidstvím, tudíž jsou s ním v určitém blízkém vztahu i nadále ve své tulení podobě. Přestože 
Frazer analyzoval tyto pricnipy magického myšlení, aby ukázal, že jsou chybné, my máme možnost použít jeho 
vhodně uzpůsobené či poupravené teorie pro vysvětlení jevů či podpoření daných argumentů, aniž bychom 
aplikovali též jeho evoluční teorie o vývoji myšlení a racionalitě. 
168 Éamonn Ó Tuathail, „Seanchus Ó Inis Eóghain“, Béaloideas, 11, 1/2 (1941): 94. Shrnuto též v Darwin, „On 
Mermaids, Meroveus, and Mélusine“, s. 126. 
169 Curtin, Tales of Fairies. 
170 JÁ 1. 630. 
171 „Seals could cause or foretell death at sea, but they also provided the important role of warning.“ Murray-
Bergquist, ‘To Talk of Many Things’, s. 59-60. 
172 „The ability to heed a warning from the sea was a necessary part of survival.“ Murray-Bergquist, ‘To Talk of 
Many Things’, s. 59-60. 
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u přídi lodi při vyplutí mohla potvrzovat ekonomickou výhodnost dané plavby. 

Pro úplnost všech informací je v neposlední řadě nutné zmínit i představu, že tuleň 

reaguje na těhotné ženy a dokáže poznat dříve než všichni ostatní, je-li žena 

v očekávání.  Také se říká, že tuleně prý dráždí červená barva.173 

6.4.3. Člověk a tuleň: kulturní paradox 

„They hurt, they itch.“174 

Výše jsme si ukázali spojitost rodu tuleňů a lidí na základě ontologické identity, od 

které je dále odvozena jistá fyzická podobnost a možnost bližšího vztahu a styku obou 

rodů. Toto spojení je však ve své podstatě zároveň tvořeno napětím: na jedné straně se 

v běžném každodenním životě tuleni zabíjejí a konzumují, na straně druhé jsou to 

s námi původem spřízněné bytosti, pro některé rody i předci, které je lovit zakázáno. 

Tento vztah a jeho napětí by mohl mnohému čtenáři připomenout postavení 

totemového zvířete, jak ho ve své knize Totem a tabu líčí Freud: totemové zvíře je v 

běžném chodu primitivní společnosti uctíváno a je zapovězeno ho lovit. Existuje však 

speciální příležitost, kdy se toto zvíře plánovaně zabije a společně sní. Podle Freuda tak 

společnost dává kontrolovaný průchod sociálně nepřijatelným emocím (frustrace, 

nenávist) a hlubokým psychickým komplexům.175 V této práci však nechceme hledat 

modely Oidipovské touhy zabít svého otce-rivala, ani převádět veškeré symboly na 

projevy pudové stránky lidské psýché. Raději se pokusíme Freudovy teorie oprostit od 

jejich reduktivní tendence a použít z nich pouze určité mechanismy, které se zdají být 

funkční a platné obecně, a které lze posléze identifikovat v konkrétním socio-kulturním 

kontextu. V takovém případě by výsledkem čtení této teorie bylo to, že záměrné 

porušení řádu ve své podstatě uvolňuje napětí plynoucí z jeho dodržování, čímž ho však 

pomáhá znovu ustavit a posílit. V případě našeho narativu se však nejedná přímo o 

napětí způsobené dodržováním řádu, jako spíše o tenze zaviněné paradoxem v rámci 

daného kulturního systému představ: z člověka bylo stvořeno zvíře, které na jedné 

straně zůstává zvířetem a je loveno a konzumováno, na straně druhé však má dle 

tradice ontologicky blízko k lidem, což s sebou nutně nese jistý druh tabu či zákazu.  

Než v analýze přistoupíme dále, je potřeba si stručně představit koncept kulturních 

paradoxů, který zde využíváme. Náš předpoklad zde je, že každá kultura obsahuje jisté 

kulturní paradoxy – protichůdné principy, které platí a fungují zároveň. Tyto paradoxy 

ukazují na nesoulad a nahodilost společenského systému, čímž se stávají zdrojem pnutí 

a tenze. Zároveň však fungují jako zdroj potencialit a symbolických vyjádření, díky 

čemuž jsou schopné překonávat systémem dané struktury a kategorie – jinými slovy 

oživovat ustrnulý či funkci ztrácející systém. Mýtus je pak jedním ze způsobů, jak 

s takovým paradoxem pracovat, neboť umožňuje vypořádání se s nepříjemnými tlaky i 

 
173 JÁ 1.630. 
174 Martin Pehal o kulturních paradoxech, viz Martin Pehal, „Culturally Reflexive Aspects of Time and Space in 
New Kingdom Mythological Narratives“ in Gaëlle Chantrain, Jean Winand (eds.), Time and Space at Issue in 
Ancient Egypt, Hamburg: Widmaier Verlag, 2018, s. 174. 
175 Viz Sigmund Freud, Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika, Praha: Portál, 
2017, s. 114-125. 
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využití transformativního potenciálu. Mýtus, který zpracovává jistý kulturní paradox, 

umožňuje svému posluchači či čtenáři reflektovat dané citlivé místo, aniž by byl systém 

zcela rozložen. Jedná se tedy o způsob jak do systému a řádu relativně bezpečně 

začlenit tvořivé elementy chaosu.176 

Vraťme se však nyní zpět k tuleňům. Zatímco každodenní život se v severních oblastech 

bez lovu mořských savců neobejde a nějaký dodržovaný precedens o nelovení tuleňů 

v praxi pravděpodobně nikdy neexistoval, příběhy a vyprávění vyjadřují ztotožnění 

tuleně a člověka na ontologické úrovni, což vede k tabu jeho lovení a zabíjení, které se 

váže především na rody s těmito tuleními bytostmi spřízněné. Pokusíme-li se pak tento 

paradox zobecnit a popsat např. s pomocí binární opozice, pak by se dalo říci, že se 

jedná o dichotomii tuleň X člověk, tj. zvíře X člověk, tj. nejobecnější příroda X kultura. 

Lze též citovat Edmunda Leache a jeho formulaci stejného problému v podobě otázky:  

“How is it that human beings are on the one hand animals (natural) and on the other 

hand not-animals (cultural)?“177 

Domníváme se, že tento základní paradox lidské existence poměrně dobře vystihuje 

jádro toho, okolo čeho se náš narativ na jisté úrovni točí: člověk-rybář jako kulturní 

tvor nepatří do přírody, nýbrž ji ovládá a užívá dle svých potřeb, tj. loví tuleně, aby 

z nich získal suroviny potřebné k životu. Zároveň však ten samý člověk je určitým 

způsobem součást přírody, což vyjadřuje ontologické propojení mezi lidmi a tuleni, 

stejně jako svazek rybáře s Tulení ženou. Nás narativ tento paradox vyjadřuje v první 

řadě proto, aby mohlo dojít k jeho reflexi – neboť většina těchto kulturně citlivých míst 

běžně nevstupuje na vědomou úroveň lidské mysli. V druhé řadě však dle našeho pojetí 

dochází i k určitému typu zmírnění tohoto paradoxu, obroušení jeho hran či přiblížení 

obou pólů skrze mediační prvek.178 Způsob, jakým toto mýtus dělá, však bude rozebrán 

až v následujících kapitolách, zde jsme pouze chtěli tento paradox popsat a připravit si 

tak půdu pro pozdější interpretace. 

6.4.4. Tuleň ve staroseverské kultuře: odvrácená strana tuleně 

Jaké zmínky o tuleních nám přináší starší vrstva staroseverské kultury? Jako první lze 

zmínit Lokiho a Heimdalla v podobě tuleňů, na které jsme již narazili v sekci o 

skaliscích – konkrétně ve skaldské básni Húsdrápa Úlfa Uggasona.179 Přestože existuje 

mnoho různých výkladů této části básně, většina badatelů se shoduje na tom, že zde 

Loki a Heimdall stojí v opozici. Snorri Sturluson tento obraz sporu potvrzuje popisem 

Lokiho, který je dle jeho slov „...zloděj náhrdelníku Brísingů a zatvrzelým protivníkem 

 
176 Pehal, „Culturally Reflexive Aspects of Time and Space in New Kingdom Mythological Narratives“, s. 161. 
K chaosu, který přináší nebezpečí i tvořivou sílu viz též Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of 
Concepts of Pollution and Taboo, London & New York: Routledge, 2002, str. 117. 
177 Edmund Leach, “The Legitimacy of Solomon”, in S. Hugh-Jones, J. Laidlaw (eds.), The Essential Edmund 
Leach, Voll. 2, Culture and Human Nature, New Haven, London: Yale University Press, 2000, s. 48. 
178 O tom, jakými způsoby mýtus s paradoxy pracuje, viz. Pehal, Broze, Talon, Interpreting Ancient Egyptian 
Narratives, s. 82-3. 
179 Húsdrápa, 2. Viz. Hollander, The Skalds: a Selection of their Poems. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_M._Hollander
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Heimdalla.“180 a o kus vedle v textu navíc rozšiřuje o informaci, že „...oba měli podobu 

tuleně.“181 Záhadný pojem singasteinn (nom.) tedy může mít asociace nejen s místem 

jejich střetu, nýbrž i se šperkem, o který se perou. Snorri znal kontext a pozadí příběhu, 

na jehož téma byla složena tato strofa, který podává jen strohou a poněkud nečitelnou 

informaci. Na první pohled tato představa o dvou bozích v podobě tuleňů působí spíše 

jako hravý obraz. Vezmeme-li však v potaz, že Loki a Haimdall jsou strukturně vzato 

archetypální protivníci, kteří proti sobě vystupují i v závěrečné bitvě při Ragnaröku, ve 

které se navzájem anihilují, nabírá již obraz jejich tulení podoby jiných konotací. 

Nechceme se zde pouštět do interpretace tohoto zlomkovitého mýtu, neboť k tomu již 

napsali své teorie jiní badatelé. Chceme pouze poukázat na souvislost jakéhosi 

mořského souboje (navíc s primordiálními konotacemi, což strukturně odpovídá i 

jejich eschatologickému střetu) dvou opozičních božských postav v tulení podobě. Mezi 

schopnosti staroseverských bohů patří různorodé transformace, přeměna ve zvířata je 

pak poměrně běžnou praktikou některých z nich. Tak třeba Óðin či trickster Loki182 se 

mění často, někdy však potřebují pomoc v podobě kouzelného předmětu, kterým je 

právě Freyjino sokolí roucho.183 Je tedy možné, že tulení podoba těchto dvou bohů 

odpovídá představě o provázanosti rodu lidí a tuleňů – lépe řečeno se v případě tohoto 

obrazu z Húsdrápy jedná o zlomek představy, na kterou pozdější islandská folklorní 

tradice svými obrazy navazuje. Zajímavá je také možná přítomnost onoho kouzelného 

artefaktu, o který bohové zápasí. Vezmeme-li v tuto chvíli v potaz interpretace, že se 

skutečně jedná o náhrdelník Brísingů, je nutno zmínit, že majitelkou tohoto šperku je 

právě bohyně Freyja, známá též vlastnictvím právě onoho sokolí roucha, tj. schopností 

transformovat se v dravého ptáka. Připojíme-li k tomu i interpretace singasteinu jako 

místa, konkrétně skaliska vyčnívajícího z vody, které mohlo být útvarem duální 

povahy, a to podle kontextu odlivu či přílivu, dostává se nám do hry i liminální význam 

místa, na které jsou bozi v podobě tuleňů umístěni. Shrňme nyní tento zhruba 

načrtnutý asociační tok, jehož jednotlivé aspekty ještě vyvstanou v následujících 

kapitolách: vyskytuje se zde spojení transformace v tuleně, spaciálního umístění, které 

dle interpretací může mít liminální charakter, dále je do hry zapojen boj o 

cennost/kouzelný předmět, který v podobě náhrdelníku Brísingů přináší spojitost s 

Freyjou a dalším čarovným předmětem, sokolím rouchem, které navíc opět umožňuje 

proměnu ve zvíře.  

Jakkoliv tajemně může tento obraz dvou bohů v podobě tuleňů působit, ságy ho se 

svým pojetím tuleňů v tajuplnosti předčí na celé čáře. Toto zvíře v nich totiž ve většině 

případů figuruje jako oživlý mrtvý, tzv. revenant – ve staroseverštině známý pod 

pojmem draugr (nom.).184 Nežli přistoupíme k interpretaci toho, proč je zrovna 

 
180 Zajímavé je, že ve výčtu charakteristik Lokiho náhrdelník Brísingů v pořadí předchází právě oné opozici k 
Heimdallovi, což poukazuje na jejich motivickou provázanost. Skáldskaparmál, XXIII. 
181 Ibid., XV. 
182 Konkrétně se mění např. v klisnu (Gylfaginning, XLII), lososa (Gylfaginning, L) a v mouchu (Skáldskaparmál, 
XLIII). 
183 Skáldskaparmál, III. 
184 Více k tomuto pojmu viz Kozák, Ratajová, „Mrtví a jejich poklady“. 
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v rámci ság takto výrazně anticipován právě jejich děsivý aspekt, podívejme se nejdříve 

na příklady z textů. 

Eyrbyggja saga185 popisuje děsivou tulení hlavu, která se vynořuje z podlahy. Příběh 

této strašidelné události začíná osudem ženy jménem Þórgunna. Tato žena vlastní 

skvostné ložní vybavení, které je popisované jako velká cennost a předmět zášti ze 

strany jiné postavy. Po její smrti není s tímto majetkem naloženo tak, jak si mrtvá přála 

- namísto spálení ložní výbavy s tělem si jej místní lidé ponechají. Zanedlouho poté se 

na statku začnou dít divné věci: zemřelá Þórgunna sama jeden večer vstoupí do 

světnice a prostře k večeři. Sedlák Þórodd zemře na moři s celou svou posádkou, 

přičemž moře vyplaví jejich člun i nachytané ryby, avšak mrtvá těla nikoliv. Skupina 

utonulých se pak večer objeví na své smuteční hostině, sedne si k rozdělanému ohni 

v síni a vyžene tím živé obyvatele usedlosti. Takto se pak děje každý večer i po celé 

Vánoce. Dalším úkazem je pak přítomnost nějaké podivné bytosti ve skladišti ryb, kde 

postupem času dochází k ujídání rybích zásob. Jednou je to právě ona děsivá tulení 

hlava, kterou do podlahy zatlačí až statný Kjartan mocnými údery kladivem. Zvláštní 

je detail popisující pohled této hlavy směrem k Þórgunniným ložním závěsům. Jindy je 

to pak jakýsi kraví ocas s tulení kůží, po jehož zjevení je spižírna téměř zcela 

vyprázdněna. Vše se vyřeší až správným naložením s Þórgunniným majetkem, tj. jeho 

spálením.186 

Laxdæla saga zase popisuje postavu násilnického Hrappa, který činí příkoří svému 

okolí i poté, co zemře a je pochován dle svého přání: straší všechny obyvatele své 

usedlosti i v jejím okolím, tudíž ti, kdo se na tomto místě pokusí déle přebývat, buď 

zešílí, zemřou nebo odejdou.187 V další kapitole této ságy pak následuje vyprávění o 

Hrappově příbuzném Þorsteinovi, který vyplouvá na moře, aby se přestěhoval právě na 

neobývanou Hrappovu usedlost. Loď narazí na podmořský útes, načež její posádka 

v úžině spatří tuleně s očima, které připomínají lidské: „V tom v úžině zpozorovali 

tuleně, který byl větší, než jsou obyčejní tuleni. Plaval kolem lodi, stále kolem dokola, 

a byl bez ploutví. Všem se zdálo, jako by měl lidské oči.“188 Silný vítr a proudy nakonec 

způsobí ztroskotání lodi a smrt všech členů posádky (včetně Þorsteina), kromě 

jednoho, který se zachrání chycením zlomeného kýlu. 

Zajímavý postřeh k postavě výše zmíněné postavy Þórgunny a motivu oživlého mrtvého 

uvádí ve své práci Murray-Berquist: 

„As a member of the community, Þórgunna is nonetheless an outsider, being 

Hebridean and not Icelandic by birth. That she was at once a foreigner and an islander, 

from a place in which both the grey seal and the selkie legend flourish, makes 

Þórgunna’s appearance in the form of that particular animal more significant. She dies 

on Icelandic soil and initially appears as a revenant; however, after her burial, she does 

 
185 Eyrbyggja saga, LIII. 
186 Ibid., L-LV. 
187 Laxdæla saga, XVII. 
188 Ibid., XVIII. Překladatel Ladislav Heger v poznámce uvádí, že: „Tuleň s lidskýma očima: zemřelý Hrapp. Oči 
člověka se neměnily, ať na sebe vzal jakoukoliv podobu.“ Heger, Staroislandské ságy, s. 240. 
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not return as an ordinary draugr, and it is the seal, both rising from the floor and 

invading the fish-shed, that becomes associated with her spirit.“189  

Ve staroseverské kultuře se skutečně mrtví (konkrétně tedy v negativním kontextu) 

objevují poměrně často, avšak jejich podoba je většinou lidská, vyznačující se pouze 

tmavou či šedou barvou kůže, mohutností těla a nadpřirozenou silou.190 V jednom 

případech se draugr objevuje specifickou transformací ve zvířecí podobě, avšak je to 

býk.191 Výskyt mrtvého v podobě tuleně tedy rozhodně pro staroseverské revenanty 

není typickým případem, zároveň však ale nelze říci, že by se jednalo o případy 

ojedinělé. Murray-Berquistová vyzdvihuje v rámci tohoto kontextu smrt člověka na 

moři a následky, které to přináší, a navrhuje mezi tímto a revenanty v podobě tuleňů 

vidět souvislost: 

„Seafaring societies need to reckon with the effect of death at sea, a reality which they 

faced on a daily basis. Such a death was frequently considered a bad kind, due to the 

absence of a body to bury, and often the inability to confirm the circumstances of a 

person’s demise. It was effectively a placeless death, without an evident narrative or 

last rites. Although the sea could have been considered as consecrated ground in 

Icelandic custom, Christian tradition required a body to bury, leaving the status of the 

sea-dead unresolved, and increasing the likelihood of their return as revenants.“192 

Podle badatelky Murray-Berquist pak obě výše zmíněné ságy obsahují téma smrti a 

nutnosti ji řádně potvrdit, přičemž však zároveň pracují s motivem tuleně, což 

badatelka navrhuje dát do souvislosti. Eyrbyggja saga popisuje nejprve to, jak utopení 

muži jednoho večera přicházejí do stavení a sedají si do síně k ohni, jak činili za svého 

života. Nejspíš nás nepřekvapí, že časový kontext těchto událostí je navíc svátek Jól. 

Takto se to bez většího dramatu děje po nějakou dobu, načež sága dále pokračuje 

v popisu vyjídání ryb a zjevení částí tuleního těla a následné řešení tohoto problému a 

sjednání klidu s mrtvou Þórgunnou, která je pokládána za příčinu podivných událostí. 

Podle Murray-Berquist je důvodem uvedení potopení lodě a tuleního revenanta v jedné 

kapitole jistá vnitřní spojitost, která mezi událostmi hraje roli: „The men have died but 

their deaths have not yet been confirmed: their liminal state, between land and sea, life 

and death, is foreshadowed in the seal.“193 Lidé utopení na moři jsou dle těchto 

představ v liminální pozici, což je rys, který je připisován i tuleňům. Viděli jsme, že 

podobně slouží i skaliska, na kterých se tuleni často povalují a které mohou navíc 

v kontextu plavby být i častým místem vraků lodí. Laxdæla saga taktéž popisuje motiv 

těchto šér, oživlých mrtvých i tuleňů, i zde lze tedy podobným způsobem pozorovat 

sekvenci negativně působícího revenanta Hrappa, lidsky působícího tuleně u lodi (čili 

špatného znamení) a závěrečné potopení lodi s téměř celou posádkou. 

