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KULTURNĚ HISTORICKÁ A ARCHEOLOGICKÁ PŘEDMLUVA 

Ten, kdo se zabývá světem Keltů, může se s tímto lidem a jeho kulturou seznámit především 
prostřednictvím tří zdrojů. V pevninské oblasti jsou to archeologické vykopávky a písemné zprávy Řeků 
a Římanů, v oblasti ostrovní (Irsko a Wales) množství mýtů a pověstí.1 Tyto zdroje se vzájemně 
doplňují. Zprávy antických autorů nelze oddělit od archeologických nálezů, a proto je třeba prezentovat 
je společně, neboť jedině tak je možno vytvořit si představu o lidech, kteří nám zanechali bohatou 
pokladnici mýtů a pověstí, jimiž se budeme v této knize zabývat. Zapsali je v 6. až 11. století mniši, z 
nichž mnozí patřili ke starým šlechtickým rodům nebo ke stavu bardů a druidů. Znali tedy důvěrně 
tradice, které se předtím předávaly jen ústně a jež pocházejí z dob, kdy se druidské vědomosti, týkající se 
kmene a náboženství, nesměly písemně zaznamenávat. O důvodu tohoto zákazu se můžeme jen 
dohadovat, vždyť keltští kněží, druidové, znali řecké písmo a krom toho měli později i jednoduché znaky 
ogamu. Důvodem mohla být ochrana náboženských tajemství, která se měla postupně zpřístupňovat jen 
těm, kdo na ně byli speciálně připravováni. Může to však být i zvláštností keltské povahy, jejímž 
názorným projevem jsou keltské splétané vzory, do nichž lze proniknout jen se značným úsilím. 

Záznamy mnichů jsou jako poklad uchovávány především ve velké sbírce Trinity College v 
Dublinu; ale zdaleka ne všechny gaelské nebo kymerské texty byly přeloženy do některého z běžných 
moderních jazyků. 

Nejdříve se podíváme na archeologické prameny a na zprávy antických autorů. Jména a díla těch 
nejdůležitějších řeckých a římských historiků uvádíme v poznámkách na konci knihy.2

 Kdo jsou Keltové? Je to národ, rasa, stát či kulturní a náboženské společenství? Mluví 
jedním jazykem a mají písmo? 

 Řada archeologů tvrdí, že o "Keltech" bychom neměli hovořit před rokem 600 před Kr., 
protože teprve od této doby lze doložit existenci (14) jejich kulturních center. Míní tím období laténské, 
pojmenované podle prvního naleziště rané keltské kultury u Neuchatelského jezera ve Švýcarsku. Jiní 
badatelé nevylučují alespoň předkeltské období, kdy se již používalo železo. Doba železná začíná kolem 
roku 800 před Kr. a v keltském kulturním prostředí se podle nálezů na prehistorickém pohřebišti v 
Hallstattu v rakouském Solnohradsku nazývá obdobím halštatským. Podle vynikajícího znalce keltské 
kultury Johna Sharkeye se Keltové objevují ještě dříve: mezi rokem 1000 a 500 před Kr., a to v Porýní a 
střední Evropě jako "jasně vyhraněná skupina rodů a kmenů. Jazykem, náboženstvím, sociální strukturou 
a mravy se odlišují od národů mediteránního jihu či od národů na východ od Dunaje. Zdá se zkrátka, že 
Keltové a skupiny indoevropských válečníků, kteří se asi před tisíci lety přehnali přes civilizaci v údolí 
Indu, mají mnoho společného".3 Tím jsou Keltové popsáni jako Indoevropané, jejichž kořeny lze najít 
ještě o 1000 let dříve, tedy kolem roku 2000 před Kr., v přechodném období mezi dobou měděnou a 
dobou bronzovou.4

Ale to není všechno. Podíváme-li se na Irsko, Skotsko, Wales a Bretaň, kde lze dodnes najít 
zbytky staré keltské kultury, narážíme na každém kroku na svědectví kultury mladší doby kamenné, tedy 
z období zhruba 4000 a 2500 let před Kr. Menhiry, dolmeny, chodbové hroby a kamenné kruhy 



megalitické kultury nejsou sice keltského původu, ale Keltové se s těmito starými kultovními místy a 
jejich tradicemi setkali a ty se často těžko rozeznatelným, ale někdy i zřetelným způsobem propojily s 
jejich kulturou. 

Existují různé mapy, na nichž je vyznačeno, kam jednotliví badatelé kladou rozdílné kulturní 
stupně keltského vývoje a kdy a jak pravděpodobně docházelo ke stěhování.5

od archeologů se dovídáme, z jakého období pocházejí "stěžejní fosilie" té které epochy a kde se 
dají převážně doložit. Z kosterních nálezů v hrobech můžeme usuzovat na velikost a stáří těchto 
prehistorických lidí; z toho, co jim bylo přiloženo do hrobu, lze vytušit jejich způsob života, jakož i 
obchodní cesty, po nichž se pohybovali. Pouze v otázce náboženských zvyků je archeologie zpravidla 
skoupá na slovo. 

Na přiložené mapce vidíme, že předpokládané původní území Keltů se kolem roku 600 před Kr. 
rozkládalo v horním a středním Porýní a na horním toku Dunaje. Odtud se táhlo na sever až do jižních 
Čech. To je oblast laténské kultury. 

Když byla kolem roku 600 před Kr. založena Massilia (Marseille), řečtí obchodníci objevili v 
Keltech partnery, k nimž bylo možno se dopravit (15) 

 
 

Celostránková iluminace z Knihy z Durrow (kolem 675 po Kr.) 
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 Přibližná oblast laténské kultury 
Území osídlená  Kelty později 

 
 
 



 
 
 
lodí proti proudu Rhony přes Ženevské jezero a přes Švýcarskou plošinu (Neuchatel). O tom 

zpravují Hekataios z Mílétu, a především Apollónios Rhodský. Z těchto zpráv lze "zemi Keltoi" vymezit 
jako území na severozápad od alpského oblouku zahrnující východní Francii, jihozápadní Německo a 
severoalpské Švýcarsko.6

Kolem roku 500 před Kr. začaly obchodní styky s Etrusky, které podstatně ovlivnily diferenciaci 
laténského umění, a kolem roku 450 nastalo velké stěhování Keltů. Vedly k němu patrně sváry mezi 
knížaty, navíc původní oblast byla přelidněna, jak víme z LIVIA.7 Přes Alpy pronikaly na jih velké 
ozbrojené skupiny a 18. července 387 porazily římské vojsko nad říčkou Allií. Galové vyplenili Řím a 
bezmála rok ho okupovali. Další proudy se mezi lety 400 a 100 před Kr. rozlily západním směrem, v 
letech 400 až 350 před Kr. osídlili Keltové celé území dnešní Francie až po Belgii. Odtud po moři 
dorazili do Británie a Irska. Určitě někdy v této době, ale spíše již 600 let před Kr., přišly keltské kmeny 
do západního Španělska. 

Další skupiny putovaly podél toku Dunaje k Černému moři a do Malé (17) Asie, kde založily 
království Galatii. Roku 279 pronikli Brennovi bojovníci až do Delf, zalekli se však zemětřesení a 
sesuvů půdy a brzy se stáhli. Roku 230 byli Galati poraženi u Pergamonu; tuto bitvu připomínají výjevy 
na Pergamském oltáři, který je nyní vystaven v Berlíně. 

Mezi kontinentální Evropou a britskými a irskými ostrovy došlo ještě k řadě přesunů, a to 
především pod tlakem pronikajících germánských kmenů, např. asi kolem roku 160 před Kr. vyplul 
jeden kmen z Belgie do Británie. Ale když ostrov ve 4. století po Kr. dobyli Anglové a Sasové, keltské 
kmeny se stáhly do "Annoriky", dnešní Bretaně. 

Všechna tato stěhování lze více či méně přesně doložit, ptáme-li se však na původ Keltů, tápeme 
i nadále ve tmě. Podle Jana de Vriese se keltství vyvíjelo uprostřed velké rozmanitosti prehistorických 
kultur. Jediné, co měli Keltové společné, byla prý řeč, již lze dosud najít v místních a pomístních 
jménech a která svědčí především o indoevropských prvcích. Původ Keltů však dosud nelze přesně 
určit.8

 

ARCHEOLOGIE 

Archeologie nám zprostředkovává pohled na kulturu keltských knížecích dvorů, které dosáhly 
vrcholu v letech 600 až 450 před Kr. Z poslední doby je znám především knížecí hrob z Hochdorfu u 
Ludwigsburgu. Další příklady najdeme na horním Dunaji u Hundersingenu; zde leží Heuneburg se 
skupinami mohyl a nyní zpřístupněným muzeem. Stejně známý je Magdalenenberg u Villingen. Mezi 
nejbohatší naleziště posledních desetiletí patří Diirrnberg u Halleinu poblíž Salcburku a Vix u Châtillon-
sur-Seine.9 V těchto knížecích sídlech a jejich hrobech nalézáme bohatou kulturu šlechtických rodů, 
které jako nepočetná horní vrstva vládly původnímu obyvatelstvu. Šlechtici sídlili na vyvýšených 
místech, odkud měli dobrý přehled nad krajinou, a mistrovsky ovládali opevňovací umění, které 
JULIUS CAESAR ve svých Zápiscích o válce galské10 popisuje jako "murus gallicus", tedy galskou 
hradbu. Vykopávky, třeba u Heuneburgu nebo v oblasti zvané "Heidengraben" (tj. "pohanský příkop") 
mezi Urachem a Grabenstetten ve Švábské Albě Caesarův popis potvrzují. Galská zeď sestávala z jakési 
kostry, vytvořené z příčně spojovaných trámů, která byla zaražena do země a vyplněna štěrkem a 
kameny.11 Heuneburské valy svědčí dokonce o středozemském, možná řeckém vlivu, protože zde zcela 
v rozporu s klimatickými podmínkami byla v jedné ze stavebních fází vybudována zeď z nepálených 
cihel. 

 
 



 
(18) 
Knížecí hrob v Hochdorfu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na těchto panských sídlech vládl zřejmě značný přepych. Byly nalezeny obrovské amfory 
řeckého nebo etruského původu, které se dopravovaly dílem po řece (Rhoně nebo Rýnu), dílem přes 
alpské průsmyky. 

Knížecí hroby tvořily komory s vnitřní konstrukcí z dubových trámů. Na ně se později navršila 
mohyla, na jejímž vrcholu se tyčila stéla většinou v lidské podobě, jako například na kopci v Ditzingen-
Hirschlanden. 

V těchto komorových hrobkách byl zesnulý uložen i se svým mobiliářem, často ležel na voze; 
hochdorlský kníže například spočíval na skvostné lavici. Vedle něj uložili zbraně, šperky a bohaté 
obětiny jídla a nápojů, které mu měly umožnit, aby i na onom světě pokračoval v životě, na jaký byl 
zvyklý. Krom toho se těmto šlechticům dávali do hrobu i živí tvorové, a to nejen jejich oblíbená zvířata, 
ale i lidé. Vedle kostry jednoho muže byla například nalezena kostra mladé ženy, možná jeho vdovy 
nebo služebné, která ho dobrovolně či nedobrovolně následovala v jeho smrti.12 Říká se tomu 
"následování mrtvého". Tento jev známe i z jiných dávných kultur (mimo jiné z předdynastického 
Egypta a ze Sumeru). Caesar (G.I. Caesar, Zápisky o válce gallské, přeložil Ivan Bureš, in Válečné 
paměti, Svoboda, Praha 1972. (Pozn. překl.) o tom (19) píše: "A ještě donedávna byli spalováni po 
skončení řádných pohřebních obřadů společně s pánem také otroci a chráněnci, o nichž bylo známo, že 
je nebožtík míval v oblibě."13 Tehdy se přešlo od pohřbívání ke spalování. 

 

LIDÉ 

Lidé byli v oněch dobách menší než dnes: muži měřili v průměru 172 cm, ženy 159 cm. Pouze 
zřídka někteří jednotlivci, jako např. kníže z Grafenbiihlu nebo z Hochdorfu, dosahovali výšky 183 cm.14 
Muži se v průměru dožívali 35 až 40 let, ženy jen 30 až 35. Četné války mužů tak byly bezpečnější než 
porod dítěte! Okázalost oděvu a velikost amfor nám nesmí zastírat, že tito lidé vedly život v podmínkách 
pro nás nepředstavitelně tvrdých. 

Menší Řekové a Římané, kteří přišli s Kelty do styku, je však přesto popisovali jako vysoké, 
navíc světlé pleti a plavovlasé. 

Řek Diodóros15 je v V. knize Historické knihovny líčí takto: "Jsou krásného vzrostu, ale jejich 
tělo je skoro chorobně bílé a změkčilé. Vlasy mají světlé nejen od přírody, nýbrž tuto zvláštnost barvy 
zdůrazňují ještě tím, jak o ně pečují. Omývají si je ve vápenné vodě a sčesávají dozadu a nechávají je 
volně spadat na krk... Takto vlasy zesílí, až je nelze rozlišit od koňské hřívy. Někteří se holí, jiní si zase s 
mírou nechávají růst vousy. Vznešenější muži si hladce vyholují tváře, ale knír si nechávají narůst 
dlouhý, takže jim zakrývá ústa. Když jedí, visí jim knír do jídla; když pijí, protéká jím pivo jako vrší." 

 

VLASTNOSTI 



 
Diodóros líčí rovněž vlastnosti Keltů: "Je hrůza na ně pohledět. Hlas mají hluboký a hrubý. Když 

se sejdou, hovoří úsporně, v hádankách a narážkách. Ledacos vyjadřují přehnaně, přičemž sami sebe 
zveličují, druhé však snižují. Rádi vyhrožují, hovoří nadutě a vznosně. Jsou bystří a učenliví. " 

STRABÓN16 hovoří o Galech jako o "posedlých válkou, bojovných, odvážných a rychlých, 
někdy však až dětinsky naivních. Když je někdo vyprovokuje..., jsou hned hotovi k boji... Snaží-li se 
někdo s nimi domluvit po dobrém, dá se s nimi jednat, takže jsou přístupní i vzdělání a vědám... Díky 
prosté, suverénní povaze se snadno shlukují a rozhořčují se s těmi, jimž se stalo bezpráví..." (20) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Když se dostali do bezvýchodné situace, 
byli ochotni vyjednávat. VERCINGETORIX17, kníže Arvernů a vůdce poslední rozhodující bitvy 
spojených Galů proti CAESAROVI v roce 52 před Kr., nehnal své muže do zhouby, ale vydal sám sebe, 
když poznal, že Alesii nelze uhájit. 

 

ODĚV 

O oděvu nelze na základě archeologických nálezů mnoho říci, protože skoro všechny textilie se 
rozpadly. V Hochdorfu se zachoval klobouk z březové kůry, jehož tvar známe z plastik, a s ním pár 
kožených bot. Ale i zde nám přichází na pomoc DIODÓROS. Dozvídáme se od něj: "Jejich oděv je 
úžasný. Skládá se z barevného chitónu, který hýří všemi barvami, a kalhot, jimž říkají braka. Přes tento 
oděv nosí pruhovaný plášť sepnutý sponami, v zimě vlněné v létě ze slabší hladké pestře kostkované 
látky." Ženské haleny byly delší než mužské. V pasu je stahovaly koženými nebo kovovými opasky 
nebo opaskovými řetězy. I muži nosili pozlacené nebo postříbřené opasky a v římských dobách měli 
Galové na pláštích často kapuce. (21) 

Roucha se spínala železnými, bronzovými nebo zlatými a stříbrnými sponami, zdobenými 
fantastickými propletenými ornamenty. Mezi až k nerozluštění propletenými úponky náhle objevujeme 
do sebe vpletená těla zvířat nebo lidské hlavy. 

 

ŠPERKY 

O špercích píše Diodóros toto: "Hromadí množství zlata. Ke zdobení je nepotřebují toliko ženy, 
ale i muži. Kolem zápěstí a paží nosí kruhy, kolem krku silné, masivní zlaté řetězy a na prstech draho 



cenné prsteny..." Běžné byly i nánožníky ze zlata, bronzu, jantaru a jiných materiálů, především však 
torques, více či méně tuhý zlatý, stříbrný nebo bronzový nákrčník, který nosili pouze náčelníci a jejich 
manželky, po roce 350 před Kr. už jen muži. Torques lze vpředu roztáhnout, konce jsou bohatě 
umělecky zdobeny, často zvířecími hlavami. Stále více se stával symbolem mimořádné válečnické 
udatnosti, či dokonce božské hodnosti.18

 

VÝZBROJ 

Výzbroj se postupně měnila. V hrobech halštatského období se našly dlouhé železné meče, ty 
však později vytlačily krátké velitelské mečíky. Po roce 350 se objevily opět dlouhé, šavlovité meče. 
Měřily až 80 cm a nosily se na opasku v bohatě zdobených pochvách. Vedle byl zastrčen nůž, který se 
však používal převážně ke krájení masa. Měli praky, luky a kopí nebo oštěpy, krom toho vysoké dřevěné 
štíty s železnými puklicemi a okraji. Přilby byly zřejmě spíš pro ozdobu a pro ochranu v boji se příliš 
nehodily, neboť Keltové často bojovali nazí - jako řečtí olympijští zápasníci ve službě bohům. Jejich 
jediná kultovní "ochrana" spočívala v torquesu, který je připodobňoval bohům, a v opasku, na němž 
visel meč. Bili kolem sebe jako diví a nebáli se smrti. V tom se shodují všichni antičtí autoři. 

Boj zahajovalo a provázelo burácení trub; jednalo se o dlouhé trouby s ohnutým náustkem 
(carynx). Ozvučnice mívala tvar příšer pohlcujících lidi - symbolické vyjádření jejich mocného účinku. 
Tyto nástroje vydávaly hrubý, hlasitý zvuk, který útočníky rozohňoval a napadené uváděl v děs.19

Symboly panovnické moci jednotlivých kmenů, jako vepř, kůň, had, pták, se nosily na tyčích. 
(22) 

 
 
 
Meč keltského knížete z 
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Irská spona z Tary  
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SOCIÁLNÍ STRUKTURA 

Zde se budeme věnovat zvykům při stolování, protože ty nám zároveň umožní nahlédnout do 
společenské struktury. 

O hostině v hodovní síni v Taře, kde sídlil nejvyšší král Irska, se dovídáme následující:20 
Štítonoši na trojí zatroubení vnesli štíty svých pánů. Zasedací pořádek určovalo postavení. Potom po 
skupinách vcházeli králové. Nejvyšší král seděl uprostřed síně s tváří obrácenou k západu, král jižního 
Ulsteru napravo od něj, král jižního Munsteru nalevo a král východního Leinsteru naproti. Král 
západního Connachtu seděl za nejvyšším králem. Zasedací pořádek, podle kterého král "středu", tedy 
nejvyšší král, hledí na západ, může souviset s jeho vztahem k "Jinému světu", neboť tam se nacházejí 
jeho božští předkové (k tomu se vrátíme, až se budeme zabývat irskými mýty). 

Na jiných panovnických dvorech byl následující zasedací pořádek: sedělo se většinou v kruhu, 
uprostřed nejvznešenější host, vedle něj hostitel a potom ostatní podle postavení. Nejvznešenější 
dostával nejlepší kus masa, takzvané sousto hrdiny, kvůli němuž se podle pověstí svedl nejeden krvavý 
svár. 

Při jídle bard zpěvem oslavoval knížete a hrdinu, občas přednášel i obávané posměšné verše, jež 
měly kouzelnou moc: například dokázaly lakotného krále tak zostudit, že byl shledán nehodným svého 
úřadu a musel se jej vzdát. 

O jídle píše POSEIDÓNIOS21: Podávalo se množství masa, především vepřového, k němu málo 
chleba. Nápoje se přinášely v hliněných nebo stříbrných nádobách. Pilo se malými doušky, ale rychle za 
sebou, nikdy však ne víc než půl litru najednou. Bohatí pili víno a k velikému údivu jižanů je neředili. 
Střední stav pil pšeničné pivo s medem, široké masy obyčejné pivo (korma). Seděli na zemi na vlčích a 
psích kožešinách. Před sebou měli nízké stolky. Jídla a nápoje podávali otroci a otrokyně, kteří právě 
dosáhli věku pubescence. 

 

HUSTOTA OBYVATELSTVA 

O hustotě obyvatelstva si můžeme udělat představu jen stěží. V případě Galie lze podle údajů 
řeckého historika STRABÓNA vypočítat asi 20 obyvatel na kilometr čtvereční. To by při 600 000 km2, 
které Galie zaujímala na přelomu tisíciletí, odpovídalo asi dvanácti milionům obyvatel.22 Druh (24) 
osídlení se značně lišil podle krajiny a doby. Existovala výšinná sídliště, na nichž přebývala knížata, ale i 
jednotlivé dvorce. Teprve mnohem později se objevila oppida jako Alesia, Avienna nebo Manching u 
Ingolstadtu. Tato města římské doby přišla až později a byla budována pod středozemským vlivem, 
neboť keltské povaze byla jakákoli striktně centrální organizace zásadně cizí. 

Obyčejné domy byly z pletiva, omítnuté a utěsněné jílem anebo zděné nasucho; tuto techniku 
ještě donedávna znamenitě ovládali Irové. Existovaly kulaté i hranaté domy o půdorysu zhruba 3 x 5 
metrů. Zastřešeny byly slámou nebo kameny. 

