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Korejské zakladatelské m˘ty
Miriam Löwensteinová
Korea nemá m˘tus o stvoﬁení svûta1 ve smyslu vysvûtlení vzniku Zemû
a lidí, kosmologick˘ch a atmosférick˘ch jevÛ.2 O to více se zab˘vá poãátky vlastní státnosti, kterou mají doloÏit zakladatelské m˘ty (kŏnguk
sinhwa). Definice m˘tu jako klíãe k pochopení star˘ch spoleãností, jako
pﬁedstupnû vlády rozumu, je vlastní i korejsk˘m m˘tÛm, které jsou zãásti
etiologické, ale pﬁedev‰ím heroické (vysvûtlují pÛvod a vznik dané kultury). Jako v podobn˘ch m˘tech celého svûta se v nich objevují binární opozice (napﬁ. Nebesa-Zemû, lev˘-prav˘, den-noc, sakrální-profánní svût
atp.), prvoplánovû v‰ak mají objasnit, ospravedlnit a legitimovat politickou moc a vysvûtlit sociální stratifikaci mezi lidmi. Prvopoãáteãní chaos,
kter˘m je vysvûtlována doba pﬁed vznikem svûta, a nastolení ﬁádu (harmonie) v makrokosmu je v tomto mikrokosmu také vítûzstvím ﬁádu; jeho
nositel pﬁichází s novou kulturou, potlaãuje chaos a nastoluje harmonii.
Místem nového stvoﬁení b˘vá axis mundi, svûtová osa, na níÏ se setkávají Nebesa, Zemû a podsvûtí. Tento reáln˘ stﬁed svûta je ohniskem dûní, nového poãátku. Pro Korejce v zakladatelsk˘ch m˘tech, stejnû jako napﬁ. ve
star˘ch sumersk˘ch, babylónsk˘ch, indick˘ch a dal‰ích, je touto stﬁedovou osou hora, z níÏ sestupuje nov˘ ﬁád na Zem. Archetypy vytvoﬁené mytologií jsou kolektivní pamûtí namíchány do podoby pseudohistorického
hrdiny, jehoÏ prototypem je nejen mytick˘ praotec Tangun – údajn˘ zakladatel nejstar‰ího korejského království Ko âos ŏn (Star˘ âos ŏn, 2333
pﬁ.n.l.), ale i dal‰í zakladatelé jednotliv˘ch korejsk˘ch státÛ, kteﬁí jsou navíc pﬁedobrazy postav pozdûji oblíben˘ch pseudobiografií a hrdinsk˘ch
próz.
1

2

Yim Suk-jay [Im S ŏk-ãä] v ãlánku „Le mythe coréen de l’origine du monde“ (Revue
de Corée 29/2, 1976, 42-62) prezentuje pﬁeklady ãtyﬁ variant korejského m˘tu o stvoﬁení svûta, jak je zaznamenali sbûratelé bûhem 20. století v podání korejsk˘ch ‰amanek. Tento fakt v‰ak nikterak neovlivÀuje v‰eobecné tvrzení, Ïe Korea m˘tus o stvoﬁení svûta nemá, neboÈ recitovaná podoba tzv. „m˘tu“ je umûlá a bezesporu nepÛvodní.
V tomto smyslu zdÛraznûme, Ïe korejské zakladatelské m˘ty jsou v˘tvorem nikoli lidové slovesnosti, ale umûlé literatury, protoÏe existující varianty se velice málo odchylují, a tudíÏ se nemohly tradovat ústní formou. âtyﬁi varianty m˘tu o stvoﬁení svûta tedy patﬁí do jiného druhu literatury, a jakkoliv je tato skuteãnost zajímavá, není pro
ná‰ rozbor relevantní.
Pokud uÏ najdeme takové pﬁíbûhy, pak jsou to zápisy ústní slovesnosti, nebo v˘pÛjãky z mytologie ãínské. To znamená, Ïe jde vût‰inou o variace na známá témata, zpracovaná relativnû pozdû.
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Na m˘tech je zajímavá tvrdo‰íjnost, s jakou Korejci po staletí trvali na
jejich pravosti a ani v nejmen‰ím je nehodlali zpochybÀovat.3 Vzdát se
m˘tÛ by pro nû bylo popﬁením vlastních dûjin, i kdyÏ korej‰tí historikové
a literární vûdci musejí chápat m˘ty jako literární dílo, nikoliv jako historick˘ fakt.4
Hledání praotce je spoleãné mnoha národÛm svûta, jeho jméno, objevení se na urãitém území legitimuje právo na existenci státu, na jeho teritorium a vede k posílení národní identity. Zakladatel b˘vá povolán vy‰‰í
mocí, vût‰inou musí svést rituální souboj o území a jeho postava, jakkoliv
sporná, se periodicky stává objektem kultu v dobách, kdy je státnost ohroÏena ãi zpochybnûna. Nûkdy se ov‰em pouze ukazuje jako první svého rodu, od nûhoÏ se odvozuje genealogie a tím i následnictví nového panovnického domu (klanu). DÛleÏitost prapﬁedka potvrzuje i fakt, Ïe dynastie
I (âos ŏn, 1392-1910) pﬁejala název bájného království téhoÏ jména, jeÏ
údajnû zaloÏil praotec korejského národa, Tangun.
M˘tus o Tangunovi
M˘tus o Tangunovi (Tangun sinhwa) je nejdÛleÏitûj‰ím z korejsk˘ch
zakladatelsk˘ch m˘tÛ. PÛvodní text má ãtyﬁi varianty a nejstar‰í z nich je
zapsán v neoficiální kronice Odkazy Tﬁí království (Samguk jusa, 13. století).5 Vûﬁí se, Ïe pÛvodní text byl del‰í, nicménû ty, jeÏ máme k dispozici, mají stejnou strukturu a spoleãné prvky s m˘ty ze severov˘chodní Asie
i s m˘tem o japonském DÏimmuovi. Ze shodné struktury a mal˘ch textov˘ch odchylek mÛÏeme usuzovat na ranou kodifikaci m˘tu, nebyl paralelnû ‰íﬁen ústní nebo vypravûãskou formou a pokládáme i za moÏné, Ïe
pochází aÏ z doby historické. V Ïádném pﬁípadû v‰ak nelze mluvit o úpravách v dobû tvorby kronik Samguk sagi a Samguk jusa, protoÏe pﬁíbûh postrádá jak konfuciánskou pﬁedstavu o hrdinovi-vládci, tak i buddhistickou
povahu vyprávûní o „zvlá‰tnostech“.6
M˘tus o Tangunovi je pomûrnû krátk˘, proto uvedeme i jeho voln˘ pﬁeklad:
3
4
5