 
189 Murray-Bergquist, ‘To Talk of Many Things’, s. 55. 
190 Kozák, Ratajová, „Mrtví a jejich poklady". 
191 Jedná se o případ Þórólfa Bægifóta („Kulhavce“), viz Eyrbyggja saga. 
192 Murray- Bergquist, ‘To Talk of Many Things’, s. 57. 
193 Ibid., s. 58. 
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Mluvíme-li o tuleních hlavách, nelze vynechat ani ságy a pověsti popisující bytost 

zvanou Selkolla, což doslova přeloženo znamená právě tulení hlava.194 Motiv 

monstrózní ženské bytosti s údajnou tulení částí horní poloviny těla, která terorizuje 

určité oblasti, popisuje Sturlunga saga195 a Guðmundar saga biskups.196 Celkový 

komplex představ svázaných s touto bytostí přehledně podávají dvě studie z knihy 

Supernatural Encounters in Old Norse Literature and Tradition,197 my z nich tedy zde 

představíme jen jakýsi extrakt pro nás nejdůležitějších bodů. Selkolla v sobě podle 

všeho spojuje hned několik „problematik“, tj. krizí na kulturní a sociální úrovni:  

1. Problematiku úmrtí nepokřtěných dětí: jejich neschopnost přejít do ráje, tj. pobyt 

„někde mezi světy“ způsobuje onu přeměnu v démonickou bytost a s ní spojené 

neblahé dění  

2. Problematiku tzv. „changelings“, tj. podstrčených dětí 

3. Problematiku nesprávně „orámovaného“ sexuálního styku: ve špatnou dobu, na 

špatném místě, s nevhodným nelidským protějškem 

4. Problematiku tulení podoby znovu-oživlých mrtvých 

Z uvedených čtyřech základních charakteristik je zřejmé, že postava Selkolly se 

vyskytuje v momentě, kdy dochází k narušení sociálně a kulturně definovaných 

kategorií a hranic, ať už v podobě přestupku, chyby či náhody. Tento kontextuální rys 

Selkollu spojuje právě třeba s postavou Þórgunny: „Selkolla is a more threatening 

figure, but like Þórgunna, her presence serves as a reminder of wrongs and an 

intrusion of the supernatural into the familiar.“198  

V islandském folkloru pozdější - již křesťanským světonázorem notně ovlivněné - doby 

pak nacházíme též představu tulení podoby jako převleku ďábla, a to konkrétně např. 

v legendě o Seæmundu Sigfúsonovi. Tato postava, nazývaná též Sæmund fróði (tj. 

učený), je historicky doloženou figurou učence, která však v ústní lidové tradici 

přerůstá do legendárního hrdiny, kněze a „chytráka“, který v různých obměnách zápasí 

s ďáblem a svou chytrostí a správnou vírou ho vždy poráží. V jedné takové legendě 

Sæmund uzavřel s ďáblem dohodu o tom, že ho má v podobě tuleně dopravit na svých 

zádech přes moře domů. Když tak ďábel učinil, vychytralý kněz ho udeřil po hlavě Biblí, 

čímž ho zahnal a vítězně vstoupil na pevninu.199 Na popularitu tohoto příběhu i postavy 

učence ukazuje např. vyobrazení před hlavní budovou univerzity v Reykjavíku v 

podobě sochy Sæmunda na hřbetě tuleně. Pěkné shrnutí různých dalších folklorních 

 
194 Jméno selkolla lze rozdělit na staroseverský termín selr (tuleň) a kollr (vrchol, hlava, koruna).  
195 Julia H. McGrew, George R. Thomas (eds.), Sturlunga saga, vol. 1: The Saga of Hvamm-Sturla and the Saga of 
the Icelanders, Ardent Media, Incorporated, 1970.  
196 Guðmundar sögur biskups I: Ævi Guðmundar biskups, Guðmundar saga A, Stefan Karlsson (ed.), 
Copenhagen: Reitzel, 1983. 
197 Bengt Af Klintberg, "Scandinavian Folklore Parallels to the Narrative about Selkolla in Guðmundar saga 
biskups", Margaret Cormack, "Saints, Seals and Demons: The Stories of Selkolla", both in Daniel Sävborg, Karen 
Bek-Pedersen (eds.), Supernatural Encounters in Old Norse Literature and Tradition, Turnhout: Brepols 
Publishers, 2018. 
198 Murray-Bergquist, ‘To Talk of Many Things’, s. 55. 
199 Gísli Sigurðsson, „Icelandic National Identity: From Romanticism to Tourism“, in Pertti J. Anttonen (ed.), 
Making Europe in Nordic Contexts, Turku: Nordic Institute of Folklore, University of Turku, 1996, s. 52. 
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výskytů tuleňů jakožto démonických postav nabízí v již výše zmiňované studii Margaret 

Cormak: podle ní existuje několik případů, kdy je draugr v podobě tuleně poslán 

mágem, aby škodil ostatním.200 Tato symbolika děsivých tuleňů a jejich propojení s 

lidmi ve folkloru 19. století podle jejího názoru navazuje na představy zachycené o 

mnoho století dříve v již zmíněných korpusech s názvem Eyrbyggja saga a Laxdæla 

saga. Jedná se tedy sice o přetrvávající motiv, avšak je zjevné, že čím větší je vliv 

křesťanské tradice na danou látku, tím méně plastičtější a barevnější obraz tulení 

bytosti je – namísto komplexní postavy se stává pouhou podobou čistě negativního 

ďábla či vyslancem mága, který zle užívá magii. 

Pro úplnost informací je třeba zmínit ještě jeden výskyt děsivé tulení hlavy, přestože 

do současného interpretačního rámce nijak zvlášť nezapadá. Jedná se o příběh 

s názvem Þorsteins þáttr bæjarmagns,201 ve kterém se dozvídáme o cestě hrdiny 

Þorsteina do země krále Geirroda, nebezpečného obrovládce, který během večera 

poručí přinést míč v podobě obrovské tulení hlavy, rudě žhnoucí a s odkapávajícím 

vařícím tukem.202 S tímto předmětem si zúčastnění mají házet, přičemž neúčast či 

neschopnost míč udržet bude krutě trestána posměchem, vyhnanstvím v některém 

případě i smrtí.  

6.4.5. Shrnutí 

Jak bylo avizováno na začátku této kapitoly, vztah lidí a tuleňů, stejně jako i symbolické 

konotace tuleně obecně, jsou poměrně složitým a vysoce komplexním uzlem představ 

s mnoha významovými vlákny. V první řadě jsme ze zmínek v narativech rozklíčovali, 

že existuje představa o propojenosti rodu tuleňů a lidí, a to na hluboké ontologické 

rovině. Tuto spojitost lze zjednodušeně popsat jako zacyklený proces: tuleň vzniká 

z člověka, vstupuje příležitostně na souš, odkládá na čas tulení kůži a zakládá nový rod, 

jehož příslušníci nadále odvozují svůj původ od tohoto tuleního předka. Tato vnitřní 

ontologická provázanost však zároveň tvoří jistý paradox, neboť tuleň je v běžném 

životě součástí lovu a obživy. Dle našeho předpokladu se narativ s pomocí těchto 

protichůdných představ dotýká obecnějšího kulturního paradoxu, který je tvořen 

opozicí člověk X zvíře. Tuleň však na sebe nabaluje i další kulturně specifické významy: 

není běžnou součástí ekonomiky pouze jako komodita, nýbrž má i funkci ukazatele, 

který pomáhá vymezovat či potvrzovat - viděli jsme, že má svou danou roli ve spojitosti 

se skalisky, rybářským územím a v předzvěsti úspěšnosti plaveb. Jistým způsobem je 

tedy tuleň důležitým prvkem v sociálně-ekonomickém systému. Odpověď na otázku, 

proč právě tuleň má takovouto roli, a ne jiná zvířata, nás přivádí zpět k jejich původu. 

Díky tomu, že rod tuleňů vznikl z lidí a je s nimi v představách nadále různě spojován 

a propojován, má jistou duální pozici: jeho příslušníci jsou tuleni, ale za určitých 

 
200 Čaroděj Erlendur prý poslal takového revenanta, aby potopil lod i s posádkou. Sigfús Sigfússon, Óskár 
Halldórsson (ed.), Íslenzkar þjöðsögur og sagnir, Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1982–93, s. 348. Jón Árnason 
ve své sbírce má obdobný motiv čarodějky, která jisté „strašidlo“ dovleče k vodě, kde se pak promění v tuleně. 
JÁ 1. 518. Podrobnější přehled viz Cormack, "Saints, Seals and Demons: The Stories of Selkolla", s. 87.  
201 Þorsteins þáttr bæjarmagns, IV-V. 
202 Tento objekt je popisován staroseverskými termíny selshǫfuð, doslova tulení hlava, nebo pak gullknotr, zlatý 
míč. 
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okolností také lidé. Obývají většinu času moře, avšak někdy mohou vstoupit na souš. 

Touto duální povahou překračují tulení bytosti běžně oddělené kategorie a rozmazávají 

tím hranice. Pohybují se mezi světy, mezi rody, mezi kategoriemi, jinými slovy stojí 

v liminální pozici - a právě ta jim umožňuje mezi tím vším nejlépe přecházet a 

prostředkovat. Zároveň je však jejich duální povaha v rámci kultury plná napětí. 

Nejvýrazněji jsou tyto tenze vyjádřeny ve zmiňovaných staroseverských narativech o 

tuleních-revenantech, o Selkolle apod. V pozdější islandské tradici se pak ambivalence 

a s ní spjatá tenze více ukrývá mezi řádky a v skryté souvislosti, zatímco „na povrchu“ 

děje je krásná a smutná tulení bytůstka, o které by nikdo neřekl, že má co do činění 

s hrůzostrašnou tulení hlavou oživlého mrtvého. Nebo se pak pod tlakem křesťanského 

světonázoru tulení bytost stává pouhou podobou ďábla, což ji zase ochuzuje o všechny 

ostatní aspekty. Není však přesto možné – i přes tyto znatelné rozdíly v jednotlivých 

historických obdobích - nalézt alespoň něco, co tulení bytosti spojuje napříč tokem 

času, vývojem společnosti i její kultury? Domníváme se, že přece ano: dle našich 

předpokladů lze říci, že tuleň (a tedy jakákoliv tulení bytost) vždy nějakým způsobem 

přináší konotace liminálního stavu „mezi“. V podobě tuleních revenantů je např. 

akcentována hranice živý X mrtvý a stav na pomezí, do kterého se člověk dostane, 

nemůže-li jeho na moři utonulé tělo být řádně pohřbeno. Na tuto tématiku navazuje 

v souvislosti s nepokřtěnými či vyměněnými dětmi též tulení bytost Selkolla, která však 

navíc ještě přináší i sexuální kontext špatně ohraničeného sexuálního styku či styku 

s bytostí z Jiného světa – jinak řečeno vhodnou X nevhodnou sexualitu obecně. Možná 

že jistý mezní stav v podobě archetypálních protivníků spojujících své protiklady 

v souboji by se dal najít i v případě bohů Lokiho a Heimdalla z nejstarší vrstvy 

staroseverské tradice. Zde však rozhodně nechceme nutně vměstnat veškeré dříve 

zmíněné texty a narativy do jednoho šuplíku s názvem „limen“ jen proto, abychom 

dokázali naši pointu. Naším cílem je snaha pochopit a rozklíčovat, a pokud tento 

koncept „mezního stavu“ slouží ve většině případů a naši pohádku pomáhá osvětlit, 

pak jsme spokojeni. Tulení žena totiž, čtena z tohoto úhlu pohledu a s kontextem 

dalších tuleních narativů v pozadí, konečně začíná dostávat plné obrysy. Je to tulení 

bytost, napůl tuleň a napůl člověk, což znamená, že je paradoxní: stírá i vytváří hranice, 

spojuje a míchá kategorie. Zároveň jaksi „vytváří“ problém, ale je i jeho jediným 

řešením. Stojí v centru našeho narativu a propojuje i ty nejodlehlejší části našich 

interpretačních střípků.  

6.5. TULENÍ ŽENA 

„And the minister came and he married them, but they said of this lassie, she put her 

fingers in her ears during the ceremony. For you see they were supposed to be of the 

faith of Odin, not Christians, you see?“203 

6.5.1. Co nám říká pohádka a její verze 

Z naší pohádky a jejich verzí se v první řadě dozvídáme, že tato zvláštní bytost má běžně 

podobu tuleně, avšak za určitých okolností může svléknout svou tulení kůži a stát se 

 
203 McEntire,“Supernatural Beings in the Far North”, s. 131. 
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člověkem. Ony zvláštní okolnosti jsme již analyzovali v rámci kapitoly 6.1. o časovém 

kontextu: jedná se o přechodové sváteční noci, mezi které patří např. svatojánská, 

tříkrálová aj. Pověsti o vzniku tuleňů z lidí, analogické uspořádání kostí v těle tuleně a 

člověka a z nich dále vyvozené ontologické propojení mezi těmito dvěma rody taktéž 

odpovídá představě o této postavě: máme zde bytost, která je schopná střídat podobu 

člověka a tuleně.  

Podívejme se nyní na úvodní scény našeho narativu, konkrétně nejprve na zpodobnění 

a charakteristiku Tulení ženy předtím, než je jí kůže odebrána. Jedná se o moment, kdy 

sice má lidskou podobu, avšak není doposud omezená v možnosti proměny. Ve všech 

variantách je v tomto místě dějové linky charakterizována veselím, tancem a jistou 

divokostí či nespoutaností: 

V islandské variantě se z jeskyně ozývá „hluk a veselí“. V originálním znění se nachází 

slovo glaumr (nom.) – což je obecně řečeno hluk, avšak typický především v kontextu 

hostin, jak jsme již uváděli v rámci samotného překladu textu. 

Jiné verze pak doplňují tento „akusticky“ zaměřený obraz o sdělení, že daná skupina 

bytostí tančí, honí se či dovádí: 

„A fisher once turning a ridge of rock, discovered a beautiful bit of green turf adjoining 

the shingle, sheltered by rocks on the landward side, and over this turf and shingle two 

beautiful women chasing each other.“204 

Verze ze Shetlandských ostrovů pak ukazuje, že tyto postavy nemusí nutně být jen 

ženského pohlaví: 

„A story is told of an inhabitant of Unst, who, in walking on the sandy margin of a voe 

[a deep inlet], saw a number of mermen and mermaids dancing by moonlight, and 

several sealskins strewed beside them on the ground.“205 

Kromě jisté aktivity v podobě tance a zpěvu se vyskytuje ještě charakteristika klidnější 

činností, tj. poleháváním na kamenech či česáním vlasů, a to v obou irských verzích.206 

Všechny verze pak shodně hovoří o nesmírné kráse, kterou Tulení žena oplývá. Mezi 

výrazy, které jsou pro její spanilost použity, patří např. „the fairest damsel that was 

ever gazed upon by mortal eyes“207, „the most beautiful woman he had ever beheld“208, 

„the finest woman ever seen in that part of the kingdom“209 nebo podivně poetické „a 

beautiful young creature combing her hair, which was of a sea-green color; and now 

 
204 Kennedy, Legendary Fictions of the Irish Celts, s. 122. 
205 C. J. T., Folk-Lore and Legends, s. 86.  
206 Curtin, Tales of Fairies, s. 151. Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 6. 
207 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 6. 
208 Nicolson, Some Folk-Tales and Legends of Shetland, s. 62. 
209 Curtin, Tales of Fairies, s. 151. 

http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
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the salt water shining on it, appeared, in the morning light, like melted butter upon 

cabbage“ z irské varianty.210  

Je vyobrazení Tulení ženy stejné i po momentu odebrání její tulení kůže, nebo se 

v něčem liší? Islandská verze uvádí, že muž nachází mladou a pěknou ženu, která je 

nahá a pláče. Varianta známá na Shetlandských a Orknejských ostrovech uvádí popis 

bytosti v tento zlomový moment obdobně: „...[she] wrung her hands, cried, and begged 

the fisher to restore her property.“211 Irský text pak podává opět poněkud barvitější 

verzi: 

„When the merrow saw that her little diving cap was gone, the salt tears -- doubly salt, 

no doubt, from her -- came trickling down her cheeks, and she began a low mournful 

cry with just the tender voice of a newborn infant.“212 

Někdy smutek ale i chladné city Tulení ženy přetrvávají i déle přes první moment do 

jejího následujícího soužití s rybářem: 

„The Shetlander's love for his merwife was unbounded, but his affection was coldly 

returned.“213 

Pro úplné vyobrazení postavy Tulení ženy skrze její vzhled, povahu, emoce a činy již 

zbývá uvést pouze druhý zlomový moment, tj. odchod od jejího lidského muže a 

potomstva, který se opět vyznačuje emocemi: 

„But before she dived to unknown depths, she cast a parting glance at the wretched 

Shetlander, whose despairing looks excited in her breast a few transient feelings of 

commiseration. 'Farewell!' said she to him 'and may all good attend you. I loved you 

very well when I resided upon earth, but I always loved my first husband much 

better.'“214 

„The other seal glanced at him with all the shyness and sorrow she could force into her 

now uncouth features.“215 

Text z Islandu k této scéně navíc dodává krátký verš, kterým nyní zakončíme tuto 

úvodní kapitolu: 

„Smutno, teskno je mi 

Sedm dětí mám v moři, 

A sedm dětí na souši.“ 

  

 
210 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 6. 
211 Kennedy, Legendary Fictions of the Irish Celts, s 123. 
212 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 8. 
213 C. J. T., Folk-Lore and Legends, s. 87. 
214 Ibid., s. 88. 
215 Kennedy, Legendary Fictions of the Irish Celts, s. 124. 

http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PA122#v=onepage&q&f=false
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6.5.2. Moment proměny 

V úvodním vylíčení všech charakteristik vzhledu, povahy a emocí jsme již představili 

Tulení ženu a její možné „polohy“, nyní tedy můžeme rovnou přistoupit k momentu 

proměny. Islandská verze hovoří o tom, že muž sebere jednu z kůží a odejde k sobě 

domů. Když se pak k jeskyni vrátí, nenachází tam již rozdivočelou nadpřirozenou 

bytost, nýbrž krásnou, nahou, a především smutnou ženu. Viděli jsme, že ostatní 

varianty taktéž hovoří o smutku, pláči a obdobných reakcích, na emoční proměně 

z „veselé a divoké“ na „smutnou a uplakanou“, která přichází v moment odebrání kůže, 

se tedy shodnou všechny verze. Náš předpoklad zde pak je, že tato změna emocí 

indikuje vnitřní proměnu přirozenosti Tulení ženy. 

Zároveň se nám zde rýsují jisté binární opozice: radost X smutek, volnost/divokost X 

spoutanost, aktivita X pasivita. Tyto dvojice jsou do jisté míry samozřejmé a mnoho 

dodatečných otázek ve čtenáři nejspíše nevzbuzují. Lze se tedy ptát dál: co ještě (co 

není tak samozřejmé) se v tento moment uvedené proměny mění? Dle našeho názoru 

by takovou zajímavou a nesamozřejmou dichotomií, která vybízí k určitému zamyšlení 

a interpretaci, mohla být dvojice mnohost X jedinost či kolektivní X individuální. Výše 

jsme viděli, že mnoho verzí (konkrétně všechny kromě těch z Irska) pracuje s obrazem 

několika tuleních bytostí (dokonce v jedné verzi obou pohlaví), které tancují či jinak se 

radují. Ve chvíli získání kůže rybářem však tato mnohost mizí a žena zůstává jen jedna: 

v rámci děje přirozeně nastává útěk do mořského světa těmi bytostmi, kteří svou kůži 

mají a mohou tudíž uniknout. Kromě toho, že se jedná o vývoj děje, který je určitým 

způsobem nasnadě, však tuto proměnu z „mnoho“ či „několik“ na „jedna“ lze chápat 

opět jako vyjádřením něčeho dalšího. Zkusíme-li např. propojit všechny tyto uvedené 

binární opozice, pak nám z toho vyjde, že: 

radostné = divoké/volné = aktivní = mnohé/kolektivní 

smutné = spoutané= pasivní = jediné/individuální 

Takové srovnání je hezké, avšak samo o sobě nám toho zase tolik neprozradí. Abychom 

tyto kategorie skutečně využili na hlubší pochopení Tulení ženy a jejího příběhu, je 

třeba jít v interpretaci ještě o krůček dále: náš další předpoklad je, že ona pluralita 

bytostí je „jen“ další charakteristikou, vlastností Tulení ženy. V jeskyni či na pláži sice 

tancuje několik postav, ty však v rámci děje nemají zcela klasickou funkci – nejednají 

a nekonají, dále se o nich nemluví, nýbrž se vyskytují pouze v této úvodní scéně do doby 

získání kůže rybářem. Aniž bychom jim zcela odebraly status postav, pokusme se je 

vidět jako aspekt Tulení ženy, její vlastnost, která není vyjádřena adjektivem, ale 

obrazem skupiny.216 Termínem, který popisuje tuto vlastnost mytických narativů 

v podobě rozdělování jedné postavy do několika „rolí“, je tzv. bifurkace.217 Aby děj 

 
216 Zajímavostí v tomto ohledu může být též asociace pluralita/kolektivita – feminita a 
singularita/individuálnost – maskulinita. Viz Le Couteur, „Slipping Off the Sealskin“, s. 55-82. 
217 Tento termín užívá ve svých analýzách řecké mytologie Terence Turner, viz “Oedipus: Time and Structure in 
Narrative Form”, s. 26–68.  Je však možné bifurkaci užívat volněji, tj. nejen na postavy a jejich role, nýbrž i na 
externalizované schopnosti či části charakteru dané postavy, jak činí např. Martin Pehal. Viz Pehal, Broze, Talon, 
Interpreting Ancient Egyptian Narratives, s. 113, fn. 352. 
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mohl přirozeně plynout a fungovat, je v něm potřeba představit alespoň několik postav. 

Mytický jazyk však podobně jako režisér divadelní hry „šetří herci“: do několika 

podobných rolí obsadí jednoho herce, který v průběhu hry vcelku bez problému střídá 

různé masky. V mýtu však ono klíčové sdělení často spočívá právě v uvědomění si 

„masek“ jednoho herce, tj. bifurkací jedné postavy/symbolu/archetypu. Budeme-li číst 

pluralitu tuleních bytostí z úvodní scény jako vlastnost naší Tulení ženy, pak se nám o 

to více zdůrazní moment proměny jako zlomového okamžiku: pluralita a s ní spojené 

další charakteristické kategorie mizí, hlavní postava příběhu se proměňuje na emoční, 

vzhledové i ontologické úrovni.  

6.5.3. Amplifikace Tulení ženy na mytologické úrovni: staroseverská a 

ugro-finská kultura 

V rámci staroseverského náboženství se nabízí paralela (již zmíněná v kapitole 2.3. o 

typologické klasifikaci) mezi Tulení ženou a tzv. labutími ženami, které se v rámci 

staroseverské kultury vyskytují v eddické Vǫlundarkviðě. Jedná se o tři nadpřirozené 

ženské bytosti, které podobně jako naše Tulení žena odkládají své zvířecí roucho, čímž 

získávají lidskou podobu. Na určitou dobu se také stávají manželkami lidských mužů, 

avšak nemají s nimi potomky a opouští je v jimi zvolený moment, což je řadí mezi tzv. 

migrační narativy. Labutí ženy s naší tulení hrdinkou sdílejí mnohé rysy, stejně jako se 

v určitých bodech i výrazně liší – podrobnější analýzu těchto postav s detailním 

srovnáním však neuvedeme zde, nýbrž v následující kapitole 6.6. o tulení kůži, která 

tvoří mezi těmito dvěma kategoriemi bytostí dle našeho názoru hlavní styčný bod. 