 

TECHNIKA 

Vše nasvědčuje tomu, že Keltové byli technicky značně nadaní. To platí především o těžbě 
železné rudy a zpracování železa. Jejich štoly sahaly až do hloubky sta metrů. V tavicích pecích 
zpracovávali kov nejdříve na hřivny, se kterými buď dále obchodovali jako se surovinou, anebo je v 
kovárnách zpracovávali na meče, dýky, hroty oštěpů, koňské postroje a šperky. Ovládali i umění kalení 
železa na způsob ocele. Od 4. století před Kr. se železářská výroba provozovala už jako řemeslo a 



kovové předměty byly v dálkovém obchodu oblíbeným směnným zbožím. Vzkvétala rovněž umělecká 
řemesla. Keltové uměli leptat kov a ovládali techniku intarzie kovem, která sahá až do doby halštatské. 
V Bibracte bylo středisko emailérského umění a vyráběly se tam skvostné spony a jiné šperky. Kovářské 
řemeslo se těšilo velké vážnosti, svým postavením byli kováři takřka rovni knížatům. To však 
nesouviselo jen s jejich technickým umem, ale jak se ještě dozvíme dále, i s jejich magickými 
schopnostmi. 

Pro blahobyt knížat hrála významnou roli sůl. Mnohá místa, kde se sůl těží dodnes, jsou 
keltského původu, např. Schwabisch Hall, Hall v Tyrolsku, Hallein u Salcburku a Hallstatt. Existovala 
rozvětvená síť cest, po nichž se dopravovala nejen vzácná sůl, ale i hrnčÍřské zboží, železo a výrobky 
uměleckých řemesel. Ceněným importním artiklem bylo především víno z jižních zemí. V Římě se 
naopak velké oblibě těšily galské vlněné tkaniny a výrobky z kůže. Z Comwallu se už v době bronzové 
dovážel cín důležitý pro výrabu bronzu a k usnadnění mezinárodních platebních styků se od 3. století 
před Kr. razily keltské mince s dvojjazyčnými nápisy. 

Námořnímu obchodu s britskými ostrovy sloužily lodě z jádrového dřeva: měly ploché dno a 
vyvýšenou zadní palubu, vesla a kožené plachty.(25) Těmito galskými loděmi se dopravoval nejen cín, 
ale i velice oblíbený slín, používaný jako hnojivo. 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zemědělství bylo značně rozvinuté. Hnojilo se nejen zvířecími výkaly, ale i slínem a vápnem, 
které se míchaly s draslem. Keltové to však s minerálním hnojením tolik nepřeháněli, jak je dnes 
zvykem. Melioraci půdy prováděli jen každých deset až patnáct let, a přece Římané žasli nad jejich 
výnosy obilí. I radlice byl galský vynález. Měli i pluh na kolech (carruaca), který táhlo několik párů 
volů a jímž bylo možno obdělávat i těžkou a kamenitou půdu. Říman VARR023, jemuž za tato líčení 
vděčíme, popisuje dokonce žací stroj: na nízkém vozíku, tlačeném zvířetem, byly připevněny nože a 
odříznuté klasy padaly rovnou do vozíku. 

To platí pro pevninské Kelty. Na ostrovech, zejména v Irsku, převládalo pastevectví a 
kontinentální technika zde nehrála roli. 

 

VLASTNICKÉ VZTAHY 

Vlastnické vztahy se dost různily. Byla pole otevřená i ohraničená ploty. Otevřená pole patřila - v 
Galii - celé obci, oplocené pozemky náležely rodinám. V Irsku dlouho neexistovalo osobní vlastnictví 
půdy. Ani král neměl vlastní půdu, neboť Matka Země živila všechny, a tudíž nemohla být vlastnictvím 
jednotlivce. Navíc byl král s Matkou Zemí sezdán, jak o tom ještě budeme mluvit. 

 

MINCOVNICTVÍ 

Mincovnictví je hodno zvláštní pozornosti, neboť jeho výtvory jasně vyjadřují jinak tak těžko 
pochopitelnou keltskou povahu. První mince se v Galii razily koncem 5. a počátkem 4. století před Kr. 
Středo galským a severogalským kmenům posloužil za vzor zlatý statér makedonského krále Filipa II.24

Keltové skvěle ovládali kovolitectví. Občas věrně napodobovali některé vzory: na aversu vidíme 
hlavu a na reversu královský vůz s dvojspřežím nebo pegasa. Avšak tyto věrné nápodoby jsou výjimkou, 
neboť umělci brzy zacházeli s předlohami naprosto volně a často vytvářeli silně abstrahované nebo 
zdánlivě absurdní až monstrózní tvary. Vavřínový věnec (26) 



 
 
Na minci vidíme keltského bojovníka na voze, 

naznačeném pouze jedním kolem. Žene své spřežení přes brod. 
Zvíře připomínající chobotnici jako by napadalo koně a jezdce, 
asi jako když hrdinu Cúchulainna ohrožovala v brodu bohyně 
války Morrigú, která se mu v podobě úhoře ovinula kolem 
nohou a srazila ho do vody. 

 
 
 
 
 

 
nebo uspořádaná kadeř přecházejí například v rozmáchlé esovité linie. Obličej sestává už jen z jediného 
obrovského oka. Z koně zbývá náznak hřbetní linie a z běžících nohou abstraktní linie nebo body. Nad 
tímto koněm se jako "jezdec" vznáší izolovaná hlava. Kruhy a body jsou slunce a hvězdy, i měsíc má 
fantastickou tvář. 25

Na takových vyobrazeních je zřejmá dvojkolejnost keltského vědomí, jež dokázalo velice dobře 
zacházet s logickými a technickými fakty racionálního světa, ale zároveň byl pro ně stejně tak skutečný 
svět iracionálna. To, s čím se seznámíme v irských pověstech, nám bude neustále připomínat (27), jak 
jsou tito lidé doma stejně tak ve střízlivém "zde a nyní", jako i takřka bez znatelného přechodu - v 
"Jiném světě". 

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Skrovná svědectví výtvarného umění, která se nám dochovala, pocházejí až na několik výjimek z 
kontinentu. Připojené nápisy často poukazují na galské bohy v římském rouše. Keltský panteon nás 
skutečně staví před některé obtíže, neboť zvláště v oblasti římského vlivu byl zcela přetvořen. Krom 
těchto vyobrazení bohů existuje ještě několik stél z dřívější doby, které byly umístěny na mohylách. 

V jižní Francii se dochovala působivá ztvárnění lidožravých netvorů, která pravděpodobně 
zobrazují lidské oběti určitým bohům, jako např. "Tarasque" v Noves. Na portiku v Roquepertuse nejsou 
patrny pozůstatky kultu lebek, stejně tak na "têtes coupées" z Entremontu. 

Navíc existuje značný počet drobných plastik a reliéfů, často na předmětech denní potřeby, na 
konvicích, přezkách opasků, koňském postroji nebo mečích. Mečový tanec na opěradle lůžka knížete z 
Hochdorfu je obzvláště působivým příkladem raného keltského umění. Pozdější díla, jako tanečnice a 
tanečník z Neuvy-en-Sullias, ukazují keltský smysl pro postihnutí toho podstatného v pohybu. 
Mimořádným nálezem je stříbrný kotlík z Gundestrupu. Výjevy na něm lze dešifrovat jen částečně. 
Zobrazená božstva jsou napůl ženská, napůl mužská. (Uprostřed stojícím býkem a pruhem obrazů 
znázorňujících funkci kotle se budeme ještě zvlášť zabývat). (28) 

 
 



KELTŠTÍ BOHOVÉ 

Srovnáme-li zprávy antických autorů (především CAESARA a LUCANA) o galských bozích se 
jmény bohů ostrovních Keltů, upadneme snadno do zmatku, protože Římané se vždy snažili přirovnávat 
keltské bohy ke svým, anebo je s nimi dokonce spojovat. Vzhledem k tomu, že o těchto galskořímských 
bozích se pověsti nezmiňují, nebudeme si jich v této knize všímat.26

Zmíníme se pouze o některých jménech známých z kontinentu, neboť vlastnosti těchto bohů se 
objevují i v pověstech ostrovních Keltů a pojí se pak, třebaže pod jinými jmény, v zásadě k týmž 
božstvům.27 Než půjdeme dál, musím však předeslat, že u Keltů nenajdeme žádné teologické dogma. 

TARANIS 

Tento bůh je vládcem nebes. Jeho symbolem je slunce, žezlem blesk a průvodcem orel. Občas 
bývá zpodobňován jako kůň s lidskou hlavou. Lidstvo je podrobeno jeho svrchované vládě. Na 
Jupiterových gigantských sloupech v rýnsko-moselské oblasti je také ztvárněn jako jezdec s kopím a slu-
nečním kolem, přejíždějící obludu chaosu. V lidové víře pod něj spadá vedení války a kult předků. Ve 
svém temném aspektu vládne jako Dispater světu mrtvých. 

Někdy se jmenuje i Ogimos (Ogmios). Zobrazován bývá jako lysý stařec. Říman LUCANUS 
popisuje velkou fresku, kterou zjevně vytvořil řecký malíř na galskou zakázku: zobrazovala Ogimose, 
jak za sebou vleče množství lidí připoutaných za uši řetízky ze zlata a jantaru. Lidé ho následují s 
radostných výrazem ve tváři a on se k nim s úsměvem otáčí. Bůh nedrží řetízky v ruce, nýbrž má je 
připevněny ke špičce jazyka, názorný obraz toho, jak "lid" je "jazykem", slovy svého nejvyššího vládce, 
"spoután" a uchvácen a radostně jej následuje. Účinek jazyka je ještě patrnější, když (29) se podíváme na 
irskou formu tohoto boha. V Irsku se jmenuje Ogma. Ogma je sice silák, ale zároveň i vynálezce písma 
ogamu. Jako syn boha Eladana, jehož jméno znamená básnictví a vědu, je Ogma mocným učitelem 
moudrosti. Tím je smysl obrazu, jejž popsal Lucanus ještě zřejmější. 

K Taranisovi má blízko i irský Dagda, jenž jedním koncem kyje pobíjí nepřátele, a druhým zase 
oživuje své lidi. Dagda je současně pánem čarovného kotle a čarovné harfy. 

Oběti Taranisovi byly zaživa upalovány ve velkém proutěném koši. V dobách nouze mu jako 
Dispaterovi nebo Crom Cruachovi obětovali často hrůzná množství zvířecích nebo i lidských 
novorozenců, aby si tak vyprosili příznivé počasí a obnovili úrodnost země.28

 

TEUTATES 

Jeho jméno se odvozuje od "touto-tatis", což znamená "otec národa" nebo kmene. Teutates tedy 
není bůh kosmický jako Taranis, nýbrž má blíž k lidem; stará se o svůj kmen, tedy menší skupinu lidí. 
Jeho symbolem je především had s beraní hlavou. Může to vyjadřovat jeho působnost: napomáhá 
animální plodnosti (had) a vede svůj lid do války (beran). Kdo mu důvěřuje, ten zvítězí v boji a získá 
bohatou kořist.29 Byl uctíván na vrcholcích hor, například ve Vogézách na Dononu nebo na Puy-de-
Dome. Tam ho považovali za boha osudu a prozřetelnosti; nazýval se Adsmerius (od "smer" = osud, 
prozřetelnost).30

Oběti Teutatesovi čekala rovněž krutá smrt - utápěli je ve velkých kádích; zřejmě i zde se jednalo 
většinou o válečné zajatce. STRABÓN popisuje zvláštní způsob obětování: zajatců se ujaly šedovlasé 
ženy v bílých rouchách a s mečem v ruce. Potom je zavedly k měděnému kotli, který pojal asi 20 věder. 
O ten se opřel žebřík, na který ženy vystoupily. Zajatce jim podávali nahoru a ony jim nad kotlem 
prořízly hrdlo. Z krve, stékající do kotle, potom věštily. (STRABÓN tak sice píše o germánských 
Kimbrech, ti však byli tenkrát silně prostoupeni keltským živlem. U Germánů není tento zvyk jinak 



znám.) 
Teutatese uctívali i v Lyonu a zde splývá s irským Lugem, bohem, jenž stejně dobře zvládal 

veškerá umění a svému lidu napomohl ke konečnému vítězství nad zlým Balorem, králem temných 
Fomořanů (jak uvidíme v irských pověstech). Týž bůh se u Kymrů jmenuje Gwydyon. Gwedyd znamená 
"říkat". Gwydyon byl zajat v podsvětí, ale v žaláři se mu dostalo daru básnického umění. I Lug je bard 
stejně jako Gwydyon. Když dáme (30-31) 

 
 
 

Taranis, bůh s kolem slunce a osudu, jež vynáší hrdinu k vrcholu jeho slávy a se zapadajícím sluncem ho 
nechávat opět zmizet v podsvětí. 

 
 
(32) tato galská (Lug) a kymerská (Gwydyon) božstva do spojitosti s Teutatesem, je zřejmější, že 

Teutates byl bohem osudu, neboť síly osudu pocházejí vždy z podsvětí a představují moudrost 
zvláštního druhu. I Lug, bůh světla, je synem dcery temného Balora. 

 
ESUS A CERNUNNOS 

Tento bůh bývá zpodobňován s lístky jmelí. Má zřejmě nějakou spojitost se životem po smrti, o 
němž byli Keltové hluboce přesvědčeni. Souvisí i s bohatstvím válečné kořisti, jež zpravidla nesloužila 
k osobnímu obohacení, ale ukládala se v posvátných hájích a nikdo se jí nedotkl. 

Často jako by splýval s Cernunnosem, bohem jeleního paroží, kterého na kotlíku z Gundestrupu 
vidíme co by pána divoké zvěře. Jelen, tak vyprávějí irské mýty, vábí lovce do lesních houštin; často je 
bohem dávných časů, který člověka, je-li tomu přístupný učí starým moudrostem. 

Esus a Cernunnos jsou svou podstatou těžko pochopitelní. O významu jmelí v druidském kultu a 
o zřejmě sluneční symbolice jeleních parohů se v náznacích dozvídáme již z jeskynních maleb doby 
kamenné. V jeskyni "Les Trois Freres" v Dordogne byla nalezena řezba boha s jelení hlavou. Jméno 
Cernunnos znamená "ten, který má temeno jako jelen"31. 

Esus bývá často zobrazován jako dřevorubec se sekerou. To by nasvědčovalo tomu, že nějak 
souvisí se zúrodňováním země nebo že obstarává dřevo na oheň a jeho energii. Aby oheň hořel, musí 
zemřít strom a v tomto smyslu může také Esus, který je sám totožný se sekerou (eis), být pánem nad 
životem a smrtí: poráží stromy života lidí. 



Lidské oběti Esusovi byly buď rozčtvrceny, nebo oběšeny. Připomíná to věšení obětí 
germánskému bohu Ódinovi a "ohýbače sosen" Sínida z řecké báje o Théseovi, který své oběti 
přivazoval k vrcholkům dvou ohnutých sosen, potom vrcholky uvolnil, takže se vymrštily a 
přivázaného roztrhly.32

 

BELENUS 

Bůh zdraví a léčitelství se jmenuje Belenus, Grannus nebo Bormo, v irských mýtech se s ním 
setkáme jako s Dianem Céchtem. V kymerské oblasti se jmenuje Maponus nebo Mabon. Jeho jméno se 
odvozuje od mapos nebo maqos, což znamená mac, "syn". Mabon, syn Modronin, syn "Velké Matky", 
upomíná na prehistorický matriarchát, tedy na dobu, jejíž doznívání ještě silně ovlivňovalo keltské 
vědomí. (33) 

Antičtí autoři v něm viděli boha Apollóna, který přišel ze "země za severním větrem", z říše 
"Hyperborejců". 

 

ŽENSKÁ BOŽSTVA 

V galské oblasti nacházíme na četných reliéfech trojici matron, bohyň-matek. Jako typus ženství 
a představitelek plodnosti nemají žádné zvláštní jméno. Jejich moc je zdůrazněna trojností, v níž jsou 
skoro vždy zobrazovány. Sedí a na klíně mají dítě nebo koš s polními plody. 

U Irů je představuje Brigit (Birgit), "vznešená". Je to nejen bohyně léčivých pramenů, ohně 
(pocházejícího od slunce), řemesel, kovářství, básníků a lékařů a plodnosti, ale ještě spíše ztělesnění 
půdy, země Erinnu, Irska. Jako taková má mnoho jmen a vystupuje v mnoha podobách, z nichž 
nejznámější jsou "tři královny" země - Ériu, Banba a Fódla (srovnej str. 74), které společně ztělesňovaly 
Matku Irsko. 

Terra Mater má své kořeny v mladší době kamenné; často bývá zobrazována i jako paní zvířat, 
jak ji známe z jiných kultur například ze středozemní oblasti (Kréta). V této funkci ji vidíme i na kotlíku 
z Gundestrupu. 

Na galských a římských stélách se objevuje jako Rosmerta s rohem hojnosti nebo jako Eona, 
patronka jezdců a koní, jež má svůj původ v kymerské Rhiannon, "Rigantoně" neboli "velké královně" 
podsvětí, která jako jezdkyně na bělouši vábí své ctitele, a přece zůstává nedosažitelná. 

Úlohou této jediné, a přesto tolik diferencované bohyně se budeme ještě zevrubně zabývat v 
irokeltských mýtech. 

TROJJEDINÉ BOŽSTVO 

Na závěr přehledu keltského panteonu uveďme ještě triády, které se mohou vyskytovat jako tři 
matky, tři synové nebo tři bratři. Zvláště působivý je Triceps (Trojhlavec), hlava s třemi tvářemi. Toto 
trojhlavé božstvo známe pouze z plastik, jinak o něm nevíme nic. Jeho skulptury nacházíme v galské 
oblasti i na ostrovech.33 Tato trojnost lze vykládat jako výraz velikosti a všemohoucnosti34, ale můžeme v 
ní vidět i symbol "vševědoucnosti", tedy současné znalosti minulosti, přítomnosti i budoucnosti. (34) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cernunnos, 

bůh s parožím. Bůh 
lesního pomezí Jiného 
světa a pán zvěře. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Velká bohyně a její uctívatelé, kteří stejně jako ona 

mají torques, znamení královské hodnosti a božství. Jablko v 
ruce bohyně je symbolem plodnosti (stříbrný kotlík z 
Gundestrupu). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trojhlavý bůh 
z galsko-římské oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
Trojhlavý bůh 
z irokeltské oblasti 
 
 
 
 



DRUIDOVÉ 

(38)Keltští kněží se nazývali druidové. Dru znamená "silný', "intenzivní", wid je "poznání" a 
"vědění". Můžeme tedy druidy nazývat jako "velice moudré".35

O druidech je známo jen velice málo. Římané o nich pro jejich široké vzdělání a působivý zjev 
hovořili s velkou úctou. Vyskytují se ve všech bájích a svými věštbami a znalostí mytických tradic a na 
nich založeném právu ovlivňují veškeré lidské konání. 

Dělili se do sedmi hodnostních stupňů. Na nejvyšším stál ollam, který musel umět zpaměti 
nejméně tři sta padesát historických příběhů. 

Vzdělávání budoucích druidů probíhalo v několika stupních. Mezi žáky základního stupně patřila 
mládež z řad válečné aristokracie, jejíž vzdělání končilo, když se naučila nejdůležitější mytické a právní 
tradice. Tyto vědomosti byly nutné pro bojovníky jako vojevůdce a pro knížata při spravování 
každodenních záležitostí. CAESAR byl navíc toho názoru, že víra v nesmrtelnost duše podněcuje 
válečníky k větší statečnosti a k pohrdání smrtí.36

Pro kněžský úřad však byla nutná delší výuka a zasvěcení. Z čeho tato výuka konkrétně 
sestávala, víme jen ze skrovných náznaků Římanů, neboť druidové, jak známo, nesměli nic písemně 
zaznamenávat. 

Vyučovaly se astronomie, zeměpis, přírodopis, medicína a samozřejmě nauka o bozích a jejich 
působnosti, již bychom mohli nazvat teologií. Navíc druidové dovedli počítat čas. Rok dělili na 13 
lunárních měsíců po 28 dnech. K těmto 364 dnům roku se připočítával přestupný den; zbývající čtvrtden 
se nebral v potaz. K vědomostem druidů patřilo určování příznivých a nepříznivých dnů a výklad 
předzvěstí (omina). K dosažení všech těchto znalostí museli studovat až 20 let. Druidové měli vyšší 
společenské postavení než král. Na veřejných shromážděních nesměl nikdo promluvit dříve než druid a 
ve složitých právních otázkách příslušelo konečné rozhodnutí nejvyššímu druidovi. (39) 

Všichni druidové se každoročně scházeli na území Karnutů, zřejmě v kraji u Orléans, tehdejšího 
Cenaba, anebo ve svatyni na místě dnešního Chartres. Tam se radili o důležitých sporných otázkách 
celého národa a rozhodovali jej v pochybných případech se všichni podvolili výroku nejvyššího druida. 

Názor, že kněží jsou strážci a ochránci svatého vědění národa, kmene a rodiny pochází už z 
předkeltské doby. JULIUS CAESAR tvrdí, že nauka druidů má prý svůj původ v Británii a odtud byla 
přenesena do Galie. 

Existuje několik druidských hodností. Hned po ollamovi byl gutuator, "otec modlitby", který 
svolával věřící k oběti.37 Vates se říkalo obětujícímu knězi, který byl zároveň věštcem a prorokem. Úřad 
obětujícího kněze zastávaly často ženy. Přednášely své výroky ve verších, a tím se blížily básníkům a 
inspirovaným, kterým Irové říkali filidové. 