6

V tom v‰ak není Korea v˘jimkou: vzdát se mytick˘ch pﬁedkÛ nehodlali aÏ do 20. století ani jiné národy, mj. Japonsko.
Toto je typické i u dal‰ích pseudohistorick˘ch pﬁíbûhÛ, které mnozí dne‰ní Korejci povaÏují nikoli za literaturu, ale za historii.
Nikoli ov‰em v oficiální kronice Dûjiny Tﬁí království (Samguk sagi), sestavené v roce 1145 státníkem a literátem Kim Pu-sikem. Konfuciánská historiografie nikdy nepovaÏovala Tanguna za vûrohodného, aãkoli v rÛzn˘ch dûjinách období Korj ŏ i âos ŏn
(10.-19. století) se Star˘ âos ŏn jako stát objevuje.
Normativní hrdiny a vzorové pﬁíbûhy stvoﬁily oficiální dûjiny, neoficiální pak akcentují jiné události, zvlá‰tû zázraãné a nevysvûtlitelné.
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Ve Wej-‰u se praví: Pﬁed dvûma tisíci lety existoval muÏ zvan˘ Tangun, kter˘ za ãasÛ panování císaﬁe Jaa zaloÏil ﬁí‰i âos ŏn v místû zvaném Asadal.7
V Kogi se praví: Za dávn˘ch ãasÛ Ïil Hwanin,8 kter˘ mûl vedlej‰ího syna Hwanŭnga.9 Ten ãasto obracel své úmysly k Podnebesí, kde chtûl najít svût lidí. Otec, kter˘
se dozvûdûl o synov˘ch zámûrech, shlédl na pohoﬁí Tchäbäksan, kde spatﬁil lid velk˘ch moÏností. Dal synovi tﬁi nebeské peãeti a poslal ho, aby tam vládl.
V ãele skupiny tﬁí tisíc nebe‰ÈanÛ sestoupil Hwanŭng pod posvátn˘ strom na vrcholku Tchäbäksanu. Toto místo se pak naz˘valo mûstem duchÛ. Od té doby byl
Hwanŭng titulován „nebesk˘ král“ a spolu s vládci de‰tû a mrakÛ dohlíÏel na zemûdûlské práce, dlouh˘ Ïivot, léãbu nemocí, udûlování trestÛ, posuzování dobra a zla.
¤ídil bûh svûta vládou nad tﬁemi sty ‰edesáti záleÏitostmi.
V té dobû Ïili v jedné jeskyni tygr a medvûdice,10 kteﬁí bez ustání prosili Hwanŭnga,
aby je promûnil v lidské bytosti. Ten jim dal nakonec svazek pelyÀku a dvacet hlaviãek ãesneku se slovy: „MÛÏete se stát lidmi, pakliÏe po dobu sta dní nespatﬁíte denní svûtlo a nepozﬁete jiného jídla, neÏ vám zde dávám.“ Tygr s medvûdicí posvátné
byliny pﬁijali a Ïivili se jimi. Po jednadvaceti dnech strádání se tûlo medvûdice promûnilo v lidské, tygr, kter˘ tuto zkou‰ku nevydrÏel, zÛstal, jak byl.
JelikoÏ nebyl nikdo, s k˘m by Ïena-medvûdice mohla poãít, prosila pod posvátn˘m
stromem za obtûÏkání. Hwanŭng se na chvíli promûnil v ãlovûka a splnil její pﬁání.
Poté poãala a za ãas porodila syna, kter˘ dostal jméno Tangun.
Ten roku kj ŏngin, v patnáctém roce vlády císaﬁe Jaa,11 vyhlásil ﬁí‰i âos ŏn, jejímÏ
hlavním mûstem uãinil Pchj ŏngjangs ŏng. Pozdûji ho pﬁesunul do Asadalu v Pägaksanu, jenÏ je také znám jako Kunghŭlsan nebo Kŭmmidal. Zde Tangun vládl zemi po
dobu 1500 let. V roce kimjo dosadil ãousk˘ král Wu na trÛn ﬁí‰e âos ŏn muÏe jménem KidÏa12 a Tangun ode‰el do âangdanggj ŏngu, aby se posléze znovu vrátil do
Asadalu, kde ve vûku 1908 let opustil tento svût a stal se duchem hor.13

7 Lokalizovat Ko âos ŏn se pokou‰í mnoho vûdcÛ a historikÛ od prvních zápisÛ; napﬁ.
Irj ŏn v Samguk jusa ﬁíká: „Jinde Muaksan na jihozápadû Korejského poloostrova
nebo na místû v˘chodnû od dne‰ního Käs ŏngu v Pägakkungu ve stﬁední Koreji.“
(Samguk jusa [Odkazy Tﬁí království], Pchj ŏngjang: Kwahagw ŏn ãchulpchansa 1960,
59). Z dal‰ích poznámek usuzujeme, Ïe je moÏné tento stát umístit pﬁibliÏnû do níÏiny
kolem dne‰ního Pchj ŏngjangu, na ãemÏ se shodují archeologové i historikové.
8 Co se t˘ãe nebeského vládce, ve star˘ch náboÏensk˘ch pﬁedstavách ‰lo o jedinou osobu, vût‰inou v‰ak bezejmennou a oznaãovanou jako Pán na Nebesích. Zde je podle na‰ich zku‰eností poprvé a naposledy oznaãen jménem.
9 Zde bychom mohli spekulovat o pozdním zápisu m˘tu, neboÈ zdÛrazÀování fenoménu
nelegitimnosti je produktem aÏ stﬁedovûk˘m, resp. doby po konfucianizaci Koreje
v 15.-16. století.
10 Symbolika obou zvíﬁat v tomto m˘tu souvisí zﬁejmû s totemismem, v pozdûj‰í dobû se
pod vlivem âíny v˘raznû zmûnila.
11 Bájn˘ ãínsk˘ panovník, podle legendy vládl v letech 2356-2256 pﬁ.n.l.
12 KidÏa (ãín. Ëi-c’) zaloÏil pr˘ v roce 1122 pﬁ.n.l. dal‰í dynastii, která je zmiÀována
i v S’-ma âchienov˘ch Zápiscích historika. Vûrohodné informace o této osobû se nedochovaly, nicménû v Pchj ŏngjangu existuje údajn˘ KidÏÛv hrob.
13 Samguk jusa..., 57-59.
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Nejvy‰‰í nebeské boÏstvo Hwanin tedy v tomto m˘tu posílá svého nelegitimního syna Hwanŭnga, aby zaloÏil nebeské království na Zemi. To
se stane a Nebesy je posvûcena korejská státnost. Dal‰ím strukturálním
prvkem m˘tu je pokraãování dynastické posloupnosti, kter˘m je zrození
Tanguna ze syna nebeského vládce a Ïeny-medvûdice.14 Tangun zaloÏí
stát Ko âos ŏn a po dlouhém vládnutí se stává duchem hor.
âím se li‰í m˘tus o Tangunovi od ostatních asijsk˘ch m˘tÛ, je jeho
zhu‰tûná, dramatická struktura, kterou J. H. Grayson15 dûlí do ‰esti sekvencí (scén):
(1) Nebesa: Jeho protagonisty jsou Hwanin a Hwanŭng. Hwanŭng touÏí usídlit se na Zemi jako vládce, kter˘ obyvatelÛm pﬁinese politick˘ ﬁád
a kulturu. Otec vybírá vhodné místo pro sestup do svûta lidí a dává synovi symboly moci.16
(2) Sestoupení na Zem: Syn nebeského vládce sestupuje na vrcholek
hory se sv˘mi pomocníky,17 kteﬁí jsou „znalci“ ve v‰ech oblastech importované civilizace.18 Hwanŭng je prohlá‰en za nebeského krále a místo jeho sestupu se stává posvátn˘m.
(3) Zkou‰ka v jeskyni: Tygr a medvûdice se chtûjí stát lidmi a prosí nebeského vládce, aby jim to umoÏnil. Zkou‰kou projde úspû‰nû jen medvûdice.
(4) Sjednocení Nebes a Zemû: Spojení Hwanŭnga a Ïeny-medvûdice,
z nûhoÏ se zrodí Tangun.
(5) Vznik státu: Tangun zaloÏí stát jménem âos ŏn a hlavní mûsto, jehoÏ lokalizace se pozdûji mûní.