V tuto chvíli je důležité zmínit to, že podle některých badatelů narativ o Tulení ženě 

vyrůstá z poměrně široce rozšířeného mytému labutích (či jim podobných) žen:  

"The story of seal-woman springs from an ancient version of the topos of the 

swan/heavenly maidens, where man marries a spirit woman, who leaves him when a 

ritual taboo is broken."218 

Protože další podobné bytosti, které mají napůl zvířecí a napůl lidskou povahu a 

zároveň se dostávají na určitou dobu do svazku s člověkem, se v rámci staroseverského 

mytického materiálu nevyskytují, jsme nuceni podívat se též na mytologii nejbližšího 

okolí a hledat možné paralely tam. Zajímavý obraz tak nacházíme ve finském národním 

eposu Kalevala.219 V něm proslulý hrdina Väinämöinen chytí rybu a chystá se ji zabít a 

sníst. Neobvykle krásný vodní tvor však skočí zpět do vody, promění se v ještě krásnější 

 
218 Ó hÓgain, Myth, Legend and Romance, s. 187. 
219 Kalevala je sbírkou finsko-karelské lidové ústní slovesnosti, zkompilovaná do formy eposu Eliasem 
Lönnrotem v 19. století. Toto obsáhlé dílo o 22 795 verších shrnuje veškeré zásadní obrazy a narativy finské 
mytologie, přičemž nejznámějšími postavami z těchto příběhů jsou pěvec Väinämöinen, kovář Ilmarinen a 
bojovník Lemminkäinen. Finové jsou na toto stěžejní dílo patřičně hrdí, což ukazují četná klasická i moderní 
zpracování určitých pasáží: části Kalevaly byly zhudebněny do stylu klasického i metalového, zfilmovány a 
znovu-zpracovány v literatuře. Zajimavostí také je, že tento epos má ve Finsku dokonce svůj svátek, konkrétně 
28.2. Česky byla Kalevala vydána v roce 1894 ve skvostném překladu Josefa Holečka. Více viz Elias Lönnrot, 
Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě, přel. Jan Čermák, Praha: Academia, 
2014, nebo Lauri Honko, Religion, Myth, and Folklore in the World's Epics: the Kalevala and its Predecessors, 
Berlin: Mouton de Gruyter, 1990. 
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ženu a promluví. Udivenému muži se představí jako Aino, dívka, kterou si 

Väinämöinen chtěl kdysi vzít. Aino však tehdy se sňatkem nesouhlasila, načež spáchala 

sebevraždu utonutím. Po tomto krátkém setkání se bytost ponoří zpět do vody a již není 

znovu spatřena.220 Podle některých badatelů je tento obraz z ugro-finské kulturní 

oblasti spřízněný s narativy tuleních bytostí z Britských ostrovů a okolí.221 Pro nás je 

toto spojení velmi zajímavým odkazem, neboť staroseverské ságy taktéž zmiňují 

tehdejší obyvatele Laponska (kulturně-geografická oblast ugro-finského obyvatelstva, 

dnešní Finsko), a to především v kontextu jistého typu magie. Vyskytují-li se v sáze či 

jiném severském narativu postavy Finů či tzv. Sámů, pak se téměř vždy jedná o šamany 

či jinak mocné osoby, které ovládají přírodní síly, znají mnohá tajemství či provádějí 

zvláštní rituály. Jejich úzký vztah k magii se projevuje také v jinak běžných činnostech, 

jako je boj, lov, výroba lodí či plavba – avšak nejtypičtější je pro ně dokonalé ovládání 

pohybu na lyžích.222 Uveďme si pro ilustraci alespoň pár příkladů: Heimskringla 

vypráví o jedné z mnoha bitev krále Ólafa a popisuje potíže, které mu Finové způsobili: 

„During the night the Lapps caused furious weather by magic, and a storm at sea.“223 

Schopnost Finů ovládat počasí je v ságách velmi často zmiňovaná a poukazuje na 

magické praktiky, které starým Seveřanům spíše nebyly známy. V jiné části 

Heimskringly, která popisuje události na dvoře krále Hálfdana Černého, pak lze najít 

zmínku o zmizení veškerého jídla a pití z prostřeného stolu, což je taktéž dílem finské 

magie.224 Celkové vylíčení tohoto národa ve staroseverských textech je však poměrně 

negativně laděné – Finové jsou popisováni jako nebezpeční, a to především kvůli 

onomu častému používání magie. Ve vztahu k obyvatelům Islandu a Skandinávie tvoří 

„ty divné sousedy“, se kterými nikdo moc nechce nic mít. Jeremy DeAngelo ve svém 

článku vysvětluje, že mnoho z těchto negativních charakteristik se odvozuje skrze 

spojení s územím arktické oblasti: až příliš vzdálený sever je nejen místo náročné na 

přežití, nýbrž v rámci mytologické geografie je přesně tím prostorem, který je daleko 

za hranicemi „našeho“ světa. Tento téměř celoročně zmrzlý Jiný svět obývají pouze 

podivné bytosti, počasí je nehostinné, a i běžné zákony přírody tam pomalu přestávají 

platit.225 Je zřejmé, že obyvatelé tehdejšího Laponska tedy z určitých důvodů tvořili 

jistou projekční plochu, na které se ze strany starých Seveřanů mohlo promítat všechno 

to, co spadalo v rámci jejich dichotomie my X oni (a odvozené naše X cizí) do druhého 

zmíněného. Tudíž např. praktikování určitého typu magie, které je v rámci 

staroseverské kultury umístěno spíše na okraji společnosti a spojováno s marginálními 

postavami, nabývá u Finů podobu hlavního charakterového rysu.  

 
220 Kalevala, 5. 
221 Otto Andersson, „Seal-Folk in East and West: Some Comments on a Fascinating Group of Folk 
Tales“, Folklore International: Essays in Traditional Literature, Belief, and Custom in Honor of Wayland Debs 
Hand, Hatboro, Pennsylvania, 1-6 (1967). 
222 Tzv. skriðar Finnar, lyžující Finové, je jejich typické pojmenování, jehož různé varianty užívají mnozí autoři při 
popisu tohoto národa. Jeremy DeAngelo, „The North and the Depiction of the 'Finnar' in the Icelandic Sagas“, 
Scandinavian Studies, 82/3 (2010): 274. 
223 Heimskringla: Óláfs saga helga, IX. 
224 Heimskringla: Saga Hálfdanar svarta, VIII. 
225 DeAngelo, „The North and the Depiction of the 'Finnar' in the Icelandic Sagas“, s. 259. 
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Je tedy skutečně možné, že určité motivické jádro našeho narativu pochází z ugro-

finské oblasti, nebo že příběh alespoň z této kultury přebírá některé mytické obrazy a 

vyjádření, mezi které by patřila např. ona magická proměna ve zvíře? Již jsme uváděli 

texty ság popisující zvířecí podoby a magické schopnosti Finů, zbývá podívat se na to, 

jestli i některé narativy, se kterými zde přímo pracujeme v rámci analýz, neobsahují 

nějaké další stopy. V rámci jedné naší verze pohádky ze Shetlandských ostrovů je na 

začátku naznačeno, že následující příběh je o obyvateli Finska v tulení podobě: „It was 

believed at one time that the Finns (Sami) frequently came over to Shetland taking the 

form of seals.“226 Þorsteins þáttr bæjarmagns, který byl již zmíněn v kapitole 6.4.3, 

popisuje podivnou tulení hlavu s funkcí míče, a to v rámci zábavy na dvoře v zemi krále 

obrů Geirroda. Přestože ne vždy má smysl snažit se přesně lokalizovat Jiné světy, které 

patří spíše do oblasti psýché než geografie, podle DeAngela a jeho teorií by toto 

království mohlo patřit do kulturně-geografické oblasti na severu, kde žijí právě 

podivní Finové.227 Autor výše uvedené Vǫlundarkviðy v prozaické části zase 

identifikuje ony tři muže, kteří si vezmou labutí ženy, jako syny krále Finů: 

Bræðr [vóro] þrír, synir Finna konungs.228 

Jedním z nich je pak hrdina celé písně, Vǫlundr, u kterého lze identifikovat zvláštní 

schopnosti: je to zručný kovář vytvářející podivné předměty (např. z lidských částí těla) 

a na konci písně opustí scénu tím, že odletí. Podle Ursuly Dronke lze v těchto 

momentech identifikovat šamanistické magické praktiky: stvoření šamanů božským 

kovářem v jeho výhni a stavy transu, které často zahrnují let vzduchem.229 Vǫlundův 

bratr Egil pak se svými schopnostmi nadaného lučištníka a lovce také odpovídá 

dovednosti, kterou jsme výše identifikovali jako s Finy úzce spojenou: tj. magií 

ovlivněná dovednost v lovu. Přestože se zdá, že Vǫlundarkviða by mohla mít jisté ugro-

finské kořeny, nelze bezpečně určit, jestli i motiv labutích žen v ní obsažený vyrůstá z 

totožného substrátu. 

V tuto chvíli tedy nemůžeme s jistotou tvrdit, že Tulení žena pochází z ugro-finské 

kulturní oblasti, neboť veškerá evidence sice ukazuje na jistý druh spojení, avšak 

neposkytuje možnost přesněji ho určit. Naší analýze to však nevadí, neboť není jejím 

cílem přesně určit původ Tulení ženy - spíše se snažíme čtenáři nabídnout všechny 

možné „narativní nitky“, které vedou z příběhu různými směry, někdy i do arktických 

končin. Další analýzy možná ještě přinesou nové argumenty, které by toto spojení 

mohly více podpořit. Avšak pokud ne, zůstanou všechny magické, šamanské a finské 

konotace našeho příběhu otázkou visící ve vzduchu stejně, jako kovář Vǫlund.230 

  

 
226 Nicolson, Some Folk-Tales and Legends of Shetland, s. 62. 
227 DeAngelo, „The North and the Depiction of the 'Finnar' in the Icelandic Sagas“, s. 273, fn. 14. 
228 „Byli tři bratři, synové krále Finů.“ Vǫlundarkviða, úvodní próza, vlastní překlad. 
229 Ursula Dronke (trans. and ed.), The poetic Edda, vol. II, Mythological poems, Oxford: Clarendon Press, 2001, 
s. 287. 
230 V originále „Hlæiandi Vǫlundr hófz at lopti“, což by se dalo přeložit jako „Smějící se Vǫlund se vznesl do 
vzduchu“. Vǫlundarkviða 38, vlastní překlad. 
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6.5.4. Tanec a zpěv: amplifikace na mytické a širší kulturní úrovni 

Z výše uvedených pasáží je zřejmé, že častou charakteristikou Tulení ženy v úvodním 

obrazu je nejen veselá a hravá nálada, nýbrž i jakýsi typ aktivity či aktivní činnosti: 

typický je tanec, zpěv, dovádění. V islandské verzi jsou bytosti sice schované před 

našimi zraky, avšak hlučí natolik, že je to slyšet až z jeskyně ven. Opodál ležící tulení 

kůže a překvapení postavy rybáře (včetně jeho téměř instantního zamilování se) navíc 

naznačují, že tyto bytosti jsou nahé a až kouzelně krásné. Dle našeho předpokladu se 

nejedná pouze o popis situace, nýbrž o obrazné vyjádření esenciálního charakteru či 

skutečné povahy Tulení ženy a jejího bytí: je divoká, nespoutaná, krásná a ryze ženská. 

Právě takové vyobrazení naší hlavní postavy nás v tento moment přímo vybízí 

k rozhojnění materiálu s pomocí amplifikace na širší úrovni: divoké tancující a zpívající 

nahotinky totiž notně připomínají různé jiné ženské nadpřirozené bytosti. V kapitole 

6.5.2. jsme navíc uvedli možnou souvislost mezi touto divokostí a pluralitou postav, 

což vede k vyhledání podobných ženských nadpřirozených bytostí, které jsou typicky 

skupinové. Tak třeba v kontextu slovanského náboženství máme z bohatých 

etnografických zdrojů informace o tzv. vílách/vilách, samovilách, divách či rusalkách: 

bytostech vodních toků, řek, pramenů a studánek, které dle Zdeňka Váni v jistém 

smyslu alespoň rámcově navazují na uctívání duchů vody z nejstarších dob osídlení 

slovanskými kmeny.231 Přestože studií o tomto typu bytostí existuje celá řada, zde si 

pouze v krátkosti předvedeme ty rysy, které se nějakým způsobem týkají i naší Tulení 

ženy. Je tudíž třeba mít na paměti, že se nejedná o úplné a komplexní pojednání 

zahrnující veškeré rysy a charakteristiky těchto bytostí, neboť zde na takovou studii 

není dostatečný prostor.  

Víla/vila je odvozována od slovesa viliti, což znamená být posedlý, bláznivý. Pro tyto 

ženské (nejčastěji vodní) žínky je pak kromě jisté míry bláznivosti (či schopnosti 

bláznivost přivodit) typický okouzlující zjev i zpěv, dlouhé vlasy, ve kterých prý dlí 

jejich síla, obliba tance a podobných radovánek. Váňa dokonce ve své knize uvádí, že 

tyto víly jsou schopné měnit se ve zvířata: konkrétně v labuť, koně, občasného sokola 

či vlka. Dále stojí za uvedení jejich vztah k lidem: zvláště zajímavá je víra, že je lze 

ovládnout skrze zmocnění se jejich labutích křídel či uzdy. Člověk však stykem s vílami 

riskuje nejen to, že ho taková vila opustí v moment znovu-získání takového předmětu, 

nýbrž i jejich hněv. Víly, a především rusalky se prý umí mstít, svádět pocestné z cesty, 

utančit je či jinak pomást na rozumu. Zmíněné rusalky jsou pak dle Váni 

nejnebezpečnější, neboť jejich původ je ztotožňován s dušemi nekřtěňátek, utopených 

dívek, nevěst zemřelých před svatbou či sebevražedkyň – jinými slovy duší na jistém 

pomezí. Určitým způsobem tedy souvisely i s kultem mrtvých, což se projevovalo mimo 

jiné i v tzv. rusalných a samovilských svátcích, při nichž se praktikovalo vzpomínání na 

nešťastně zemřelé a obětování vodním děvám na usmířenou.232  

 
231 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990, s. 111. 
232 Ibid., s. 110-14. 
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Poslední zmíněné konotace jsou obzvlášť zajímavé, neboť nám připomínají liminální 

stav, který je zásadní i pro bytost Selkollu, již dříve zmiňovanou v kapitole 6.4.3. 

Návaznost vodních bytostí na zemřelé taktéž nacházíme ve staroseverském prostoru 

v podobě jisté spojitosti utonulých duší a tuleních revenantů. Kromě těchto však 

pozorujeme celou další řadu obdobných rysů, které slovanské rusalky a divy sdílejí 

s postavou naší Tulení ženy. Tato amplifikace má však za cíl ukázat širší souvislosti a 

zajímavé styčné plochy napříč geografickou a kulturní vzdáleností folklorních představ 

– rozhodně skrze ni nechceme tvrdit, že se jedná o identické případy. Spíše si v tomto 

případě voláme slovanské víly na kratičkou pomoc, neboť na nich jsou určité vlastnosti 

lépe viditelné, dovedené do vyšší míry a barvitější podoby, zatímco naše Tulení žena je 

má jen v jakési zárodečné podobě. Přesto se však domníváme, že se jedná o rysy, které 

jsou typické i pro ni. 

Kromě slovanských víl a rusalek si lze jistě mnoho dalších nadpřirozených ženských 

bytostí i z jiných kulturních oblastí, které sdílejí námi vyzdvihnuté rysy: např. 

v antickém Řecku by to byly nymfy (vodní bytosti spojované s krásou, bezstarostnými 

hrátkami, tancem a zpěvem) či bakchantky (typické zase svou divokostí, orgiastickými 

projevy a umocněnou feminitou).233 Takovýchto příkladů mezi narativy, rituály či 

ikonografiemi kultur z celého světa lze zcela určitě najít mnoho, zdejší výběr je tedy 

přiznaně čistě arbitrární a ilustrativní. Naším cílem zde je vyzdvihnout s pomocí 

příkladů odjinud pouze lehce naznačený charakter naší postavy a situaci, ve které se 

nachází. Tulení žena je z tohoto úhlu pohledu vyjádřením nespoutané feminity a 

sexuality, která je typická pro určité typy ženských bytostí či jejich společenství napříč 

kulturami – je krásná a svůdná a úměrně tomu i nebezpečná. 

6.5.5. Klidová poloha Tulení ženy a symbolika vlasů: amplifikace na 

mytické a širší kulturní úrovni 

„Ženu, která kráčí s nezakrytou hlavou, pokládej za zlověstnou.“234 

Již jsme uvedli, že kromě tance a zpěvu se v irských verzích našeho narativu objevuje 

též klidnější zpodobnění úvodní scény setkání: tulení bytost v těchto případech buď 

odpočívá na skále, nebo si češe své vlasy. Přestože by se mohlo zdát, že toto vyobrazení 

odporuje právě vylíčenému motivu aktivní a divoké feminity, svým způsobem ho 

naopak dokresluje. Tento předpoklad zakládáme především na oné zmínce o 

rozpuštěných vlasech a jejich úpravě, neboť symbolika vlasů se vyskytuje opět 

v představách mnoha kultur a náboženství po celém světě. Není tedy divu, že např. 

disciplína antropologie se symbolikou pokrývky hlavy zabývá ve velké míře, a to 

především v kontextu rituálů přechodu (iniciace, manželství i smrti) a magie. Za 

zmínku zde stojí v první řadě teorie Edmunda Leache, který ustavuje tuto základní 

kategorizaci typů vlasů a jejich úpravy: 

 
233 Vojtěch Zamarovský, Bohové a hrdinové antických bájí, Praha: Brána, 2005, hesla „bakchantky“ a „nymfy“. 
234 Spis Jana Sarisberského, cit. z Alexandry Navrátilové a její monografie Namlouvání, láska a svatba v české 
lidové kultuře, Praha: Vyšehrad, 2012, s. 344, pozn. 1. 
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„Even so, an astonishingly high proportion of the ethnographic evidence fits the 

following pattern in a quite obvious way. In ritual situations:  

long hair = unrestrained sexuality; 

short hair or partially shaved head or tightly bound hair = restricted sexuality; 

close shaven head = celibacy.“235 

Přestože na tuto stěžejní Leachovu analýzu navazuje např. Gananath Obeyesekere tím, 

že kritizuje jeho pojetí veřejných kulturních symbolů bez osobní motivace na (často 

nevědomé) úrovni,236 pro naše účely je Leachem postulované základní schéma stále 

funkční a v obecné rovině platné. 

Pro ilustraci si opět zkusme amplifikovat motiv vlasů na širší kulturní úrovni. 

Nemusíme ani chodit daleko, nýbrž můžeme zůstat v rámci české kotliny, kde je ještě 

v nedávném období možné nalézt zvyk tzv. čepení: 

„Ztrátu nevěstina panenství a její přijetí do společenství vdaných žen symbolizovalo 

čepení, které bylo základním rituálním úkonem tradiční svatby.“237 

Zvláštní úprava hlavy, v tomto případě zakrytí čepcem, šátkem či obdobným kusem 

látky, je tedy rituální úkol značící přechod z jedné sociální sféry do jiné a také veřejná 

symbolická demonstrace poukazující na zastávanou sociální roli. Dle tohoto pojetí pak 

„prostovlasá směla od 15. století chodit pouze panna“238 – a zatímco zakryté vlasy 

dávaly najevo věrnost, přináležitost manželovi a stud či jistou sexuální zdrženlivost ke 

svému okolí, prosté vlasy naopak vyjadřovaly k tomu opozitní postoj a chování.239 

Vraťme se však zpět k naší prostovlasé Tulení ženě, která si na skále češe své kadeře, 

zatímco okouzluje kolemjdoucího rybáře. V jedné z irských verzí se kromě této scény 

nachází pozoruhodný detail v podobě prohlášení, které naše hrdinka učiní těsně před 

tím, než odejde s rybářem k němu domů: 

„I'm ready and willing to be yours, Mister Fitzgerald; but stop, if you please, 'till I twist 

up my hair.'“240 

Spletení doposud volně ponechaných vlasů by mohlo mít v tomto případě analogickou 

funkci, jako jejich zakrytí látkou. Navíc ono vyřčení souhlasu se svazkem, po kterém 

vzápětí následuje úkon svázání vlasů – ač by mohlo působit na první pohled jako 

nahodilé řetězení událostí v ději – v našem pojetí zcela zjevně (a nenahodile) odpovídá 

provázanosti symboliky vlasů se sexualitou a s ní spojeným sociálním postavením. 

 
235 Edmund Leach, „Magical Hair“, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland, 88/2 (1958): 154. 
236 Gananath Obeyesekere, Medusa's Hair: an Essay on Personal Symbols and Religious Experience, Chicago: 
University of Chicago Press, 1981. Srov. též Anthony Synnott, „Shame and Glory: A Sociology of Hair“, The 
British Journal of Sociology38/3 (1987): 381-413. 
237 Navrátilová, Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře, s. 344. 
238 Ibid., s. 344. 
239 Ibid., kapitola „Čepení – obřadní proměna nevěsty“. 
240 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 9. 

http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
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Je tudíž zjevné, že i na první pohled „neaktivní“ odpočinek na skále a poklidné česání 

vlasů je ve své podstatě aktivním projevem ženské nekontrolované sexuality, která je 

v původním stavu - stejně jako ony kadeře – nespoutaná. 