O obětech, k nimž druidové svolávali každý rok, zvláště při velkých svátcích roku, jsme se již 
zmínili. Velice důležitý byl navíc rituál řezání větévky jmelí, většinou z posvátného dubu. Druid vylezl 
na strom a jmelí odstřihl zlatými nůžkami nebo je odsekl zlatým srpem.38 Jmelí bylo zasvěceno Esusovi 
a Cernunnosovi, kteří měli zvláštní vztah k podsvětí. Větvemi jmelí se šlehali posedlí v naději, že těmito 
"košťaty na čarodějnice" vyženou démony.39

Možná lze z tohoto zvyku vyvodit, že když se zesnulý blížil k prahu podsvětí, jmelí z něj mohlo 
vyhnat i zlé duchy. Bůh Esus je zobrazován vždy s lístkem jmelí, krom toho ale i jako dřevorubec, jako 
ten, kdo ukončuje život stromu, který lze považovat za strom života. 

Bylo prokázáno, že jmelí má silné protinádorové účinky, to by nasvědčovalo uspořádávající, 
utvářející síle, o níž Keltové zřejmě věděli. V přeneseném smyslu jmelí zabraňovalo zániku člověka v 
nicotě, a tím bylo i zárukou pokračování života po smrti, a to nikoli v tělesné, nýbrž v duchovní podobě. 

Z druidského učení se nám dochovaly jen zlomky. Zůstalo utajeno a toto "tajemství" často 
podněcovalo mysl lidí ke spekulacím. O pozdější výklad se v 16. století pokusil LLEWLLYN SION z 
Glamorganu.40



Kolem jeho díla se rozpoutaly živé diskuse. Jeho odpůrci obsah zcela zavrhovali, jiní vyjadřovali 
naději, že v těchto tradicích se pro nás zachránily zbytky vědění dávných bardů. V zásadě však keltské 
povaze veškeré pevně dané teorie a dogmata odporovaly.41 LLEWLLYNOVY spisy zpravují v podstatě 
o tom, že existovala říše Annwvnj toto slovo znamená "bezedné místo".42 Je to podsvětí, v němž bylo 
původně obsaženo vše, jak (40) zárodek uspořádaného stvoření, tak chaos, který se nazýval Cythraw. 
Annwvn a Cythraw představují principy životní energie a ne-bytí. Místem, kde se odehrává zápas mezi 
kosmem a chaosem, je země a svět lidí, zvaný Abred. Zde se stýká pozemský hmatatelný prostor a "Jiný 
svět" duchů, naplňuje se tu lidský osud. 

Zůstaneme nyní jen při těchto náznacích druidského učení. Zapamatujme si, že vnější a vnitřní 
skutečnost "jiné dimenze" bytí se neustále prolínají. To je základním rysem všech keltských pověstí. 

  
 



DĚDICTVÍ DOBY KAMENNÉ A DOBY BRONZOVÉ 

(41) Na keltském území žili původně jiní lidé a existovaly jiné kultury, přesto se však svědectví 
megalitické kultury bez přestání spojují s Kelty a druidy. Je to tím, že Keltové stará kultovní místa 
převzali a pravděpodobně byli ještě obeznámeni s náboženstvím hvězd, jež bylo zřejmě živé ve všech 
kulturách doby kamenné. 

Víme, že poslední ledovce ustoupily z Irska teprve kolem roku 4000 před Kr. Zhruba v této 
době mohl být ostrov poprvé osídlen. Není však známo, odkud tito osadníci přišli. Možná pocházeli z 
onoho kulturního okruhu v oblasti středomořské pánve, například na Kykladách nebo na Maltě, kde už 
dávno existovala osobitá kultura kamenných staveb a primitivního opracovávání kamene. Četné 
kulturní nebo duchovní výdobytky se i dnes objevují současně na více místech, jakmile pro ně dozrál 
čas. 

Lidé doby kamenné vztyčovali obrovské kamenné bloky, které čněly k nebi jako osamělé 
monolity, nebo byly uspořádány ve skupinách podle světových stran: v bretaňském Carnaku stojí v 
dlouhých řadách, ve Stonehenge jsou umístěny do kruhu. I v Irsku najdeme kamenné kruhy s menhirem 
nebo hrobem uprostřed, anebo bez nich. Nacházíme dolmenové hroby ve tvaru stolu a chodbové hroby 
s vnějším dvorem nebo bez něj. Těm prvním se říká dvorové hroby; mají před vchodem většinou 
oválné, kameny obehnané místo, na němž se zřejmě prováděly sakrální úkony oběti nebo kultovní 
tance. Existují však i mohyly, v nichž byly zjevně pochovávány zvlášť vysoce postavené osoby. 

 

NEWGRANGE 

 
Newgrange, cca 3000 před Kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento tumulus se nachází poblíž Dublinu.43 Kolem pahorku stojí velké kameny s levotočivými a 
pravotočivými spirálami. Tyto spirály můžeme považovat za symboly dráhy slunce - stoupajícího v 
první polovině roku, (42) anebo klesajícího ve druhé polovině roku - či dne a noci. Spirála však může 
rovněž být - a nijak to neodporuje prvnímu výkladu - i symbolem odvěkého ženského cyklu. Velká 
bohyně ze sebe vydává plody, zajišťuje jejich vývoj a růst a po involuci stáří ve smrt je opět pojímá do 
sebe. Člověk a slunce patří k sobě a prožívají podobný běh osudu. 

V pozdějších egyptských hrobech je tento proces znázorněn ještě konkrétněji a ozřejměn texty. 
Raná ztvárnění z doby kamenné jsou však abstraktní a němá. 

Vchod do Newgrange je orientován na jihovýchod; do hrobky může člověk vstoupit takřka 
vzpřímeně. Dlouhá, úzká, trochu zakřivená chodba nás přivádí do potemnělé vnitřní části. Rytiny v 
kamenech by bez umělého osvětlení nebylo vidět. Nakonec dojdeme do sálu ve tvaru kříže z hrubě 
opracovaných kamenů. V každém ze tří ramen jsou mělké kamenné mísy. Uprostřed kříže stávala 



obzvláště velká mísa, která obsahovala zbytky pohřbu žehem. Dnes bývá odstavena na jinou mísu. 
Nad vchodem do tumulu je úzký otvor. Zpravidla jím dovnitř nevniká žádné světlo. Pouze jednou 

do roka, za zimního slunovratu, se zde děje (43) něco, co na těch několik málo lidí, kteří to smějí zažít, 
silně zapůsobí. V tu dobu se hlavní mísa postaví znovu na své původní místo. A zhruba pět dní kolem 
zimního slunovratu, mezi 18. a 22. prosincem, vnikají otvorem do hrobky paprsky vycházejícího slunce, 
a to tak, že paprsek po dobu asi 15 minut dopadá na tuto mísu a zvolna putuje od jednoho jejího okraje k 
druhému. Potom zavládne opět tma tmoucí. 

Řada svědků se tento jev pokusila vyfotografovat - ale žádný snímek neumožní představit si to, 
co se zde na několik okamžiků ukáže jako symbol. To lze zažít, jen když je člověk uvnitř. 

V irských horách jsou i další, dosud nedotčené hrobky. I ty mají otvory pro sluneční paprsek 
probouzející nový život. Tato místa jsou svědky předkeltské doby, o nichž se pověsti zmiňují jen zřídka. 

 
 



LIDOVÉ ZVYKY 
 
(44) V lidových zvycích krajů, které jsou dodnes keltské, se setkáme s mnoha pozůstatky starého 

předkeltského kultu slunce, jako například na poutním místě v Bally-Voumy na jihozápadě Irska 
(hrabství Cork), kde probíhají poutě ke svaté Gobinu. Cesty jsou přesně předepsány: všechny vedou ve 
směru hodinových ručiček, tedy opět ve směru dráhy slunce, kolem posvátných center, kolem hrobu 
světice, její modlitebny, cely, místa, kde zemřela nebo kde zázračně léčila. Dodnes je tu uctíván 
posvátný pramen a nedaleko něj leží v poli vyschlá vyzděná studna, v níž byl objeven kamenný reliéf. Je 
na něm kruh, který ve směru dráhy slunce obchází muž s poutnickou holí. 

HANS HARTMANN v knize Kult mrtvých v Irsku (Der Totenkult in Irland)44 popsal 
pozoruhodné příklady dodnes živého kultu slunce v Irsku. Tento kult má částečnou, pro nás zpočátku 
překvapivou spojitost s vodou. HARTMANN mimo jiné popisuje jistý zvyk, který vrcholí v předvečer 
prvního máje, svátku Beltene. Stejný zvyk se však dnes pod rouškou křesťanského náboženství 
praktikuje o Velikonocích, o svátku zmrtvýchvstání Ježíše Krista. "Ví" se, že vycházející slunce 1. 
května nebo o velikonoční neděli asi 10 minut tančí radostí. Kdo to chce zažít, musí v předvečer vyrazit 
do hor. Když krátký tanec skončí, slunce se promění v ohnivou kouli. Totéž zažijeme, když se 
vypravíme k nějakému prameni nebo jezeru a sledujeme, jak slunce tančí po hladině. V nejhorším si lze 
prostě postavit před dům káď s vodou. Večer 1. května se pak v prameni uhasí žhavé oharky, přičemž 
oheň tu symbolizuje slunce. Je to kult plodnosti, který se odráží i v našem zvyku svěcení velikonoční 
svíčky vodou z křtitelnice. 

Nemanželským dětem se v Irsku říká paístí gréine, tedy děti slunce. Byly zplozeny slunečním 
paprskem. Po těchto příkladech se nelze divit tomu, jak snadné bylo pro Iry přijmout křesťanský příběh, 
například o početí J ežíše Krista Duchem svatým. 

(45) Sluncem oplodněná voda má přirozeně i zvláštní léčivou moc. Proto lidé před východem 
slunce přicházejí k prameni a obcházejí jej ve směru sluneční dráhy, a jakmile slunce započne svůj tanec 
ve vodě, vstoupí do ní. Takto se člověk podílí na léčivé síly archetypu, na sňatku slunce a vody. Ze 
stejného důvodu se o velikonočním jitru nabírá ze studánky "velikonoční voda" (anebo májová voda), 
která pak zůstává stále čerstvá. Když někdo onemocní, dá si tři rituální doušky anebo se takto při zvlášť 
slavnostních příležitostech napije celá rodina. 

Existuje ještě řada dalších stop starého kultu slunce45, například zvyk dvanáctkrát obejít oheň při 
letním slunovratu; tuto kultovní pouť vykonávají ženy, zatímco muži setrvávají v nábožném tichu. 
Prožívají kultovní oplodnění žen. Podobný význam má popis svátku boha Crom Cruacha, temného 
aspektu galského Taranise. Je zároveň bohem mrtvých i plodnosti, tedy slunce v jeho noční podobě. Na 
počest tohoto Crom Cruacha se vztyčoval zlatem zdobený monolit a kolem něj dvanáct dalších kamenů; 
obětovali se mu prvorozenci stáda a první plody polí. 

Zprávy o takovýchto zvycích osvětlují jasně smysl dávného vztyčování kamenů. Mají 
předindoevropský astronomický původ. Lunární kalendář se svými 13 x 28 dny pochází z matriarchální 
doby, která se řídila cyklem ženské plodnosti. 

Další zvyk, který HARTMANN popisuje, je cesta pohřebního průvodu kolem hřbitova, 
samozřejmě i zde ve směru dráhy slunce, a ukládání nebožtíka tak, aby jeho pohled směřoval na východ 
nebo jihovýchod, tedy k říši nově vycházejícího světla a života, jak jsme viděli v Newgrange. Takto je 
umírající situován už na smrtelném loži. 

V jiných verzích se Cromovi říká Donn. Ukazuje se nám v podobě jezdce na bělouši, což vrhá 
překvapivé světlo na koňské dostihy, které se v Irsku a Anglii těší až náruživé oblibě. Takovéto dostihy 
se totiž v Irsku konaly při pohřbech. Pohřební průvod - například v Gaoth Dobhairu (hrabství Dometal) - 
kráčí odměřeným krokem k potoku. Odtud startují dostihy ke hřbitovní zdi, jichž se účastní nebožtíkův 
kůň a měl by pokud možno vyhrát, neboť vítěz je v družině hned za jezdcem na bělouši, který míří 
přímo do nebe! K Donnovi se vázal i kult býka, ale o něm pojednáme až v souvislosti s Cúchulainnovým 
cyklem. 



Zatím jsme se zabývali kosmickou nebo přírodní silou, která se projevovala ve slunci a Irové jí 
říkali "grían". U Galů se gramatický rod slunce pohyboval střídavě mezi granno (maskulinum) a 
grannas (femininum), a to zcela bez jakéhokoli zjevného systému. Projevuje se to i v oslovení slunce 
(46) - "můj otec a má matka". U Keltů nebylo ještě sporu ohledně mužských nebo ženských vlastností 
jejich boha, oba aspekty se v něm spojovaly. 

Bůh Lug je bůh světla a slunce posledního keltského vývojového stupně; považuje se i za 
vynálezce míče. Patří k májovým zvykům, že o prvním májovém jitru chlapci a dívky porazí velký strom 
a ozdobí jej pestrými stuhami. Doprostřed stromu připevní zlatý míč. S tímto stromem, případně pouze 
větví, se obcházejí všechny domy, kde za poslední rok přibyli nějací novomanželé. Tam mladá paní 
přidá další míč. Občas se míč nasadí na dlouhou tyč a mládež kolem něj tančí na louce. Míč se potom z 
tyče sejme a začíná divoká hra s pálkou, jejímž cílem je odpálit míč co nejvýše. (I fajáčtí mladíci v 
HOMÉROVĚ Odysseji se snaží vyhodit míč co nejvýš k oblakům.) 

Míčové hry, jaké se v Irsku hrály patrně na počest boha Luga, se na některých místech v 
Normandii hrají s podobným zápalem jako dnešní fotbal. 

Velikonoční míčová hra byla zřejmě hra se sluneční koulí, kterou kněží v Chartres i jiných 
katedrálách celebrovali na vyznačených cestách labyrintu, sYmbol Krista-slunce, jež zašlo v zimní noci 
a nyní opět vzchází. Nevíme přesně, z čeho Keltové míče vyráběli. Známe stříbrný míč, s nímž si hrával 
mladý Cúchulainn, ale mohly existovat míče i bronzové, železné nebo kamenné. V pohádkách bratří 
Grimmů se hovoří o zlatém míči princeznině (,,O králi žabákovi") nebo princově ("Železný Jan"). 

Byly však i míče jiného druhu, u nichž zprvu jen těžko vidíme souvislost se zlatou sluneční 
koulí nebo jiným nebeským tělesem: z radosti nad vyhranou bitvou se často hrávalo s hlavami 
poražených nepřátel. Poněkud "uhlazenější" variantou hlavy coby míče byla koule uhnětená z mozku46: 
Když kdysi Conall Cernach usmrtil svého nepřítele Mesgegru a podle zvyku mu uťal hlavu, nařídil 
vozataji, aby ji vzal s sebou. Musela to asi být hodně velká hlava, protože chlapík si stěžoval, jak je 
těžká. Na to Conall pravil: "Tak z ní vyndej mozek. Nasekej ho mečem, přidej do něj vápno a uhněť z 
něj kouli." A ve zprávě o smrti proslulého krále Conchobara, který žil na přelomu našeho věku, se 
praví: "Za oněch časů bylo u lidí z Ulsteru zvykem, že každému hrdinovi, kterého zabili v souboji, 
vyňali mozek, smíchali ho s vápnem a uhnětli z něj tvrdé koule. Když se pak chvástali svými činy, 
chlubili se těmito koulemi. "47 Jeden z nepřátel krále Conchobara, jistý Ket, se nachomýtl k tomu, jak si 
muži hráli s již zmíněným míčem z Mesgegrova mozku. Popadl ho a mrštil jím po králi Conchobarovi, 
kterému se vrazil ze dvou třetin do hlavy, a král po dlouhém churavění zemřel. 
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KULT HLAVY 
 
 

(49) Kult hlavy měl v celém keltském prostředí velký význam. Jak jsme se již zmínili, bylo 
všeobecným zvykem setnout poraženému nepříteli hlavu a odvézt si ji na hrušce sedla. 

DIODÓROS Sicilský píše: "Usekávají padlým nepřátelům hlavy a zavěšují je koním na hřívu... 
a nakonec tu nejlepší kořist si doma přitloukají na zeď... Hlavy zvláště proslulých nepřátel balzamují 
cedrovým olejem a uchovávají je v truhle. Ukazují je hostům..."48

V galském Roquepertuse (u Marseille) byly ve sloupovém průčelí výklenky, do nichž se 
ukládaly uťaté hlavy. Têtes coupées jsou velice oblíbeným motivem v keltské skulptuře a omamentice; 
hlavy na sochách a bustách vnímáme často jako nepřiměřeně velké. Lebky nepřátel se nepoužívaly jen 
jako nádoby na pití, ale často se uchovávaly jako talismany nebo se jimi zdobily válečné vozy. 
MOREAU říká, že hlava symbolizuje člověka. Možná by bylo přesnější říct, že hlava symbolizuje to, co 
je na člověku nejpodstatnější. Z výrazu obličeje promlouvá duše nejzřetelněji a za čelem se obvykle 
předpokládá sídlo vědomí. HANS HARTMANN uvádí jako příklad jeden irský pohřební zvyk, který 



ještě více demonstruje význam hlavy: Když se rakev se zesnulým veze na voze, je to velice nebezpečné, 
protože nebožtíkova hlava se ocitá nad žijícími. Ohrožuje to životní sílu lidí, kteří zesnulého 
doprovázejí, a kůň táhnoucí vůz, by ztratil vůli k životu a byl by k ničemu. Tomuto zlu se odpomáhá 
tak, že se do čela rakve posadí jedna nebo tři ženy. A tak je život nad smrtí a v podobě ženské plodnosti 
je toto opatření zjevně mnohem účinnější, než kdyby tam seděli muži. HARTMANN dále píše, že u 
mnoha mimo evropských primitivních národů nesmí při sezení nikdo převyšovat náčelníka, neboť to 
škodí maně, soustředěné v jeho hlavě. 

Hlava je tedy sídlem síly, jež se projevuje ve všem, co člověk vyzařuje, v duševní vitalitě, jež 
zase spočívá ve fyzické životní síle a zároveň má (50) spojení s božským uspořádáním světa. V 
keltském kultu hlavy, který můžeme považovat takřka za "hlavní fosilii" jejich kultury, jde právě o tuto 
moc. 

Kdyby vítězi záleželo pouze na fyzické plodivé životní síle nepřítele, pak by stačilo odříznout 
mu pohlavní úd. To však vítěz nechce, neboť touží po moci hlavy, a když nemůže sebrat celou hlavu, 
spokojí se s mozkem. Hlava a mozek představují lidský podíl na solámích silách, světle, vědomí a 
duševní plodné síle.49

Po tom všem už nás nepřekvapí, co se z keltských pověstí dozvídáme o schopnostech uťatých 
hlav. V souladu s ambivalentností keltské povahy svědčí tyto zprávy jak o brutální věcnosti, tak o 
znalosti nějaké vysoké duchovní symboliky. V jedné epizodě cyklu o Finnovi vyslechne dvorní šašek 
Lomna všechny hanebnosti, jež spáchala Finnova milenka. Aby nemohl nic prozradit, urazí mu Finnův 
sok hlavu. Podle tehdejšího zvyku je Lomnova hlava naražena na tyč a opřena o zeď domu. Odtud 
komentuje vše, co se děje a stalo, dokud Finn nezkrátí právě tak o hlavu i svého rivala. 

Uveďme jiný příklad z kymerských pověstí z Walesu, příběh o Branově hlavě: Bran, dávný král 
Anglie, měl půvabnou sestru jménem Branwen. Irský král Matholwch přeplul moře, aby ji získal za 
ženu. U zavřela se smlouva a zdálo se, že všechno probíhá jaksepatří. Tu Branův svárlivý nevlastní bratr 
Evnyssyen spáchal strašlivý čin - zmrzačil a zohavil Irovy koně. Protože podle dávného práva ručí celá 
rodina i za svého nejhanebnějšího člena, Velšané koně okamžitě nahradili, a navíc darovali Irovi kou-
zelný kotel, který se kdysi dostal do Walesu z Irska. Kotel měl tu moc, že když se do něj večer hodili 
padlí bojovníci a přes noc se vařili, následujícího jitra byli opět schopní boje. Byli však němí. Přešli 
tedy do jiné dimenze života. 

Iry tyto dary zdánlivě usmířily a odpluli s nevěstou Branwen. Ale hněv, rozdmýchaný onou 
urážkou, doutnal dál. Když Branwen porodila syna a poslala ho na výchovu do Walesu, Irové ji sesadili 
z trůnu. Hanebně s ní nakládali a nechali ji sloužit v kuchyni. Branwen si však ochočila, napsala 
bratrovi dopis, zavěsila jej ptáku kolem krku a poslala ho za Branem. 