14

15
16
17

18

Prvek zrození ze Ïeny-medvûdice není pouze korejsk˘, napﬁ. Ainové si pﬁedávají m˘tus, v nûmÏ se medvûd-vládce hor promûnil v ãlovûka, aby pomohl ovdovûlé Ïenû
k vytouÏenému potomkovi, kter˘ se pak stává prapﬁedkem AinÛ, hlásícím se ke kmenu medvûdÛ. Také mnohé tunguzské kmeny odvozují svÛj pÛvod od zvíﬁecích pﬁedkÛ,
mezi nûÏ patﬁí i medvûd. V Kanadû najdeme kmen AlgonkingÛ, kteﬁí naz˘vají medvûda sv˘m praotcem. Ten si bere za Ïeny lidské bytosti a zplodí s nimi potomky. V Koreji
v‰ak nebyly prokázány v˘razné projevy totemismu, jako tomu je u v˘‰e jmenovan˘ch
národÛ a kmenov˘ch spoleãenství.
James H. Grayson, „The Myth of Tangun amongst the Foundation Myths of Northeast
Asia: Is it unique?“, 18th AKSE Conference, Stockholm 1997 (rukopis referátu).
TotéÏ, tedy odvození ﬁí‰e od syna nebeského vládce, najdeme také v nûkter˘ch variantách m˘tu o zaloÏení království Kogurj ŏ (viz dále).
Podoba prÛvodcÛ demiurga není jasná; proto nevíme – ostatnû ani u Hwanŭnga – zda
jsou to lidé (tj. boÏstva v lidské podobû), nebo duchové bez tûla. Na pozdûj‰ích malbách mají lidské postavy, coÏ ov‰em nesvûdãí o star˘ch pﬁedstavách o nebe‰Èanech.
Urãit˘ náznak se objevuje v m˘tu, kde se v˘slovnû ﬁíká, Ïe se Hwanŭng na chvíli promûnil v ãlovûka; to ov‰em nevypovídá o jeho skuteãném vzezﬁení.
Kulturní mise na Zemi se objevuje i v jin˘ch asijsk˘ch m˘tech, napﬁ. v mongolském
m˘tu o chánu Geserovi.
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(6) Tangun se stává duchem hor a jeho místo zaujme dal‰í Nebesy posvûcen˘ mytick˘ vládce KidÏa.19
Podobnou strukturu najdeme i v japonsk˘ch kronikách KodÏiki a Nihon
‰oki v m˘tu o DÏimmuovi, zakladateli státu Jamato. V nûm bohynû Slunce
Amaterasu rozhodne o misi na Zem, kterou nakonec vykoná její mlad‰í
vnuk – s insigniemi moci a za doprovodu duchÛ (boÏstev). Spojení Nebes
a Zemû se realizuje mezi potomkem bohynû a dcerou pozemského boÏstva, z nûho se narodí DÏimmu – mytick˘ zakladatel japonské císaﬁské dynastie.
Aãkoli jsou si m˘ty podobné, rozdíly se najdou napﬁ. v pÛvodu demiurga; zatímco v m˘tu o Tangunovi je jeho otec nelegitimní potomek, v japonském jde o vnuka (nicménû mlad‰ího). Rozdíl je i v jejich aktivitû:
v japonském m˘tu je o poslu rozhodnuto, Hwanŭng se mise ujímá sám.
Jinak se realizuje spojení Nebes a Zemû; Hwanŭng je uskuteãní z vlastní
vÛle, v japonském m˘tu jde o osudové setkání.
Hwanin jako nejvy‰‰í bÛh vybavil syna atributy moci, které si pﬁiná‰í
na Zem. Tím Hwanŭng poukazuje na svÛj boÏsk˘ pÛvod a kulturnost budoucí státnosti, jeÏ je jakousi odnoÏí Nebes. Sestoupí z posvátné hory
a zaloÏí civilizaci (tj. promûní chaos v ﬁád). Aãkoliv jsme mluvili o tom, Ïe
podobné prvky najdeme i v jin˘ch m˘tech, v pﬁípadû Tanguna se nejedná
o stvoﬁení svûta, ale o zaloÏení státu, jehoÏ legitimita pochází z Nebes, tedy o vydûlení mikrokosmu z makrokosmu. Tím dostává m˘tus nepochybnû
i politick˘ podtext. Praotec Tangun je potomkem Nebes, korejská civilizace a státnost pﬁicházejí shora, jsou spﬁíznûny s Nebesy a posvûceny.
Tangun není historicky doloÏená postava, ostatnû to ani Korejci netvrdí; pouze slouÏí jako symbol pro poãátky korejské státnosti tam, kde chybí vûrohodné dÛkazy o její existenci. Rok 2333 pﬁ.n.l., kdy Tangun údajnû zaloÏil bájn˘ stát âos ŏn, je povaÏován za poãátek korejsk˘ch dûjin
a tento letopoãet byl v urãit˘ch dobách uÏíván souãasnû s ãínsk˘m i korejsk˘m dynastick˘m.20 Tangi (letopoãet podle Tanguna) nûkdy pﬁetrvává
i do dne‰ních dnÛ, uznávají jej nejrÛznûj‰í sekty a buddhisté. Historizace
m˘tu o Tangunovi se stala produktem národní víry v reálnost imaginárních jevÛ a postav, jeÏ nelze historicky doloÏit. Tangun je postava chtûná,
která sice poãátky korejské státnosti zamlÏuje, ale její popﬁení by vedlo
19

20

V I Sŭng-hjuov˘ch (1224-1300) Písních císaﬁÛ a králÛ (âewang ungi) je patrná tendence spojit Tanguna se zakladateli Tﬁí království, jmenovitû s králem Puru (království
Puj ŏ), jehoÏ má b˘t otcem, v Samguk jusa je Tangun dokonce otcem kogurj ŏského
âumonga.
Nyní se – zvlá‰tû v jedné z tangunsk˘ch sekt – objevují snahy vûdecky dokázat, Ïe
Tangun zaloÏil stát Ko âos ŏn dávno pﬁed rokem 2333 pﬁ.n.l., tedy je‰tû pﬁed vznikem
prvních ãínsk˘ch státÛ. Tato tendence sice v jihokorejské spoleãnosti nepﬁevládá, nicménû se setkává s pochopením.
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i k ohroÏení samotné tradice. Kult Tanguna je jedním ze zakoﬁenûn˘ch
m˘tÛ, kter˘ vyvolává emoce v pﬁípadû jeho zpochybnûní.
Tangun je také prvním z korejsk˘ch hrdinÛ: záliba v hrdinech byla KorejcÛm vlastní po celou dobu jejich historie a zvlá‰tû v dobách tûÏk˘ch pro
zemi. Proto se Tangun jako objekt kultu objevil i na poãátku 20. století;
v roce 1909 vznikla TädÏonggjo – Sekta velkého pﬁedka (tj. Tanguna), která ho zboÏ‰tila a uctívala podle ‰amansk˘ch tradic, kam jako „první ‰aman“21 KorejcÛ nepochybnû patﬁí.
Dal‰í m˘ty se od Tangunova li‰í svou realistiãtûj‰í dikcí, navíc mají
mnoho shodn˘ch prvkÛ se zakladatelsk˘mi m˘ty Asie. Vysvûtlují vznik
jednotliv˘ch klanÛ a pozdûj‰ích státÛ na poloostrovû a jejich prapﬁedkÛ.
Spoleãn˘ch jim je nûkolik základních motivÛ:
(1) Budoucí vládcové jsou sesláni na Zem Nebesy jako nejvy‰‰í autoritou.
(2) Pﬁíchod nového vládce oznamuje svûtlo jako spojovací ãlánek mezi Nebesy a ãlovûkem.
(3) Pﬁi zrození, seslání ãi v klíãové ãásti asistují urãitá zvíﬁata (kÛÀ, kohout, Ïelva, ryba, Ïába, medvûd, tygr, drak).22
(4) Zásadní sekvence – alespoÀ z hlediska uÏ existující spoleãnosti – se
odehrává na hoﬁe, toto místo setkání mezi ãlovûkem a Nebesy znamená
i reáln˘ stﬁed svûta, svûtovou osu; dÛleÏit˘ je prvek vody, v níÏ dochází ke
stvoﬁení, nebo funguje jako spojovací ãlánek mezi svûty.
Zakladatelské m˘ty se objevují v obou zmiÀovan˘ch kronikách
Samguk sagi a Samguk jusa. Legendy o vzniku Tﬁí království, Kogurj ŏ,
Päkãe a Silla, resp. Puj ŏ a Karak (Kaja), vysvûtlují vznik historicky doloÏen˘ch státÛ na území dne‰ní Koreje (i mimo ni) a zrození jejich prapﬁedkÛ. Poãátek státnosti je pak spojen s jejich jménem a od vzniku prvních
kronik aÏ po souãasnost je údajn˘ letopoãet zaloÏení státu chápán jako
historick˘ fakt.23 Hrdinové-zakladatelé sv˘m zázraãn˘m narozením, jeÏ je
21