6.5.6. Motiv sexuality, plodnosti a vztahu: amplifikace na staroseverské 

kulturní úrovni 

Symbolika vlasů nás v předchozí kapitole zavedla k možnému vyjádření jistého druhu 

spoutané/nespoutané sexuality, což je motiv, který lze dále rozvést v kontextu 

staroseverské kultury. Již bylo zmíněno v části 2.4. o dosavadních interpretacích 

Tulení ženy, že u mnoha badatelů se vyskytují tendence tento narativ číst právě skrze 

hledisko sexuality a pohlaví. Ani my v této práci neuděláme výjimku, avšak rozhodně 

se chceme vyvarovat tendencím vidět tento příběh jako varování před nežádoucím 

exogamním stykem, nebo vyjádření neuspokojených a nesplnitelných tužeb. Zároveň 

je snad z našich interpretací zřejmé, že sexualita je pouze jedním dílkem pestrobarevné 

skládačky významů a motivů, ze kterých se obraz naší Tulení ženy skládá - a tudíž 

netvoří nějakou hlavní interpretační linii. 

Abychom mohli plně uchopit význam sexuality, která se s Tulení ženou pojí, je nutné 

usouvztažnit ji nejprve s partnerem, který je jí v příběhu přisouzen. Co nám narativ 

říká o sexualitě muže-rybáře? V první řadě to, že muž je sám, bez rodiny, a především 

bez ženy a potomků. Ne všechny varianty to vyjadřují přímo, většinou se jedná o 

informaci vyplývající z kontextu. Avšak obě irské verze – neb jsou poněkud květnatější 

v popisu – se o tom přímo zmiňují: 

„Tom's father and mother died, and he was alone in the house and in need of a wife.“241 

„'Well, to be sure,' continued he, after a pause, ''tis mighty lonesome to be talking to 

one's self by way of company, and not to have another soul to answer one -- nothing 

but the child of one's own voice, the echo! I know this, that if I had the luck, or maybe 

the misfortune,' said Dick, with a melancholy smile, 'to have the woman, it would not 

be this way with me! And what in the wide world is a man without a wife? He's no more, 

surely, than a bottle without a drop of drink in it, or dancing without music, or the left 

leg of a scissors, or a fishing line without a hook, or any other matter that is no ways 

complete. Is it not so?'“242 

O našem rybáři tedy lze říci, že v rámci kulturní kategorie sexuality a plodnosti je s ním 

něco „v nepořádku“: je to mladý a zdravý muž, který si doposud nedokázal najít ženu a 

zplodit s ní potomky. Dále budeme tedy o jeho postavě hovořit jako o neplodné, a to 

v kulturním významu slova (nemající děti), nikoliv však ve významu biologickém 

(fyzicky neschopný mít děti). Poté, co rybář „uloví“ Tulení ženu, přichází zplození 

potomků téměř bezprostředně. Jejich děti se navíc často vyznačují nějakým rysem, 

který charakterizuje jejich příbuznost s jinou než lidskou bytostí: mají např. blánu mezi 

 
241 Curtin, Tales of Fairies, s. 150. 
242 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 3-4. 

http://www.archive.org/stream/fairylegendsand04crokgoog#page/n8/mode/2up
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prsty na nohou (která navíc přetrvává i po další generace),243 jsou schopní plavci244 

apod. Podstatné pro nás je, že mnohé rody z Britských ostrovů ještě donedávna 

odvozovaly svůj původ z tohoto svazku člověka a tulení bytosti a tudíž svou genealogii 

chápaly pozitivně, dá-li se to tak říci, jako něco, čím se vyznačují od ostatních, co jim 

přináší nějaké pozitivní vlastnosti, nebo obecně řečeno štěstí. 

Ve staroseverské mytologii se vyskytuje jedna píseň, která se zdá pojednávat o něčem 

obdobném: jedná se o píseň s názvem Rígsþula, ve které bůh v podobě člověka přichází 

mezi tři lidské páry, které spojuje jejich bezdětnost. Ríg u každého páru stráví tři noci, 

a to konkrétně mezi manželi na jejich společné posteli. V každé domácnosti se posléze 

narodí dítě, které dále zakládá jejich rod. Většina interpretací této písně se zabývá 

genealogickou stránkou a sociální strukturou: Ríg svými činy ustavuje tři základní 

společenské vrstvy - otroky, sedláky a jarly (vládce).245 V našem případě je však 

paralela mezi Tulení ženou a Rígem vedená jinou cestou: v obojím případě se jedná o 

bytost z Jiného světa, která přichází na zem „napravit“ neplodnost, tj. v jistém smyslu 

nefunkčnost v rámci kultury a sociální struktury. Tomuto pojetí by odpovídalo i to, co 

jsme si již dříve v rámci kapitoli 6.4.3. řekli o bytosti s tulení hlavou zvané Selkolla: 

objevuje se vždy poté, co dochází k narušení určitých kulturně daných kategorií, a to 

v některých případech skrze přestupek v podobě nevhodného či „nesprávného“ 

sexuálního styku. 

Zobecníme-li tuto interpretaci ze sexuální roviny, pak se jedná o jistou „nefunkčnost“ 

či postrádání něčeho v rámci lidské sféry, přičemž to něco se musí získat „odjinud“, ze 

světa, který je natolik Jiný, že touto věcí naopak hojně oplývá.246 O takové výpravě do 

Jiného světa za získáním pokladu, znalostí, kouzelných předmětů či nevěst pak 

pojednává téměř každý druhý hrdinský mýtus, pověst či pohádka – jedná se o motiv 

natolik obecný a prostupující,247 že snad ani není žádným překvapením, najdeme-li ho 

i v našem narativu (avšak invertovaně – neboť tulení bytost přichází naopak „odjinud“ 

sem k nám, do našeho světa). Tulení žena ve své prvotní nespoutané přirozenosti 

skutečně oplývá jistou plností co do sexuality a plodnosti, a je tudíž přesně tím, kdo 

může kousek tohoto „pokladu“ věnovat rybáři, který je v tomto ohledu chudý. 

Kromě Rígsþuly lze na toto téma vzpomenout mýty popisující vztahy jednotlivých 

staroseverských bohů, kteří jsou spojeni s plodností. Njǫrð se svou partnerkou Skaði 

 
243 Curtin, Tales of Fairies, s. 154. 
244 Již v úvodu zmiňovaný rod Coneeleyů, viz. Jones, „Irish Folklore from Cavan, Meath, Kerry, and Limerick“, s. 
319. 
245 Např. Georges Dumézil, "The Rígsþula and Indo-European Social Structure", in Einar Haugen (ed.), Gods of 
the Ancient Northmen, Berkeley: University of California, 1973. 
246 Jak píše Jan A. Kozák: „Na rysech připisovaných 'jinému' se přitom objevuje to, co společnost sama 
potlačuje, považuje za špatné nebo absurdní, ale prozrazuje se zde také, co společnosti bolestně schází: 
kompenzační fantazie o kouzelných zemích, kde 'pečeně sama létá do úst', pověsti o zlatých pokladech 
ukrytých v horách, o podzemním království, jehož obyvatelé žijí věčně, a podobně. Kozák, Sága o Hervaře: 
komentář, s. 103. 
247 Takto rozšířený je tento motiv především proto, že Jiný svět má kromě kulturních a historických konotací též 
archetypální, nevědomou složku: „Jiný svět je bohatou říší nevědomí, rezervoárem občerstvující inspirační síly.“ 
Ibid, s. 104. 
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se nemohou dohodnout, zdali budou ze svého obydlí naslouchat křiku racků, nebo vytí 

vlků – tudíž žijí odděleně.248 Frey za svou milou a spanilou obryní jménem Gerð vysílá 

svého posla Skírniho, aby ji pro něj získal, což poukazuje na jeho neschopnost vydobýt 

si nevěstu sám. Bůh dostává sice slib, že krásná obryně přijde na jejich setkání, avšak 

mýtus o dalším vývoji jejich vztahu více neříká: ukončuje vyprávění informací, že Frey 

na jejich schůzku – zmámen zamilovaností – stále ještě čeká.249 Freyja má za manžela 

boha, který je znám pod jménem Óð. Bohužel je velmi často nepřítomný, tudíž pro něj 

krásná bohyně pláče zlaté slzy smutku.250 

Nepřipomíná nám tato struktura i náš pár rybář – Tulení žena? Ve všech těchto 

případech je vždy jeden z dvojice buď bůh garantující plodnost, nebo nadpřirozená 

bytost plodností oplývající. Některé tyto dvojice dokonce mají děti (konkrétně Freyja a 

naše Tulení žena). Ve všech případech však manželský svazek či jeho naplnění buď 

vůbec nenastává (Frey), nebo po určité chvíli selhává (Njǫrð a Tulení žena). Poslední 

možností pak je Freyjino manželství, které sice trvá, avšak jaksi za absence jejího 

druha. Temporálnost soužití Njǫrða a Skaði pak notně připomíná Tulení ženu, která 

taktéž chvíli žije „tam“ a chvíli zase „onehde“. Není zvláštní, že právě bohové či bytosti, 

kteří jsou nějak spojeni s plodností, nemají funkční manželství? Odpověď na tuto 

otázku nám může poskytnout teorie tzv. „výjimky potvrzující pravidlo“: tj. že v každém 

řádu se vyskytuje narušující a protichůdný prvek poukazující na onu zákonitost.251 

Mýty ve staroseverské kultuře s tímto typem výjimky však pracují tak často, až přestává 

být v pravém slova smyslu „výjimkou“ a stává se konstitutivním rysem 

seberelativizujícího charakteru. Nefunkční božské vztahy tedy rozhodně nemají 

nabádat k podobnému jednání, neboť nejsou vzorem pro lidský život – právě naopak 

vyjadřují výjimky z běžného řádu, kompenzace či seberelativizující reflexi vlastního 

systému, čímž ustavují onu plodnost a funkčnost manželství v samém základu. 

6.5.7. Ztvárnění duality 

„Of two minds must I be, 7 kids have I in the sea and 7 in the land“252 

V této části bychom rádi propojili mnohé již naznačené interpretační „nitě“ a spletli je 

v jeden obraz. Tulení žena je zcela zjevně obyvatelkou Jiného světa, tudíž jako jeho 

reprezentant v lidské sféře bude pravděpodobně ztělesňovat i určité Jinosvětské rysy. 

Setkáme-li se s něčím, co je „jiné“, většinou následuje reakce dvojího typu: buď je to 

cizí, zvláštní a divné - nebo cizí, zvláštní a přitažlivé (či rovnou obojí zároveň). Podobně 

je vymezován i termín posvátna Rudolfa Otta: slova posvátný a svatý ve všech starých 

 
248 Zatímco Njǫrð, asociovaný s mořem, rybolovem, větrem a plavbou žije v přístavním Nóatúnu, Skaði jakožto 
dcera obra Þjaziho je uvyklá prostředí vysokých zimních hor, kde loví a lyžuje. Skáldskaparmál, III, Gylfaginnig, 
XXIII. 
249 Skírnismál, Gylfaginning, XXXVII. 
250 Gylfaginning, XXXV, Skáldskaparmál, LXXV. 
251 Koncept výjimky, která umožňuje rozpoznání pravidla a je tudíž jejím konstitutivním prvkem, představuje 
jako svou hypotézu Karel van het Reve. Viz  Karel van het Reve, „Reves Vermutung“, Dr. Freud and Sherlock 
Holmes, Hamburg: Hoffman & Campe, 1994. Srov. též Slavoj Žižek, Nepolapitelný subjekt: chybějící střed 
politické ontologie, Brno: Marek, 2007, kapitola „Hegelovský nepolapitelný subjekt.“ 
252 McEntire, „Supernatural Beings in the Far North“, s. 130. 
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jazycích znamenají jak pozitivní „svatý“, tak negativní „klatý“.253 Jevy spojené 

s Jinakostí mají tedy podobně jako posvátno duální a ambivalentní povahu – jsou 

zdrojem obdivu/údivu i strachu, fascinace i odporu. V představách, které jsou spojeny 

s tuleni a tuleními bytostmi, se tato dualita vyskytuje také: tulení revenanti a Selkolly 

zastupují onu děsivou a nebezpečnou stranu, zatímco vyprávění o spanilých a svůdných 

tuleních ženách vyjadřuje pól přitažlivosti a fascinace. Možné ugro-finské konotace 

našeho narativu do tohoto vzorce také zapadají: Finové jsou z hlediska starých 

Seveřanů „ti divní“ z dalekého severu, jejichž magické schopnosti vzbuzují strach, 

avšak do jisté míry určitě i fascinaci neobvyklými dovednostmi. 

Tulení žena dle našeho předpokladu tedy obsahuje oba dva tyto póly – je tuleněm i 

člověkem, bytostí nebezpečnou i svůdnou zároveň. Tato dualita je jí vlastní – není to 

nějaký navozený stav, ze kterého musí být vysvobozena, nejedná se o zakletí, které je 

potřeba zrušit. Ztělesňuje celou svou bytostí tuto dualitu dvou světů, na jejichž pomezí 

stojí a tvoří tak mezi nimi most.  

V kapitole 6.4.3. jsme postulovali kulturní paradox v podobě kategorií člověk X zvíře, 

přičemž lidská bytost určitým způsobem svou povahou přináleží oběma dvěma 

stranám, avšak zároveň se i vůči zvířecímu pólu vymezuje, čímž dané kategorie činí 

neslučitelnými. Náš narativ s tímto paradoxem pracuje: rybář je zástupcem kategorie 

člověka, Tulení ženu lze v její původní podobě z určitého pohledu chápat jako 

reprezentanta zvířecího světa. Status její povahy je však složitější, neboť umožňuje 

proměnu v lidskou bytost, což v ději dále vede k vytvoření vztahu mezi těmito dvěma 

reprezentanty daných kategorií. Právě tímto způsobem mýtus s paradoxem pracuje – 

nejen, že ho jeho formulací umožňuje reflektovat, nýbrž právě onou dualitou Tulení 

ženy a jejím vztahem s rybářem prostředkuje mezi dvěma neslučitelnými stranami, 

čímž se jejich protichůdnost a neslučitelnost zmírňuje. Zároveň jsme však v předešlé 

kapitole 6.5.7. uvedli, že Tulení žena ve spojení s motivem plodnosti funguje jako 

nadpřirozená bytost analogická božským postavám, které přicházejí do lidského světa 

„shůry“, přinášejí chybějící „poklad“ a pomáhají tak napravit výchozí nefunkční situaci. 

Z tohoto pohledu by tedy naše hrdinka nebyla pouze zástupcem zvířecí říše, nýbrž by 

reprezentovala vyšší/nadpřirozený/božský svět. Touto postulací se opět dostáváme 

k ambivalenci posvátna jakožto Jinakosti: v rámci sociální symbolické soustavy je 

tímto „Jiným“ nejen to „vyšší“ (nadpřirozené, božské či královské postavy) nýbrž i to, 

co je z lidského pohledu „nižší“ (cizinec, tulák, psanec či právě třeba i zvíře). Jinými 

slovy se jedná o dva konce jedné škály, přičemž oba dva jsou stejným nositelem 

liminality a Jinakosti, oba vytváří v rámci soustavy jistou hranici: král jako 

reprezentant středu a řádu dané společnosti je posvátný (tj. liminální, vyňatý) stejným 

způsobem, jako cizinec, který stojí na jejím okraji. V tomto smyslu tedy kategorie 

zvířecí a nadpřirozené/božské, které jsme přisoudili naší Tulení ženě, nejsou navzájem 

v rozporu, nýbrž obě vyjadřují totéž, avšak každá z jednoho „konce“: 

 
253 Sacer (lat.), hagios (řec.), kadoš (hebr.) nebo staroseverská dvojice termínů pro posvátno vé – helgi. Viz 
Rudolf Otto, Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Praha: Vyšehrad, 1998, s. 21. 
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božské/nadpřirozené = nadpřirozený aspekt Tulení ženy 

 

lidské = muž-rybář 

 

zvířecí = zvířecí aspekt Tulení ženy 

 

Na místo původní binární opozice člověk X zvíře zde tedy máme triádu, přičemž ony 

dva póly nahoře a dole, dva extrémy, mezi kterými je člověk rozeklaný, jsou vyjádřeny 

jednou bytostí, kterou je právě Tulení žena.  

6.5.8. Shrnutí 

V úvodních částech této kapitoly jsme se zabývali především popisem emocí Tulení 

ženy, které nám pomohly v první fázi identifikovat moment její proměny. Tento zlom 

jsme nadále uchopili s pomocí binárních opozic na různých úrovních, přičemž dvojice 

kolektivní X individuální nám pomohla identifikovat jeden z aspektů Tulení ženy, 

který ji dále spojuje se skupinami různých nadpřirozených ženských bytostí z dalších 

kulturních prostředí. S pomocí paralel v podobě slovanských víl či řeckých nymf jsme 

pak lépe uchopili to, co je u Tulení ženy pouze naznačeno: zvýrazněná feminita a plnost 

co do sexuality a s ní spojené plodnosti, které s sebou přináší. V narativech bývá tento 

motiv vyobrazen s pomocí tance, zpěvu a dovádění, avšak v některých verzích se 

vyskytuje i „klidnější“ česání vlasů, které však vypovídá o tom samém, což jsme si 

ilustrovali s pomocí několika antropologických teorií i příkladů z české lidové svatební 

kultury a tradice. Motiv sexuality nám přišel natolik výrazný, že jsme dále hledali 

možné paralely na úrovni staroseverské mytologie, což nás přivedlo k písni Rígsþula. 

Díky tomuto srovnání pak bylo možné uchopit Tulení ženu nikoliv v kontextu pudové 

sexuality, genderu a dominance, nýbrž z pozice kulturní plodnosti: tato postava je 

nadpřirozenou bytostí přicházející mezi lidi proto, aby napravila nefunkční, obnovila 

staré a oživila mrtvé. Poslední část pak tématizuje duální povahu Tulení ženy, která se 

dle našich předpokladů objevuje již ve významech, které se pojí s tuleni a tuleními 

bytostmi ze starší staroseverské tradice ság. Tato charakteristika by též odpovídala 

pojetí ugro-finských obyvatel z pozice starých Seveřanů, což částečně podporuje možné 

návaznosti našeho narativu na tuto kulturní oblast. 
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6.6. KŮŽE 

„Mebbe she wanted tae feel the auld selkie skin on her back again.“254 

6.6.1. Co nám říká pohádka a její verze 

Co nám náš narativ říká o kouzelném předmětu tulení kůže? Nejprve se dozvídáme, že 

před jeskyní, ze které se ozývá hluk a veselí, leží několik tuleních kůží, a že muž bere 

jednu z nich, odnáší si ji domů a zamyká ji do truhly. Jiné verze specifikují například 

to, že muž bere tu, která k němu leží nejblíže, nebo že ji pouze zvedá, aby si ji prohlédl, 

bez původní intence ji odnést. Toto jeho konání ve všech verzích způsobuje onen výše 

popsaný zlomový moment proměny Tulení ženy: vzhledově, emočně i ontologicky se 

proměňuje. Přestává patřit k rodu tuleních bytostí a stává se lidskou ženou.255 Na konci 

příběhu je pak její strukturálně odpovídající návrat do mořské říše realizován skrze 

znovunalezení a oblečení si této kůže. Pro plné pochopení tohoto symbolického uzlu a 

významu, který s sebou nese, je potřeba se podívat především na amplifikaci zvířecí 

kůže či roucha ve staroseverské kultuře obecně: kdy a kde, tj. v jakých situacích a 

kontextech se tento pojem vyskytuje? Kdo si tyto zvířecí kůže a roucha obléká? Mění se 

s kůží pouze podoba, nebo i psychická povaha? Na tyto a mnohé další otázky se 

pokusíme nalézt odpovědi v následujících odstavcích. 