Velšané se vypravili do Irska, aby Branwen osvobodili a pomstili, ale nemohli nad Iry zvítězit, 
protože Irové si ustavičně oživovali mrtvé v kotli. Velšané tak utrpěli velké ztráty a z jejich velkého 
vojska zbylo jen sedm mužů. Tu Evnyssyena, původce všeho zla, přepadla lítost. Lehl si pod padlé Iry a 
byl s nimi vhozen do kotle. V kotli napnul všechny síly a roztáhl se tak, až kotel pukl, a byl tudíž k 
nepotřebě. Jemu z té námahy puklo srdce.50 Bran nad Iry konečně zvítězil. Osvobodil Branwen a se 
zbylými (51) druhy se vydal na zpáteční cestu. V boji ho však zasáhli do nohy otráveným oštěpem. 
Rána se nedala vyléčit a on byl druhům při cestě na obtíž. A tak jim přikázal, aby mu usekli hlavu. 
Pravil: "Vezměte mou hlavu a doneste ji do Londýna na Bílý kopec a tam ji pochovejte tváří k Francii... 
Máhlava vám bude při cestě dobrým společníkem..." Tak se i stalo. "Branova hlava jim byla stejně 
příjemným druhem, jako když byl Bran živ..." Nakonec ji pohřbili na Bílém kopci v Londýně, kde jeho 
hrob skýtal mocnou ochranu proti všem nepřátelům. 

Z tohoto příběhu obzvlášť jasně vyplývá, jaký měla hlava pro Kelty význam. Branova hlava, 
symbolizující tradice předků, putovala s těmi, co přežili, "stoletou" cestou domů a poskytovala 
magickou ochranu jim i místu, kde ji pohřbili. 

V této souvislosti je třeba se zmínit o Ódinovi a Mímiovi z germánských ság. Mírni byl bůh z 



předgermánských časů, a bylo důležité, aby moudrost minulosti přešla do přítomnosti*. (52) 
 

VLÁDA TERRA MATER 

Dospíváme nyní k druhé polovině předkeltského dědictví v Irsku k matriarchátu. K tomuto 
tématu se přiblížíme nejdříve několika pověstmi. 

O MAŠE S RUDÝMI COPY 

Keltsky se tato královna Uladu (Ulsteru) jmenuje Macha Mongruadh, tedy "ta s rudými copy". 
Jméno "Macha" se odvozuje od indoevropského kořene magh, "bojovat". Je tedy jednou z četných žen 
válečnic v keltské a předkeltské kulturní oblasti. Vypráví se toto: 

Byli jednou tři králové z Uladu a ti se dohodli, že se budou střídat ve vládě; každý měl panovat 
sedm let a pak uvolnit místo dalšímu. První se jmenoval Aed Ruad ("Rudý oheň"). Utopil se ještě za své 
vlády ve vodopádu a zanechal po sobě jedinou dceru, totiž zrzavou a bojovnou Machu. Ta oběma 
králům oznámila, že teď patří vláda jí. Pustila se s nimi do boje a vyhrála. Druhý král, který měl po ní 
nastoupit na trůn, se jmenoval Ditorba ("Zbytečný"!). Buď zemřel přirozenou smrtí, anebo mu 
napomohla Macha. Každopádně zbyl už jen jeden, a to Cimbaeth ("Stříbrný oheň"), kterého Macha s 
rudými copy pojala za muže. Proti neoblíbené příbuzné však povstalo pět synů zesnulého Ditorby. 
Porazila je a poslala do vyhnanství - matriarchální princip ještě přemohl mužskou vládu. 

Ditorbovi synové se protloukali v lesích Connachtu. Neměli příliš pěkná jména: Beath, 
"Prostoduchý", Bras, "Tlustý", "Neotesaný', Betach, "Zlý", Uallach, "Zpupný', a Borbcass, "Hlupák, 
který naletěl". 

Pět bratrů, synů Ditorby, na něhož se nedostalo, sedí jednou večer v lese, opékají si kance a radí 
se, jak se zbavit nepohodlné královny Machy. Tu z houští vystoupí malomocná žebračka. Prosí je o 
něco k snědku a o svolení, aby se směla ohřát u ohně. Bratři jsou zpočátku nedůvěřiví. Ale když se 
skromná stařenka zmíní, že přichází přímo z Uladu, pro budí jejich (53) zvědavost. Zeptají se, jak se 
tam žije pod vládou Machy. Mezitím hází žebračka po mladících očima a svádí je. Uallach, Zpupný, se 
jí začne nestydatě dvořit jako první. Stařena chvíli váhá a pak se s ním vytratí do tmy. Po chvíli se vrátí 
sama a vysmívá se Uallachovi, že se teď stydí vrátit k bratrům, protože se miloval s malomocnou. 
Nabídne se, že jednoho z nich zavede na místo, kde Uallacha zanechala, třeba mu bratr pomůže! Ale ani 
Bras, Tlustý, se už nevrátí. Stařena pak u ohně vypráví, že ji s kletbami poslal pryč. Prý si bratra najde 
sám. Nyní ožije Borbcass, Hlupák, a chce ji přinutit, aby mu ukázala, kde bratři jsou. Na odchodu 
řekne, že zavolá, když bude potřebovat pomoc. Z nočního lesa se brzy ozve volání o pomoc a vyrazí 
čtvrtý, Betach. Beath u ohně osaměl a malomocná se ukáže znovu. Namluví mu, že ji pro něj poslali 
jeho bratři, a prostoduchý s ní jde. 

Když se rozední, pět bratrů sedí v kruhu, připoutáno ke stromům. Uprostřed stojí stařena a 
vysmívá se jim, jak je jednoho po druhém přemohla. V potoce si smyje nalepené strupy a potom stojí 
před mladíky jako překrásná mladá Víla. Je to sama Macha. Nabídne jim milost a mlčenlivost, když jí 
odpřisáhnou věrnost. Mladíkům je ke cti, že přísahu odmítnou: radši ať je zaživa sežere divá zvěř, než 
aby se podrobili! Nato Macha synovce spoutá jednoho k druhému a žene je před sebou do Uladu. Tam 
je dá ostříhat dohola a jako otroci jí musí zbudovat královský hrad, jehož obvod si sama vytyčí. 

Dříve bývalo často zvykem, že obvod nových sídlišť nebo knížecích sídel určovaly ženy. Jméno 
dával druid. Macha k vymezení pozemku použila svou sponu. Eo znamená "spona", main "krk". Takový 

                                                 
*  V Eddě Vanové useknou Mímimu hlavu a pošlou ji Ásům. "Ódin hlavu vzal, pomazal ji bylinami, aby nezetlela, a zaříkáním 
jí přičaroval takovou moc, že s ním mohla promlouvat a prozradila mu mnohá tajemství..." (Snorri Sturluson, Edda. Sága o 
Ynglinzích, přel. H. Kadlečková, Odeon, Praha 1988) (Pozn. překl.) 



je podle jedné verze původ jména ulsterského královského hradu: Emain Macha. 
 

FINN 

Finn, hrdina jihoirského cyklu, se při lovu dostal do jeskyně čarodějnic dávného světa. Byly to 
šeredné dcery krále elfů ze sídu Cesh Corran.51 V tomto příběhu se nejen Finn, nýbrž celá Fianna 
dostane do moci "čarodějnic", které by všechny muže pobily, kdyby se v poslední minutě neobjevil 
zachránce (tento příběh si probereme podrobněji ve třetí části). 
 

RHIANNON 

Třetí příběh o moci ženství jasně ukazuje, co se tím v keltském prostředí míní.52 Rhiannon je 
kněžna říše elfů v Dyvedu (jižníWales). Jako jezdkyně na bělouši vábí svého budoucího chotě Pwylla 
do své říše, aby jí pomohl (54) proti nemilému zásvětnímu sousedu. Vychází z ní velké kouzlo, ale 
nikdo ji nedohoní, i kdyby měl toho nejrychlejšího koně na světě. Později jako královna Dyvedu 
přivede na svět syna Pryderiho. Tento Pryderi patří k sedmi druhům Branovým, kteří se po válce s 
Irskem vrátili do Walesu. Jejich vůdcem byl po Branově smrti Manawyddan. Pryderi sezdal svou matku 
Rhiannon s Manawyddanem, který pak mohl převzít vládu nad zemí. 

Vláda nad zemí se tedy váže na spojení s prastarou, přesto však věčně mladou ženou, která zde 
byla odedávna a bude zde věčně. Pochází z nějakého "jiného světa", jenž je však neustále přítomen a 
který je v Irsku připisován božskému národu, jenž obýval zemi před nynějšími lidmi, ale pak přesídlil 
do sídů, pahorků víl. Z této vrstvy, o které uslyšíme ještě víc, pochází irská Terra Mater, Matka Země, 
která vystupuje v mnoha podobách a s níž se musí spojit každý král, aby mohl požehnaně, tedy 
legitimně, vládnout.53 Kdo se její moci vzepře, k tomu se chová nepřátelsky; kdo se s ní spojí, tomu 
přináší požehnání a zdar. 
 

MACHA A SEDLÁK54

Zámožnému ulsterskému sedlákovi Crunniukovi (Crunnchu) zemřela manželka. Tu do světnice 
tiše vstoupila půvabná žena a rozdělala oheň, jako by tu byla doma odjakživa. Sedlák ji pln úžasu 
sledoval a nakonec se zeptal: "Kdo jsi?" "Neptej se mě po jméně, Crunniuku," řekla, "neboť kdybych ti 
je řekla, musela bych tvůj dům opět opustit. Já ti však chci pomoci v tvé nouzi." Crunniuc s ní tedy žil a 
všechno nechal, ať je po jejím a všemu, dobytku, polím a hospodářství se dařilo jako nikdy předtím. 

Tu nastal čas velkého výročního shromáždění v Ulsteru. Žena byla v pokročilém stupni 
těhotenství a nechtěla s ním jít. Kladla mu na srdce, aby o ní nemluvil. Ale když při velkých dostizích 
zvítězilo královo spřežení a všichni je obdivovali, začal se sedlák vychloubat svou ženou: že prýumí 
běhat rychleji než královi koně. To byla urážka. Král dal Crunniuka uvěznit a vyhrožoval mu popravou, 
pokud jeho žena nedokáže to, co tvrdil. Násilím Machu přivedli a marně je prosila, aby se závodem 
počkali, dokud neporodí. Král ji navíc nutil, aby prozradila své jméno. Navzdory svému stavu nad 
královými koni zvítězila. Potom se zhroutila a přivedla na svět dvojčata, chlapečka a děvčátko. 
Ulsterské muže pro jejich bezohlednost proklela: pokaždé když svou sílu budou potřebovat nejvíce, 
devět dní proleží, neschopni boje a slabí a bezbranní jako žena v (55) šestinedělí.55 Tato kletba měla 
ulsterské muže stíhat po devět generací. Slavnostní louka Ulsteru se od té doby jmenuje Emain Macha; 
zde to znamená "Mašina dvojčata" (z irského emain, "dvojčata").56 Potom Macha zmizela. 

Ať jde o království či hospodářství, blaho člověka závisí na úctě k Matce Země a na svazku s ní. 
To si nyní ukážeme na královských pověstech. (56) 



KRÁLOVSKÉ POVĚSTI A KRÁLOVSKÝ RITUS 

Pověst O synech krále Dáireho Doimthecha líčí, kterak jednoho dne synové sedí u ohně a dělí se 
o svůj úlovek. Tu se objeví odporná čarodějnice a vyhrožuje jim, že všechny sežere, pokud s ní jeden z 
nich nestráví noc. Lugaid je ochoten se za bratry obětovat a odevzdá se ve tmě svému osudu. 

Stařena se však promění v půvabnou dívku a praví: "Se mnou spí nejvyšší králové. Jsem vláda 
nad Irskem." Předpoví Lugaidovi syna, s nímž prý bude rovněž spát. 

Podobný příběh se vypráví o Niallu Nógiallachovi. Je na lovu se svými čtyřmi nevlastními 
bratry a u pramene si chtějí nabrat vody. Tam však sedí stará čarodějnice a za napití požaduje polibek. 
První bratr, Fiachna, se dá zděšeně na útěk, stejně tak Ailill a Fergus. Nejstarší z nevlastních bratří 
Brian se přemůže a letmo čarodějnici políbí, za což mu předpoví "letmou návštěvu v Taře" (tj. že 
usedne na trůn nejvyššího krále pouze na krátký čas). Nakonec se vzchopí Niall. Pln odporu zavře oči, 
vezme stařenu do náruče a vtiskne jí pořádný, srdečný polibek. Když oči otevře, spatří tu nejkrásnější 
dívku na světě, která ho vybízí, aby se co nejrychleji odebral k volbě krále. Prastará vláda matky se 
obnovuje i zde, jakmile se s ní spojí skutečný král.57

Poslední příklad tohoto druhu vypadá zdánlivě docela jinak. GlRALDUS CAMBRENSIS 
(dvorní kaplan anglického krále Jindřicha II., 1147-1223)58 líčí v díle Topographia Hibernica II, 25, 
následující ritus: "Na nejsevernějším okraji Ulsteru, jmenovitě v Kenelcunill, žijí lidé, kteří si volí krále 
barbarským a nanejvýš zavrženíhodným způsobem. Všichni obyvatelé té země se shromáždí na jednom 
místě, doprostřed přivedou bílé hovado [míněna bílá klisna], s nímž před zraky všech zvířecky obcuje a 
ukazuje, že je také zvěř, ten, kdo nebyl určen, aby se stal panovníkem, ale zvířetem, ne králem, ale 
vyvrhelem. Pak hovado zabijí, rozbourají, uvaří a v téže vodě přichystají koupel pro krále. Ten si do ní 
sedne, přinesou mu (57) maso a on spolu se svými lidmi kolem žere. Z vývaru, ve kterém se koupe, 
pije, ne z nějaké nádoby nebo ruky, ale přímo srká kolem sebe. Tento neřád potvrdí jeho královskou a 
panovnickou moc."†

Král se posvátným sňatkem spojil s bílou klisnou, v koupeli se symbolicky ponořil do lůna Terra 
Mater a v kultovním pokrmu přijal její substanci. Namísto Matky Země v lidské podobě zde vystupuje 
bílá klisna a odtud už není daleko k velšské jezdkyni na bílém koni Rhiannon. 

V souvislosti s bílým koněm si můžeme vzpomenout také na slunce, které je pro Kelty tu 
mužem, tu ženou, a již jsme slyšeli, že je oslovovali jako "můj otec a má matka"59

Král, jako ve všech starých kulturách, odpovídal ve své zemi za vše: počasím a růstem rostlin 
počínaje přes plodnost stád až po zdraví a plodnost lidí; to vše by nebylo možné bez jeho spojení s Terra 
Mater. Když vypukl mor nebo jiné hrůzy, krále sesadili - anebo zabili. Rituální zabití krále bylo ve 
starých kulturách značně rozšířeno a bylo zřejmě běžné i v Irsku. V některých pověstech se královská 
síň nebo železný dům, kde se král nachází, zapálí anebo zvenčí rozpálí, a ti, co jsou uvnitř, bídně shoří. 
DE VRIES nevylučuje, že galský zvyk spalování lidských obětí bohu Taranisovi v klecích souvisí se 
zvykem zabíjení krále. Každopádně je jasné, že král nebyl usmrcen jednoduše kvůli tomu, že by něco 
opomněl, takříkajíc za trest, jeho zabití bylo spíše obětí bohu, který se po smrti "opotřebovaného" 
starého krále" usadil" v novém panovníkovi. (58) 
 

                                                 
†  Gerald z Walesu, Dějiny a místopis Irska, přeložil P. Šourek, Aurora, Praha 1998. (Pozn. překl.) 

 



POVĚST O "VPÁDECH" DO IRSKA 
aneb Postupná inkarnace bohů do světa lidí60

V irské tradici existuje takzvaná Kniha o podmanění Irska‡; byla zapsána v Knize žluté krávy kolem 
roku 1100 po Kr. V ní se líčí příchod a osud šesti vln přistěhovalců, u nichž nikdo neví, zda šlo o lidi či 
o bohy. 
Tyto události podrobně popisuje Frederik HETMANN ve své Cestě do Jiného světa (Die Reise in die 
Anderswelt).61 Podle něj se pokus převést mytická jména kmenů na objektivní historická data zatím 
nikde nezdařil. Nejdřív uvedeme přehled "vpádů" a událostí, jež následovaly: 
1.  Nejprve se objevila žena s padesáti dívkami a třemi muži. Jmenovala se Cessair a krom toho, že 

tenkrát určitě panovala převaha žen, není o ní nic známo. 
2.  Jako další se prvního máje objevil Partholon (bar znamená "moře", thola "vlny"), který se 

svými lidmi vyklučil zemi a zavedl chov dobytka. Musel se bránit dávnověkým jednorukým a 
jednookým obřím obludám - Fomořanům§. Fomořané jako představitelé chaosu vystupují ve 
všech irských mýtech o bozích.62

3. O třicet let později připlul prý Nemed, "Posvěcený", a to ze země Řeků ve "Skythii". I na něj 
urputně dotírali Fomořané, takže Irsko opět opustil; část jeho lidí uprchla do Anglie, část do 
Řecka. 
Ponechme stranou, do jaké míry tyto zprávy odrážejí vztah k bájné zemi Hyperborejců, o nichž 
hovoří Řekové ve svém mýtu o Apollónovi, nebo spojení Mykénských se zlatem oplývajícím 
Irskem (kolem roku 2000 před Kr.). 

4.  Ve čtvrté přistěhovalecké vlně přišli Fir Bolgové, jejichž jméno se vysvětluje tak, že v Řecku 
jako otroci museli vláčet hlínu v kožených pytlích (builg). Na ostrov připluli snad kolem roku 
500 před Kr.63 Řada (59)prehistorických pevností (dunů) na západě Irska, především na 
Árainnských ostrovech, se odvozuje právě od nich, jako například Dun Erochaid a Dun Angus 
na Inis Oír. Na těchto ostrovech zúrodnili kamennou poušť tím, že na zídkami ohrazená pole 
nanášeli střídavě vrstvu písku a chaluh. Vznikla tak půda mimořádně úrodná pro pěstování 
zeleniny, ječmene a později i brambor. 
O Fir Bolzích se tvrdí, že přišli "ze Španěl". Lze to chápat doslova, ale může to též znamenat, že 
přišli "zdaleka".64

Když Fir Bolgy začala utiskovat další vlna přistěhovalců, uprchli někteří do Skotska, jiní se jako 
poddaní nově příchozích usadili na západě Irska. 

5.  S pátým vpádem přichází na scénu "národ orlí bohyně" Danu, Túatha Dé Danannové. S tímto 
národem začíná vlastní irokeltská doba a tím i mytologie, jíž se budeme zabývat. Kultuře Túatha 
Dé Danannů patří první bozi, kteří jsou zmiňováni. Danu, matka všech bohů, se nazývá také 
Brigit; je současně dcerou i matkou nejvyššího nebeského boha Dagdy. 

6. Túatha Dé Dananny pak asi ve 2. století před Kr. vystřídali Goidelové neboli Gaelové. Tito 
přistěhovalci šesté vlny se jmenují "synové Mílovi", Milesiané, a údajně přišli rovněž ze 
Španělska.65

Příběh těchto šesti vpádů budeme v následujících pověstech vyprávět způsobem typickým pro 
irský mýtus. 
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‡ Též Kniha invazínebo Kniha o zdborech Irska. (Pozn. překl.) 
§ Též Fomoirové, Fomoriané, Fomorové. (Pozn. překl.) 
 



(60) V Donegalu na západě Irska žil kdysi (kolem roku 500 po Kr.) opat křesťanského kláštera 
jménem Finnian. Ten se dozvěděl, že v ulsterském kraji dosud žije jistý prastarý pohan Than Mac 
Cairill, který odolává křesťanské víře. I vydal se za ním. Pohan ho však nechtěl vpustit do svého hradu. 
Mnich použil starý osvědčený prostředek: začal se proti Thanovi, synu Cairillovu, postit. Byla to 
strašlivá mírová zbraň, proti které byl i ten nejsilnější bezmocný. 

Po několika dnech a nocích se Than vzdal a nechal Finniana projít bránou. Dali se do hovoru a 
starý pohan vyprávěl mnichovi svůj příběh: 

"Dnes jsem Than Mac Cairill, ale dříve jsem býval Than Mac Starn Mac Sera a Sera byl bratr 
Partholonův. Připlul jsem do Irska s Partholonem nedlouho po potopě.“67 Partholon připlul s dvaceti 
čtyřmi muži a dvaceti čtyřmi ženami. Celý ostrov byl porostlý lesy a žily na něm strašlivé průhledné 
bytosti, jimiž bylo možno procházet. Byla tam hojnost zvěře a ryb. Lid se rozrostl na pět tisíc osob. Žili 
v míru a spokojeně, ale bez rozumu, neboť jej nepotřebovali. Potom vypukl mor a zahubil všechny až 
na jednoho muže. Tím byl Than. Žil se zvířaty a časem zapomněl vše lidské. Teprve když připlul 
Nemed s loďstvem o třiceti čtyřech člunech, spatřil znovu lidi a velice se z jejich příchodu radoval. Jak 
se však zděsil, když se náhodou šel napít z tůně a spatřil svůj obraz: byl zarostlý, zpustlý jako divé zvíře 
a velice starý. 

Viděl ještě, jak se národ Nemedův snaží přistát a jak většina hyne v bouři a vlnách (Fomořanů). 
Sám uprostřed burácení hromu, připomínajícího konce světa, usnul vyčerpáním. Zdálo se mu, že je 
jelenem. A když procitl, stal se jeho sen skutečností. Jako jelen omládl, cítil se svěží a silný a stal se 
králem jelenů v Irsku. 