22
23

Fakt, Ïe ‰amani povaÏují Tanguna za svého prapﬁedka, a cel˘ m˘tus tudíÏ vysvûtlují
jako ‰amansk˘, lze podepﬁít nûkter˘mi prvky m˘tu samotného. Je tu napﬁíklad celosvûtovû roz‰íﬁen˘ fenomén svûtové osy (axis mundi), podél níÏ dochází ke komunikaci mezi svûty; ta je v textu obsaÏena v prvku hory, z níÏ Hwanŭng sestupuje na Zem,
a dále na konci, kdy se Tangun stává duchem hor (to znamená, Ïe odchází na Nebesa).
Posvátn˘ ustrom, pod kter˘ Hwanŭng sestupuje, mÛÏeme pﬁirovnat ke stromÛm, sloupÛm nebo ÏebﬁíkÛm, pouÏívan˘m pro spojení s jin˘mi svûty (nûkdy je za prvního ‰amana v Koreji proto oznaãován uÏ TangunÛv otec Hwanŭng). Dal‰ími prvky ‰amanismu jsou napﬁíklad promûny nebeského boha v ãlovûka a medvûdice v Ïenu.
Nûkterá z nich se pozdûji stala symboly zvíﬁetníku, kter˘ Korea pﬁejala z âíny. Zde
mají ov‰em funkci pomocníka demiurgÛ, resp. nebeského posla.
I s urãitou úãelovou manipulací s daty.
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vût‰inou v souladu s pﬁáním Nebes, nadpﬁirozen˘mi schopnostmi a skutky pﬁedjímají typ hrdiny, kter˘ se v korejské literatuﬁe zabydlel na dlouhá
staletí. V m˘tech nacházíme také nejstar‰í prvky Ïánru zábavné prózy, jeÏ
jsou kromû zázraãného narození podtrÏeny magick˘mi, popﬁ. nadpﬁirozen˘mi schopnostmi postav, zjeveními, zkou‰kami atp. To je do jisté míry
zapﬁíãinûno jejich pozdním zápisem v dobû, kdy se pﬁedstavy o normativní postavû ustálily a dostaly závaznou podobu.24
M˘tus o zaloÏení království Kogurj ŏ
NejsloÏitûj‰í zakladatelsk˘ m˘tus se t˘ká království Kogurj ŏ (roku 37
pﬁ.n.l.). Vznikl kombinací dvou podobn˘ch vyprávûní o zaloÏení Kogurj ŏ
a historicky star‰ího Puj ŏ, jeÏ zasahovalo hluboko do dne‰ního MandÏuska a které bylo pozdûji Kogurjem vyvráceno. M˘tus se v kronikách
Samguk sagi a Samguk jusa objevuje uÏ pouze ve verzi o zaloÏení království Kogurj ŏ Ko âumongem. Existují v‰ak tﬁi varianty, z nichÏ první
a ãásteãnû i druhá se dochovaly pouze díky ãínsk˘m kronikám, coÏ znamená následující verze:
m˘tus o Tongmj ŏngovi, zakladateli Puj ŏ;
m˘tus o âumongovi, zakladateli Kogurj ŏ;
smí‰en˘ m˘tus o Tongmj ŏngovi/âumongovi, zakladateli Kogurj ŏ.25
V m˘tu o zaloÏení Puj ŏ otûhotní po styku se vzduchem ve tvaru vejce
sluÏebná vládce blíÏe nespecifikované severní ﬁí‰e v dobû, kdy je pán
mimo domov, a poãetí vysvûtluje jako dílo Nebes. Z vejce se narodí
Tongmj ŏng, kterého dá král pohodit mezi prasata a konû, jeÏ mu v‰ak neublíÏí, naopak ho ochraÀují. Chlapec je vrácen matce, pase krávy a konû,
stﬁílí z luku. Vládce se vydûsí, Ïe by mu Tongmj ŏng díky sv˘m nadpﬁirozen˘m schopnostem mohl uloupit království, a rozhodne se ho zbavit.
Tongmj ŏng prchá na jih a cestu mu zastoupí ﬁeka. Udeﬁí do ní lukem,
z vody se vynoﬁí most z tûl ryb a Ïelv, po nûmÏ pﬁejde a zaloÏí stát Puj ŏ.
Ve druhém m˘tu o âumongovi, zakladateli království Kogurj ŏ, kter˘ se
v krátk˘ch variantách dochoval i na dvou korejsk˘ch stélách, se pÛvod
státu Kogurj ŏ odvozuje od Puj ŏ. Na rozdíl od prvního m˘tu se zde objevuje motiv matky, jeÏ nepochází z tohoto svûta, resp. je dcerou vládce ﬁeky. Poãne ze sluneãních paprskÛ, které ji pronásledují poté, co ji vládce
24
25