6.6.2. Kůže jako způsob proměny v kontextu staroseverské kultury 

Staroseverský termín, který je v textu islandské verze narativu použit pro kůži, je hamr 

(masc., sg., nom.). Toto slovo označuje v první řadě kůži obecně, v druhé však také 

podobu a tvar, a to konkrétně v kontextu proměny, transformace. Mění-li např. bůh 

Óðinn svou podobu, je v té situaci použito právě termínu hamr: 

„Óðinn skipti hǫmum.“256 

Vyčerpávající přehledovou studii tohoto pojmu a konceptu s ním spojeného podává 

Marie Novotná.257 Jako první podstatný bod je třeba uvést, že termín hamr a jeho 

různorodé výskyty ukazují na představu změny fyzické i psychické: 

„I když z hlediska celogermánských kořenů byl význam slova hamr zřejmě tedy 

původně fyzický, u severních Germánů (podobně jako i v baltofinské jazykové větvi) 

nabývá kořen ham- také „duševní“ význam a mnoho užití ukazuje na mentální 

změny.“258  

 
254 Z verze narativu z oblasti Deerness, Orknejské ostrovy. Muž, který příběh přepisoval, dodal v moment 
nalezení kůže ženou toto odůvodnění. McEntire, “Supernatural Beings in the Far North“, s. 128. 
255 „Once her skin is ‘taken’, she also is removed from her animal life and must conform to human society.“ Le 
Couteur, „Slipping Off the Sealskin“, s. 63. 
256 „Óðinn často měnil podobu.“ Ynglinga saga, VII. 
257 S jejím svolením zde budeme z její ještě nepublikované práce čerpat a představovat pro nás důležité 
poznatky, pro širší souvislosti však odkazujeme čtenáře, aby vyčkal, až bude její práce vydána. Marie Novotná, 
Proměna podoby ve staroseverské literatuře, dosud nepublikovaná práce. 
258 Ibid., 17. 
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Mění-li se hamr, dochází nejen k transformaci tvaru a podoby, nýbrž i povahy. I když 

je pojem velmi často používán čistě ve významu kůže, „často zahrnuje i odkaz na 

přirozenost zvířete, z něhož pochází, na životní sílu, která je s tímto tvarem spojena.“259 

V našem narativu je tato představa psychické transformace ukázána s pomocí změny 

emocí Tulení ženy. Marie Novotná dále ve své studii poukazuje na to, že koncept tohoto 

pojmu jakožto roucha ve smyslu předmětu užívaného pro fyzickou proměnu je spíše 

pozdní, zatímco původně byl tento termín užíván pro vyjádření povahy a přirozenosti, 

která je od těla neoddělitelná. Na tento vývoj poukazuje např. moderní islandština, ve 

které je významové pole kořene ham- rozděleno na dvě separátní oblasti duševního a 

fyzického. V myšlení a jazyce starých Seveřanů jsou však tyto dva sémantické póly v 

mnoha případech kontinuálně propojeny. Distinkce duše a těla spojená s modernitou 

tudíž ve významových jádrech narativu o Tulení ženě nejspíše nehraje tak velkou roli 

– v rámci naší pohádky tedy koncept kůže (ač oddělené od těla a v podobě „předmětu“) 

značí provázanost duševního a fyzického a celkovou proměnu přirozenosti.  V dále 

rozebíraných mýtech je naopak patrné, že hamr v jejich kontextu funguje spíše jako 

předmět užívaný pro proměnu fyzickou, avšak ne již duševní. I tak se ale stále jedná o 

neobyčejný kouzelný artefakt:  

„V staroseverštině není toto slovo používáno pro předměty běžné potřeby jako 

oblečení, poukazuje téměř vždy k něčemu mimořádnému, co souvisí s kůží a 

zjevem.“260  

Amplifikujeme-li zvířecí kůži na úrovni staroseverské kultury, narazíme nejspíše 

nejprve na tzv. ptačí roucho,261 v mytologii nezřídka se vyskytující předmět, který si 

často bohové různě půjčují mezi sebou. Již bylo zmíněno, že bohyně Freyja je 

vlastníkem takového sokolího roucha, díky kterému se může přeměnit v dravého ptáka, 

často ho však propůjčuje jiným - konkrétně např. Lokimu, který ho užívá v různých 

nebezpečných situacích. Ilustrací může být např. tato pasáž z části Eddy s názvem 

Skáldskaparmál, která popisuje únos bohyně Idunn: 

„Ásové zmizení Idunn těžce nesli a valem šedivěli a stárli. I svolali sněm a vyptávali se 

jeden druhého, kdo Idunn viděl naposledy. Vyšlo najevo, že naposledy ji viděli, jak 

vychází s Lokim z Ásgarðu. Hned Lokiho jali, přivedli na sněm a pohrozili mu smrtí a 

mučením. Loki dostal strach a slíbil, že dojde pro Idunn do Jǫtunheimu, pakli mu 

Freyja půjčí své sokolí roucho.“262 

Kromě Lokiho je to pak také Óðin, který využívá proměnu v ptáka skrze takové roucho 

či kůži. Děje se tak např. ve vyprávění o získání medoviny básnictví, která je ukradena 

obru Suttungovi a dopravena do Ásgarðu Óðinem v ptačí podobě.263  Kromě bohů jsou 

 
259 Marie Novotná, Proměna podoby ve staroseverské literatuře, s. 17. 
260 Ibid., s. 17. 
261 „Z protogermánského hlediska původní význam je zřejmě kůže, peří a membrány, které pokrývají dítě při 
porodu, z čehož se zřejmě vyvinul význam 'tvar, podoba, obraz.'“ Ptačí roucho je tedy velmi obvyklým 
ztvárněním proměny. Ibid.,  s. 17. 
262 Skáldskaparmál, III. 
263 Ibid., VI. Zda-li je toto Óðinovo roucho identické s tím, které si od Freyji půjčuje Loki, je otázkou. 
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to však nejčastěji právě obři, kteří vlastní ptačí roucha a s ním i cennou schopnost 

transformace. Patří mezi ně již zmíněný Suttung, dále pak také obr Þjazi.264 

Je zřejmé, že proměna ve zvíře skrze tuto kůži je neobyčejná dovednost až magického 

charakteru, které není schopen jen tak někdo. Obři jakožto zástupci Jiného světa jsou 

často spojováni s věděním, zvláštními schopnostmi, kouzelnými objekty či poklady, 

není tedy velkým překvapením, že někteří z nich ovládají i tento způsob 

transformace.265 Bohyně Freyja je nejen vlastníkem ptačího roucha, nýbrž. je i známá 

svou znalostí magie seiðr, kterou přinesla mezi Ásy a vyučila v těchto praktikách též 

Óðina: „Njǫrdova dcera se jmenuje Freyja. Byla obětní kněžkou a první, kdo učil Ásy 

kouzlům užívaným Vany.“266 Tyto šamanistické magické praktiky, mezi které nejspíše 

patřily divinační techniky, zaříkávání apod. jsou tudíž připisované nejen jí, nýbrž i otci 

všech bohů Óðinovi. Neil Price pak ve své knize tento typ magie popisuje takto: „...seiðr 

was undoubtedly located on one of society's moral and psychological borders.“267 

Provozování tohoto seiðu je zde tedy něco, co obě božské postavy vymezuje v rámci 

„normality“ společenských zvyklostí a umísťuje je to do okrajové sféry. Lze tedy 

pozorovat, že postavy, které v mýtech používají transformaci skrze roucho, jsou 

zároveň vždy určitými způsoby spojovány též s Jiným světem, s marginálním 

postavením v rámci společnosti, s magickými praktikami, které překračují hranice 

běžného světa – obecně řečeno s liminalitou. Naší otázkou zde je, zdali lze tuto 

liminální charakteristiku spojit též s oním zvířecím rouchem. Než se pokusíme na toto 

poskytnout odpověď, ukážeme si ještě fungování transformace skrze zvířecí kůži na 

postavě berserka, což je postava válečníka, který bojuje v exaltovaném stavu zuřivosti 

připomínající divokost zvířat. 

„Tento druh proměny je ve staroseverské literatuře zmiňován nejčastěji. Zdaleka ne 

vždy se ale přitom vyskytuje výraz obsahující kořen ham-, přestože schopnost dostat 

se i do jiného než běžného hamu, stavu či podoby, je pro berserky zřejmě základní 

definiční schopnost. Výrazy hamrammr i eigi einhamr (schopnost měnit ham) a 

berserksgangr (přechod do berserského zuření) se totiž na více místech používají jako 

synonymní.“268  

Takto uvádí transformaci berserků ve své studii Marie Novotná. Narozdíl od výše 

uvedených proměn bohů v ptáky je však tento druh připisován lidem, nejčastěji 

mužům válečníkům, kteří se skrze ni dostávají do jakési bojové extáze. Zmínky o nich 

jsou pak ponejvíce v ságách, v kontextu panovnických družin, přičemž i zde v různých 

ságových žánrech a v průběhu času dochází k jisté proměně významového jádra.269 

 
264 Þjazi a jeho ptačí proměna se vyskytuje ve výše zmíněném mýtu o únosu Idunn, viz Skáldskaparmál, II. 
265 Tak např. obr Vafþrúðni je téměř všeho-znalý, což lze vyčíst z jeho hádankového souboje s Ódinem. Viz 
Vafþrúðnismál. Obr Hymi je zase vlastníkem zvláštních předmětů, např. velkého kotle, který mu bozi posléze 
ukradnou. Viz Hymskviða. 
266 Ynglinga saga, IV. 
267 Neil Price, The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, Uppsala: Department of 
Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 2002. 
268 Marie Novotná, Proměna podoby ve staroseverské literatuře, s. 32.  
269 Viz např. báseň Þórbjǫrna Hornklofiho (přibližně rok 900), jenž popisuje družinu krále Haralda Krásnovlasého 
během bitvy v Hafrsfjordu (cca rok 880). „Skald popisuje, že berskerkové řvali v bitevní náladě, vlčí kůže 
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V mytologických látkách pak existuje spojení mezi berserky a Óðinem270, který dokázal 

ochromit své nepřátele v boji, zatímco jeho bojovníci vykazovali nadpřirozenou sílu a 

udatnost: 

„Jeho muži často bojovali bez brnění a byli vzteklí jako psi a vlci. Zahryzávali se do 

svých štítů a měli medvědí a býčí sílu. Pobili hladce celý voj nepřátel, kdežto jim neblížil 

oheň ani železo. Říká se jim berserkové.“271  

Zvířata, ve které se berserkové mění, jsou pak nejčastěji vlk, pes, kanec nebo lední 

medvěd. V rané fázi pohanské doby starého Severu tedy byli berserkové a jejich 

proměna ve zvíře pravděpodobně úzce spojeni s Óðinem a mýty okolo něj, s družinou 

válečníků, která doprovázela vládce se sakrální pozicí, dále s iniciačními rituály a 

v neposlední řadě i se stavem vytržení.272 Pro berserky typický extatický stav je 

podobně jako óðinovské vytržení možno považovat za jistou formu abnormality, která 

sahá do liminální oblasti lidského i božského jednání. Tím by berserkové mohli 

navazovat na onu liminální pozici, která byla typická pro nositele ptačích rouch 

v eddických mýtech, jak jsme viděli výše. Zároveň však do jisté míry mohli stát i 

v centru sociální struktury, a to pokud byli spojováni s panovníkem jako jeho bojovná 

družina. 

6.6.3. Labutí roucho: případ Vǫlundarkviðy 

Doposud jsme si ukázali, že koncept kůže či roucha poukazuje vždy na určitý způsob 

proměny – a to jak v rámci narativů o tuleních bytostech, tak v kontextu staroseverské 

literatury, kde se s její pomocí mění bohové i lidé (válečníci). Zaměřovali jsme se 

v rámci tohoto srovnávání tedy na podobnosti a hledali sdílené rysy napříč různými 

žánry, které by poukázaly na shodné významové jádro. Pro úplné pochopení naší 

konkrétní tulení kůže je však nyní třeba podívat se též na srovnání s jiným „typem“ 

kůže tak, aby vyvstaly jejich rozdíly a významy specifické pro ten či onen případ.  

V rámci amplifikace se pro takové srovnání nabízí motiv labutího roucha a proměny 

v labutě, který je typický především pro keltské kulturní prostředí, avšak vyskytuje se i 

v mytologii starého Severu. Jedná se o hojně rozšířený typ narativu, tzv. „swan maiden“ 

topos, jehož analogie a paralely prozkoumal např. A. T. Hatto ve svém článku „The 

Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?“273 Vyprávění o labutích ženách 

byla badateli a sběrateli často úzce spojována s narativy o bytostech tuleních, neboť 

 
(úlfheðnar) vyly a mávaly kopími. ... V královských ságách vystupují berskerkové jako bojovníci v králově vojsku 
a mají tak již profánní, ale stále ještě heroické konotace.  V ságách o Islanďanech získalo slovo berserk význam 
pochybného bojovníka či bandity, neboť na Islandu fenomén královské družiny neexistoval, ztratila se nejen 
sakrální, ale i  heroická dimenze fenoménu extatických bojovníků a zbyla jen brutální síla.“ Ibid., s. 34-35. 
270 „Extázi bojovou stejně jako básnické vytržení také v staroseverštině označovalo totéž slovo, óðr, a oba tyto 
stavy byly spojovány s Óðinem.“ Ibid., s. 35. Výklad jména Óðin by tedy mohl být „pán óðu“, tj. pán extáze 
(válečnické i magické). Jeho spojení s vytržením berserků je tedy zjevné. 
271 Ynglinga saga, VII. 
272 Marie Novotná, Proměna podoby ve staroseverské literatuře, s. 33. 
273 A. T. Hatto, „The Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?“, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, 24/2 (1961): 326-352. 
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vykazují jisté shodné znaky či motivy.274 V této práci se zaměříme opět na několik 

příkladů ilustrujících tuto skupinu narativů. Začneme nejprve s Vǫlundarkviðou, která 

je ukázkou ze staroseverského prostředí, načež se přesuneme již zcela do keltského 

prostředí a s jeho pomocí se pokusíme vymezit specifika naší Tulení ženy, tj. rozpoznat 

to, v čem se naopak od labutí liší. 

Hned v první strofě Vǫlundarkviðy se dozvídáme o třech ženách, které přilétají z jihu, 

usedají na břehu jezera a předou.  

„Letěly panny          nad černými lesy, 

labutí děvy,          los určovat v boji. 

Na břehu usedly          k odpočinku; 

líbezné ženy          len drahý předly.“275  

V českém překladu se ztrácí směr z jihu, v originále je však světová strana (sunnan) 

doplněna ještě i proletem skrz temný hvozd (myrkvið i gǫgnum), což jsou výchozí 

obrazy pro naši interpretaci místa, odkud děvy letí, jako Jiného světa. 

V prozaickém úvodu276 se dále dozvídáme, že tyto tři ženy jsou Valkýry a ve chvíli, kdy 

usedají na břeh jezera, vedle sebe odkládají svá labutí roucha. V tomto bodě můžeme 

vidět zajímavou paralelu k našemu narativu o Tulení ženě: zatímco na mořském 

pobřeží se válejí kůže tuleňů, u sladkovodního tělesa se jedná o labutí roucha. Přesně 

takovýto druh symbolické transformace by mohl být výsledkem komutačního testu, 

který jsme zmiňovali jako jeden z možných nástrojů psychologické analýzy textu. 

Změníme-li moře na jezero, změní se i podoba Jinobytostí. Zde tedy nemusíme pouze 

teoreticky uvažovat o tom, jak by vypadal náš narativ, kdyby v něm místo mořského 

břehu bylo hlavním prostředím jezero a jeho pobřeží, neboť tato píseň to dělá za nás.277 

Podívejme se dále na druhou strofu, ve které si každá žena vezme za muže jednoho ze 

tří bratrů, kteří nedaleko jezera žijí.  

  

 
274 Např. přímo v islandském textu Jóna Árnasona je na konci pohádky o Tulení ženě poznámka o tom, že ji 
němečtí badatelé zařazují mezi texty o labutích ženách, viz překlad textu v kapitole 2.1. 
275 Celá první polostrofa pak v originále zní: 
„Meyiar flugu sunnan  Myrkvid í gognum 
alvítr ungar   orlog drýgja.“ 
Dronke (trans. and ed.), Vǫlundarkviða, The Poetic Edda, Vol. 2. 
276 Badatelé často považují tento úvod za obsahově neslučitelný se zbytkem poetického textu, některé teorie 
pracují i s jeho pozdějším vznikem a dodatečným doplněním k básni. Viz např. Paul Beekman Taylor, „The 
Structure of Vǫlundarkviða“, Neophilologus 47 (1963): 228-36. 
277 Tento jeden malý příklad nám může ilustrovat onu dalekosáhlejší schopnost mýtu transformovat jeden 
obraz/problém/významový uzel na veškeré možné jiné roviny či do všech možných jiných kódů. Dle Lévi-
Strausse a jeho teorií je toto nejen hlavní rys mýtu, nýbrž i odpověď na otázku po smysluplnosti a významu 
nekonečných mytických transformací: mýtus je jakási sebe-relfexe, při níž „lidský duch, zabraný do dialogu jen 
se sebou samým a vyhýbající se povinnosti vztahovat se k předmětům, jako by jenom napodoboval sebe sama 
jako předmět.“ Lévi-Strauss, Mythologica, s. 23. Viz též Radek Chlup, „Strukturální antropologie včera a dnes: 
Sto let Clauda Lévi-Strausse I–II“, Religio: Revue pro religionistiku, 17/1–2 (2009): 3–35, 155–184. 
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„Ein nam þeira          Egil at verja 

fǫgr mær fira          faðmi ljósum, 

ǫnnur um Slagfinn          svafjaðrar dró 

en in þridja          þeira systir 

varði hvítan          háls Vǫlundar.“278 

Povšimněme si toho, že aktivita je zjevně na straně žen, což indikuje větná skladba, 

použitá slovesa i slovní spojení („objala jedna Egila paží“ či „Vǫlunda kolem krku 

vzala“.) Zatímco naše Tulení žena je pasivní postavou, která je ovládána aktivním 

rybářem, zde jsou to labutí ženy, které přicházejí a volí si své muže, což pak odpovídá i 

jejich odchodu ve strofě třetí: 

„Sedm zim tak          seděly spolu, 

osmou však těžkou          nyly touhou, 

deváté zimy          odlétly v dálku. 

Děvy toužily          v temné lesy, 

labutě bílé,          popouzet v boj.“ 

Tato aktivita pak nepřímo souvisí i se zmínkami o osudu, které jsou vyjádřeny např. 

spojením ǫrlog drýgja279 hned v první strofě. Jak píše Ursula Dronke ve své studii této 

eddické písně, labutí ženy jsou podobně jako lidské bytosti svázány osudem, avšak 

narozdíl od lidí jednají ve shodě s tím, co jim nit osudu určila: letí proto z jihu na sever, 

do hájemství lidí, aby svou sudbu naplnili.280 Aby člověk svůj osud mohl přijmout a 

aktivně ho začít plnit, musí ho především nejprve znát. Zdá se tedy, že tyto labutí 

bytosti svou sudbu znají, a díky tomu jsou to právě ony, které si vybírají mužské 

protějšky, nikoliv naopak. Předpoklad, že znají svůj osud, pak dále osvětluje i ona 

zmínka o předení.  Jak ukazuje ve své monografii Karen Bek-Pedersen, osud a ruční 

práce typu tkaní, předení apod. jsou jistým způsobem provázané motivy.281 Ve 

staroseverském kulturním kontextu jsou pak s osudem spojeny především postavy tří 

Norn.282 Tato kategorie má však dle úvah Bek-Pedersen mnoho shodných 

charakteristik i s dalšími skupinami ženských bytostí, mezi které patří Dísi, Fylgyje a 

 
278 Originální znění viz Dronke (trans. and ed.), Vǫlundarkviða, The Poetic Edda, Vol. 2. 
„Objala jedna          Egila paží, 
k hrudi své bílé          tiskla mu hlavu. 
Druhá, Svanhvít,          v světlém hávu 
Třetí smělá           sestra jejich 
Volunda kolem          krku vzala.“ 
Český překlad je vlastní. 
279 Důraz na „naplnění osudu“ je bohužel v českém překladu lehce upozaděn, proto je zde nutné úvést 
staroseverský originál. Poslední verš první polostrofy udává spojením orlog drýgja (přijmout či naplnit osud, 
podřídit se osudu) téma celé básni.  
280 „Like human beings, they have fate to bear, but they appear to act in complicity with it: they have flown 
from the south in order to fulfil it.“ Dronke (trans. and ed.), The Poetic Edda, Vol. 2, s. 255. 
281 „Connections between fate, spinning and weaving exists in Old Norse tradition but we ought to be careful 
about how we refer to this image because, with regard to the nornir, it seems to be one which occurs by 
implication rather than directly.“ Bek-Pedersen, The Norns in old Norse Mythology, s. 123. 
282 „U studně pod jasanem je je krásná síň a z té vycházejí tři panny, které se jmenují Urd, Verdandi a Skuld. 
Tyto panny určují lidem běh jejich života a nazýváme je Norny.“ Gylfaginning, XV. 
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taktéž i Valkýry.283 To, že úvodní próza k Vǫlundarkviðě označuje labutí ženy právě 

termínem Valkýry, by tedy motivicky odpovídalo oné provázanosti s osudem, přestože 

dle charakteristických rysů Valkýr, které jsou nám známé z jiných zdrojů než je 

Vǫlundarkviða, se jim labutí ženy v mnoha ohledech nepodobají.284 Pro nás 

zajímavým postřehem je však pozorování specifického stavu, ve kterém se labutí 

bytosti vyskytují: 

„That these are supernatural beings is beyond doubt, their borderline nature reveals 

this: they span the human and animal worlds, they are found on the shore of a lake 

early in the morning. We encounter them just at the time when everything about their 

situation is in an in-between state; they are between water and land, between night and 

day, between human and animal.“285 

Takovýto popis by mohl velmi dobře být použit i na naší Tulení ženu. Je tedy zřejmé, 

že původní stav, ve kterém se ženské postavy z Vǫlundarkviðy i z narativu o tulení kůži 

nacházejí, je shodný, ne-li totožný. Ačkoliv jejich konkrétní podoba, činy i průběh děje 

se nakonec v mnohém liší, tento počátek jejich příběhu (avšak taktéž i jejich 

neodkladný návrat) je charakteristikou, která je spojuje. 

6.6.4. Labutí bytosti: paralely kůže jako způsobu proměny z keltského 

kulturního prostředí 

Symbolika labutí v keltském kulturním prostoru se symbolikou tuleňů v severních 

oblastech okolo Skandinávie sdílí hned několik výrazných rysů. Obecně vidět labuť bylo 

považováno za štěstí přinášející úkaz, zabití labutě naopak mohla následovat smůla a 

neúspěch.286 V úvodní části o specifikách tuleňů jsme již zmiňovali, že tuleň mohl 

podobně sloužit jako úkaz značící šťastný/smolný úlovek či plavbu. Tabu zabíjet tuleně 

se pak taktéž vyskytuje všude v těch oblastech literatury, kde se držela tradice 

odvozování rodu od tuleních bytostí. Podobně jako tuleň mohla labuť být často 

vnímána jako přeměněný člověk, představa jisté provázanosti lidí a těchto bílých 

vodních ptáků na ontologické úrovni tedy funguje také.287 Labutí ženy stejně jako ty 

tulení svlékají své kůže, tančí u vodní plochy a oplývají svou nesmírnou krásou. Častěji 

než u tuleňů je zmiňován jejich kouzelný, ke spánku lákající hlas a zpěv.288 Několik 

 
283 Podle Bek-Pedersen zcela jistě nelze jednotlivé skupiny ženských napřirozených bytostí považovat za 
navzájem synonymní, avšak zároveň mezi nimi není možné ani nakreslit přesně dané dělící čáry, neboť 
v mnohých oblastech spolu splývají a hranice mezi nimi jsou tak více či méně rozostřené. Zjednodušeně řečeno 
lze říci, že se jedná o skupiny bytostí, se kterými je spojována vláda a kontrola nad osudovými a život 
ovlivňujícími událostmi: zrození, smrt,  plodnost polí, vítězství či porážka v bitvě apod. Bek-Pedersen, The Norns 
in Old Norse Mythology, s. 63-64. 
284 „The prose may refer to them as valkyrjur but, unlike valkyrjur, they leave their husbands and, although 
swans might have links to valkyrjur and perhaps nornir, the women themselves are neither valkyrjur nor 
nornir.“ Ibid., s. 58. 
285 Ibid., s. 57-58. 
286 Monaghan, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, s. 434. 
287 „The swan was often, like the seal, seen as transformed human; occasionally the swan was believed to be a 
bewitched nun.“ Ibid., s. 434. 
288 „Ye shall retain your own speech; and ye shall sing plaintive music, at which the men of the Earth would 
sleep, and there shall be no music in the world its equal.“ Oiḋe ċloinne Lir, XX. 
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výskytů v keltské kultuře také hovoří o odůvodnění proměny lidské bytosti v labuť, 

kterým je nejčastěji zakletí. Stejnou měrou se však vyskytují i případy typické pro tulení 

bytosti, které prostě uvádějí dvojí povahu labutích žen jako stav přirozený, tj. 

nezpůsobený magií či kouzlem. Labutí ženy také častěji než ty tulení vyžadují jakási 

speciální pravidla soužití se svým lidským partnerem. Jejich porušení je pak důvodem, 

proč např. žena odchází, nebo naopak z dosahu otce mizí jejich potomek.289 Děj 

příběhů o labutích ženách je ve své základní kostře taktéž velmi blízký naší pohádce: 

muž najde zvířecí roucho, které patří krásné neznámé ženě. Uzmutím roucha si ženu k 

sobě přiváže, načež spolu nadále žijí a mají děti. Když však žena roucho najde, téměř 

okamžitě svou lidskou rodinu opustí.  