Z lidu Nemedova zbyly jen čtyři páry, které se rozrostly na čtyři tisíce párů. Byli to krásní, silní, 
čilí lidé a dobří bojovníci, ale i oni měli málo rozumu a jednoho dne zmizeli. Than našel jen jejich 
vybělené kosti. (61) 

Jelen scházel věkem a opět se proměnil, tentokrát v kance. I kanec byl mladý, silný a bojovný. 
Ujal se vlády nad veškerou černou zvěří Irska. 

Tou dobou se ukázali Fir Bolgové. Tuan opět zestárl a nyní se omladil jako orel. Tu se objevil 
národ orlí bohyně, Túatha Dé Danannové. Přistáli o prvním máji a lodě za sebou spálili na znamení 
toho, že chtějí zůstat navždy. Jiní však říkají, že nepřipluli po moři, nýbrž sestoupili z oblaků.68

Mezi Fir Bolgy a Túatha Dé Dananny došlo k velké bitvě. Národ orlí bohyně zvítězil díky větší 
píli a moudrosti, neboť všichni byli bozi. 

Když se pak objevili synové Mílovi, Tuan opět omládl; tentokrát se stal králem lososů a plaval z 
moře do řek a jezer té země. Lososa jednoho dne ulovil rybář krále Ulsteru Cairill. Cairillova žena rybu 
snědla a v jejím těle se Tuan stal opět člověkem a jako syn Cairillův přišel na svět pošesté. 

Když starý pohan dovypráví, přesvědčí ho mnich Finnian o tom, že křest by mohl být jeho 
sedmým zrozením. Tím příběh končí. Tuan žil jako člověk, jelen, kanec, pták, orel a nakonec opět jako 
člověk. Zažil tedy šest reinkarnací, právě tolik nových počátků, kolik bylo "vpádů" do Irska. A pokaždé 
vzal na sebe podobu, jež odpovídala erbovnímu zvířeti příchozích. 

Fantastické vyprávění Tuana Mac Cairilla je velice poučné z trojího pohledu: 
Za prvé existovala od osídlení Irska v dobách megalitické kultury pevně zakořeněná víra v 

převtělování lidských duší, a to i ve zvíře. 
Za druhé existovali lidé, kteří před Milesiany, tedy skutečnými Gaely, obývali ostrov uprostřed 

více či méně rajské hojnosti. Byli krásní, silní a obratní, ale nepotřebovali racionální rozum. 
Za třetí nasvědčují pověsti o vpádech tomu, že "Keltové", kteří ostrov osídlili, nebyli v žádném 

případě jediným kmenem, ale slučovali v sobě velice různorodé elementy. 
Zda lze Túatha Dé Dananny již považovat za Kelty - anebo aspoň za protokelty -, na tom se 

učenci nedokáží shodnout. Jisté je jen to, že tato kulturní vrstva vytvořila nosný základ keltského 
vědomí a jeho panteonu. 

Kmen boží matky Danu není jednoznačně definován jako kmen bohů nebo lidí. V mýtech sice 
vystupují jako bozi, mají však lidské rysy. V dějinách "vpádů" je můžeme rovněž chápat jako lidi. 



Robert V. Ranke-Graves píše: "Túatha Dé Danannové tvořili kmenový svaz, kde se království dědilo po 
matce; některé z těchto kmenů ve střední době bronzové vpadly z Británie do Irska."69

Nejspíše lze snad považovat "invazní vlny" za symbolické vyjádření stupňů polidšťování 
bytostí, považovaných původně za bohy. Túatha (62) Dé Danannové se v mýtech "nějak" dostali do 
Irska, ať už z nebes, či z moře. Přinesli odtud čtyři poklady. Byl to za prvé Lia Fáil, kámen osudu a 
pozdější královský kámen Tary. Tento kámen hlasitě vykřikl, když na něj položil nohu pravoplatný král 
Irska. Ze vzhledu kamene není jeho význam patrný, neboť jeho napodobenina, kterou dnes ukazují na 
kopci bývalého hradu Tary, je vysoká asi 1,50 m a v průměru má 40 cm. (Originál se má nacházet v 
londýnském Westminsterském opatství.** Nejpravděpodobnější bude domněnka, že Lia symbolizuje 
zemi, na niž král vstupuje po převzetí moci, stejně jako kdysi vstoupil na irskou zem Mílův bard a druid 
Amergin. V tomto gestu opět poznáváme akt spojení vládce s Terra Mater. 

Druhým darem nových bohů byl meč vítězství70 božského krále Nuady. Někdy se mu říká "meč 
světla". Jeto meč královský a není vázán na Nuadu. 

Kopí71 boha Luga bylo darem třetím. Často zářilo jako blesk a bylo tak nebezpečné a tak jisté v 
zásahu, že muselo být zpravidla zahaleno. Není to jen válečná zbraň, ale i symbol slunečních paprsků, 
jež přinášejí světlo a umožňují duchovní rozlišování. 

Čtvrtým darem byl kotel hojnosti boha Dagdy. Z tohoto kotle lze nasytit celý národ. Zde má své 
kořeny kalich Grálu72, jenž právě tak sytí rytíře. Dagdův kotel má s Grálem společné ještě další 
vlastnosti, neboť v rukou krále Cormaka se stává i nádobou pravdy. V jiné souvislosti, jak jsme již 
slyšeli, dokáže tento keltský kotel oživit mrtvé; stejně tak v přítomnosti Grálu nemůže nikdo zemřít. 
Jako s kotlem, v němž se vaří jed a nejvyšší moudrost, se s ním seznámíme v kymerské pověsti o 
Ceridwenině kotli, z nějž získal svou moudrost bard Taliesin. 

To jsou tedy ony "čtyři dary", o nichž se všude mluví. Bůh Dagda však měl ještě kouzelný 
nástroj, který můžeme považovat za "dar pátý". Je to erbovní nástroj Irů, kouzelná harfa. Dagda na ni 
hraje melodie radosti, smutku a spánku. Stává se tak vládcem lidských duší. 

Dary Túatha Dé Danannů neslouží jen k obraně života a prostému utišení hladu, ale umožňují i 
zvláštní druh poznání a rozlišování: to je patrné na královském kameni a na světelném meči nebo 
zářícím kopí, které jako sluneční paprsky "vrhá na něco světlo". A hudba umožňuje člověku, aby to, co 
je racionálně nevyslovitelné, přece jen vyjádřil. 
 

                                                 
** 15. 11. 1996 byl jako skotský korunovační kámen vrácen Skotům a na cestě do Skotska jej doprovázel princ 

Andrew. 30. 11. 1996 proběhla slavnostní instalace na Edinburském hradě. (Pozn. překl.) 
 



IRŠTÍ BOHOVÉ 

Dvě bitvy u Mag Tuired (63) o irských bozích a jejich darech jsme si už něco řekli. Nyní se na 
tyto bohy podíváme podrobněji - pokud to ovšem jde, neboť Irové v rozkoši z fabulace, jež je jim 
vlastní, vplétají do sebe tradované příběhy, z nichž se zcela mimochodem dozvídáme to či ono o 
jménech a funkcích bohů. 

PRVNÍ BITVA  Jakmile národ orlí bohyně, Túatha Dé Danannové, připluje do Irska, použije 
jednu ze svých znamenitých schopností, totiž umění čarovat. Druidové kolem sebe magickými výroky 
rozestřou mlhu. Potom původní obyvatele postaví před volbu, zda chtějí vládu nad ostrovem předat 
dobrovolně, anebo o ni bojovat. Prostomyslní Fir Bolgové se rozhodnou pro boj, ale jak bojovat s 
nepřítelem, kterého není kloudně vidět, protože se skrývá v mlze samých tajemství? Keltové se rádi 
vyjadřovali v hádankách a podobenstvích. Na to předindoevropské rolnické obyvatelstvo nestačilo. Fir 
Bolgové uprchli. Historikové tvrdí, že část se jich udržela na západě Irska a ve Walesu. Mýtus však 
vypráví, že utekli k Fomořanům a nikdo nevěděl, kdy a zda vůbec se odtamtud v nějaké podobě vrátí. 

Král Túatha Dé Danannů Nuada přišel v této první bitvě u Mag Thired o ruku, usekl mu ji prý 
Sreng mac Sengainn. Jako mrzák už nemohl dále vládnout. A tak se orlí lid rozhodl pro pozoruhodný 
kompromis: v jejich řadách žil nadmíru sličný mladík jménem Bres . Jeho matka byla Ériu, irská Matka 
Země a představitelka "řádu" této země. Otec však byl Fomořan, představitel silných odpůrců 
jakéhokoli řádu. Jmenoval se latha a byl synem krále Fomořanů, zlého Balora. Bres byl krásný, ale 
zapomněl na matčino dědictví, jež mu umožňovalo, aby byl dobrým králem. Měl naprosto opačné 
vlastnosti, než jaké se od krále očekávají. Byl lakotný a hamižný a nechával své poddané hladovět a 
žíznit, protože se dostatečně nestaralo to, aby prospívala pole a dobytek. Navíc postrádal jakoukoli (64) 
učenost a radost z básnického umění. A tak nebylo divu, že s bardy, představiteli těchto umění, nakládal 
špatně. Ani jim nedával patřičné dary, ani jim neposkytoval přiměřené ubytování a stravu. To bylo až 
příliš nekrálovské jednání, a tak krále Brese jednoho dne zasáhl posměšný verš jednoho z nejslavnějších 
básníků Coirbra (Cairpré, Cairbre):73

Bez jídla na misce, 
bez mléka pro telátka, 
bez útulku na noc, 
bez odměny pro šik básníků, 
tak nechť se vede Bresovi.††

Tímto veršem Coirbre přivedl krále k pádu! 
Zatím zázračný lékař Dian Cécht zhotovil Nuadovi novou, stříbrnou ruku a Nuada se mohl 

ujmout vlády namísto sesazeného Brese. 
Fomořané však využili doby špatné vlády a urputně na Túatha Dé Dananny doráželi. Nuada si 

právě na Taru svolal velké shromáždění, kde se měla projednávat i obtížná situace, když se u brány 
ohlásil jakýsi cizinec jménem Lug a žádalo povolení ke vstupu. Ptali se jej, jaké jsou jeho schopnosti. 
Lug vyjmenoval veškerá řemesla a umění, ale pokaždé se mu dostalo odpovědi, že tesaře už mají, stejně 
tak kováře, bojovníka, harfeníka, básníka, kouzelníka, lékaře. Pustí ho dovnitř, teprve když se zeptá, zda 
král má muže, který ovládá všechna tato umění současně. 

Lug krále porazí v královské stolní hře fidchell. Pak se ukáže, že dohodí kamenem dál než silný 
Ogma. Když pak ještě zahraje na Dagdovu harfu tři kouzelné melodie, Nuada se rozhodne, že mu 

                                                 
†† Podle V. Hulpacha (Ossianův návrat, Albatros, Praha 1985) znějí tyto verše takto: "Bez sousta na misce, bez 

kapky mléka, bez tepla kožešiny i bez penízku básníka sotva oblaží královský úsměv na tváři." (Pozn. překl.) 
 



odstoupí trůn, neboť pomocí harfy má Lug duše jeho poddaných zcela v rukou. Kdykoli je dokáže ro-
zesmát - anebo rozplakat, kdyby náhodou na panovníka nevražili; a kdyby bylo úplně nejhůř, Lugovi 
nebo Dagdovi stačí, aby zahrál uspávací melodii a veškerý smutek či nežádoucí city zaniknou v 
osvěžujícím spánku! 

Za Lugovy vlády se Túatha Dé Danannové vzchopí k rozhodujícímu boji proti stále zpupnějším 
Fomořanům, ale nejdříve nejvyšší bůh Dagda vyrazí na výzvědy do země těchto oblud. Při tom se stane 
něco, co irský humor s požitkem vyšperkuje. Fomořané v královském kotli, do nějž se vejde krmě pro 
celý národ, uvaří množství ovesné kaše a přidají do ní i celé kozy, prasata a ovce. Kotel zvrhnou do 
jámy v zemi a vyhrožují Dandovi (65) smrtí, jestliže jámu beze zbytku nevyjí. Dagda popadne 
obrovskou lžíci, tak velkou, že by se na ni vešli muž a žena, a dá se do jídla. Všechno vybere do mrtě a 
dno jámy ještě vytře prstem. Pak se mu břicho nadme jako kotel a nemůže se moc hýbat, takže z něj 
mají všichni Fomořané legraci. Dagda nicméně jde ještě na dostaveníčko s dcerou jednoho z králů 
podsvětí, jenž se jmenuje Tetra a je jeho nepřítelem. Dagda Tetrovu dceru úspěšně "narazí na kůl"74 a 
dívka slíbí, že mu pomůže zahubit svého otce. 

Možná má tento drastický příběh dvojí význam: Jestliže chce nejvyšší bůh zvítězit nad silami 
chaosu, musí pojmout jejich krmi až do dna a strávit ji. Navíc je v irokeltské kultuře samozřejmé a 
zároveň nutné, aby se spojil s ženským aspektem těchto sil. Dagda byl bohem druidů a ti pravděpodob-
ně velice dobře znali síly a protisíly bytí a jejich těžko stravitelné protiklady. 

Po tomto intermezzu dojde k rozhodující bitvě.  
DRUHÁ BITVA Vůdcem Túatha Dé Danannů je Lug a Fomořanům velí Balor. Nejdříve Lug 

posílí národ orlí bohyně tím, že na jedné noze a s jedním okem zavřeným krouží kolem vojska a zpívá 
kouzelná zaříkávadla. (Vzpomeňme si, že Fomořané jsou tvorové, kteří mají pouze jednu nohu, jednu 
ruku a jedno oko. Jednookost je jev, který nacházíme i u jiných obrů dávnověku, jako například u 
Polyféma v homérské báji, kde ji musíme chápat jako symbol jeho jednorozměrného vidění.) Jednooký 
Balor má však jednu velice nebezpečnou vlastnost: zabije každého, na koho pohlédne; proto má oko 
zpravidla zavřené. Potom však nevidí vůbec nic a musí se spoléhat na jiné možnosti vnímání. Balor 
zlým pohledem usmrtí krále Nuada a jeho choť Machu. Pak se mu postaví Lug. Když se sluhové 
chystají zvednout Balorovi víčko, Lug vymrští z praku kámen a kouzelné oko zasáhne. Potom se 
Fomořané dají na útěk. 

Po bitvě prosí sesazený Bres o život. Je mu darován pod podmínkou, že se vzdá smrtícího 
dědictví svého fomořanského otce ve prospěch mateřského dědictví Matky Země Ériu. Napříště bude 
oznamovat, kdy je nejvhodnější doba orat, sít a sklízet. Umožňuje mu to jeho částečně podsvětní původ, 
neboť bez pomoci podsvětí by na zemi nebylo plodnosti. 

Avšak jako vždy při bojích mezi chaosem a kosmem, ani tento mír není dokonalý ani konečný, 
neboť Fomořané na útěku seberou poklady Túatha Dé Danannů a ty se musí pracně a lstí dobývat zpět 
(tyto příběhy zde však nemůžeme vyprávět všechny). 

 



POVAHA IRSKÝCH BOHŮ 

(66) O Dagdovi jsme už mluvili. Jeho atributem je kyj, který jedním koncem dokáže naráz zabít 
devět mužů, druhým je však může opět oživit. Je to vědoucí otec všeho a všech, dohlíží na právo, zákon 
a pořádek v tom nejširším smyslu. Navíc melodiemi své harfy ovládá náladu bohů a lidí, dokáže tedy 
bez meče, jen pomocí hudby a krásna nastolit mír. Hudbu lze však použít i jako lest: neboť když si 
Dagda dojde k Fomořanům pro harfu, jednoduše je roztančí, rozpláče a nakonec uspí. Pak s harfou říši 
chaosu nerušeně opustí. Dagdovi se říká " dobrý". Toto jméno se nevztahuje jen na jeho dobrotivost, 
nýbrž je " dobrý" vším, co koná. Je pánem kotle hojnosti, čtvrtého daru Túatha Dé Danannů. I to, že 
sám spořádá kotel Fomořanů a je i pak potentní, patří k tomu, co umí "dobře". Za jeho palác se 
považuje Newgrange u řeky Boyne, kde později vládne jeho syn Oengus, kterého zplodí s bohyní 
Boand. Oengus znamená "mladý syn", "jediný silný"; je to bůh lásky a majitel čtyř ptáků, jejichž zpěv 
má podobný účinek jako šípy Erótovy. 

(Zde bychom měli pokračovat Oengusovou láskou k Étaín, ale tou se budeme zabývat až v 
příběhu o Étaín.) 

 
Bůh Ogma vládne mocnými silami. I on je znázorňován s kyjem a v galorománském prostředí 

často srovnáván s Héraklem. Získá od Fomořanů Nuadův meč. Není to však jen zdatný bojovník, ale i 
vynálezce písma ogam. Na fresce, již popsal LUCANUS, vede zástup lidí na zlatém řetízku, spojujícím 
jeho jazyk s jejich ušima. 
  Nuadu známe z příběhu o bitvách u Mag Thired jako moudrého krále, který ve správné chvíli 
pozná toho, kdo je větší, a dobrovolně abdikuje. 

Bohyně Brigit je Dagdova dcera. Jako Danu je zároveň matka všech bohů. Brig znamená "sílu", 
"vznešenost" a "autoritu". 

Je jednou z mnoha podob ženské "vlády nad Irskem" a má bezesporu (67) kořeny v předkeltské 
době. Jako Dagdova dcera je navíc patronkou básnického umění,lékařů a kovářů, kteří byli tenkrát 
všichni znalí magie. Později splynula s postavou křesťanské svaté Brigit. 

Midir je Dagdův syn. Je "hrdý" a svědčí o tom i jeho vzhled: je to silný mladý bojovník a nosí 
purpurový plášť. Zlaté vlasy mu sahají až na ramena, má zářivé šedé oči. V jedné ruce třímá ostré kopí, 
v druhé štít s umně zpracovanou puklicí a se zlatým kováním. Je představitelem nového, nezlomného 
mužství a v irských mýtech vystupuje jako kníže elfů a pán zásvětní země. 

Manannán je bůh moře a průvodce do Jiného světa. Jeho trůnem je ostrov Man a považuje se za 
velkého ochránce Irska. Je to syn Lirův, který se dá nejspíš popsat jako velký oceán a jenž žije zcela v 
ústraní. Manannánův široký plášť hraje všemi barvami a umožňuje stát se neviditelným. Tento bůh 
dovede vzbuzovat iluze všeho druhu a je mistrem všech lstí. Vlastní magické poklady, například přívoz 
přes oceán, který každého, bez vesla a plachty, rychlostí myšlenky dopraví do země jeho přání (lze jej 
srovnat s lodí Fajáků v HOMÉROVĚ Odysseji). Dále má Manannán bílého koně, který dokáže cválat 
po vodě i po zemi, a meč, "Odpovídač", kterému se nikdo neubrání. 

Jak z Manannána, tak z Midira vychází velké kouzlo, jež lze nejspíše nazvat jako "vábení Jiného 
světa", země věčného mládí a blaženosti, k níž měli Kelti naprosto samozřejmý přístup. 

O Lugovi víme z dosud jmenovaných bohů relativně nejvíc. V hrdinském mÝtu vystupuje jako 
Cúchulainnův otec. Mýtus lze shrnout takto:75

Kouzelný kovář Goibniu vlastní kouzelnou krávu, která zásobuje mlékem celé Irsko. Zlý Balor 
ze země sucha a smrti ji chce ukrást. Goibniu ho přistihne, krávu zadrží, ale Balor se zmocní její 
ohlávky. To je zlé, neboť kráva jde vždy za ohlávkou. Kdo má ohlávku, je jejím pánem, váže ji na sebe. 
Goibniu nemá ve dne v noci klidu, protože kráva se popásá po celém Irsku a on musí být stále s ní. 
Jednoho dne ho hrdina Cian, syn božského lékaře Diana Céchta a Dagdův vnuk, požádá, aby mu ukoval 
meč. Goibniu svolí pod podmínkou, že Cian zatím pohlídá krávu. Až do večera je všechno v pořádku. 



Cian dovede krávu ke Goibniuovu domu. Tam ho mladíci vítají s radostnou zprávou, že meč má už 
hotov, jenom se musí zakalit. Kovář se prý nemůže dočkat, až mu Cian pomůže. Cian nechá krávu 
krávou a hrne se do kovárny. Goibniu se ptá po krávě - jenže ta je pryč! 

Cian začne hledat krávu či spíš její ohlávku, a to znamená cestu do podsvětí. Dospěje k 
"temným vodám", jež dělí živé od mrtvých. Tam najde  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

(71) u člunu starce zahaleného do širokého pláště. Jeto Manannán, ale Cian ho nepozná. Za 
převezení tam se dohodnou na výměně plášťů; za zpáteční cestu má převozníkovi připadnout půlka 
toho, co Cian poveze. Cian souhlasí za podmínky, že to nesmí být ohlávka, a Manannán ho pak 
rychlostí větru převeze. 

V zemi sucha a smrti Cianovi Manannánův plášť skvěle poslouží, neboť díky němu hravě 
pronikne až ke králi Balorovi. Balor Cianovi ohlávku slíbí, pokud se mu v podsvětí podaří založit 
jabloňový sad, který ponese ovoce. Cian má tedy donést "pod zem"76 živé semeno, aby vzklíčilo, vyrost-
lo a neslo ovoce, jak to známe z mnoha jiných mýtů. Je to úkol nelehký, protože Balorův dech veškeré 
rostlinstvo ihned sežehne. Nakonec však stromy přece jen vyrostou a přinesou první plody. 