Zde vidíme zﬁeteln˘ rozdíl mezi nimi a tangunsk˘m m˘tem, kter˘ nemá ani tyto motivy, ani podobnû propracované postavy.
âtvrtou verzi, nebo spí‰e adaptaci, zpracoval znám˘ literát I Kju-bo. Jeho BáseÀ
o Tongmj ŏngwangovi (Tongmj ŏngwang pchjŏn) v‰ak existuje ve ver‰ované podobû
a jde jiÏ o jin˘ literární útvar neÏ zmiÀované záznamy, proto se jí nebudeme dále zab˘vat.
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státu Puj ŏ zanechal v uzavﬁené místnosti, a porodí vejce. Dal‰í sekvence
jsou shodné s první verzí (pokusy o rozbití vejce, jeho pohození mezi zvíﬁata, králova Ïárlivost a útûk hrdiny – tentokrát na jihov˘chod). Nové je
âumongovo odvolání na nebesk˘ pÛvod. Je pronásledován, stojí na bﬁehu
ﬁeky a v ohroÏení Ïivota prohla‰uje: matka je bohynû, otec Slunce. Teprve
poté vytvoﬁí ryby a Ïelvy pﬁes vodu most. âumong zaloÏí království Kogurj ŏ a pﬁijme rodové jméno Ko („Vysok˘“, tento znak se objevuje i v názvu státu).
Koneãnou podobu m˘tu najdeme ve v˘‰e uveden˘ch kronikách, proto
lze soudit na smí‰ení obou pÛvodních variant do 12. století. ProtoÏe Puj ŏ
v té dobû jiÏ neexistovalo a ani jeho území nebylo souãástí tehdej‰ího království Korj ŏ, byla pro historick˘ zápis vhodnûj‰í verze o zaloÏení Kogurja. M˘tus zapsan˘ v kronikách Samguk sagi a Samguk jusa je témûﬁ shodn˘. Zaãíná del‰í expozicí, která musela b˘t pÛvodnû samostatná, neboÈ se
zaloÏením státu Kogurj ŏ souvisí jen okrajovû.
Puru, vládce Severního Puj ŏ, se modlí za narození potomka a najde pod
plaãícím kamenem dítû, jemuÏ dá jméno Kŭmwa (Zlatá Ïába).26 Prostﬁednictvím snu je králi zjevena vÛle Nebes a nov˘ stát má b˘t zaloÏen na
v˘chodû. Dal‰í dûjová sekvence se uÏ vztahuje k V˘chodnímu Puju a narození âumonga, k nûmuÏ podle Samguk jusa dochází takto:
Nejdﬁíve král Severního Puja Hä Puru pﬁemístil své hlavní mûsto na místo pozdûji
zvané V˘chodní Puj ŏ, a kdyÏ Puru zemﬁel, Kŭmwa nastoupil na trÛn. V té dobû potkal u ﬁeky Ubalsu na jiÏní stranû pohoﬁí Tchäbäksan jednu Ïenu a zeptal se, co tu pohledává. Ona odpovûdûla: „Jsem dcerou vodního vládce Habäka a jmenuji se Juhwa.
KdyÏ jsem si jednou vy‰la a hrály jsme si spoleãnû se sestrami, objevil se jak˘si muÏ
a prohlásil, Ïe je Hä Mosu, syn nebeského vládce. Pod horou Ungsin na bﬁehu ﬁeky
Amnokkang mne svedl, a kdyÏ to ve‰lo ve známost, nemohla jsem se vrátit domÛ.“
... Kŭmwa cítil, Ïe je to podivná vûc, a zavﬁel Ïenu do tmavého pokoje. Ale paprsky
slunce tam pﬁesto pronikly. Chytaly se jejího tûla, a i kdyÏ se pﬁed nimi skr˘vala, v‰ude ji pronásledovaly, aÏ ji nakonec ozáﬁily. Poté pocítila známky tûhotenství a porodila vejce. VáÏilo pût tö a bylo velmi objemné. Král pohodil vejce prasatÛm a psÛm,
ale nikdo z nich se ho ani nedotkl. Odhodil je na kraj cesty, ale krávy a konû se mu
vyh˘bali. Pohodil ho na pole, ale ptáci a zvûﬁ ho pﬁikryli. Král chtûl vejce rozbít, ale
ne‰lo to, a tak ho vrátil matce. Ta vejce zabalila a poloÏila na teplé místo. Dítû, které otevﬁelo skoﬁápku a vy‰lo ven, vypadalo podivuhodnû a jeho vzhled byl v˘jimeãn˘. KdyÏ bylo chlapci témûﬁ sedm let, byl jako dospûl˘, vlastníma rukama si vyrobil
luk a ‰ípy, a kdyÏ stokrát vystﬁelil, stokrát neminul cíl.27

Stﬁelba z luku, závist králov˘ch synÛ, pasení koní, pokus zbavit se nepohodlného soupeﬁe a âumongÛv útûk jsou totoÏné s motivy obou pﬁedcházejících variant. S druhou má spoleãné odvolání na nebesk˘ pÛvod u ﬁeky,
26
27

Jméno souvisí s jeho zjevem; jedná se o jeden z mála pozÛstatkÛ zoomorfních motivÛ
v korejské literatuﬁe.
Samguk jusa..., 78-79.
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nov˘m prvkem jsou tﬁi âumongovi prÛvodci. V nûkter˘ch pozdûj‰ích verzích m˘tu se po zaloÏení státu Kogurj ŏ objeví soupeﬁ, kter˘ si nárokuje
stejné území, následuje stﬁeleck˘ souboj a ãarostﬁelec âumong zvítûzí.28
Ve zlidovûl˘ch variantách se Hä Mosuova úloha zprostﬁedkovatele
Juhwina vyho‰tûní zmûnila a ve vyprávûních vystupuje jako âumongÛv
otec. Zﬁejmû jde buì o pokus vylíãit âumonga jako potomka nebeského
vládce a potlaãit starou pﬁedstavu o otci-Slunci, nebo, coÏ je stejnû pravdûpodobné, sjednotit nesourodé postavy m˘tu do jedné linie.
V˘razn˘m motivem v‰ech tﬁí verzí je obsazení urãitého území a druhotnû i popis migrace obyvatelstva na (a také mimo) Korejsk˘ poloostrov.
Pokud sledujeme jejich dûj, vidíme odchod hrdiny z jakéhosi „severního
království“ do Puja, posléze vznik státu na jihov˘chodû, pﬁemístûní Severního Puja a vytvoﬁení V˘chodního Puja, a koneãnû âumongovo zaloÏení
Kogurja, které Samguk jusa popisují slovy:
Do‰li do oblasti âolbon a tam zaloÏili hlavní mûsto. Zatímco stavûli paláce, na bﬁehu ﬁeky Pirju postavili ch˘‰e z trávy a zde Ïili. Zemi pojmenoval âumong Kogurj ŏ
podle pﬁíjmení Ko, které si vybral. KdyÏ mu bylo dvanáct let, v roce kapsin, ve druhém roce vlády chanského císaﬁe Jüan-tiho nastoupil na trÛn a prohlásil se králem.29

M˘tus o zaloÏení Päkãe
Na vznik státÛ Kogurj ŏ-Puj ŏ navazuje stﬁízliv˘ m˘tus o zaloÏení Päkãe
(roku 18 pﬁ.n.l.), které svou dynastii odvozuje pﬁímo od Ko âumonga.
Podle v‰eho je dodateãn˘ a snaÏí se spojit v‰echny tﬁi státy pokrevnû.
Pokud existovala jeho star‰í verze, nedochovala se ani do 4. století, kdy se
právû v Päkãe zaãaly sepisovat dynastické anály. M˘tus pﬁekvapuje absencí „nebeského mandátu“, kter˘ je Päkãe odepﬁen, moÏná i proto, Ïe sehrálo v dûjinách Tﬁí království nejménû v˘raznou roli. Samguk jusa popisují pohnutky pro zaloÏení nového státu takto:
Zakladatelem Päkãe byl OndÏo, jeho otcem âchumo nebo âumong, kter˘ uprchl ze
Severního Puja a pﬁi‰el do âolbonu. Tam sídlil král této oblasti. Ten nemûl syna,
pouze tﬁi dcery. ProtoÏe poznal, Ïe âumong není obyãejn˘ ãlovûk, dal mu svou
druhou dceru za manÏelku ... Narodili se dva synové, první Pirju, druh˘ OndÏo.
Obávali se, Ïe jim jako mlad‰ím nebude dovoleno stát se následníky, a tak spoleãnû
s deseti poddan˘mi ode‰li na jih a mnoho dal‰ích je následovalo. KdyÏ dorazili
k Hansanu, vystoupili nahoru a rozhlíÏeli se, jestli je zde místo vhodné k Ïití ... Pirju
do‰el ke bﬁehu ﬁeky a chtûl se tam usadit, ale poddaní ho varovali ... Pirju
neposlechl jejich rady, pﬁemístil lid do Miãchuhŭlu a usídlil se tu. OndÏo se vydal na
jih od ﬁeky do Ürjes ŏngu, kde zaloÏil sídelní mûsto, a dal státu jméno Sipãe na zna-