Zdá se tedy, že na jisté úrovni byl mohl být tuleň za labuť téměř až záměnný: při 

přesunu z keltské kontinentální oblasti jezer, kde dominují roucha labutí, dochází 

směrem k severním ostrovním krajinám mořského pobřeží k ovládnutí mytické scény 

tuleni. Zde je však též důležité nezapomínat na kulturní specifičnost symbolů v našem 

narativu: z tohoto důvodu zde pro nás bude přínosnější vyzdvihnout to, v čem se labutí 

a tulení ženy odlišují. S výše vyjmenovanými shodnými rysy na paměti se nyní 

podívejme na to, v čem se naopak tyto dvě skupiny liší. Díky tomu bude možné ještě 

výrazněji vyzdvihnout významy, které s sebou přináší konkrétně symbol tuleně. 

Ačkoliv se dějová struktura i základní charakterové vlastnosti obou typů narativů 

mohou zdát stejné, rozhodně nelze říci, že labuť i tuleň evokují to samé. Předveďme si 

tedy s pomocí několika ilustrujících příběhů významy, které přilétají spolu s labutěmi, 

a porovnejme je s tím, co jsme si již řekli že připlouvá spolu s tuleněm. 

Příběhy labutích žen jsou v keltské kultuře velice často příběhy velké lásky. Tak např. 

ve vyprávění o Óengusovi se dozvídáme, že se tomuto bohovi zjevuje každou noc ve snu 

krásná dívka.290 Dlouhou dobu Óengus trpí a stůně láskou a nikdo neví, jak mu pomoci. 

Až jednoho dne najde svou milou, a to konkrétně o samainské noci,291 rozpozná ji v její 

labutí podobě, sám se promění taktéž v tohoto ptáka a odletí s ní vstříc společnému 

životu. Podobný odlet „vstříc zářným zítřkům“ v labutím rouchu prožívá i krásná Étaín 

a její milý Midir v příběhu Tochmarc Étaíne,292 který je lásky, žárlivosti, vztahů a 

milostných trojúhelníků přímo plný. Jako příklad jiného typu příběhu i lásky pak může 

sloužit narativ popisující osud Lirových dětí.293 V tomto nešťastném příběhu se 

dozvídáme o tom, jak jsou děti krále Lira zakleté žárlivou macechou do podoby labutí, 

 
289 Porušení tabu viz. Irský příběh postavy Cnoc Áine, Michael Dames, Mythic Ireland, London: Thames and 
Hudson, 1992, s. 62-67, nebo velšská pohádka „Touched by Iron“, Wirt Sikes, British Goblins: Welsh Folk-lore, 
Fairy Mythology, Legends, and Traditions, London: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1880, s. 44-
45. 
290 Viz Aislinge Oenguso. Óengus či Aengus je též přezdívaný Maccan Óc, což by se dalo přeložit jako mladý 
muž/syn. Jedná se tedy o mladého boha krásy a poezie. Jeho velšská paralela je pak bůh Mabon. Monaghan, 
The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, s. 21. Podle některých badatelů ho lze považovat též za 
boha lásky. Ó hÓgáin, Myth, Legend & Romance, s. 38–40. 
291 Časové určení, které jistě není náhodné. Více viz kapitola 6.1. o temporálním kontextu. 
292 Tochmarc Étaíne, s. 37 – 59. 
293 Oiḋe ċloinne Lir. 
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a to na dlouhých 900 let. Krásným a od otce odcizeným ptákům po celou dobu zůstávají 

jejich lidské city i mysl, dokáží tudíž překrásně, avšak velmi teskně zpívat. 

Z těchto příkladů je zřejmé, že labutě jsou ve vyprávění velmi úzce spjaty s motivy lásky 

(a to jak s láskou milostnou, tak i s příbuzenskou), ale i žárlivosti, dále pak s krásou a 

kouzelným zpěvem.  Jakožto pták pak může labuť obecně mít jisté solární konotace, 

vodní povaha mu zase připisuje spojitost s termálními prameny, které byly v 

představách spojovány s energií a silou nočního slunce.294  

Srovnejme nyní tuto charakteristiku s tím, co již bylo řečeno o tuleních. Vidíme, že 

tulení bytosti se skrze svou symboliku nejen že nenapojují na srdceryvné příběhy, ve 

kterých jde o lásku mezi dvěma milenci, nýbrž jsou právě naopak asociováni s věcmi 

děsivými a nebezpečnými: s nebezpečnými tuleními hlavami, a především oživlými 

mrtvými, jejichž přítomnost velmi často akcentuje narušení kategorií a hranic. Dále se 

též pojí s bytostí jménem Selkolla, která má navíc i zvýrazněné sexuální konotace. 

Rozhodně tedy nelze tvrdit, že narativ o naší Tulení ženě je jen další příběh o lásce, 

který lze zařadit do šuplíku k labutím ženám. Tuleň jako symbol vnáší do příběhu od 

labutě zcela odlišné významy, díky čemž je osud naší Tulení ženy nebezpečnější a 

mnohem méně romantický. 

6.6.5. Shrnutí 

Co si ze všech těchto zmínek o různých podobách zvířecích kůží a rouch odnést? 

Nejprve to, že ve staroseverské mytologii jsou postavy užívající proměnu ve zvíře skrze 

roucho (obři, bohové Óðin a Freyja, berserkové, labutí ženy) vždy v určitém kontextu 

spjaty s liminalitou, s marginálním či mediačním postavením v daném systému. Buď 

jsou to přímo příslušníci Jiného světa (obři, labutí ženy), nebo svou proměnou indikují 

magické praktiky či změněné stavy vědomí, které jsou umístěny na okraj sociálních 

zvyklostí (Óðin, Freyja, berserkové). V jistém smyslu lze tedy charakteristiku těchto 

postav přenést i na samotný objekt zvířecího roucha: kdokoliv ho používá je postavou 

stojící za hranicí známého světa a řádu.  

Rozbor keltských příběhů o labutích ženách nám ukázal četné rozdíly mezi nimi a 

tuleními bytostmi. Právě kulturní kontext symboliky labutě nám pomohl vrhnout 

světlo na symbol tuleně, jehož význam (tolik odlišný od významu labutě) mohl díky 

srovnání vystoupit ještě víc. Zároveň je však dobré mít na paměti i jistou 

provázanost obou narativních typů o napůl zvířecích/napůl lidských ženách, které svou 

dějovou strukturou odkazují k symbolice tzv. migračních narativů. U postav labutích 

žen je dobře vidět jejich hraniční postavení „mezi“, umístění napříč různými 

kategoriemi - což vystupuje z našich analýz též jako klíčová charakteristika Tulení ženy. 

Kouzelný předmět tuleního (či labutího) roucha je pak v jistém smyslu jakýmsi 

materiálním zpodobněním této hraniční lokality: kůže obecně je vlastně sama o sobě 

jakousi hranicí lidského těla, bariérou či ochranným obalem, který živé tvory odděluje 

 
294 Monaghan, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, s. 434. 
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od vnějšího světa.295 V rámci symboliky těla nese význam vymezení a hranice, což dále 

v mytologické řeči narativů vytváří potenciál pro užití specifického typu této kůže (tj. 

sokolí/labutí/tulení roucho) jako mocí a významy nabitého symbolu, který pomáhá 

ustavovat i překonávat hranice. Není tedy divu, že naše tulení kůže leží z počátku 

příběhu právě „na břehu“ moře a vždy, když se objeví, dochází k překračování kategorií 

a hranic mezi světy. 

Další rys, který je dobře čitelný u labutích žen, je ona nutnost návratu - či téměř až 

jakási periodicita odkazující k migraci ptáků v danou roční dobu, předem stanovený 

odchod, který lze dále spojit s voláním a plněním osudu. Ve Vǫlundarkviðě není 

uvedeno, že by k odchodu bytostí došlo ve chvíli, kdy najdou svá ptačí roucha, která 

byla do té doby někde schovaná, jako tomu je u naší Tulení ženy. Jak píše Ursula 

Dronke: „...the swan maiden story rests on the ways of bird passage between spring 

(when they fly north to mate and rear their offspring) and autumn (when the urge to 

fly south comes over them).“296 Co by se stalo, kdybychom Tulení ženu četli z podobné 

perspektivy? Co kdyby její příchod a odchod nebyly vnímány jako „náhodné“, nýbrž 

předem dané? Co kdyby její na první pohled pasivní role (v protikladu k aktivitě rybáře, 

který uzmutím kůže přebírá kontrolu) byla čtená jako aktivní naplnění svého 

předurčení?297 Tento úhel pohledu by podpořil i výše uvedený výklad v kapitole 6.5.7., 

kde jsme prezentovali Tulení ženu jako nadpřirozenou bytost přicházející do lidského 

světa za účelem nápravy kulturní disfunkce, kterou je rybářova neplodnost. Zároveň by 

to dle našeho pojetí lépe odráželo povahu hrdinky a celého příběhu: čtení Tulení ženy 

jako smutné krasotinky, které se rybář zmocní, aby měl ženu, je až příliš doslovným 

výkladem, kterým oné bytosti přisuzujeme „maso a kosti“, které však doopravdy nemá. 

Namísto toho raději zvolme takové čtení, ve kterém je postava Tulení ženy vyjádřením 

obrozujícího principu Jinakosti298, která nemůže být uzmuta, aniž by sama chtěla – 

nýbrž přichází nepozvána a neočekávána, podobně jako bůh vchází do stavení 

v přestrojení za žebráka či cizince. 

  

 
295 Zajímavou paralelelou v tomto kontextu může být popis hranice Miðgarðu, tj světa lidí, ze 41 strofy 
Grímnismálu:  
„a z jeho brv zbudovali bohové: svět synům lidí“ 
Lidský střední dvorec - jinými slovy svět řádu - je od vnějšího chaosu oddělen Ymiho řasami. Metafora brv vybízí 
k představě oka, které se rozevírá, spatřuje náš svět a svými víčky s řasami ho zároveň ohraničuje. 
Viz Grímnismál, 41. 
296 Dronke (trans. and ed.), The Poetic Edda, Vol. 2, s. 259. 
297 V tomto kontextu se nám hodí připomenout jedno místo v překladu textu: spojení og varð barna auðið je 
překládáno jako „a měla děti/narodily se jí děti“, avšak sloveso auðna, které je zde použito, znamená „osudem 
určit, rozhodnout, předurčit“.  Přesný překlad textu by tedy měl být: „tehdy jim připadlo mít děti“, ve smyslu „v 
tu chvíli jim osud určil mít děti“. 
298 Srov. Victor Turner a jeho pojetí communitás a liminality, která je úzce propojena právě s transformací. 
Victor W. Turner, Průběh rituálu, Brno: Computer Press, 2004. 



 
76 

 

6.7. PŮVODNÍ TULENÍ PARTNER  

O původním partnerovi tulení povahy nám naše islandská verze narativu kupodivu 

nepodává žádné informace. Přesto se touto až podivně nápadnou absencí v islandském 

textu nenecháme odradit – nýbrž právě naopak projdeme varianty z okolních zemí, 

abychom zjistili, co tato (ne)přítomnost mužské tulení bytosti znamená. 

6.7.1. Co nám (ne)říká pohádka a její verze 

V Shetlandských a Orknejských narativech je uvedeno, že Tulení žena během svého 

pobytu na souši se svým původním partnerem rozmlouvá: 

„The lady would often steal alone to the desert strand, and, on a signal being given, a 

large seal would make his appearance, with whom she would hold, in an unknown 

tongue, an anxious conference.“ 299 

„Some years later, when their home was enlivened by the presence of two children, the 

husband, awakening one night, heard voices in conversation from the kitchen. Stealing 

softly to the room door, he heard his wife talking in a low tone with someone outside 

the window.“300 

V irské verzi se pak vyskytuje alespoň zmínka o velkém tuleni, který plave poblíž 

břehu.301 

Zajímavé však je, že v dobré polovině narativů našeho výběru se nejedná o původního 

manžela Tulení ženy, nýbrž o pokrevního příbuzného: 

„At that time people heard a great seal roaring out in the sea. 'Ah,' said Tom's wife, 

'that's my brother looking for me.'“302 

I když v příběhu nehraje tulení příbuzný vždy přímou roli, je minimálně opakovaně 

zmiňován – např. v irské verzi ve chvíli, kdy Tulení žena objeví svou kůži: 

„'But,' says she, 'he won't lose me entirely, for I'll come back to him again, and who can 

blame me for going to see my father and my mother after being so long away from 

them?'“303 

6.7.2. Manžel nebo otec? 

Je zjevné, že muž-rybář v narativech reprezentuje manželský typ svazku a příbuznosti. 

Výše jsme však viděli, že mužský tulení protagonista nebývá vždy pouze partnerem, 

nýbrž i otcem a bratrem, a tudíž o něm nelze jednoduše říci, že by zastával stejnou 

 
299 C. J. T., Folk-Lore and Legends, s. 88. 
300 Kennedy, Legendary Fictions of the Irish Celts, s. 123-24. 
301 Curtin, Tales of Fairies, s. 154. 
302 Ibid. 
303 Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 12-13. 

http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=j2wQAAAAYAAJ&pg=PA122#v=onepage&q&f=false
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funkci jako rybář, pouze v tulení „verzi“.304 Zmínky o bratrech, otcích či rodičích 

obecně nás navíc přivádějí ještě k jinému než manželskému typu svazku: k pokrevní 

příbuznosti, která je založena na rodovém původu. Vyvstávají nám zde tedy dvě 

opoziční kategorie: manželství X příbuzenství.305 V rámci naší interpretace s nimi 

budeme dále pracovat, a to i přesto, že mužská tulení postava zasahuje svým způsobem 

do obou z nich. Je třeba brát v potaz, že stejně jako pojmy v lidském jazyce a kultuře, 

tak i tyto kategorie mohou do určité míry obsahovat „rozostřené“ hranice, škálovitost, 

odstupňované členství či centralitu určitého pojmu.306  

Opozice manželství X příbuzenství nicméně není pouhým moderním badatelským 

konstruktem. Tato dvojice hrála prominentní roli nejen v rámci staroseverské či jiné 

archaické kultury, nýbrž je dodnes klíčovou součástí moderní společnosti. V případě 

starých Seveřanů pak tato opozice artikuluje problematiku rodinných svazků, 

přináležitosti a loajality: zatímco jako svobodná žena v severské kultuře mám 

povinnosti vůči svému otci (obecně pokrevním příbuzným), po absolvování svatby se 

dostávám do nového typu svazku se svým partnerem z jiného rodu. Obecně řečeno by 

loajalitu k původní rodinně manželský svazek neměl úplně zrušit, co se však stane, když 

se např. můj otec a manžel dostanou do přímé opozice či do konfliktu? Ke komu má 

loajalita náleží? V germánské kultuře je toto téma poměrně častým námětem, a to 

především v ságách. Jako příklad nám může posloužit třeba Vǫlsunga saga, ve které je 

hrdinka Guðrún nucena volit mezi svým manželem Atlim a svými bratry Gunnarem a 

Hǫgnim. Jejich vzájemné vztahy nakonec dopadnou takto: Atli zabije Guðrúniny 

bratry, což mu jeho zoufalá žena oplatí zabitím jejich vlastních synů.307 Náš narativ zde 

vypovídá právě o tomto napětí, které nejspíše bylo poměrně běžnou součástí lidského 

života, a dává mu podobu Tulení ženy, která je rozkročena nejen mezi dvěma rody, 

nýbrž i mezi dvěma světy. 

6.7.3. Přítomnost in absentia 

Na začátku kapitoly jsme hovořili o podivné absenci tuleního partnera v islandské verzi 

narativu, která je naopak obklopena plnou přítomností této postavy ve všech ostatních 

verzích. Náš předpoklad zde je, že se nejedná o nějakou odchylku, nýbrž o dvě 

komplementární polohy jednoho sdělení: úplná přítomnost ve všech okolních verzích 

přetváří absenci v islandské variantě v jakousi implicitní, skrytou přítomnost. 

Výslovná nepřítomnost, prázdné místo tam, kde bychom po přečtení všech variant 

čekali postavu, naopak dává vyvstat přítomnosti všude jinde. Komplementární vztah 

této „výjimky potvrzující pravidlo“ je tedy snad čtenáři zřejmý. Jak by ale dvě 

 
304 Přestože na určité úrovni lze postulovat identitu těchto dvou postav: v několika verzích je to skutečně tulení 
manžel a spolu s jeho lidským protivníkem fungují v dějové linii analogicky, přičemž každý je po určitou část 
děje partnerem naší Tulení ženy. Z tohoto úhlu pohledu by se dalo hovořit o již zmiňované bifurkaci – rozdělení 
jedné postavy do dvou rolí. 
305 V rámci této interpretace se též nabízí dělení exogamní X endogamní, které poukazuje spíše na stejnost či 
jinakost kultury a společnosti partnera. 
306 Tyto a mnohé další rysy a celkovou dynamiku fungování pojmů v jazyce ilustruje ve své knize George Lakoff. 
Viz Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci. 
307 Vǫlsunga saga, XXXVI-XL. 
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protichůdná sdělení, záporná a kladná jednotka, mohly nést totožnou informaci? 

Pomoci by nám v tomto případě mohl již zmiňovaný koncept posvátna, které Rudolf 

Otto pojímá jako tento svět přesahující numinosum nepojmenovatelné běžným 

způsobem.308 Člověk však v rámci svého duchovního prožitku většinou chce tento 

fenomén nějak sdílet, předat ho svým blízkým, nemluvě o náboženských tradicích, 

které mají posvátno jako své prominentní téma. Strategie kultur jak pracovat s touto 

bezejmenností je tedy v praxi dvojí: první možností je vytvořit „přezdívku“, tj. 

pojmenovaní založené na přirovnání či podobenství. Pro tento účel velmi dobře slouží 

různorodé metafory, které dokáží vystihnout jinak slovy nepopsatelné aspekty tohoto 

„zcela Jiného“. Jako druhá možnost se pak nabízí pokus nejmenovat nijak a vůbec, 

raději než jen přibližně, což vede k vytvoření určitých tabu vyslovování, jmenování, 

zobrazení apod.309 Vypůjčíme-li si tyto dvě strategie pro případ naší postavy, pak lze 

lépe uchopit onu totožnost sdělení vyjádřenou protikladně: zatímco varianty z okolních 

zemí různými úrovněmi košatosti popisují postavu tuleního muže, narativ z Islandu o 

něm mlčí – avšak mlčí tak, že jeho přítomnost je v tomto tichu patrná. 

6.7.4. Pohled na věc z pozice tuleního muže 

Doposud byly zmíněny verze našeho narativu představující různou měrou aktivní 

postavu tuleního muže, včetně interpretace absence této postavy v islandské variantě. 

Existuje však ještě pověst ze Shetlandských ostrovů, pro tento případ s pracovním 

názvem Herman Perk and the Seal, ve které je celý příběh popsán z - pro nás unikátní 

- perspektivy původního tuleního partnera.310 

Příběh začíná tím, že muž jménem Herman Perk jede k (nám již dobře známým) 

skaliskám s několika dalšími muži v malé loďce za účelem lovit tuleně. Při příjezdu 

vystoupí na skálu a jeho druhové zůstávají v lodi, načež vypukne mohutná bouře, která 

nejen zabrání Hermanovi, aby se do lodi vrátil, nýbrž i donutí jeho společníky odjet 

zpět k pobřeží jejich ostrova. Ti hned po příjezdu vyhledají Hermanův domov, aby 

obeznámili jeho rodinu – avšak namísto toho se jim dostane velkého překvapení, neboť 

jejich přítel, živý a zdravý, sedí doma u krbu. Načež se Herman dá do vyprávění o 

velkém tuleni, který se blízko skal objevil nedlouho poté, co loď v bouři odplula. 