Při této práci objeví Cian věž, v níž je střežena Balorova dcera Ethlinn. Balor se obává proroctví, 
jež praví, že bude zabit vlastním vnukem. Cianovi se díky kouzelnému plášti podaří do věže vniknout. 
Samozřejmě se do překrásné Balorovy dcery zamiluje a ona do něj. Přijde na svět syn, který je zářivě 
jasný a krásný jako slunce, a toto dítě se jmenuje Lug.77 Bůh slunce pochází tedy ze země temnoty a 
smrti. 

Ethlinn Cianovi ještě pomůže získat ohlávku kouzelné krávy a vloží mu syna do náruče s 
příkazem, aby ho co nejrychleji vynesl do země živých. Cian ukryje dítě a ohlávku pod kouzelný plášť a 
dojde s nimi k Manannánovi, který se mu nyní dá poznat. Cian mu dítě přenechá a Manannán o něv 
zemi věčného mládí dobře pečuje. 

Cian donese ohlávku Goibniuovi. Kráva se vrátí a zásobuje mlékem celé Irsko. Když Lug 
vyroste, zatouží po zemi svého otce, po Irsku. Manannán ho vyzbrojí drahocennými zbraněmi, svým 
brněním a mečem "Odpovídačem", jemuž se říká také meč světla. Tak přijde na Nuadův dvůr. 

Spojení boha slunce Luga s mateřskou zemí je zřejmé ze svátku Lugnasadu. (72) 
 



VELKÉ SVÁTKY 

Zásluhu na jednom z těchto svátků má Lugova chůva Tailtiu. DE VRIES78 upozorňuje na 
základní tvar jména - talantiu, jež může mít souvislost s indickým výrazem pro zemi, talam. Tailtiu 
před svou smrtí prosí Luga, aby ji pohřbil na jedné meathské rovině, jíž se od té doby říká "rovina 
Tailtiu". Lug na chůvinu počest zavedl svátek. 

LUGNASAD 

Název svátku znamená "Lugova svatba"79; slavil se prvního srpna a byl to hlavní svátek všech, i 
pevninských Keltů. Toho dne se slavila sklizeň prvních plodů a svátek provázely velké hry, kterým se 
občas říká "irská olympiáda". Rodiny rovněž sjednávaly svatby, a to zprvu na zkoušku.80

Po sklizni se země připravuje na zimní odpočinek. Pluh převrací zem, Lugova "chůva" se 
pohřbívá. Zároveň se však zasévá sémě nového života. Zda vzejde, to se ukáže na jaře, a tak bývalo 
zvykem, že "manželství na zkoušku" se na jaře opět rozlučovala, když se ukázala jako "neplodná" (v 
nejširším slova smyslu). 

SAMAIN81

1. listopadu se otvíraly kopce víl - za této strašidelné noci nebylo radno opouštět dům a 
vystavovat se světu nadpřirozena. Víly byly představitelky dávných časů. Přebývaly ve starých 
mohylách z doby kamenné a duše mrtvých s nimi byly ve spojení. 

I u jiných národů existovala období, kdy se mohly ukázat duše zemřelých, ba bylo je dokonce 
možno pozvat. Egypťané82 slavili "krásný svátek Údolí", a to v době nalezení a vzkříšení mrtvého Usira 
(28. října - 3.listopadu). Římané slavili 17. prosince Saturnálie jako svátek očištění přírody (73) a 
návratu jejích sil83 a Řekové zase svátek otvírání sudů s novým VÚ1em, Anthestérie, jejichž třetí den 
byl zasvěcen mrtvým.84 Při všech těchto svátcích šlo o to, aby živí ukonejšili obyvatele podsvětí a 
dopřáli jim podíl na současném životě. Keltskému bohu podsvětního slunce a smrti Crom Cruachovi se 
při Samainu přinášela oběť prvorozenců, neboť síly podsvětí dávají plodnost, a je tudíž třeba obdarovat 
je těmi "nejlepšími plody" pole, stád, dokonce i dětmi. V letech neúrody se mu prý obětovaly až dvě 
třetiny všech prvorozenců. 

Slovo Samain znamená "spojení". Živí se mají spojit s dušemi mrtvých, asi ve smyslu našich 
Dušiček, při nichž vzpomínáme památky zesnulých. Při Samainu se spojoval bůh Dagda s bohyní 
podsvětí Morrigú, která vždy nějak souvisí s osudem a smrtí a je zároveň královnou duchů, tedy světa 
VI1. Spojení otce všech bohů horního světa s Morrigú, bohyní podsvětí, je opět "posvátný sňatek", jenž 
zajišťuje budoucí zdar země. 

IMBOLC 

Po dlouhých zimních nocích následoval konečně 1. února svátek rituálního omývání a očisty. 
Má blízko k římským Februa85 a křesťanskému Očišťování Panny Marie, Hromnicím. Člověk se 
zbavoval "špíny" dlouhých zimních nocí smrti a připravoval se na svátek vítězného slunce. Nově 
zrozená jehňátka směla pít z matčina vemene. Imbolc znamená "přikládání jehňátek k ovci". 

BELTENE (1. MÁJ) 

Bel znamená "jasný, planoucí oheň". Belenus je galské přízvisko Apollóna, který v řecké 
mytologii bývá často spojován se sluncem a o němž se vyprávělo, že zimní měsíce tráví v zemi 



Hyperborejců86, v zemi za severním větrem. 
Beltene (Beltine, Beltaine) je svátkem počátku. V tento den se po celém Irsku uhasily domácí 

ohně a následně byly znovu zažehnuty. Toho dne prý přistáli Túatha Dé Danannové a spálili své lodě. I 
Milesiané prý připluli 1. května a rozdělali oheň. Dobytek se proháněl mezi dvěma oplodňujícími ohni. 
V Irsku se k novému rozdělání ohně pojí májové zvyky a zvyky spjaté se sluneční koulí, o nichž jsme 
již mluvili.87 Oheň hraje při všech svátcích velkou roli. Odstraňuje nemoce a zahání zlé duchy - je to 
pozemský symbol slunce. (74) 

Ve velikonočním ritu křesťanské církve se zhášejí všechna světla a potom se oheň znovu 
vykřesává z kamene. od nově zažehnutého ohně se zapaluje velikonoční svíce a toto světlo si věřící 
odnášejí se svými svíčkami domů. 

 

VELKÁ SLAVNOST NA TAŘE 

Tato slavnost se konala každé tři roky na hradě nejvyššího krále. Bylo to jakési zákonodárné 
shromáždění, kde se ověřovala platnost právních zvyků a "historických textů" a rozhodovaly se důležité 
spory. 
 



PŘÍCHOD GAELSKÝCH MILESIANŮ 

(75) Šestá a poslední vlna přistěhovalců do Irska představovala "keltský" vpád, invazi Gaelil čili 
Milesianil.88

Po vítězství nad Pomořany vládli Túatha Dé Danannové zpočátku dlouho v míru. Ale pak se v 
dalekém "Španělsku" stalo cosi neobyčejného. Mílův děd Íth měl vidění: z věže spatřil daleko na západě 
pobřeží Irska země zaslíbené a země věčného života. Vyplul a přistál na jihozápaděIrska. lli tehdy 
vládnoucí králové Túatha Dé Danannů ho zpočátku přijali přátelsky. Když však zjistili, že má v úmyslu 
zmocnit se země, zabili ho. Tito tři králové byli vnukové Dagdy a ve svých různých funkcích předsta-
vovali veškerou královskou moc nad Irskem.89

První král se jmenuje Mac Gréine. Je to syn slunce a královský kněz. Jeho choť je Ériu neboli 
Macha, irská země. Druhý král Mac Cuill je syn lísky, z níž se většinou zhotovovaly oštěpy.90 Je 
představitelem bojovníků. Jeho žena se jmenuje Banba. Třetí král, Mac Cecht, je syn pluhu. Představuje 
rolnictví a veškerá řemeslná umění. Jeho choť se jmenuje Fódla. 

Když bil Íth zabit, vrátila se jeho družina do "Španělska" a "synové Mí1ovi" vyrazili, aby se 
zmocnili Irska násilím a pomstili zavražděného. 

Túatha Dé Danannové viděli připlouvat cizí lodě a pokoušeli se jim v přistání zabránit velkou 
kouzelnou mlhou. Když se cizinci přesto vylodili, vstoupily jim do cesty postupně tři královny země; 
HETMANN91 píše, že přišly ve své skutečné podobě. Podle YOUNGOVE92 se s nimi setká 
představitelka vlády nad Irskem Brigit, a to třikrát v podobě stařeny, která si stýská, že je zapomenutá 
královna, a prosí, aby zemi pojmenovali po ní: Eriu, Banba a Fotla (nebo Fiola). 

Amergin, pěvec a druid příchozích, třem králům navrhne, aby se buď dobrovolně zřekli vlády, 
anebo o ni bojovali. Národ orlí bohyně se rozhodne pro boj. Nato se třicet šest lodí Mílových vzdálí od 
břehu na devět vln. Jestliže se jim podaří přistát, bude patřit ostrov jim, když ne, vrátí se navždy tam, 
odkud připluli. (76) 

Túatha Dé Danannové opět čarují, a zvedne se strašlivá bouře, v níž zahyne pět z Mílových 
synů. Pouze tři přežijí i s posádkami. Tu zasáhne Amergin a zapěje kouzelný zpěy93: 

"Ti, co se zmítají v rozbouřeném moři, jistě dosáhnou země. Usadí se v nížinách, v horách a 
údolích, v lesích oplývajících ořechy a vodách bohatých rybami. Král našeho národa bude vládnout v 
Taře. Ostrov se stane naší zemí a naše knížata a vědmy nechť vznešené Ériu oznámí, že my přicházíme. 
" 

Tu se bouře ztiší, Amergin 1. května vystoupí jako první na pevninu, rozdělá oheň a zpívá píseň, 
v níž se ztotožňuje s nově získanou zemí a se vším, co k ní patří: 

J sem vítr nad mořem, 
jsem mořská vlna, 
jsem býk sedmi bitev, 
jsem orel na skále, 
jsem paprsek slunce, 
jsem nejkrásnější z rostlin, 
jsem silný divoký kanec, 
jsem losos ve vodě, 
jsem jezero v rovině, 
jsem slovo moudrosti, 
jsem hrot oštěpu v bitvě, 
jsem bůh, jenž zažíhá oheň v mozku. 
 
Kdo šíří světlo nad kopcem? 



Kdo zná proměny luny? 
Kdo zná místo, kde odpočívá slunce?94

Amergin se zmocní země a ztotožňuje se se všemi jejími přednostmi a s moudrostmi a 
vědomostmi z pradávných dob. Z posledních veršů lze usuzovat na to, že nejde jen o znalosti země a 
všeho, co na ní žije, ale i o znalosti běhu času, hvězd, a především dráhy Slunce a Měsíce. To vše 
vplynulo do druidské moudrosti nově přibyvších Gaelů. 

Gaelové pronikají hlouběji do vnitrozemí. Svádějí prudké boje s Túatha Dé Dananny, v nichž 
významnou úlohu sehrávají především ony tři královny. Dornácí obyvatelstvo je však poraženo a 
stahuje se do "podzemí", do starých mohyl a kopců víl. (77) 

Gaelové vládnou na zemi, Túatha Dé Danannové jsou však stále přítomni ve své podzemní říši. 
Tak opět zavládne rozumné soužití. Král Túatha DéDanannů je Dagdův syn a jmenuje se Bodb Derg. 
Každý kraj má navíc své vlastní podzemní vílí centrum s vládci, jako je Lir nebo Midir. Nejslavnější z 
těchto center, sídů, je u řeky Boyne ve velkých mohylách Newgrange, Knowthu a Dothu. Odtud V11y 
(fairies) vlídně, škádlivě nebo i nepřátelsky zasahují do života lidí, podle toho, jak se k nim člověk 
chová. 1. listopadu, o Samainu, se jejich příbytky otvírají, mnohý smrtelník do nich bezděky vstoupí a 
stane se tak svědkem skutečnosti "Jiného světa". 

 



JINÝ SVĚT 

(78) Jiný svět, svět fairies, smrtelníky vždy neodolatelně přitahoval. Víly dodnes provázejí 
vnější realitu jako souběžně existující" přítomnost" toho, co pominulo, "vnitřního světa" anebo přímo 
"jiné" dimenze bytí. 

Lidé stojí odjakživa před otázkou, jaký je náš postoj k tomuto "jinému světu", zda a do jaké míry 
se odvážíme jej vnímat, vstoupit s ním do styku, ale i ve správném okamžiku se od něj správně 
distancovat. Téměř dvě staletí jsme se my lidé západního "osvícenství" snažili uzavírat před existencí 
jiného rozměru našeho bytí, odbýt ji jako iracionální nesmysl. Evropa z toho ochořela. Racionálně 
takříkajíc vysycháme. Potlačované iracionálno však vstupuje za našimi zády a projevuje se jako moře 
náruživostí, vášní a závislostí. Léky a drogami, nikotinem a alkoholem se snažíme zastřít onu 
hmatatelnou skutečnost, jež se nám stala nesnesitelnou. Mnozí i doufají, že tak lacino dospějí k 
"rozšíření vědomí", které však, bez osobní snahy, je takto k mání pouze za vysokou cenu. 

 

PŘÍBĚH PRINCE CONDLY 95

Princ Condla (Conle) byl synem slavného, nadmíru aktivního krále Conna sta bitev, který zavedl 
ve své říši pořádek a rozšířil ji ve "stovce bitev'.96 Jednoho dne si Conn všimne, že jeho syn je nějak 
duchem nepřítomen. Condla hovoří s kýmsi neviditelným. Mladík vidí ženu v překrásném rouchu a ptá 
se jí: "Kde ses tu vzala?" Ona odpoví: "Přicházím ze země ,živých'. Tam není smrti ani hříchu. Bez 
práce pojídáme tu nejchutnější krmi a žijeme stále v přátelské družnosti a beze svárů. Řfkají nám sídové 
a žijeme ve velikém míru." 

Otec hovor slyší, je zmaten a zeptá se syna: "S kým to mluvíš?" Neviditelná žena mu odpoví: 
"Rozmlouvá s krásnou ženou, je mladá a pochází z urozeného rodu, jenž nezná stáří ani smrt. 

Miluji rudovlasého Condlu a zvu jej do země (79) rozkoší, kde věčně vládne kníže elfů Boadag. Dokud 
vládne on, nezná země bídy ni nouze." Obrátí se ke Condlovi a pokračuje: "Pojď, ó Condlo, ty krásný a 
zářivý s plavým vlasem a purpurovou tváří, ty trvalá ozdobo království. Když svolíš, nikdy nezestárneš 
a věčně budeš sličný a mlád!" 

Kdo by při těchto lichotkách nepomyslel na Kalypsó a Odyssea? Odysseus odolal, Condla však 
váhá. Conn má neblahý pocit, nelíbí se mu to. Zavolá druida, aby hlas přehlušil zaklínadly. Víla dá na 
odchodu potají Condlovi jablko, jako v řecké báji dal Hádes sníst Persefoně sladké jádro granátového 
jablka. 

Od té doby Condla odmítá jíst. Denně ujídá z jablka rajské hojnosti a jablka neubývá. Čím déle 
se jablkem živí, tím více touží po ví1e. Opět se mu ukáže a předvede mu jeho osud: má zemřít krutou 
smrtí, zatímco mezi lidmi krále Jiného světa by zůstal věčně mladým rekem. Condla mlčí a nakonec 
ustaranému otci odpoví: "Já nevím - mám vás nade vše rád, a přesto jsem pln touhy po té ženě." 

Víla opět spustí svou píseň: "Už dávno přece toužíš odplout za moře. Poplujme k Boadagovu 
sídu, nastup se mnou do skleněné lodi!" Když se Condla ještě dozví, že v té zaslíbené zemi bude 
obklopen samými krásnými ženami a dívkami, neváhá a skočí do lodi. Brzy se svým bližním ztratí z 
dohledu. Nikdo neví, kam odplul, a nikdy se nevrátil. 

Závěr příběhu připomíná psychózu. Condla podlehl vábení ženského archetypu. Loď, která ho 
navěky odvezla, byla ze skla, z materiálu, jenž je neskutečně průhledný a chladný jako Sněhurčina 
rakev. 

Condla je syn Milesiana. V Irsku viděli v každém chrabrém bojovníkovi a statečně jednajícím 
muži Gaela, který pochází ze synů Mílových, zatímco muzikálně nadaní lidé a kouzelníci jsou potomky 
Túatha Dé Danannů.97 Otec Conn byl až příliš jednostranně mužsky vyhraněný Gael. Synové takových 
přemužných otců se snadno ztrácejí v kompenzujícím protikladu. 



Vzpomínáme si na střet mezi lidem orlí bohyně z oblaků s chaoticky násilnými Fomořany. 
Teprve když Dagda přijal svou porci fomořanské krmě a strávil ji a teprve když Cian, syn starého 
slunečního boha Diana Céchta, se spojil s podsvětím a zplodil "nové slunce" Luga a vyvedl jej na svět, 
mohli Túatha Dé Danannové nad Fomořany zvítězit. Pro národy, které přibyly s gaelskou vlnou, čekal 
tento střet na nové úrovni. 

Condla byl unesen dimenzí iracionálna, nedokázal se s ní vyrovnat. Jak se vůči stále 
přítomnému "Jinému světu" zachovají hrdinové severoirského cyklu o Cúchulainnovi a jihoirského 
cyklu o Finnovi uvidíme později (viz část druhá a třetí). 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

O VÝZNAMU ŽENSTVÍ V KELTSKÉM MÝTU 

(83) Důležitou úlohu ženství v irokeltském mýtu si znovu ukážeme na dvou pověstech, z nichž 
první se odehrává v prostředí bohů, druhá jednoznačně ve světě lidí. 

 

Pověst O Étaín 

Pověst o Étaín opět jasně ukazuje, jak se každá generace musí vypořádat a poté spojit s ženskou 
mocí Ériu, Matky Země, aby mohla blahodárně působit. Zároveň tu pozorujeme starou víru v 
reinkarnaci, zděděnou z doby kamenné. 

Zabýváme-li se starými pověstmi a bájemi, vždy se vyplatí srovnávat více verzí. Pověst o Étaín 
se dochovala v četných zlomcích, z nichž každý má na různých místech velké mezery. Pozdější 
kompilátoři se snažili sestavit z do chovaných částí srozumitelný celek. Jako zlomky mýtu o Osiridovi, 
jež PLÚTARCHOS sestavil v řecké verzi v jeden čitelný příběh, byly rozptýleny po celém Egyptě, 



podobně se dělo i s mýtem o Étaín, jež nikde na zemi nenašla spočinutí. Následující text vychází z 
jednoho pozdějšího shrnutí, jež tlumočí LÓPELMANN98, ale je doplňováno o verze z THUR-
NEYSENA99. 

Abychom pověst lépe pochopili, musíme předeslat, že řeka Boyne protéká územím ve 
středovýchodním Irsku, jež bylo zvláště spojeno se starou megalitickou kulturou. Tam se nachází, jak 
jsme se již zmínili, vedle mnoha jiných hrobek i slavný tumulus Newgrange. Podle pověsti zde sídlil 
kníže elfů Oengus, syn "dobrého Dagdy", hlavního boha z božské generace Túatha Dé Danannů. 

Před rodem orlí bohyně tam vládl kníže elfů z lidu Fir Bolgů. Jeho jméno Elcmar znamená 
"Zlomocný".100 Byl mužem Boand, božského (84) ztělesnění řeky Boyne. Elcmar sídlo elfů u Boyne 
získal lstí. Za to se mu chtěl Dagda pomstít, neboť legitimním pánem oblasti se cítil být on. 

Z tohoto úvodu je zřejmé, jak se stará, zašlá moc v podobě "Zlomocného“ snaží znovu vrátit. 
Tato síla si legitimitu zajistila sňatkem s říční bohyní země. Chce-li Dagda opět získat právoplatnou 
vládu, musí vstoupit ve svazek s bohyní řeky Boyne. 

Nejdříve si shrňme příběh podle LOPELMANNA: 
Dagda se jako pěvec vkrade do Elcmarova sídla. Už víme, že jeho nástrojem je harfa a že svou 

hudbou ovládá vše živé, neboť melodiím radosti, žalu a spánku nelze odolat. Nejdříve se mu podaří 
zmást Elcmarovy smysly, potom obloudí krásnou Boand. S ní zplodí syna Oenguse, aby jednou dobyl 
zpět otcovské dědictví - na něž mohl vzniknout nárok pouze z mateřské linie, neboť dědická 
posloupnost byla matrilineární. 

Elcmara pošlou pryč s nějakým poselstvím. Dagda kouzlem zastaví na devět měsíců slunce. 
Když se Elcmar vrátí, syn Oengus je už na světě a v bezpečí. Podle tehdejšího obyčeje dá Dagda dítě do 
péče pěstounovi, knížeti elfů Midirovi v pahorku Brí Leith, "pahorku hrůzy“ .101 S Boand měl však 
pletky i Midir. Mezi Dagdou a Midirem tedy panuje jistá rivalita, která se později přenese na syna. 