28
29

Dal‰í pﬁíbûh ﬁe‰í spor jinak – podle stáﬁí palácÛ. âumong nechá svÛj nov˘ pﬁíbytek
prolézt ãervotoãem a vyhraje.
Samguk jusa..., 80-81.
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mení, Ïe mu pomohlo deset rádcÛ. Stalo se tak ve tﬁetím roce vlády chanského císaﬁe âcheng-tiho.30

Potud ãást m˘tu. Pirju se tedy bez ohledu na slova mudrcÛ usadil
u dne‰ního Inãch ŏnu – u moﬁe, kde byla slaná a neúrodná pÛda, navíc na
místû, které nebylo chránûné horami. OndÏo se vydal dále na jih a zaloÏil
stát poblíÏ dne‰ního KwangdÏu ve stﬁední Koreji. Svou zemi nazval Sipãe
(podle deseti rádcÛ, které si vybral; odtud pochází i pozdûj‰í název Päkãe,
kde se v první ãásti slova zmûnila ãíslovka z deseti na sto). O Pirjuovi kronika praví, Ïe zemﬁel hanbou, dal‰í legendy v‰ak popisují bratrovraÏedn˘
boj, bûhem nûhoÏ zahynula matka obou bratrÛ, a Pirju uÏ se nikdy neobjevil. Podle Samguk jusa „nûkteﬁí tvrdí“, Ïe je zakladatelem Päkãe právû
on, celé vyprávûní je v‰ak v podstatû stejné. Samguk sagi uvádûjí je‰tû
jednu moÏnou pohnutku obou bratrÛ-zakladatelÛ: ti nebyli syny âumonga, ale jeho Ïeny z prvního manÏelství. V kaÏdém pﬁípadû po pﬁíchodu prvorozeného âumongova syna Juriho do Kogurja nemohli zdûdit trÛn.31
Tﬁi státy z pûti jsou tedy pokrevnû spﬁíznûny. To neplatí pro dal‰í dva,
Sillu a Karak, i kdyÏ tam v pozdûj‰í (a podle análÛ uÏ nepochybnû historické) dobû k navázání pﬁíbuzensk˘ch vztahÛ mezi vládnoucími rody docházelo, pﬁestoÏe sporadicky. Podívejme se proto na okolnosti jejich zaloÏení.
M˘tus o zaloÏení Silly
Náãelníci ‰esti vesnic (klanÛ) se nemohli dohodnout na spoleãném
vládci, protoÏe pocházeli kaÏd˘ z jiného pﬁedka. Bylo tedy zapotﬁebí zásahu shora, aby mohl b˘t vytvoﬁen stát, jehoÏ legitimitu by v‰ichni uznali. Verze m˘tu z kroniky Samguk sagi je velice struãná, pﬁestoÏe Kim Pusik, vrchní kompilátor dûjin, velice lpûl na sillské tradici. Pro demonstraci
tedy pouÏijeme roz‰íﬁenou variantu z Irj ŏnov˘ch Samguk jusa:
V prvním roce vlády císaﬁe Süan-tiho ze Západních ChanÛ [v roce 69 pﬁ.n.l.], prvního dne tﬁetího mûsíce se staﬁe‰inové i jejich dûti ze v‰ech ‰esti vesnic se‰li u pramene Alãch ŏn a prohlásili: „Vládneme lidem, ale protoÏe nemáme krále, mnoho lidí se
chová zjevnû nesprávn˘m zpÛsobem, baví se, jak se jim zlíbí, a proto bychom mûli
najít ctnostného ãlovûka, kter˘ by se mohl stát králem.“ ... KdyÏ takto hovoﬁili, do‰li aÏ na vrchol hory. Náhle se podívali jiÏním smûrem a pod horou Jangsan u studny NadÏ ŏng spatﬁili podivné znamení, které vypadalo jako záﬁe i blesk. Jak˘si bíl˘
kÛÀ tam kleãel, jako by se klanûl. Dívali se tím smûrem nûjakou dobu, aÏ uvidûli pur30
31

Samguk jusa..., 229-230.
Samguk sagi (sang) [Dûjiny Tﬁí království], Pchj ŏngjang: Kwahagw ŏn ãchulpchansa
1958, 558. Juri se narodil aÏ po âumongovû útûku z Puja a za otcem se vypravil s insigniemi, které mu tam zanechal.
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purové vejce. Jen co kÛÀ zahlédl lidi, dlouze zarÏál a vznesl se k NebesÛm. KdyÏ vejce otevﬁeli, byl tam krásn˘ chlapeãek, se v‰ím, co má b˘t. ... Vykoupali ho ve V˘chodním prameni a on zaãal záﬁit. V‰echna zvíﬁata i ptáci tanãili, Nebesa i Zemû se
zachvûly, Slunce a Mûsíc jasnû zazáﬁily. Proto mu dali jméno Hj ŏkk ŏsewang ... a poté, co nastoupil na trÛn, dostal titul k ŏsirhan.32

Chápali zjevení dítûte jako dar a pokyn Nebes a snaÏili se chlapci najít
i náleÏitou nevûstu. Tou se stala Arj ŏng, kterou porodila slepice-draãice
z levého boku. KdyÏ oba dosáhli vûku tﬁinácti let, v roce kapãa (57 pﬁ.n.l.)
se chlapec stal králem a dívka královnou. Zemi naz˘vali Sorab ŏl, Sob ŏl
nebo Saro, a kvÛli okolnostem královnina narození se jí ãasto ﬁíká Kjerim,
Les kohoutÛ. Podle jiného vyprávûní se název Kjerim vztahuje k nalezení
Kim Al-ãiho, jenÏ také vy‰el z vejce a stal se zakladatelem jednoho z nejmocnûj‰ích královsk˘ch rodÛ v Sille.
M˘tus o zaloÏení státÛ Karak (Kaja)
Státeãky Karak (Kaja) nejsou dodnes jasnû lokalizovány, ani jejich pÛvod není objasnûn, etnikum zamlÏeno a zpochybÀováno spory mezi
Korejci a Japonci.33
Samguk jusa uvádûjí, Ïe na jejich území bylo devût rodÛ. V roce
42 pﬁ.n.l. se na severní hoﬁe KudÏi
... která vypadá jako mnoho Ïelv leÏících na sobû, ozvalo zvlá‰tní znamení v podobû volajícího hlasu, proto se tam shromáÏdil zástup dvou aÏ tﬁí set lidí. Hlas znûl jako lidsk˘, ale tûlo nebylo vidût, snesl se aÏ k nim a zeptal se: „Kdo je zde?“ Devût
náãelníkÛ odpovûdûlo: „My jsme zde.“ Hlas pak pravil: „Kde jsem se ocitl?“ „Na hoﬁe KudÏi,“ odpovûdûli. On ﬁekl: „Pﬁicházím na toto místo podle pﬁíkazÛ pána Nebes,
abych stvoﬁil novou zemi a dal jí krále ... Vy ihned vezmûte hrst pÛdy z tohoto vrcholku a zpívejte píseÀ ... na tomto místû pﬁivítáte velkého krále a zajásáte.“34

Na ‰ÀÛrce z Nebes se pak snese zlatá skﬁíÀka se ‰esti vejci, z nichÏ se
narodí ‰est chlapcÛ. Pût z nich se stane vládci men‰ích státeãkÛ, ‰est˘ Suro
zÛstane na místû sestupu a zaloÏí stát Tä Karak – Velk˘ Karak, Velká Kaja.
Toto jsou tedy zkrácené verze m˘tÛ o zaloÏení korejsk˘ch království,
jejichÏ praotcové a první vládcové pocházejí pﬁímo ãi nepﬁímo z Nebes.
32
33