K Hermanovu zděšení k němu navíc tuleň začal i mluvit: 

„'Herman Perk,' it said, 'you have destroyed many of our folks in your time, yet 

nevertheless if you will undertake to do me a service, I will carry you in safety to Papa 

tonight. Some time ago my wife Maryara was made captive in Papa. Her skin is now 

hanging in the skio (hut for drying fish) at Nortoos, and without it she cannot return 

with me to Finmark [in northern Norway]. It is the third skin from the door, and I wish 

you to bring it to me.'“ 

 
308 Otto, Posvátno. 
309 Viz. Jan A. Kozák, Monomýtus Dvojzrozence a/neb Stereomýtus Jednorozeného, kapitola „Metafora a 
symbol“, dosud nevydaná studie. 
310 Nicolson, Some Folk-Tales and Legends of Shetland, s. 62-63. 
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Herman s návrhem tuleně souhlasí, sedne si mu na hřbet, chytí se okolo jeho krku, a 

navíc je ještě pobídnut, aby si vyřízl v tuleňově kůži otvory pro své nohy. Hned jak 

dorazí, jde Herman pro zmíněnou kůži, bez problému ji identifikuje a donese ji ke 

břehu. Tam již jeho příchod očekává nejen onen velký tuleň, nýbrž i nekrásnější žena, 

jako kdy Herman viděl. Žena obdrží svou kůži a šťastný tulení pár odchází do moře. 

Pověst však uvádí, že onen velký tuleň tam svou kůži nechává – načež druhý den 

Herman skutečně na stejném místě nachází tulení kůži se dvěma prořízlými otvory, 

které tam zbyly po jeho nohách. Herman prý od té chvíle byl již vždy zámožným 

mužem, avšak na ta skaliska se již nikdy nevrátil. 

Přestože děj je poměrně dost odlišný od všech ostatních verzí, je možné v něm spatřit 

totožné motivy: tak např. skaliska, na kterých je Herman uvězněn, příhodně odpovídají 

výkladu, který jsme jim na základě ostatních textů přisoudili v kapitole 6.2. Obdobně 

je zdůrazněna krása Tulení ženy, stejně jako úspěšnost Hermana plynoucí z jeho 

setkání s tuleními bytostmi, která se objevuje v závěru několika variant. Zajímavé je, že 

i zde získání kůže a osvobození ženy musí být provedeno s užitím pomocné ruky. I toto 

vyprávění ze zcela odlišné perspektivy nám tedy potvrzuje, že Tulení žena nemůže kůži 

získat sama vlastním přičiněním, nýbrž ji musí někdo jiný najít za ni (nebo alespoň 

zapomenout klíč doma).  

6.7.5. Shrnutí 

V této kapitole jsme si ukázali, že i přes absenci v našem primárním islandském 

narativu nelze postavu původního tuleního partnera ve výkladu opominout, neboť 

právě i jeho zdánlivá nepřítomnost může do příběhu vnášet jisté významy.  O jeho 

důležitosti by mohl hovořit i fakt, že se dochoval narativ utvořený celý z pozice tuleního 

muže, který nám popisuje dosud „odvrácenou stranu Měsíce“ a pomáhá tak vytvořit 

plastičtější obraz Tulení ženy a jejího osudu. S pomocí jednotlivých verzí jsme si dále 

ukázali, že tato postava nemusí nutně být pouze partnerem a zástupcem manželského 

svazku, nýbrž může být i rodinným příbuzným, bratrem či otcem. Díky tomu může 

tulení muž zastávat pozici, která je k lidskému muži-rybáři v jistém smyslu analogická 

i opozitní zároveň – a to podle toho, vůči jakým kategoriím je vymezujeme. Tyto 

poměrně komplikované mužské vztahy tedy závisí na tom, jestli pracujeme s obecnou 

kategorií partnerů a oba dva vnímáme jako různě vyjádřené role jedné a té samé 

postavy, nebo jestli v rámci kategorie příbuzenství vnímáme tyto dva jako vyjádření 

pokrevních a manželských svazků, čímž je stavíme do opozice. Díky tomu, že tulení 

muž zasahuje do obou dvou typů těchto svazků, je lépe znát kulturní a sociální napětí 

s tímto významovým uzlem spojené. 
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6.8. TRUHLA A KLÍČ  

„Kómu til kistu, 

krǫfðu lukla –  

opin var illúð, 

er þeir í lito.“311 

6.8.1. Co nám říká pohádka a její verze 

Dostáváme se k analýze truhly a klíče, které jsou vedle tulení kůže neopominutelnými 

symbolickými předměty. V našem narativu se dozvídáme, že muž tulení kůži hned po 

sebrání odnáší domů, kde ji zamyká do truhly. Klíč pak nosí neustále u sebe. Onen 

osudový zlom přichází ve chvíli, kdy klíč zapomíná doma, buď pod polštářem, nebo ve 

všedních šatech, zatímco se převléká do šatů svátečních. Díky tomu žena klíč najde, 

truhlu otevře a získá zpět svou kůži. Nabízejí ostatní varianty alternativní pohled či 

detaily, které se v islandském textu nevyskytují? 

Ve verzi ze Shetlandských ostrovů je řečeno, že muž kůži schoval, avšak není již 

specifikováno jak. Až díky scéně o nalezení se dozvídáme, že kůži objeví při své hře 

potomek našeho páru, a to konkrétně za zásobou kukuřice: 

„Years had thus glided away, when it happened that one of the children, in the course 

of his play, found concealed beneath a stack of corn a seal's skin; and, delighted with 

the prize, he ran with it to his mother.“312 

Nefiguruje zde tedy truhla ani klíč, zajímavé však je, že nalezení vykonává právě dítě. 

Irská verze zase nabízí variantu, ve které kůži nevědomky z úkrytu vytáhne sám muž, 

načež si toho jeho žena všimne, kůže se zmocní a uschová si ji, aby ji o něco později 

mohla použít: 

„One day Tom was plowing, and some part of the plow rigging broke. He thought there 

were bolts on the loft at home, so he climbed up to get them. He threw down bags and 

ropes while he was looking for the bolts, and what should he throw down but the hood 

which he took from the wife seven years before. She saw it the moment it fell, picked it 

up, and hid it.“313 

V příběhu o Tulení ženě z Orknejských ostrovů při navrácení předmětu kůže zase 

figuruje původní tulení partner: 

„The rougher animal, raising himself on his tail and fins, thus addressed the astonished 

man in the dialect spoken in these islands, 'You deprived me of her whom I was to make 

 
311 Vǫlundarkviða, 24.  
Ve vlastním překladu: 
„K truhle přišli,          toužili po klíčích - 
zjeveno bylo zlo,          jak se koukli dovnitř.“ 
312 C. J. T., Folk-Lore and Legends: Scotland, s. 88. 
313 Curtin, Tales of Fairies, s. 153. 

http://books.google.com/books?id=PoVHAAAAIAAJ&pg=PA86#v=onepage&q&f=false
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my companion; and it was only yesternight that I discovered her outer garment, the 

loss of which obliged her to be your wife.'“314 

Podobně je tomu i v narativu Herman Perk and the Seal, který vypráví děj z pohledu 

tuleního muže. Kůži sice sám bývalý tulení partner nezískává, avšak aktivně se na jejím 

ukořistění podílí tím, že instruuje rybáře Hermana, aby mu za jeho pomoc kůži 

přinesl.315 

Zdá se, jako by zmíněné verze narativu ukazovaly veškeré možnosti nalezení, a dávaly 

tak průchod různorodým komutacím daného mytému. Opět zde tedy příběh dělá 

v jistém smyslu práci za nás, badateli pak stačí „pouze“ sledovat proměnu významu 

v jednotlivých verzích. Důležité je opět zmínit náš předpoklad, že nic v příběhu se 

neděje náhodou, ačkoliv se to tak z textu může zdát. Návrat Tulení ženy do jejího 

původního „stavu“ je v rámci narativu podstatným, téměř až zlomovým okamžikem, 

nalezení kůže pak tvoří podmínku tohoto návratu, předstupeň, bez kterého by 

k přesunu nemohlo dojít. Jednotlivé varianty popisující různé způsoby nalezení pak lze 

číst odděleně, jako kulturní odlišnosti: každá oblast klade důraz na něco jiného, proto 

se v jedné verzi vyskytuje truhla a klíč, v jiné naopak tyto předměty chybí a pozornost 

se soustředí při nalezení na roli jiné postavy. Co kdybychom se však pokusili dát tyto 

informace o objevení kůže z různých verzí dohromady? Dával by příběh nějaký nový 

smysl, kdybychom strukturálně vzato četli tyto symbolická vyjádření „naráz“? 

6.8.2. Truhla, klíč, děti a partneři: postulace kvaternity 

Zatímco v naší islandské verzi jako v jediné figuruje klíč a truhla, ve všech ostatních 

variantách je místo toho popis jiné úschovy, a především způsob nalezení provedený 

někým jiným, než je naše Tulení žena: dítě, muž či původní tulení partner. Pokusíme-

li se všechny tyto obrazy ze všech variant interpretovat jako vyjádření téhož principu, 

pak nutně docházíme k tomu, že ony tři postavy zastávají v daném momentu podobnou 

roli, jakou hraje klíč (a s ním spojená truhla).  

V předešlé kapitole jsme viděli, jakým způsobem se vztahuje původní tulení partner 

k novému lidskému muži, a že v kontextu svazku a jeho typu mohou tito dva stát 

v opozici, která je reprezentována kategoriemi manželství X příbuzenství. Přestože je 

z tohoto rozboru zjevné, že tyto postavy nejsou vyjádřením téhož, znovu si troufáme 

říci, že zároveň k tomu je na určité úrovni lze identifikovat. Konkrétně v kontextu 

obecnější kategorie partnerství, jehož jsou oba zástupci (i když více či méně 

prototypičtí). S užitím bifurkačních teorií pak tyto dva na mnoha úrovních odlišné 

muže lze interpretovat jako dvě role jedné postavy partnera. Proč je najednou chceme 

házet do jednoho pytle, když ještě nedávno stáli každý v opačném rohu místnosti? 

Protože zatímco v předešlé kapitole nám k porozumění pomáhaly kategorie manželství 

a příbuznosti, zde si výklad žádá rozčlenění jiné. K nyní postulovanému pojmu 

obecného partnerství přirozeně vystupuje do popředí dosud nereflektovaná kategorie 

 
314 Kennedy, Legendary Fictions of the Irish Celts, s. 124. 
315 Nicolson, Some Folk-Tales and Legends of Shetland, s. 63. 
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potomstva, čímž vzniká nový opoziční pár, který zároveň reflektuje postavy podílející 

se na nalezení kůže.  

Dalším krokem by tedy mělo být zjištění, jak se tyto dvě nově ustavené kategorie 

partnerstvo X potomstvo mají k zatím nekomentované truhle s klíčem, tj. zdali mezi 

nimi lze najít analogické vztahy, čímž by mohly pomoci osvětlit sebe navzájem. 

K uchopení vztahů mezi těmito prvky nám pomůže teorie kvaternitní struktury, se 

kterou pracuje Carl Gustav Jung. Pojem kvaternity je pro něj vyjádřením čtyřčlenné 

symetrické formy či útvaru, který je tvořen horizontální a vertikální osou, jejichž 

prolnutím dostáváme čtyři různé výsledky či „typy“ a zároveň dva páry opozit. Jung 

často znázorňuje kvaternitu např. křížem uvnitř kruhu či mandalou, v teoretické rovině 

klinické praxe pak využívá kvaternitu pro určení čtyř základních typů osobnosti. 

Podstatné je, že kvaternita je v jeho pojetí vždy vyjádřením úplnosti a celosti.316 Dále 

Jung také často pracuje s tzv. sňatkovým kvaterniem, které využívá především 

v kontextu vztahů. První dvojici tohoto útvaru tvoří reálný muž a žena, druhým párem 

pak jsou jejich psychické projekce (animus a anima): 

Muž     Žena 

 

Anima    Animus 

V případě našeho narativu máme jistou skupinu postav a předmětů, které dle našeho 

pojetí zastupují v ději stejnou funkci, tj. nalezení kůže. Již se nám v rámci této funkce 

podařilo identifikovat jeden opozitní pár (partnerstvo X potomstvo), zbývá tedy ještě 

určení druhé dvojice opozit. Truhla a klíč jako do jisté míry komplementární, avšak 

zároveň i opozitní předměty (truhla uzavírá, schovává, klíč odemyká a osvobozuje) se 

přirozeně nabízejí do pozice druhého páru. Grafické znázornění jejich usouvztažnění 

by pak mohlo vypadat takto: 

Partnerstvo     Potomstvo 

 

Truhla     Klíč 

Horizontální osa nám odděluje dvě sféry, tj. sféru postav a předmětů, podobně jako 

sňatkové kvaternio odděluje stejnou osou sféru postav a jejich projekcí. Pro nás 

zajímavější je však osa vertikální, neboť vytváří dvakrát dva páry, které přirozeně 

asociované doposud nikdy nebyly: jedná se o dvojice partnerstvo – truhla a potomstvo 

– klíč. Přináší toto nevšední spojení nějaké nové významy či úhly pohledu? Z určitého 

pohledu by se dalo říci, že kategorie partnerstvo by mohlo nalézt svou bifurkaci 

v podobě truhly, přičemž stejný princip by pak platil pro dvojici potomstva a klíče. 

 
316 Viz Carl Gustav Jung, The Structure and the Dynamics of the Psyche, NJ: Princeton University Press, 1969, 
nebo Clifford Mayes, An Introduction to the Collected Works of C.G.Jung: Psyche as a Spirit, Rowman and 
Littlefield, 2016. 
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Mužské postavy partnerů by tedy byli těmi, kdo uzamykají kůži do truhly, schovávají ji 

před světem – jinými slovy snaží se daný stav zastavit, zamrazit, zachovat ho tak, jak 

je. Rybář skutečně uzavírá kůži do truhly a není v jeho motivaci, aby ji žena našla, 

původní tulení partner pak sice chce kůži získat a vyjmout ven, avšak proto, aby se on 

i jeho partnerka navrátili do stavu „jak to bylo dříve“. Oproti tomu postava dítěte 

zastupující potomstvo by stejně jako klíč měla působit tak, že odemyká, uvolňuje, 

rozhýbává vše ustrnulé a posouvá děj dál: propouští matku tam, kam je jí souzeno 

odejít. V příběhu je to vyjádřeno právě tím, že dítě nachází onu kůži schovanou za 

uskladněnou kukuřicí. Tam, kde narativ tuto roli dítěti nepřikládá, je pak totožný obraz 

vyjádřen nalezením klíče. 

6.8.3. Shrnutí 

V interpretaci truhly a klíče jsme se rozhodli pro experimentální výklad těchto 

předmětů jako bifurkací kategorií partnerů a potomků. Na jednu stranu to vyplývá 

z dříve analyzované dichotomie manželství a příbuzenství, neboť tato dvojice popisuje 

vztah tuleního a lidského muže jen do určité míry. Bylo tedy třeba vytvořit obecnější 

kategorii partnerů, která však hned po svém vzniku vyžadovala svůj protipól - čímž 

vznik pár partnerstvo X potomstvo. Jelikož zástupci obou dvou stran tohoto páru se 

v rámci narativního děje určitým způsobem vyskytovali během nalezení tulení kůže, 

bylo naší snahou navázat je na předměty truhly a klíče, které s nalezením také souvisí. 

Výše popsaná struktura inspirovaná Jungovým sňatkovým kvaterniem pak dle našeho 

názoru nechává vyvstat aspektům, které by za běžných okolností těmto postavám 

přisouzeny nebyly. Především v rámci motivu potomstva pak tyto nově nalezené 

významy ve spojení s následující analýzou nabízejí ucelený pohled na příběh, který 

vede k prohloubení našeho porozumění textu. 

6.9. POTOMSTVO 

Dostáváme se k poslednímu motivu, který je v rámci této práce třeba analyzovat, 

kterým jsou potomci rybáře a Tulení ženy. 

6.9.1. Co nám říká pohádka a její verze: rodové znaky 

Jednotlivé varianty většinou uvádí, že pár měl několik dětí.317 Irské verze pak přicházejí 

s konkrétním číslem a pohlavím. 318 Typické však především je to, že tito potomci mají 

určitý rys, podle kterého lze identifikovat jejich příbuznost s rodem tuleních bytostí, 

což již bylo zmíněno v kapitole 6.5.7.: typická je blána mezi prsty, uvést však lze též 

dispozici k plavání či plavbě – přičemž oboje dle textů přetrvává dále i v dalších 

generacích jejich rodu. Stejně tak i „nefyzické“ znaky v podobě zákazu zabíjení tuleňů, 

 
317 Např.: „This strange attachment subsisted for many years, and the couple had several children.“ C. J. T., 
Folk-Lore and Legend, s 87. 
318 „She lived with Tom seven years, and had three sons and two daughters.“ Curtin, Tales of Fairies, s. 152.  
„It was wonderful to see, considering where she had been brought up, how she would busy herself about the 
house, and how well she nursed the children; for, at the end of three years, there were as many young 
Fitzgeralds -- two boys and a girl.“ Croker, Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, s. 9. 
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či průvodního jevu jejich zabití v podobě krvácení z nosu, platí pro celou rodovou 

linii.319  

Tabu ohledně zabíjení tuleňů jakožto rodová dědičnost by z určitého pohledu mohlo 

připomínat irské geis320, což by se dalo popsat jako rituálně ztvrzený slib ve formě 

nějakého tabu. Daná postava (v irských mytologických látkách typicky král či hrdina) 

mohla tento slib, že něco vykoná, nebo naopak nikdy neudělá, složit sama. U králů to 

mohlo fungovat jako způsob, jak zhodnocovat jejich integritu: plodnost a prosperita 

země byla přímo svázána s královskou spravedlností, důstojností a obecně s jeho 

charakterem – pokud tedy král porušil své geis, mělo to dopad na celou jeho zemi – 

avšak i na něj samého, neboť porušení geis často znamenalo smrt. Tento typ tabu však 

mohl být na člověka i uvalen někým jiným – tak např. král Conaire nemůže zabít ptáka, 

neboť je s nimi spřízněn.321 Zmínit lze též slavného hrdinu Cú Chulainna, který zase 

nemůže jíst psí maso.322 Zatímco geis je však typicky individuální, tj. navázané na 

jednotlivce, tabuizované zabíjení tuleňů v našich narativech je oproti tomu 

kolektivního typu, neboť se váže na celý rod. Přesto lze předpokládat, že se jedná o 

obdobný typ představy, jaká je typická pro keltské kulturní prostředí. 

6.9.2. Potomci jako klíčový element: strukturální analýza 

Z uvedených textů je zřejmé, že děti tvoří (doslova) klíčový element: svazek ve formě 

svatby je vždy pouze dočasný a tím nedostačující – Tulení žena nakonec muže vždy 

opouští a vrací se do svého mořského světa. Jejich potomci v sobě však integrují určité 

rysy své tulení matky (viz. dědičné znaky a tabu), ale zároveň zůstávají příslušníky 

lidské rasy. Skrze ně dochází k nápravě oné výchozí disfunkce v podobě neplodnosti 

rybáře, zároveň však hrají roli mediačního prvku, který ony „dva vzdálené světy“ 

sbližuje. Strukturálně by proto potomstvo mohlo odpovídat motivu klíče, jak jsme 

viděli v graficky znázorněné kvaternitě v kapitole 6.8.2: dítě je prostředkem změny, 

díky které lze propustit Tulení ženu zpět do moře, zatímco z ní stvořený nový rod 

přetrvává, stejně jako propojení mezi lidskou a tulení rasou. 

6.9.3. Potomci jako klíčový element: psychologická analýza 

Podíváme-li se na motiv dítěte jako na archetyp v rámci Jungiánské psychoanalýzy, 

dostáváme informace odpovídající strukturální analýze. Podle Junga jsou mytickými 

spasiteli často dětští bohové či hrdinové. Je tomu tak proto, že dítě jakožto archetyp 

v sobě ukrývá zaměření procesu do budoucna, onu budoucí proměnu anticipuje a 

ztělesňuje. 

 
319 Darwin „On Mermaids, Meroveus, and Mélusine“, s. 125. 
320 Geas, geiss, ges, geis v plurálu geasa, gessa. Viz Monaghan, The Encyclopedia of Celtic Mythology and 
Folklore, s. 209. 
321 Togail Bruidne Dá Derga, s. 66. 
322 Aided Chon Culainn, s. 175–185. 
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„V individuačním procesu anticipuje postavu, která vznikne ze syntézy vědomých a 

nevědomých prvků osobnosti. Proto je symbol sjednocující protiklady, 

zprostředkovatel, spasitel, ten, kdo vytváří celek.“323 

Ztvárněním této sjednocující funkce kromě dítěte může být též kruh, kolo či právě 

kvaternita – tj. obecně formy značící celek. Výše jsme se již pokoušeli aplikovat 

sňatkové kvaternium na dvě postavy a dva předměty z našeho narativu, aby mohly 

vyvstat jejich vzájemné vztahy. Totéž se nyní pokusíme učinit se všemi našimi hlavními 

postavami: 

Muž lidský     Tulení žena 

 

Muž tulení     Potomci 

Výchozí pár nám tvoří rybář a Tulení žena. Muže jsme usouvztažnili s jeho bifurkací, 

která však v jistém smyslu tvoří i jeho opozitum: rybář zastupuje lidskou sféru, tulení 

partner pak náleží čistě do sféry tuleních bytostí, tj. do Jiného 

(zvířecího/nadpřirozeného) světa. Tulení žena zasahuje do obou těchto 

světů/kategorií, stejně jako její potomci. Ti však narozdíl od ní zůstávají na zemi, 

zatímco Tulení žena na konci odchází. V jistém smyslu tedy i tato dvojice tvoří 

bifurkačně-opozitní pár. Abychom však skutečně z tohoto schématu získali určité 

hlubší porozumění našemu narativu, je třeba dodat Jungovu teorii o specifickém 

významu čtvrtého prvku kvaternity, který je ve své podstatě totožný s celkovou 

kvaternitní strukturou. Jung ho nazývá Mariiným axiomem:  

„One becomes two, two becomes three, and out of the third comes the one as the 

fourth.“324 

Jung tento princip používal především v rámci procesu individuace, ve kterém jsou 

první úroveň (nevědomí) a druhá úroveň (vědomí) v opozici. Třetí úroveň povstává 

z konfliktu předešlých dvou a transcenduje je, čímž tvoří potenciální „řešení“ jejich 

konfliktu. Avšak teprve čtvrtá úroveň je transformativní natolik, že vytváří sjednocený 

celek všech částí.325 Pokusíme-li se podobným způsobem číst naši kvaternitu postav, 

pak je zřejmé, že onou čtvrtou úrovní, která funguje jako finální sjednocení a zároveň 

odpovídá všem třem ostatním kategoriím dohromady, je právě potomstvo. Mužští 

protagonisté našeho příběhu by potom mohli odpovídat prvním dvěma úrovním, které 

stojí v opozici: tulení muž reprezentuje „Jiný svět“, rybář „náš svět“. Sami o sobě jsou 

tito dva neslučitelní a protichůdní. Možným řešením a propojením je Tulení žena, 

 
323 Carl Gustav Jung, Archetypy a nevědomí, Brno: Nadační fond Holar, 2018, výbor z díla, s. 243. 
324 Carl Gustav Jung, Psychology and Alchemy, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980, s. 26. 
325 „One is the original state of unconscious wholeness; two signifies the conflict between opposites; three 
points to a potential resolution; the third is the transcendent function; and the one as the fourth is a 
transformed state of consciousness, relatively whole and at peace.“ Daryl Sharp, Jung Lexion: A Primer of Terms 
and Concepts, Inner City Books, 1991, „Axiom of Maria“. 
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neboť v sobě integruje oba dva světy, avšak nedochází k jejich úplné a celistvé integraci, 

kterou přináší až její potomci. Naše hrdinka tak navždy zůstává rozkročena mezi dvěma 

světy a dvěma muži – avšak s útěchou, že její děti přináší konečné sjednocení, kterého 

ona sama nikdy nedosáhne. 
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7. ZÁVĚR: VŠECHNY VLNY VEDOU K TULENÍ ŽENĚ 

V rámci závěrečného shrnutí a reflexe cesty, kterou jsme ušli (či spíše uplavali) se 

nechceme pokoušet o vyčerpávající shrnutí všech vyložených motivů a symbolů – spíše 

bychom rádi vyzdvihli zajímavé interpretační momenty, zhodnotili některé kategorie 

mytémů a zamysleli se nad přínosem jednotlivých interpretačních rovin. 