Dagda navštíví Boand ještě jednou. Tentokrát s ní zplodí dívku Étaín. Opět požádá Midira, aby 
dostal těhotnou matku přes hranice Elcmarovy říše a později vychovával Étaín. Boand slehne přesně na 
hranici. Dítě hlasitě křičí a přispěchá Elcmar, aby únosce potrestal. Kouzelnou lískovou holí s vidlicí 
chytne Midira za krk a přirazí ho obličejem k zemi. Navíc ho zostudí ještě tím, že mu jako trofej uřízne 
všechny vlasy ze středu lebky. Vznikne tak tonzura (lysina), což znamená, že vyholený je nyní jeho 
otrokem, a navíc je odsouzen k smrti jako obětní zvíře. 

Midir prosí o život a Elcmar má tři podmínky: za prvé musí odvést s sebou Boand, jež je 
mezitím Elcmarovi na obtíž, za druhé mu má jako otroka poslat svého schovance Oenguse a nakonec 
má vychovávat právě narozenou dívku. Malé Étaín Elcmar prorokuje, že se stane nejkrásnější ženou 
Irska, avšak všichni muži, opojeni její krásou, vzplanou k sobě nenávistí. 

Étaín, dcera bohyně řeky a kraje Boand, se tedy narodila na hranici. Tuto říční hranici můžeme 
chápat jako přechod starší úrovně vědomí úrovně Fir Bolgů v kraji "Midell, představovaném Elcmarem, 
- k nové úrovni bohů Túatha Dé Danannů. Pověst praví, že Dagda se za Band vypravil z Ulsteru, tedy 
ze severu země. Můžeme se tedy domnívat, že (85) Étaín byla unášena do té části Irska, která vždy 
představovala jiné, nové hodnoty než ty, jež byly běžné ve zbývajících "čtyřech pětinách", totiž do 
Ulsteru. 

Elcmar se únosce sice zmocnil a dal mu za vyučenou, ale vzdal se Boand a tím i vlády nad zemí. 
Zřejmě však už nemá moc ani nad omlazenou bohyní příští generace (Étaín). Pouze se pokoušel 
podmanit si Dagdova syna, když žádal, aby mu byl vydán jako otrok. Kdo však dokáže jako služebníka 
spoutat boha lásky Oenguse? Proroctví, že se Étaín stane nejkrásnější ženou Irska, svědčí o tom, že je 
"vládou nad zemí", jež nyní přejde na jiné území. Kvůli ní se rozpoutají líté boje a ona navzdory všem 
protivenstvím se bude stále rodit do nové podoby. 

Midir přiveze Étaín do Brí Leith ke své choti Fuamnach, která není schovankou nijak nadšena. 
Když se pak Midir do dospívající dívky zamiluje, vzroste odpor Fuamnach v příslovečnou "macešskou" 
nenávist. Přemýšlí, jak se schovanky zbavit, a pověst vypráví, že jeden druid jí dal zhoubný kouzelný 
dech. (Druid byl určitě přidán později, neboť v irokeltském prostředí dokážou ženy čarovat samy.) V 



jiné verzi odfoukne Fuamnach mladou Étaín "nějak" do vzduchu, takže je lehká a skoro netělesná. Na 
šátku či šále odlétá povětřím. 

V příběhu je nápadné, že Étaín vždy proměňuje nějaká "zlá žena". Jméno Fuamnach je zřejmě 
odvozeno od šátku (fumain), který nosí mezi "tvářím a okem" anebo "obličejem a pláštěm". Můžeme si 
pod ním představovat velký šál, jaký dodnes nosí venkovské ženy přes hlavu a ramena jako ochranu 
před větrem. V pověsti sestává kouzelným šátkem, na němž je Étaín unášena povětřím. 

Do Étaín se zamiluje také Oengus. Hledá ji, najde a nosí ji stále s sebou v malé nádobě. Oddaně 
o zárodek Étaín pečuje, až se opět stane životaschopným jako jeho milovaná žena. 

V jiné verzi Fuamnach dýchne Étaín zezadu mezi ramena, když se koupe, a dívka pak odletí 
jako racek (jako pták duše). Oengus, který neví, že Étaín je jeho sestra, se ji vypraví hledat. Už získal 
zpět dědictví a žije spolu s matkou Boand v sídu u Boyne. Když Étaín zmizela, přestal ho těšit život. 
Chřadne nevyléčitelnou nemocí, jejíž příčinu konečně objeví jeden lékař. Dívka se Oengusovi zjevila ve 
snu a dokáže ji přesně popsat. Ale když chce po ní sáhnout, vždy mu unikne. Po dlouhém hledání ji 
najde u jezera Bel Dracon, "jezera dračího pysku", nad nímž poletuje jako racek; Oengus ji pozná podle 
zlatého řetízku. Nato se promění v racka i on a je s ní šťasten. (86)  

Když Étaín koncem roku získá zpět lidskou podobu, Oengus si přeje, aby tak bylo už natrvalo, a 
požádá matku o pomoc. Boand dokáže vrátit Étaín lidskou podobu, jedině když stojí v řece, tedy v 
nevědomém a mateřském živlu. Syn se naopak musí odvrátit, vstoupit na pevnou zem vědomí a 
neohlížet se - jako řecký pěvec Orfeus, když se pokoušel odvést Eurydiku z podsvětí. Oengus v této 
zkoušce obstojí. Avšak když se Boand dozví jméno neznámé dívky, nesmírně se zděsí, protože si 
uvědomí, že Étaín je její dcera, žijící v incestu s vlastním bratrem Oengusem. Boand se plačky rozpustí 
ve svůj živel a odtéká jako voda v řece, aniž dětem cokoli prozradí. Étaín vystoupí na břeh a Oengus ji 
radostně vítá: "Sláva tobě, Étaín, duše putující!" Zpráva o Oengusově krásné ženě se brzy donese k 
představiteli hrdého mužství Midirovi. Ten správně tuší, kdo je ona žena, a hned se rozhodne, že pár 
navštíví. Fuamnach však prohlédne jeho záměr a poradí mu, aby Oenguse pozval na síd Brí Leith a 
nabídl mu usmíření. 

V jiné verzi to došlo až tak daleko, že Oengus svému soku Midirovi poraní koulí oko, které mu 
Étaín zase vyléčí. Midir měl každopádně důvod pomýšlet na pomstu a ještě víc jeho žena, která se v 
znovuzrozené Étaín obávala staré sokyně. 

Oengus je ochoten ke smíru a jede za Midirem. Fuamnach se zatím vydá do sídu na Boyne a 
předstírá Étaín, že si přeje usmíření. Když společně stoupají do věže k ženským komnatám, stařena dá 
mladé přednost a dýchne jí opět čarovným dechem pod roucho. Étaín odlétá tentokrát jako včela. 

Ve starší verzi se Étaín zase zmenší a bez tíže se vznáší po sedm let povětřím. Nakonec 
nepozorovaně spadne do poháru manželky knížete Étara v ulsterské zemi. 

Mladší verze tento příběh vykresluje podrobněji. Midir Oengusovi prozradí, že je manželem 
vlastní sestry, čímž ho uvrhne v naprosté zoufalství. Když mu pak Fuamnach navíc řekne, že Étaín 
znovu začarovala, Oengus jí jednoduše utne hlavu. (Irský mýtus na takové reakci neshledával nic po-
horšujícího. V Řecku by podobný skutek okamžitě přivolal Erinye.) 

Oengus od té doby žije sám ve svém sídu u Boyne. Když se teď Milesiané, tedy Goidelové, 
zmocnili vlády a Danannové se definitivně uchýlili do "podzemí" elfích kopců, vláda božského rodu 
pominula. 

Étaín si tedy musí hledat novou podobu. V mladší verzi pověsti padne jako včela Étarově ženě 
do poháru s medovinou a vrátí se" na svět jako jejich dcera; je zvláštní, že tentokrát se uvádí jen jméno 
otce, matka zůstává anonymní - platí už nové normy. (87)  

Étaín vyrůstá poblíž sídu "bílých paní". Když se jednou s družkami koupe v řece, pozoruje ji 
(podle staré verze) jezdec z Jiného světa a opět se tiše vzdálí. Tou dobou hledá nejvyšší král země 
Eochaid nevěstu, protože jeho vazalové prohlásili, že dokud nebude mít ženu, nepřijdou na shromáždění 
v Taře.102

Eochaid se do Étaín zamiluje a ožení se s ní, ale při jedné hostině vzplane láskou ke krásné 



královně i jeho bratr Ailill. Ze solidarity k Eochaidovi své city skrývá a na smrt onemocní podobně jako 
Oengus. Nejí, nepije a očividně schází. Když Eochaid musí jednoho dne odcestovat, svěří chorého 
bratra manželčině péči a Ailillovi se rázem vede lépe. 

Nakonec jí vyzná lásku. Étaín mu chce pomoci a domluví si s ním na noc schůzku mimo hrad, 
Ailill však nevysvětlitelně upadne do hlubokého spánku. Étaín se místo něj ukáže temná, velká mužská 
postava, které před ní chvíli postojí a zase zmizí. Tak se děje i následující noc. Třetí noc se dá neznámý 
poznat jako Midir a vybídne ji, aby šla s ním. Étaín však odmítne, že je Eochaidovou chotí, a Midir opět 
zmizí. Ailill se stydí, že zaspal, a uzdraví se. 

V keltské mytické době si královna klidně mohla smluvit schůzku s jiným mužem, pokud ovšem 
zůstala v jádru svému muži věrná. Když se Eochaid vrátí, Étaín mu řekne, co se stalo, a on ji pochválí, 
že o bratra tak pečovala. Nějakou dobu žijí šťastně pohromadě, až se jedné noci ukáže cizinec a chce si 
s králem zahrát deskovou hru fidchell. Eochaid rád svolí, ale host ho obehraje o ženu. Dává zděšenému 
Eochaidovi lhůtu jeden rok. Po roce se navzdory strážím zčistajasna objeví při hostině uprostřed sálu. 
Vidí ho pouze Étaín a Eochaid. Je to Midir a zpívá vábivou elfí píseň o zemi věčného mládí. Étaín jí 
neodolá a odletí s knížetem elfů do jeho říše. 

Na tuto pověst lze nahlížet z různých úhlů. Jedním motivem bude zřejmě "stěhování" Étaíniny 
duše, druhý aspekt můžeme vidět v tom, jak se starý řád stává "zlým", protože jeho čas vypršel. To 
naznačuje postava Elcmara. 

Za vlády Túatha Dé Danannů ještě značnou měrou platí matriarchální normy. "Vláda" nad zemí 
je žensky personifikována, zprvu neosobně v podobě řeky Boyne, potom omlazená jako její dcera Étaín, 
jejíž duše putuje z jedné formy existence, z jedné kulturní vrstvy do druhé. Když vstoupí zcela do říše 
smrtelníků, odvede ji bůh Midir - jako její "vlastní choť" zpět do své říše, z níž Étaín vlastně pochází. 
Popudem k Étaíniným únosům je očividně mužská rivalita nebo žárlivost manželky, jež se cítí ohrožena 
krásnou mladou dívkou. 

Motiv incestu bratra a sestry, se kterým se setkáváme v mladších  (88) verzích, nebude v ději 
zřejmě podstatný, neboť incest není u Keltů ještě osobní problém, ale spíš mytický obraz pro kolektivní 
dění. (Můžeme tedy předpokládat, že přinejmenším zděšení z incestu je pozdější přídavek nějakého 
kněze, který chtěl dát příběhu morální zvrat.) 

Plodnější by mohl být pokus nazírat příběh z pohledu mužské animy. 
Étaín je líčena jako zcela nepozemská, duchovní bytost, již lze těžko uchopit. Bůh lásky Oengus 

se jí zjeví ve snu, ale nedokáže ji udržet. Poletuje povětřím jako racek nebo jako včela - anebo takřka 
docela netělesně. Oengus ji láskyplnou péčí navrátí do pozemského bytí. Sotva se však tento krok 
podaří, už zase do toho "dýchne" stará Fuamnach, představitelka kolektivní ženské normy v její 
negativní, smrtící podobě. Žena krásná jako víla odlétá vlivem čarodějnické složky ženské osobnosti 
opět beznadějně do neuchopitelna. I když se v posledním vtělení poctivě snaží zachovat věrnost svému 
pozemskému choti Eochaidovi, nakonec přece jen podlehne svůdnému zpěvu o věčně mladé a blažené 
existenci v "Jiném světě". 

V tomto líčení mužských pokusů zmocnit se animy a udržet ji můžeme vidět samozřejmě i 
reálný ženský problém, přinejmenším z našeho dnešního hlediska. 

Není jasné, do jaké míry vábivá přitažlivost Jiného světa, na kterou byli Keltové až podivně 
citliví, zasahovala i ženy. Zpravidla se zdá, že v pověstech je problémem spíše mužů, ale z 
archetypálního pohledu účinkuje stejně tak na ženy. To dnes můžeme dost často konstatovat, když se 
běžném životě setkáme s oněmi "elfími" dívkami nebo ženami, které se nakonec utíkají k chorobné 
touze po štíhlosti nebo k naprosté apatii. Možná je tento problém "odlétání" v pověsti i výrazem toho, 
jak původní ženský řád bezradně vnímal nově se probouzející mužské vědomí, jež do země přišlo s 
Goidely. Ženská duše jako představitelka starého matriarchálního řádu se před novou mužskou vládou 
po několika marných pokusech o přizpůsobení stahuje do neviditelna. 

Červená nit nového vývoje vede jednoznačně na sever, do "kacířského" Ulsteru, kde bylo 
odjakživa všechno jinak než v ostatních částech Irska. Tam v těžkých porodních bolestech povstal nově 



oživlý patriarchát, tam zpočátku nemá mužská anima místo. Proto kníže elfů Midir odvádí Étaín zpět do 
říše Jiného světa, jež se nyní stává potlačenou částí vnější skutečnosti. Pyšný ideální muž Midir se však 
potají stává vnitřním obrazem anima v duších žen, jež idealizujícími projekcemi tohoto obrazu podně-
cují vnější reálné muže, aby tento idol uskutečňovali. Muži posledního keltského vpádu však boj o své 
mužské vědomí musí teprve podstoupit. 

 

Deirdre 

(89) Pověst, jíž se budeme zabývat nyní, se jinak jmenuje Vypovězení synů Uisnechových, což 
je vlastně nepřesné, neboť její ústřední postavou je žena jménem Deirdre (Derdriu). 

Podle podání pochází pověst o Deirdre z 8. až 9. století; zapsána však byla až v 11. století.103 
Látka pozdější vypravěče inspirovala k dalším přikrašlováním. 

V této pověsti vystupuje do popředí lidská rovina. Staré přednostní právo ženské moci je i zde v 
konfliktu s novým mužským řádem. 

Její děj lze podle THURNEYSENA104 shrnout následovně: Král Conchobar má pěvce Fedlima. 
Jeho žena, která je tu opět bezejmenná, čeká dítě. Ulsterští muži popíjejí ve Fedlimově domě. Když jsou 
všichni unaveni a uléhají, dítě v těle budoucí matky vykřikne tak hlasitě, až ho slyší po celém dvorci. A 
zděšený Fedlim se ženy ptá: 

Jaký to ukrutný křik, 
ó ženo, běsní v tvém těhotném břiše? 
Drtí toho, jehož uši jej slyší. 
… 
Srdce mám raněno 
a bojím se velikého žalu. 

Bezradná žena se obrátí na moudrého druida Cathbada a ten praví: 

V jeskyni tvého břicha vzkřikla 
žena zlatých kadeří 
s modrýma očima jasnýma jako hvězdy. 
Líce má namodrale purpurové jako náprstník, rty rudé jako jeřabiny. 
Žena, jež mezi ulsterskými bojovníky 
svár a vraždění vyvolá... 

Po věštbě jí Cathbad přiloží ruku břicho a ucítí, jak dítě kope. Proto je nazve Deirdre, což 
znamená "běsnící". Ulsterští muži zděšeně žádají, aby ji okamžitě zabili. Conchobar však káže, že 
jakmile se narodí, nechť "je vychovávána podle mé vůle a bude mou ženou". 

Tak se i stane. Deirdre předají dobrým pěstounům na odloučený dvorec, Žádný muž ji nesmí 
spatřit, dokud se nestane královou ženu. (90)  

Je tu však stará básmrka Leborcham, králova důvěrnice, která má přístup všude. Leborcham 
znamená "krásná, dlouhá" anebo "křivá dlouhá". Její matkou byla Ardac, "roh", je tedy dcera měsíčního 
světa. Nikdo ji o to nepožádal, a přesto se tato představitelka staré ženské kultury jakoby samozřejmě 
ocitá u dítěte. Nikdo jí nebrání, protože se obávají jejích žalobných písní a mocných zaklínadel. 
Zasvěcuje Deirdre do všech ženských umění a jistě i do tradice matriarchátu, třebaže si toho Conchobar 
příliš necení. Ke starým ženským uměním patřil mimo jiné i výklad znamení. 

Už tento úvod dává tušit, že na svět nepřišlo žádné obyčejné dítě. Hlasitým křikem v mateřském 
lůně zděsí ulsterské muže natolik, že by je nejradši rovnou usmrtili. Již jsme se zmínili, že Ulster 



zaujímal v rámci oněch pěti pětin Irska zvláštní postavení. Ulsterští muži, kteří představovali nový 
mužský řád, se násilím bránili vládě žen v ostatních čtyřech pětinách Irska. 

Deirdre je jednou z posledních představitelek ženského řádu v Ulsteru. Její prudký protest proti 
tvrdému mužskému světu slyší tento svět se zděšením a reaguje na něj násilně. A tak se rozhodnou, že ji 
ukryjí a zapřou její existenci, zapomenou na ni - anebo ji podle plánu krále Conchobara ochočí. To je 
však v době keltského mýtu cosi obludného. Žena si svého milence a chotě volí sama. Když jí muž 
nevyhovuje, pošle ho pryč anebo si nechá vrátit věno a vyhledá si jiného. Král Conchobar však přichází 
na troufalou myšlenku, že si dívku Deirdre podrobí už od narození. Určí ji výhradně pro své lože, žádný 
muž ji předtím nesmí spatřit. V takřka klášterních podmínkách má být poslušná a poddajná! Pro ženu 
matriarchální kultury je nemyslitelné, aby se jí nikdo neptal, koho chce milovat - a stařec Conchobar 
pro ni už vůbec nepřichází v úvahu. Stará Leborcham, která jí nenápadně, leč pevně stojí po boku, je 
pro ni tedy opravdovým požehnáním. 

Pěstoun jednoho zimního dne porazí tele a vyvrhává je na sněhu. Na krvavé vnitřnosti se snese 
havran. Deirdre, které je právě patnáct, na to hledí jako očarovaná. Staré barvy vášně (červená a černá) 
na bělostném podkladu jí učarovaly. Ještě pod dojmem toho, co zažila, se rozběhne za Leborcham a 
řekne jí: "Chtěla bych milovat muže, který má tyto tři barvy - vlas černý jako havran, líce rudé jako 
krev a tělo bílé jako sníh." Stará Leborcham je nadšena, neboť výchova padla na úrodnou půdu a dívka 
má představu o muži, s nímž se chce spojit. A hned jí řekne, že nedaleko takový mladík žije, a sice 
Uisnechův syn Noisi (Naoise). Děvče se sice rovněž dozví, že je určeno pro Conchobara, a hned se 
temperamentně ohradí. (91) Ne chce o něčem takovém ani slyšet, i když jí Leborcham diplomaticky 
sdělí, že irská královna může mít vedle svého chotě milenců, kolik se jí zachce. 

Noisi má dva bratry, Ardana a Ainléa (Ainnlea). Tito tři nerozluční Uisnechovi synové jsou 
vnuci druida Cathbada. Noisiho hlas je úžasný. Každá z krav, která jej zaslechne, dává o dvě třetiny víc 
mléka. Deirdre Noisiho hlas již slyšela, když stál sám na valu Emain Machy a zavolal. Muži celé 
"pětiny" se hned shromáždili kolem tří bratrů, kteří byli neporazitelní, když stáli k sobě zády. Deirdre se 
snaží s Noisim setkat, ale předstírá, že ho nevidí. Noisi ji škádlí: "To je ale krásná jalůvka, co kolem mě 
poskakuje." Aonamu odpoví: "Jalovice musí hodně vyrůst, není-li býků!" - "Vždyť máš pro sebe krále 
Conchobara, býka celé pětiny," opáčí Noisi. Deirdre odmítnutí považuje za urážku. Přiskočí k Noisimu, 
popadne ho za uši a volá: "Budeš mít uši k hanbě a posměchu, jestli mě nechceš." Pustí ho pouze za 
podmínky, že ji ještě téže noci unese. 

Magická slova zapůsobí. Noisi vydá bojový pokřik a hned má bratry po boku. Vypráví jim, co se 
mu přihodilo. Zprvu ho varují, pak se k němu z příbuzenské věrnosti přidají. "Ať se stane cokoli, dokud 
budeme dýchat, nikdy nebudeš žít v hanbě. Utečeme s tou dívkou do jiné země," ujišťují bratra. 

Leborcham při útěku pomáhá a stará se o to, aby se na únos několik dní nepřišlo. S bratry táhne 
třikrát padesát bojovníků a třikrát padesát psů, s Deirdre třikrát padesát žen. Putují Irskem od jednoho 
knížecího sídla k druhému. Všude je vlídně přijmou, musí však brzy prchat dál, protože Conchobar je 
neustále pronásleduje. A tak nakonec na Deirdřinu radu odplují do Skotska, jež se tenkrát jmenovalo 
Alba, neboť v zemi Piktů dosud jednoznačně platil starý ženský řád. 