34

Samguk jusa..., 88-89. Slovo k ŏsirhan (k ŏs ŏgan) je autorem kroniky Irj ŏnem vysvûtlováno jako oznaãení vzne‰ené osoby.
Japonci tvrdí, Ïe Karak – Mimana byla japonská kolonie na Korejském poloostrovû,
coÏ dokládají zápisy ze star˘ch kronik. Korejci samozﬁejmû tuto tezi vyvracejí, jejich
anály navíc nic podobného nezaznamenávají, jakoÏ i anály ãínské. Ze západních vûdcÛ se k existenci Mimany nekloní témûﬁ nikdo, i podrobné studie se radûji jasného názoru vzdávají.
Samguk jusa..., 260.
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Mají mandát vládnout a bûhem jejich vût‰inou dlouhého panování se nestane nic neblahého.
Podobné zakladatelsk˘m m˘tÛm jsou dva dal‰í pﬁíbûhy, jejichÏ protagonisté se narodí také za pomoci Nebes. Jde o pﬁíbûhy nikoli zakladatelÛ
státÛ, ale mocn˘ch rodÛ S ŏk a Kim, které posléze v Sille vládly.35
âtvrt˘ sillsk˘ král Tcharhä
Tcharhä se dostane do Silly za zvlá‰tních okolností:
... Uprostﬁed moﬁe se objevila jakási loìka, která pﬁiplula ke bﬁehÛm státu Karak,
a aby tam pﬁistála, král Suro spoleãnû se sv˘mi poddan˘mi rozezvuãeli bubny. Ale
loì zniãehonic odplula a dorazila na v˘chod ke Kjerim (Sille). ... V té dobû stála na
bﬁehu Ïena jménem AdÏinŭis ŏn. Dívala se na moﬁe a ﬁíkala: „Tady pﬁece nikdy nebyly Ïádné skály, proã se tu najednou shromaÏìují straky a kﬁiãí?“ Vzala loìku, aby
se na to místo podívala. KdyÏ tam dorazila, na‰la jakousi loì, okolo které létaly straky. V ní byla truhla dvacet stop dlouhá a tﬁináct stop ‰iroká ... Chvíli vz˘vala Nebesa
a pak ji otevﬁela. Byl tam chlapeãek, v‰e jak se patﬁí, s ním drahocennosti rÛzn˘ch
druhÛ a barev a mnoho sluhÛ ...36

Chlapec Ïenû po ãase vysvûtlí, jak se stalo, Ïe byl vypraven na moﬁe.
Jeho matka po sedmi letech tûhotenství porodila vejce, které jí vyklouzlo
z podpaÏdí. Král prohlásil vejce za neblahé znamení a chtûl je zniãit.
Matka ho v‰ak se skﬁíÀkou s cennostmi a sluhy poslala na loìce po vodû
se slovy:
„Najdi zemi, která je ti podle osudu urãena, zaloÏ stát a vytvoﬁ rodinn˘ klan.“37

Tcharhä skuteãnû zaloÏil dal‰í mocn˘ královsk˘ rod v Sille – S ŏk, stal
se královsk˘m zetûm a ãtvrt˘m panovníkem.
Kim Al-ãi
Pﬁedek královského rodu Kim v Sille se také objeví poté, co panující
král Tcharhä dlouho prosí Nebesa o potomka. Podle análÛ se tak stane
v roce 60 n.l.:
... z lesa Sarim (Kjerim) vidûli vycházet rudou záﬁi. Purpurov˘ mrak se snesl z Nebes
na Zem a zlatoÏlutá truhla byla zavû‰ena na vûtvi stromu, kde zÛstala a vycházel z ní
jas. Navíc pod stromem kﬁiãel bíl˘ kohout, proto zprávu oznámili králi. Ten se vypravil do lesa, truhlu otevﬁel, z ní vy‰el chlapeãek ... Dali mu jméno Al-ãi, coÏ znamená dítû. Vzali ho do náruãe a vrátili se do paláce, ptáci a zvíﬁata je následovali ...
35
36
37

Pak, tﬁetí z klanÛ, jeÏ se stﬁídaly na sillském trÛnû aÏ do 10. století, se odvozuje od Pak
Hj ŏkk ŏseho.
Samguk jusa..., 95-96.
Samguk jusa..., 97. Zde bychom na‰li zﬁetelnou paralelu s dal‰ími zakladateli státÛ,
kteﬁí byli podobn˘m zpÛsobem „posláni po vodû“ (Sumer, Izrael ad.).
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Král si ho vybral za svého následovníka, ale on trÛn odmítl a nestal se vládcem.
ProtoÏe vy‰el ze zlaté truhly, dostal rodové jméno Kim [zlato]. Kim Al-ãimu se narodil syn, tomu se narodil syn a tak dále, aÏ Miãchu nastoupil na trÛn, ale od Kim Alãiho zaãíná rod KimÛ ze Silly.38

Pokud se pokusíme sumarizovat nûkteré shodné prvky zakladatelsk˘ch
m˘tÛ, pak prvním v˘razn˘m elementem je zrození ãtyﬁ zakladatelÛ starokorejsk˘ch státÛ z vejce39 (konkrétnû Silla, Puj ŏ, Kogurj ŏ a Karak). Vejce
tu má nepochybn˘ pÛvod v kultu Slunce, navíc korejské slovo al (vejce)
mûlo pr˘ ve staré korej‰tinû v˘znam Slunce. Slunce (vejce) jako zdroj
a prapÛvod Ïivota se snese na Zem, je tedy boÏského pÛvodu, coÏ znovu,
jako v m˘tu o Tangunovi, legitimuje pozemské království. Zakladatelé
státÛ Puj ŏ a Kogurj ŏ Tongmj ŏng a âumong se narodí z velkého vejce,
sillsk˘ Pak Hj ŏkk ŏse z vejce purpurové (tedy „‰Èastné“) barvy, které se
pﬁímo sneslo z Nebes, a král Suro z Karak vy‰el ze zlatého vejce spu‰tûného na vrchol hory KudÏi. Proto jsou praotcové korejsk˘ch království
buì pﬁímo sesláni Nebesy, nebo se narodí prostﬁednictvím lidského tûla.
V kaÏdém pﬁípadû je tím zdÛraznûna jejich boÏskost nebo spojení s Nebesy.
Zastavme se je‰tû u vejce jako symbolu: vejce hraje velkou roli v kosmogonick˘ch m˘tech,40 na druhé stranû se objevuje jako doprovodn˘ motiv pﬁi zrození zakladatelÛ státu, coÏ je i pﬁípad korejsk˘.
M˘ty byly tradovány ústnû, zapsány pomûrnû pozdû a historická doba
Ïádala spojení mirákula a faktu. Fantastické narození znamená spojení
Nebes a Zemû, tudíÏ vládu posvûcenou shora. Tak se v m˘tu o zaloÏení
státÛ Kaja (Karak) praví, Ïe Suro byl jedním ze ‰esti chlapcÛ, kteﬁí se narodili kaÏd˘ z jednoho vejce, seslan˘ch z Nebes na fialové ‰ÀÛrce ve zlaté skﬁíÀce. Pût chlapcÛ se stalo vládci pûti státÛ, Suro zÛstal na místû svého sestupu. Spojením m˘tu o zaloÏení státu Puj ŏ a Kogurj ŏ vznikl m˘tus
o Tongmj ŏngovi (âumongovi), kter˘ motiv vejce (Slunce) opakuje dvakrát: poprvé, kdyÏ matka Juhwa sedí ve tmû, pronásleduje ji Slunce, podruhé, kdyÏ se král Kŭmwa rozhodne vejce zniãit, Slunce je ochraÀuje.
Pak Hj ŏkk ŏse, zakladatel státu Silla, se objeví poté, co se lid âinhan sjednotí ve svém pﬁání a prosí Nebesa o krále. Duha jako znamení pﬁivede náãelníky vesnice na úpatí hory Jongsan, kde spatﬁí kleãícího a naﬁíkajícího