Analýza temporálního i spaciálního kontextu shodně poukazuje na liminální 

zarámování příběhu, tzv. „setting for extraordinary experience“: ve správný čas (tj. 

ráno, za rozbřesku) a na správném místě (tj. na břehu, na hranici pevniny a moře, či 

v jeskyni) lze protrhnout závěs oddělující náš a Jiný svět – čímž začíná to pravé 

dobrodružství a i náš příběh. 

Hlavní roli v tomto vyprávění hraje tuleň, jehož původ je však nerozlučně spojen 

s lidským rodem. Toto zvíře skrývající v sobě ontologickou provázanost s lidmi naráží 

díky této své specifické přirozenosti na jisté kulturně bolavé místo, podobně jako např. 

vlna naráží na skálu a tím ji ohlazuje či přetváří. Tento tzv. kulturní paradox (zde 

v podobě rozkročení člověka mezi přírodou a kulturou, tj. jeho přináležitosti ke zvířecí 

přirozenosti a zároveň k lidské sféře) do určité míry potřebuje být nějakým způsobem 

reflektován – což v našem případě dělá právě příběh užitím postavy tuleně, neboť 

jakožto mytický narativ je pro zacházení s kulturními paradoxy tím vhodným 

nástrojem. Na obdobně citlivé místo, které může v rámci kultury generovat jisté napětí, 

pak poukazuje postava muže-rybáře a jeho sok i counterpart v podobě původního 

tuleního partnera či příbuzného: jedná se o tenzi v rámci kategorií partnerství a 

příbuznosti.  

Hlavní dramatis personae, naše Tulení žena, je pak výslednicí všech těchto podrobně 

rozebraných představ, které se splétají jako nitky v komplexní symbolický a významu-

plný uzel: vyjadřuje tedy zmíněné tenze a paradoxy, avšak zároveň se je snaží nějak 

překlenout. Její umístění na břehu, podobně jako její tulení kůže artikulují téma 

hranice a liminálního postavení, ve kterém se tato postava nachází. Analýza jejího 

vzhledu, emocí a motivicky spřízněných mytémů pak ukazuje na to, proč vůbec do 

příběhu vstupuje: přichází napravit disfunkci, dodat plnost tam, kde je prázdno, 

přináší pomoc „z Jiných sfér“. Náš lidský svět se díky možnosti občas se takto propojit 

se světem Jiným (a něco z něj získat – vědění, princeznu, poklad, či v případě našeho 

příběhu: plodnost) „občerstvuje a obrozuje“. Příchod Tulení ženy je tedy jakousi 

výpravou za hory a za doly, pouze postavenou „na hlavu“ - čímž ji svým způsobem lze 

zařadit i mezi klasické hrdinské výpravné narativy popisující cestu „tam a zase 

zpátky“. Zajímavý moment pak v rámci našich interpretací nastává při analýze 

předmětů truhly a klíče, které ve výsledku vyzdvihují klíčovost postav potomků - 

jež dle našeho názoru rozhodně nebyla zřejmá od první chvíle, nýbrž vyvstala až na 

samém konci interpretačního procesu. Psychologické uchopení skrze kvaternitu pak 

tuto jejich důležitou roli v rámci příběhu potvrzuje: Tulení žena se sice snaží překlenout 

a spojit dva světy, avšak není schopná jejich úplného propojení a navždy zůstává 
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roztržena „vedví“. Úplné integrace je dosaženo ze strukturálního i psychologického 

pohledu až skrze postavy dětí, které se tím pádem stávají klíčem k celému příběhu. 

A jak je to s oním přínosem jednotlivých interpretačních rovin, tj. úrovní amplifikace? 

Nutno říci, že nejvíce prostoru bylo v této práci věnováno tzv. mytické úrovni: 

komparace s materiálem v podobě verzí z jiných zemí, staroseverských mýtů, ság a 

občasných výpůjček též z keltské kulturní oblasti. Pro religionistu je tento level zcela 

přirozeným prostředím a často též jedinou úrovní, na které své srovnání provádí – snad 

je tedy zřejmé, že i pro nás tvořila pevně a široce vystavěnou základnu, o kterou jsme 

se ponejvíce opírali. Širší úroveň kulturních paralel z filmů, beletrie, poezie či jakékoliv 

moderní tvorby pak byla velice lákavým proudem, do kterého se nám však nepodařilo 

tak moc ponořit. Nejspíše tomu tak bylo proto, že většinu prostoru již zabrala 

komparace na úrovni mytické, tudíž snaha pojmout obdobně široký záběr v nemytické 

kulturní oblasti umění a tvorby by byla naivním pokusem o nemožné. To však 

neznamená, že občasný detail doplňující mytický kontext nenechal zajímavým 

způsobem vyvstat ještě o kus více určitý význam, který byl již naťuknut na úrovni 

mytické. Kulturní mapování, navíc ještě s možnou osobní úrovní amplifikace (na 

kterou v této práci bohužel již nebyly síly) tedy nezbývá než ponechat pro případné 

další studie či články, či jako inspiraci čtenáři - neboť dle našeho názoru mají potenciál 

posunout narativ dále a probádat tak dosud neobjevené vody religionistických studií.
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Dublin: Chamney, 1880. 

Sigfússon, Sigfús, Íslenzkar Þjöðsögur og Sagnir, ed. by Óskár Halldórsson, 

Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1982–93. 

Sikes, Wirt, British Goblins: Welsh Folk-lore, Fairy Mythology, Legends, and 

Traditions, London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1880. 

Sioned, Davies (trans.), The Mabinogion, Oxford; New York: Oxford University Press, 

2007. 

Starý, Jiří (ed.), Eddica minora, Praha: Herrmann & synové, 2011. 

Sturluson, Snorri, Edda a Sága o Ynglinzích, přel. Helena Kadečková, Praha: Argo, 

2003. 

Sturluson, Snorri, Heimskringla, vol. 1-3, trans. by Alison Finlay, Anthony Faulkes, 

London: Viking Society for Northern Research, University Collage London, 2011-

2015. 

Šimeček, David, „Příběh o Þorsteinu Bœjarmagnovi", Souvislosti 4 (2009): 114 – 125. 

SEKUNDÁRNÍ LITERATURA: 

Almqvist, Bo, „Of Mermaids and Marriages, Seamus Heaney’s 'Maighdean Mara' and 

Nuala Ní Dhomhnaill’s 'an Mhaighdean Mhara' in the Light of Folk Tradition“, 

Béaloideas 58 (1990). 

Andersson, Otto, „Seal-Folk in East and West: Some Comments on a Fascinating 

Group of Folk Tales“, Folklore International: Essays in Traditional Literature, 

Belief, and Custom in Honor of  Wayland Debs Hand 1-6 (1967). 

Barthes, Roland, Elements of Semiology, London: Jonathan Cape, 1967. 

Bek-Pedersen, Karen, The Norns in old Norse Mythology, Edinburgh: Dunedin, 2011. 

Boas, Franz, „The Folk-Lore of the Eskimo“, The Journal of American Folklore 17/64 

(1904). 

Bouchard, Gérard, Social Myths and Collective Imaginaries, Toronto: University of 

Toronto Press, 2017. 

Breton, André, Manifesty surrealismu, Praha: Herman & Synové, 2005. 



 
 

 

Bruford, Alan, „A Note on the Folktale Evidence“ in R. J. Berry, H. N. Firth (eds.), 

The People of Orkney, Kirkwall: Orkney Press, 1986. 

Campbell, Joseph, Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků, Praha: 

Portál, 2000. 

Couteur, Peter Le, „Slipping Off the Sealskin: Gender, Species, and Fictive Kinship in 

Selkie Folktales“, Gender Forum: An Internet Journal for Gender Studies 55 (2015). 

Clover, Carol J., John Lindow (eds.), Old Norse-Icelandic Literature: a Critical 

Guide, Toronto: University of Toronto Press, 2005. 

Dames, Michael, Mythic Ireland, London: Thames and Hudson, 1992. 

Darwin, Gregory, „On Mermaids, Meroveus, and Mélusine: Reading the Irish Seal 

Woman and  Mélusine as Origin Legend“, Folklore 126:2 (2015).  

DeAngelo, Jeremy, „The North and the Depiction of the 'Finnar' in the Icelandic 

Sagas“, Scandinavian Studies 82/3 (2010). 

Dennis, Andrew, Peter Foote and Richard Perkins, Laws of early Iceland, Grágás II., 

vol. 5., Manitoba: University of Manitoba Press, 2000. 

Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, 

London & New York: Routledge, 2002. 

Dumézil, Georges, „The Rígsþula and Indo-European Social Structure“, in E. Haugen 

(ed.), Gods of the Ancient Northmen, Berkeley: University of California, 1973. 

Dundes, Alan (ed.), Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth, Berkeley: 

University of California Press, 1984: 

 — Honko, Lauri, „The Problem of Defining Myth“. 

 — Kirk, Geoffrey S., „On Defining Myth“. 

 — Bascom, William, „The Forms of Folklore: Prose Narratives“. 

Dynda, Jiří, Svjatogor: smrt a iniciace staroruského bohatýra, Červený Kostelec: 

Pavel Mervart, 2016. 

Eliade, Mircea, Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Praha: Argo, 1997. 

Foley, John Miles, The Singer of Tales in Performance, Indiana: Indiana University 

Press, 1995. 

Foucalt, Michel, Slova a věci, Brno: Computer Press, 2007. 

Frakes, Jerold C., „Lokis Mythological Function in the Tripartite System“, The 

Journal of English  and Germanic Philology 86/4 (1987). 

Franz, Marie-Louise von, Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových 

vyprávění podle jungovské archetypové psychologie, Praha: Portál, 2015. 



 
 

 

Frazer, James George, Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta, 1994. 

Freud, Sigmund, Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a 

neurotika, Praha: Portál, 2017. 

Fromm, Erich, Mýtus, sen a rituál [a jejich zapomenutý jazyk], Praha: Aurora, 1999. 

Gunnel, Terry, „The Season of the Dísir, The Winter Nights, and the Dísablót in Early 

Medieval Scandinavian Belief“, Cosmos 16/2 (2000). 

Hatto, A. T., „The Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?“, Bulletin of 

the School of Oriental and African Studies 24/2 (1961). 

Helle, Knut (ed.), The Cambridge History of Scandinavia, vol. 1, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. 

Honko, Lauri, Religion, Myth, and Folklore in the World's Epics: the Kalevala and 

its Predecessors, Berlin: Mouton de Gruyter, 1990. 

Hůlová, Sylva, „Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím při výkladu mýtu 

na příkladu keltského příběhu o Étaíniných námluvách“, Nomádva 22 (2017). 

Chandler, Daniel, Semiotics: The Basics, Oxford: Routledge, 2017. 

Chlup, Radek, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse 

I–II“, Religio: Revue pro religionistiku 17/1–2 (2009). 

Christiansen, Reidar Thorolf, The Migratory Legends, Helsinki: Academia 

Scientiarum Fennica, 1958. 

Jacobi, Jolande Székács, Psychologie C. G. Junga, Praha: Portál, 2013. 

Jones, Bryan H., „Irish Folklore from Cavan, Meath, Kerry, and Limerick“, Folklore 

19:3 (1908).  

Jónsson, Már,  

 — Arnas Magnæus Philologus (1663-1739), Odense: University Press of 

  Southern Denmark, 2012. 

 — „Árni Magnússon: an Early-Modern Collector of Medieval   

  Manuscripts“, Tabularia (2015). 

Jung, Carl Gustav,  

 — Analytická psychologie: její teorie a praxe, Praha: Academia, 1992. 

 — Archetypy a nevědomí, Brno: Nadační fond Holar, 2018, výbor z díla. 

 — Duše moderního člověka, Brno: Atlantis, 1993. 

 — The Structure and the Dynamics of the Psyche, NJ: Princeton   

  University Press, 1969. 

 — Psychology and Alchemy, Princeton, NJ: Princeton University Press, 

  1980. 



 
 

 

Klinberg, Bengt af, The Types of the Swedish Folk Legend, Helsinki: Academia 

Scienctiarum Fennica, 2010. 

Kozák, Jan A.,  

 — Sága o Hervaře: komentář, Praha: Herrmann, 2009. 

 — Ódinn: mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann, 2017. 

Kozák, Jan A., Kateřina Ratajová, „Mrtví a jejich poklady", Archeologické rozhledy 

LX (2008). 

Lakoff, George, Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli, 

Praha: Triáda, 2006. 

Leach, Edmund,  

 — „Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and  —

  Verbal Abuse“, in P. Maranda (ed.), Mythology, New York, 1972. 

 — „Magical Hair“, The Journal of the Royal Anthropological Institute of 

  Great Britain and Ireland 88/2 (1958). 

 — „The Legitimacy of Solomon“, in S. Hugh-Jones, J. Laidlaw (eds.), The 

  Essential Edmund Leach, Vol. 2, Culture and Human Nature, New 

  Haven, London: Yale University  Press, 2000. 

Lévi-Strauss, Claude, 

 — Mythologica: Syrové a vařené, ed. František Vrhel, Praha: Argo, 2006. 

 — Strukturální antropologie - dvě, Praha: Argo, 2007. 

Lindquist, Ole, Peasant Fisherman Whaling in the Northeast Atlantic Area 900-

1900, Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 1997. 

Lord, Albert Bates, The Singer of Tales, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1964. 

Mayes, Clifford, An Introduction to the Collected Works of C.G.Jung: Psyche as a 

Spirit, New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. 

Meaney, Audrey, „Drift Seeds and the Brísingamen“, Folklore 94.1 (1983). 

Meletinskij, Jeleazar Moisejevič, 

 — Poetika mýtu, Praha: Odeon, 1989. 

 — „Scandinavian Mythology as a System I“, Journal of Symbolic  

  Anthropology 1 (1973). 

McEntire, Nancy Cassell, „Supernatural Beings in the Far North: Folklore, Folk 

Belief, and The Selkie“, Scottish Studies 35 (2010). 

Monaghan, Patricia, The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, New York: 

Facts on File, 2004. 



 
 

 

Navrátilová, Alexandra, Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře, Praha: 

Vyšehrad, 2012. 

Nordal, Sigurður, Þjóðsagnabókin: sýnisbók íslenzkra þjóðsagnasafna, vol. 1., 

Reykjavík: Almenna, 1971. 

Notaker, Henry, Food Culture in Scandinavia, Wesport: Greenwood Press, 2009. 

Obeyesekere, Gananath, Medusa's Hair: an Essay onPersonal Symbols and 

Religious Experience, Chicago: University of Chicago Press, 1981. 

Otto, Rudolf, Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Praha: 

Vyšehrad, 1998. 

Ó hÓgain, Dáithí, Myth, Legend and Romance: An Encyclopaedia of the Irish Folk 

Tradition, New Jersey: Prentice Hall Press, 1991. 

Pehal, Martin, „Culturally Reflexive Aspects of Time and Space in New Kingdom 

Mythological Narratives“ in G. Chantrain, J. Winand (eds.), Time and Space at Issue 

in Ancient Egypt, Hamburg: Widmaier Verlag, 2018. 

Pehal, Martin, Michèle Broze nda Philippe Talon (eds.), Interpreting Ancient 

Egyptian Narratives: a Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat 

Myth, the Osirian Cycle and the Astarte Papyrus, Bruxelles: EME, 2014. 

Peirce, Charles S., Selected Writings, New York: Dover, 1966. 

Price, Neil, The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, 

Uppsala: Uppsala University Press, 2002. 

Puhvel, Martin, „The Seal in the Folklore of Northern Europe“, Folklore 74/1 (1963). 

Reve, Karel van het, Dr. Freud and Sherlock Holmes, Hamburg: Hoffman & Campe, 

1994. 

Ross, Margaret Clunies, „Two of Þór's Great Fights according to Hymiskviða“, Leeds 

Studies in English 20 (1989). 

Rydberg, Viktor, Teutonic Mythology, trans. by Rasmus B. Anderson, London: Swan 

Sonnenschein, 1889. 

Samek, Daniel, Eva Hladká-Kučerňáková (eds.), Bájné plavby do jiných světů, Praha: 

Argo, 2010. 

Saussure, Ferdinand de, Kurz obecné lingvistiky, Praha: Academia, 2007. 

  



 
 

 

Sävborg, Daniel, Karen Bek-Pedersen (eds.), Supernatural Encounters in Old Norse 

Literature and Tradition, Turnhout: Brepols Publishers, 2018: 

 — Bengt Af Klintberg, „Scandinavian Folklore Parallels to the Narrative about 

      Selkolla in Guðmundar saga biskups“. 

 — Margaret Cormack, „Saints, Seals and Demons: The Stories of Selkolla“. 

Sharp, Daryl, Jung Lexion: A Primer of Terms and Concepts, Inner City Books, 1991. 

Sigurðsson, Gísli,  

 — „Icelandic National Identity: From Romanticism to Tourism“, in Pertti 

  J. Anttonen (ed.), Making Europe in Nordic Contexts, Turku:  

  University of Turku Press, 1996. 

 — The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition: A Discourse on  

  Method, Cambridge, Mass., London: Milman Parry Collection of Oral 

  Literature, 2004. 

Sørensen, Preben Meulengracht, „Thor's Fishing Expedition“ in Gro Steinsland (ed.), 

Words & Objects: Towards a Dialogue Between Archeology and History of Religion, 

Oslo: Norwegian University Press, 1986. 

Staude, John Raphael, „From Depth Psychology to Depth Sociology: Freud, Jung, and 

Lévi-Strauss“ Theory and Society 3/3 (1976). 

Steinsland, Gro, „The late Iron Age Worldwiev and the Concept of 'Utmark'“ UBAS 

International 1 (2005). 

Synnott, Anthony, „Shame and Glory: A Sociology of Hair“, The British Journal of 

Sociology 38/3 (1987). 

Taylor, Paul Beekman, „The Structure of Vǫlundarkviða“, Neophilologus 47 (1963). 

Thompson, Stith, Motif-index of Folk-Literature: a Classification of Narrative 

Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances etc., 

Bloomington: Indiana University Press, 1960. 

Tuathail, Éamonn Ó, „Seanchus Ó Inis Eóghain“ [Lore from Inishowen], Béaloideas 

11:1/2  (1941). 

Turner, Terence, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form”, in R. Spencer 

(ed.), Forms of Symbolic Action, Seattle: University of Washington Press, 1969. 

Turner, Victor W., Průběh rituálu, Brno: Computer Press, 2004. 

Turville-Petre, Edward O. Gabriel, Myth and Religion of the North: the Religion of 

Ancient Scandinavia, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1975. 

Váňa, Zdeněk, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990. 



 
 

 

Warner, Charles Dudley (ed.), Library of the World's Best Literature: Ancient and 

Modern: A-Z, vol. 2, New York: Peale and Hill, 1896. 

Zamarovský, Vojtěch, Bohové a hrdinové antických bájí, Praha: Brána, 2005. 

Žižek, Slavoj, Nepolapitelný subjekt: chybějící střed politické ontologie, Brno: Marek, 

2007. 

Nepublikované prameny: 

Hůlová, Sylva, Brány Jiných světů: Podoba hranice Jiného světa v keltských a 

staroseverských příbězích, bakalářská práce, Univerzita Karlova, Fakulta Filozofická, 

Praha, 2013, vedoucí práce Mgr. Jan A. Kozák. 

Kozák, Jan A., Monomýtus Dvojzrozence a/neb Stereomýtus Jednorozeného. 

Novotná, Marie, Proměna podoby ve staroseverské literatuře. 

Zámečníková, Hana, Selkies in Scottish Folk Tales and Their Interpretation in 

Contemporary Scottish Literature, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, 2017, Vedoucí práce Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. 