38
39
40

Samguk jusa..., 100-101.
Mezi nû poãítáme i zakladatelsk˘ m˘tus království Puj ŏ, kter˘ v uveden˘ch kronikách
splynul v jeden.
Srov. napﬁ. egyptskou pﬁedstavu, Ïe Slunce se zrodilo z vejce, ãínsk˘ Pchan-ku se
narodil z vejce, kosmické vejce je známé v Indii a Tibetu. Staré egejské m˘ty mají
také vejce, které obtoãí had a sv˘m stiskem je rozbije, z vejce se vysypou „v‰echny
vûci“.
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konû. KdyÏ pﬁijdou blíÏe, kÛÀ zmizí a oni objeví rudé vejce,41 které rozbijí a najdou v nûm chlapce, budoucího krále. UÏ jméno pak evokuje ve
sv˘ch dvou v˘kladech vejce: první pﬁeklad – d˘nû – jeho tvar, druh˘ odvozuje pﬁíjmení od slova palk – jas, svûtlo. Situace narození 4. sillského
krále Tcharhäa je popisována tak, Ïe královna po sedmi letech tûhotenství
porodila vejce, které jí vyklouzlo z podpaÏdí.42 Vejce tím slouÏí jednak jako motiv podtrhující zázraãnost narození, jednak naznaãuje spojení s Nebesy (Sluncem), a tudíÏ odvození králova pÛvodu z Nebes.
Jaké motivy jsou tedy spoleãné korejsk˘m zakladatelsk˘m m˘tÛm
a m˘tÛm okolních národÛ?43 Mnoho stejn˘ch prvkÛ, zvlá‰tû motiv uctívání vejce-Slunce, najdeme v ‰amansk˘ch praktikách, ale ty nejsou pro pﬁímé srovnání relevantní. V kitansk˘ch m˘tech hraje v˘raznou roli bíl˘ kÛÀ,
kter˘ b˘vá obvykle vykládán jako Slunce nebo Nebesa; takov˘ se objevuje v m˘tu o Hj ŏkk ŏsem, kde jeho náﬁek upozorÀuje na fakt, Ïe nebesk˘ posel pﬁinesl na Zem vejce s budoucím vládcem. Jinak ani kitanské ani
mongolské hrdinské m˘ty neobsahují prvek rození vládcÛ z vejce, i kdyÏ
mongolská víra ve zlat˘ Mûsíc jako otce a zlaté Slunce jako matku znovu
mongolské a korejské m˘ty sbliÏuje. Daleko ménû pﬁím˘ch spoleãn˘ch
prvkÛ najdeme v m˘tech mandÏusk˘ch a v˘klad nûkter˘ch symbolÛ jako
vejce/Slunce by byl pouze úãelov˘. Taková je napﬁíklad pﬁedstava NanajÛ
a UlãÛ, Ïe du‰e po oãi‰tûní se od zlého dostávají formu vejce, nebo jakutsk˘ m˘tus, Ïe ‰amané vy‰li z vejce (totéÏ existuje i v altajské epice). Zﬁejmû nejroz‰íﬁenûj‰í je pﬁedstava, Ïe z vejce vznikl svût, jak jsme na to jiÏ
upozorÀovali u TibeÈanÛ,44 coÏ je spoleãné i m˘tÛm severní Evropy. To
jsou v‰ak kosmogonické m˘ty, které i pﬁes nûkteré prvky nemají se zakladateli korejsk˘ch státÛ mnoho spoleãného, i kdyÏ lze opakovat tezi, Ïe
kosmogonická verze m˘tu se v korejském pﬁípadû rozdrobila do m˘tÛ
o zakladatelích státnosti. Ti jsou odvozeni z Nebes, ãímÏ jako by byli po41
42

43

44

Podle díla âewang ungi se vejce snese z Nebes na provaze. Hora, strom i rÛzné typy
provazÛ a ‰ÀÛrek mohou znázorÀovat svûtovou osu, spojující Nebesa a Zemi.
Motiv rození z podpaÏdí se objevuje i v mongolsk˘ch m˘tech: tam v‰ak z podpaÏdí
vycházejí pouze chlapci, dívky se rodí normální cestou. Srov. Ako Tengerovia zostúpili na zem, pﬁel. Marta Kiripolská, Ko‰ice: KniÏná dielÀa Timotej 1998. Podle autorky
pﬁekladu v‰ak tento prvek vychází ze star‰ích hinduistick˘ch m˘tÛ.
Mnohé z nich dnes není moÏné zkoumat jinak, neÏ ze zápisÛ ústnû tradovan˘ch legend. V kaÏdém pﬁípadû se jejich mytologie vzdaluje análovému pojetí poãátkÛ korejsk˘ch dûjin. Viz téÏ Alexander Fedotoff, „Egg Mythology in Korea and Central Asia“,
18th AKSE Conference, Stockholm 1997 (rukopis referátu).
TibeÈané ov‰em uvádûjí kromû kosmologické funkce vejce také legendu o velkém vejci, z nûhoÏ se kromû celého vesmíru zrodili i lidé, vãetnû prapﬁedka TibeÈanÛ – Jelmona Gjelpa. Zde vidíme nejbliÏ‰í spojitost s korejsk˘mi m˘ty, navíc tibetská verze je archaiãtûj‰í neÏ korejská. Korejci jako by pouÏili spojovací ãlánek mezi kosmick˘m
a zakladatelsk˘m vejcem z ãínského m˘tu o Pchan-kuovi.
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kraãováním nebeského vejce, tak ãastého ve star˘ch svûtov˘ch m˘tech
a rituálech.
Pozdní zapsání zakladatelsk˘ch m˘tÛ do jisté míry zkreslilo jejich pÛvodní, rituální ãi ‰amansk˘ smysl. Proto je tﬁeba chápat je spí‰e literárnû
neÏ historicky a tento v˘klad pouze jako jeden z moÏn˘ch.
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SUMMARY
Foundation Myths of Korea
The foundation myths are important for every cultural history all over the world. Among
the foundation myths of ancient Korea we could find two main prototypes represented by
the Tangun’s myth and myths about foundation of the so-called Three Kingdoms. They both
have their political function, they describe the beginnings of Korean statehood as a will of
Heaven: in all of them it is Heaven, that send the mediator of its will to the Earth, what justifies the existence of the early Korean states and their forefathers. Tangun’s myth relates to
the origins of the earliest Korean state Ko Chos ŏn, its ruling family and the origins of its
distinctive culture. Even if it is usually presented as a unique, motifs related to the Japanese
foundation myth and mythts of the Central and Northeast Asia with some totemistic elements are clearly visible. Other myths – as presented in the earliest preserved Samguk sagi
and Samguk yusa chronicles – prove a semi-historical and semi-legendary features, which
originate from the wish of both compilators in their searching of rulers, which origins are
connected with Heaven. In these, magic birth of the cultural hero sent by Heaven to the
Earth mostly in a shape of the egg frequently appears. Egg as a symbol of the Sun signifies
the heavenly origins of the heroes and functions as a sign of their exceptionality and ability
to rule with the heavenly mandate. In these myths some similarities with the world
mythology are considerable.

Ústav Dálného v˘chodu
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
Celetná 20
110 00 Praha 1

MIRIAM LÖWENSTEINOVÁ
e-mail: mlowensteinova@yahoo.com