Noisi symbolizuje tehdejší mužskou kolektivní situaci. Nejedná se o jednotlivce. Má s sebou 
vždy bratry, které pověst blíže nepopisuje. Noisiho kromě krásného hlasu charakterizují zejména jeho 
tři barvy, ale těmi se vyznačují i bratři a nejedná se o žádné výrazné osobní znamení. 

Že krávy dají více mléka, když se jim při dojení pěkně zpívá, je známo v dnešním Irsku dodnes 
a pastevci se často vybírají podle hlasu. Libozvučný hlas táhne mléko a kráva ho pak dá bez nucení víc. 
V tom zřejmě spočívá stará moudrost v zacházení s ženským prvkem. Deirdre si nevybrala moci 
chtivého Conchobara s jeho velitelským hlasem, nýbrž Uisnechovy syny s měkkými hlasy, z nichž 
zaznívá mužská oduševnělost. 

Pravda, když mladý Noisi váhá v konfliktu mezi vazalskou věrností a vábením ženy, zachází s 
ním energická amazonka dost nešetrně a podle (92) našeho dojmu "jako posedlá animem“: Když 
neuděláš, co chci, padne hanba na tvé uši, to uslyšíš, co celý svět řekne! Dnes nám taková kletba při-



padá velice zvláštní. Což ale, jestliže mladík "zrudne až po uši“, a tím celému světu oznámí, jak je ve 
své zamilovanosti bezmocný anebo jak silně se tomu snaží ubránit? Kvůli takové "hanbě“ už leckterý 
zoufalec navštívil psychologickou poradnu. "Nebýt toho, vedlo by se mi docela dobře,u slýcháme pak. 
On je však zasažen citovými hnutími své duše, jež v něm vyvolala krásná dívka a které svým mužským 
rozumem ještě nezvládá. Smůla je v tom, že dívka možná vůbec nemyslí jeho osobně, pouze onen 
"černobílo-červený“ typus. C. G. Jung měl naprosto pravdu, když hovořil o četných podobách ženského 
anima. Avšak jeho tvrzení, že anima muže vystupuje vždy izolovaně a nemá stejné variační rozpětí jako 
animus ženy, se odmítá. Čím mladší člověk, tím neurčitější diferenciace animy a anima, i když se 
dotyční ve svých projekcích přesvědčují vášnivými ujišťováními o opaku. 

Zmínka o třikrát padesáti mužích, ženách a psech, kteří táhnou s družinou, jasně naznačuje 
kolektivní povahu dění. 

Dobu strávenou ve Skotsku líčí pověst jako nejšťastnější v Deirdřině životě. Jak bylo tenkrát 
běžné, muži chodili na lov a žena se starala o domácnost a sbírala byliny. Když zvěře ubylo, přihnali si 
dobytek ze stád sousedních dvorců, na tom nebylo nic zvláštního, jen je při tom nesměli přistihnout. Ale 
když loupeže přesáhly míru, Skotové se spojili, aby drzé vetřelce potřeli. Nato bratři nabídli králi země 
své služby jako bojovníci a král jejich nabídku přijal. Nyní se však potvrzuje Cathbadovo proroctví: 
Jakmile se skotský král doslechne o Deirdřině kráse, zatouží ji mít pro sebe a nezbývá než útěk přes 
moře. Družina tentokrát přistane na opuštěném ostrově a doufá, že zde bude moci žít v klidu a míru. Ale 
i to se Conchobar dozví, a protože mu šlechtici už dávno vytýkají, že tři ze svých nejchrabřejších 
bojovníků nechal kvůli ženě odtáhnout do ciziny, nabídne jim naoko mír a vyzve je k návratu do Irska. 

Mužům nakonec není nic platno, že se chtěli zachránit na ostrůvku v moři v samotě kolektivního 
nevědomí. Ani Deirdre nemůže jen tak zmizet, když se pro ni životní podmínky jako pro představitelku 
starého řádu komplikují. Navzdory oprávněným pochybám jí nezbývá nic jiného než se vrátit na území 
své původní kultury a přijmout daný status quo. 

Conchobar postupně požádá tři muže, aby jeli na ostrova zaručili se za bezpečí navrátilců. Ve 
skutečnosti má však jiné úmysly a nikdo v jeho družině není ochoten tento úkol převzít. Nakonec se na 
cestu vydají (93) Concho barov syn Connac, Dubthach ("Temný") a Fergus. Vzbudí v Uisnechových 
synech nepřekonatelný stesk po vlasti a všichni i se vzpouzející se Deirdre odplují do Irska. 

Po přistání pozve záludný král ručitele na pitku. Fergus má geis105 , že nesmí odmítnout žádné 
pozvání. Uisnechovým synům je zase jasné, že si nemohou být ničím jisti, dokud nebudou hosty u 
Conchobara a nepozřou jeho jídla, neboť pohostinské právo bylo posvátné. 

A tak co nejrychleji spějí do Emain Machy. Místo Ferguse je jako ručitel doprovází pouze jeho 
syn. Conchobar však využije svého bývalého nepřítele Eoghana, který se s ním nyní snaží usmířit, a 
pošle ho Uisnechovým synům a Deirdre naproti, aby je přivítal. Eoghan vpadne Noisimu do zad a 
probodne ho mečem, aniž mu v tom Fergusův syn stačí zabránit. 

Na louce před hradem dojde ke strašnému krveprolití. Deirdre předvedou před Conchobara s 
rukama spoutanýma za zády, potom ji uvězní v ženských komnatách. Odmítá stravu i královy snahy o 
sblíženÍ. Když se jí Conchobar zeptá, koho na tomto světě nenávidí nejvíc, jmenuje jeho a Eoghana, 
vraha milovaného Noisiho. Pomstychtivý Conchobar odvětí: "Takže budeš po jeden rok žít s 
Eoghanem!" Víc ji potupit nemohl. Deirdre musí jet na voze mezi Conchobarem a Eoghanem a král dá 
výsměchu ještě korunu, když na ni volá: "Hej, Deirdre, kroutíš mezi mnou a Eoghanem zamilovaně 
očima jako ovce mezi dvěma berany!" Když míjejí velký balvan, Deirdre o něj udeří hlavou a zabije se. 
S ní a s Uisnechovými syny zemřel v severní provincii Irska matriarchát. 

Tři ručitelé z pomsty zapálili královský hrad a s třemi tisíci muži dobrovolně odešli do 
vyhnanství do Connachtu - přešli k nejúhlavnějším nepřátelům Ulsteru, královně Maeve (Medb) a 
jejímu choti Ailillovi. Odtud více než šestnáct let podnikali loupežné výpravy do Ulsteru a naháněli 
ulsterským mužům strach. Válka zbývajících "čtyř pětin" Irska s Ulsterem byla nevyhnutelná. 

 
 



 

STŘET MEZI PATRIARCHÁTEM A MATRIARCHÁTEM 
cyklus O Cúchulainnovi 

(94) Ulsterský cyklus s hlavním hrdinou Cúchulainnem nás ještě jednou z jiné strany přivádí k 
základnímu problému ostrovních Keltů: ke střetu mezi ženským a mužským řádem. To, co se v jiných 
vyspělých kulturách dá vytušit pouze v narážkách a obrazech, leží tu před námi v jasné řeči. Nevíme, 
jak stará jsou tato ústní podání. Byla zaznamenána pozdě a určitě přetvořena; nicméně to podstatné z 
nich lze dosud jasně vyčíst. 

Cúchulainn a jeho současníci jsou dílem ještě mytické postavy, dílem se však již dají uchopit 
historicky. Předpokládáme, že král Conchobar žil v prvním století našeho letopočtu. Přechod od 
matriarchátu k patriarchátu, ke kterému v té době u ostrovních Keltů docházelo, je mimo jiné zřejmý z 
tradovaných rodokmenů. Conchobar je ještě "syn matky" (mac Nessa), ale Cúchulainn (mac Sualtam) 
už "synem otce". Abychom tyto vztahy znázornili a zároveň podali přehled těch nejdůležitějších postav 
pověsti, nahlédněme do rodokmenu takzvaného Rudého křídla, jehož všichni hrdinové se mohou aspoň 
částečně prokázat božským původem.106

Pramáti všech hrdinů (severního) Rudého křídla se jmenuje Maga. Pochází z božského rodu 
Túatha Dé Danannů. Maga je považována za dceru Oenguse, krále elfů z Newgrange na řece Boyne. 
Mohla by být sestrou nebo dcerou Étaín (stupně příbuzenství se většinou neberou tak přesně). 

Pramáti Maga měla děti se dvěma muži: s Cathbadem tři dcery, s Rossem syna. Jejími slavnými 
vnuky jsou Cúchulainn, Noisi a Conchobar. Conchobar vystupuje v tomto rodokmenu jako 
Cúchulainnův synovec, v jiných podáních jako jeho strýc. Zvláštní postavení zaujímá Fergus; je 
nevlastním bratrem záhy zesnulého Conchobarova otce, Fachtny. Je pojmenován po mateřském rodu 
stejně jako jeho synovec Conchobar. 

Cúchulainn se po svém pozemském otci jmenuje mac Sualtam a rovněž 
 

 
 

(96) Uisnechovi synové jsou označováni jako synové otce. Cúchulainn a Uisnechovi synové 
jsou vnuci slavného druida Cathbada. Hlavní hrdina mákrom toho božského otce ve slunečním bohu 
Lugovi. 

K tomu, co předchází příběhu o Cúchulainnovi, patří postava krále Conchobara, kterému bylo 
teprve deset let, když mu zemřel otec Fachtna. Nevlastní bratr zesnulého, Fergus, usilovalo trůn, mohl 



jej však získat jen sňatkem s Nessou. Trůn se tedy stejně jako u Egypťanů dědil po ženské linii. Nessa si 
dala podmínku, že před svatbou musí rok vládnout mladý Conchobar. Oproti obrazu, jaký jsme si 
udělali o stárnoucím králi v pověsti o Noisim a Deirdre, však mladý Conchobar vládl tak rozvážně a 
rozumně, že lid ho prosil, aby byl králem i nadále. A tak Fergus pohořel. Zpočátku se s tím srovnal, 
uvidíme však, že mezi ním a Conchobarem existovala po celý život velká rivalita. 

 

CÚCHULAINNOVO NAROZENÍ A MLÁDÍ 

O Cúchulainnově narození existuje více verzí. Jednu zapsal ROLLESTONE. 
Jednoho dne Dechtire, dcera druida Cathbada, beze stopy zmizela i se svými padesáti družkami. 

Tři roky po ní marně pátrali. Pak se v létě ukázala hejna ptáků a snesla se na pole ulsterského 
královského hradu Emain Machy. Král a všichni jeho vazalové, mezi nimi i Fergus, se pokoušeli ptáky 
zahnat kameny. Ptáci však vždy jen o kousek popoletěli a nakonec vlákali muže k sídu u řeky Boyne. 
Tam v noci našli Dechtire s padesáti družkami ve společnosti boha Luga. Dechtire a Lug je vlídně 
přijmou a nabídnou jim nocleh, ale ráno zjistí, že jsou v jakési chatrči a s nimi malý chlapeček. Byl to 
Dechtiřin dar Ulsterským, ona sama zůstala s Lugem. 

Dítě předali do péče Dechtiřině sestře Fincham, která zrovna kojila svého syna Conalla. A tak 
oba chlapci spolu vyrůstali jako soukojenci a Dechtiřino dítě dostalo jméno Sétanta. 

Jiná verze líčí narození takto: 
Jednoho dne se na pole Emain Machy snesou ptáci. Conchobarův vůz řídí při lovu Dechtire, 

která je zde jeho sestrou. Ptáci lákají lovce stále dál, až padne noc. Naleznou přístřeší ve stavení 
jednoho sedláka. selka té noci přivede na svět chlapce a Dechtire jí při porodu pomáhá. Následujícího 
dne si Dechtire vezme dítě s sebou, že je vychová na královském hradě. Téže noci na onom zásvětním 
dvorci vrhne klisna dvě hřfbata, jež dítě dostane s sebou darem. Jsou to oni později známí 
Cúchulainnovi koně, šedák Liath (97) Macha a vraník Dub Sainglenn. Dechtire svého svěřence vroucně 
miluje, zanedlouho jí však zemře. Nedokáže se s tím smířit. Tu k ní vstoupí ve spánku muž, jenž se dá 
poznat jako bůh Lug. Řekne jí, že to on ji zavedl ke dvorci na Boyne, že přenocovala u něj a dítě že je 
jeho syn. Toto dítě nyní vejde do jejího lůna, ona otěhotní jím, bohem, a syn nechť se jmenuje Sétanta. 

K početí dojde prostřednictvím malého zvířátka či bytůstky, jež Dechtire vskočí do úst z nápoje. 
Symbolizuje to duchovní oplodnění, jež se v irských pověstech vyskytuje často. Sétanta-Cúchulainn se 
tedy narodil dvakrát. Je božského i lidského původu - stejně jako jiní mytičtí hrdinové. I egyptský 
faraon je člověk a zároveň syn boha slunce. Ježíš Kristus je "člověk a pravý Syn Boží“. Několikeré 
narození je známo i u Étaín nebo řeckého Dionýsa. 

Novorozený hrdina je tedy svým původem charakterizován jako nevšední bytost. Stejně jako 
byla Étaín poslední představitelkou starého ženského řádu, tak je syn slunce Cúchulainn představitelem 
nově zrozeného mužského vědomí. 

Když Dechtire otěhotní, zasnoubí ji Conchobar se synem jedné elfy Sualtamem (Sualdamem). Je 
to Sétantův pozemský otec. Chlapce dají do opatrování Dechtiřině sestře Fincham a ta jej vychovává 
společně se svým synkem Conallem. Pětiletý Sétanta neposlechne pěstounku a vydá se do Emain 
Machy. Na hřišti před královským hradem spatří padesát hradních hochů. Vyběhne s bronzovou pálkou, 
stříbrným míčem, šipkami a "odražečem“. V běhu míč a šipky hází před sebe a opět je chytá.107

Hradní mládež zrovna nábožně naslouchá výuce mistra Follamanna, jednoho z Conchobarových 
synů. Sétanta, který bez ostychu předvádí své kousky, se tak nevědomky provinil proti etiketě. 
Follamann poštve všechny chlapce na vetřelce, který porušil veškerá pravidla skupiny a který nesmí 
narušovat hru, "ledaže by vás požádál o ochranu“. Podle zvyklostí se měl nováček představit, ostatním 
se zpočátku podřídit, požádat je o ochranu, a tím se nechat přijmout do kolektivu. To Sétanta opomněl, 
a tak se na vetřelce vrhnou s koulemi a oštěpy. On se jim však hravě ubrání, srazí je k zemi a 
pronásleduje je. Nakonec sám král musí sjednat mír a synovce předat do ochrany ostatních chlapců. 



Malý Sétanta se od své matky odloučí v pěti letech, tedy "předpisově“ v době, kdy se chlapec 
odvrací od matky a přivrací se stále více k mužskému světu. Skvěle už ovládá dětské zbraně a musíme 
se ptát, zda se tomuto umění naučil od otce či od matky. Tato otázka je oprávněná, neboť dále ho v 
zacházení se zbraněmi bude cvičit bojovnice. (98) 

Když se Sétanta přiblíží k ostatním chlapcům, chová se jako "hlupáček". Nemá ani ponětí, co je 
ve společnosti jeho doby běžné, a troufale se chlubí tím, co umí. Tak si vykoleduje "výprask" od 
ostatních kluků - ten však na zázračného chlapce nemá žádný vliv. Sétanta je nejen silný a zručný, 
nýbrž i chytrý a nechá se králem ochotně poučit. Když se omluví za neznalost pravidel, král ho řádně 
včlení mezi vrstevníky. 

Potom se Sétanta vyznamená dalším činem - zabije obávaného hlídacího psa kováře Culanna. 
Culann pozve krále na hostinu a Conchobar chlapce vybídne, aby jel s nimi. Sétanta si však chce ještě 
dohrát nějakou hru a slíbí, že přijede později. Všichni už popíjejí a na chlapce dávno zapomněli. Nastal 
soumrak. Zavřou vrata dvorce a pustí z řetězu "bojového psa". Když Sétanta dorazí a pes na něj zaútočí, 
mrští mu stříbrnou koulí či míčem do chřtánu tak prudce, až mu vyletí zadkem. Potom zvíře popadne a 
udeří mu hlavou o kamenný sloup. Kováře Culanna smrt hlídacího psa velice trápí. Sétanta mu však 
nabídne, že sám bude Culannovým psem a bude střežit jeho majetek, dokud nevychová nového, stejně 
dobrého psa. 

Od té doby se chlapec jmenuje Cúchulainn, "Culannův pes". Nové jméno svědčí o tom, že 
mladý hrdina patří k totemu psů. 

Tento Cúchulainnův čin má dvojí aspekt. Na jedné straně získal jakousi kmenovou identitu. Na 
straně druhé se provinil na svém totemovém zvířeti. Vlastně by měl na místě zemřít, ale totemismus už 
zřejmě tak docela neplatí. Cúchulainn se zachrání tím, že se identifikuje se psem a rok (nebo déle) 
odčiňuje svou vinu. Získá tak nejen schopnosti "bojového psa", ale zůstává navíc v blízkosti a pod 
vlivem kováře, jehož jméno rovněž ukazuje na "psa". Culann se stane chlapcovým pěstounem a mistrem 
v mnoha uměních, k nimž tenkrát nesporně patřily i magické schopnosti kováře. 

A tak je Cúchulainn nakonec dobře připraven na svou první hrdinskou výpravu, již podnikne v 
sedmi letech. 

PRVNÍ HRDINSKÁ VÝPRAVA A INICIACE 

Když je Cúchulainnovi sedm, zaslechne, jak kolemjdoucí druid Cathbad říká žákům: "Požádá-li 
dnes některý chlapec o výzbroj, stane se proslulým bojovníkem. Nebude žít dlouho, ale jeho sláva 
přečká věky." Cúchulainn odhodí hračky, předstoupí před krále a požaduje po něm skutečné zbraně. Ale 
všechny meče a oštěpy, které mu nabídnou, zláme. Spokojen je, teprve když dostane zbraně samotného 
Conchobara. Přistoupí k němu Cathbad a opakuje své proroctví. "I kdyby můj život trval pouze jediný 
den a jedinou (99) noc, důležitá je pro mě posmrtná sláva," opáčí Cúchulainn. Nato naskočí na 
Conchobarův válečný vůz a poručí vozataji, aby ihned zapřáhl a vyrazil. 

Zpočátku řídí vůz královský vozataj Ibar. Svého vozataje Laega najde Cúchulainn až později. 
Stále ještě se identifikuje s králem a jeho válečnickým věhlasem a je celý posedlý po slávě za každou 
cenu. Zatím za sebe nedokáže převzít plnou odpovědnost. 

Když vyráží na svou první hrdinskou výpravu, znamená to podle tehdejšího zvyku, že se musí 
vrátit s uťatou hlavou alespoň jednoho " nepřítele" . 

Vyjedou na kopec, na němž je velká hromada kamenů, cairn. Je to důležité místo. Cairn může 
být mohyla anebo pomník, kde se podle počtu kamenů dá určit počet padlých bojovníků. Než vojsko 
vpadlo do nepřátelské země, každý muž hodil na hromadu kámen, který si při návratu opět vzal. Podle 
počtu zbylých kamenů se zjistil počet padlých a pro ty byl cairn současně i jakýmsi pomníkem. Z kopce 
byl výhled na celou zemi. V nížině se vinula řeka Nechta108 a stál tam Mac Nechtův hrad (dun). Vozataj 
chlapce varuje: Nechtovi synové se chvástají, že už pobili více ulsterských mužů, než jich zbývá naživu. 
Ale o to víc chce Cúchulainn pokračovat v cestě. 



Dojedou ke kamennému sloupu, přes nějž leží dřevěná obruč se zprávou pro kolemjdoucí: Kdo 
tudy projde, bude vyzván k boji. Jedná se tedy o hraniční kámen s varováním: Vstup na vlastní 
nebezpečí. Mladý hrdina však k vozatajovu zděšení varování nedbá a klidně se v nepřátelské zemi uloží 
ke spánku. 

Záhy se dostaví první Nechtův syn Fiol ("chytrý"). Vysmívá se chlapci a vyprovokuje ho k 
tomu, že mu pálkou vmete do hlavy "železné jablko". Poté mu Cúchulainn zručně utne hlavu a započítá 
si ji jako trofej. Druhý Nechtův syn se jmenuje Tuachall ("lstivý") a je skolen oštěpem. 'Tretí, Fandle 
("vlaštovka"), chce bojovat jedině ve vodě, tedy v mateřském živlu. Toho Cúchulainn porazí mečem. 

Nechtovi synové jsou děti vodního božstva, řeky Necht-Scene, pramene řeky Boyne. Jsou 
chytří, lstiví a hbití jako vlaštovka ve vzduchu. Jsou to však synové matky. Syn otce Cúchulainn je 
porazí, neboť se již od matky odloučil a nosí v sobě zděděné vědomí svého otce, boha slunce. 

Se třemi hlavami poražených na voze se vydají na zpáteční cestu. Chlapec je jako v opojení, 
chytne dva živé jeleny a uváže je k vozu. Potom uloví ještě osm labutí a rovněž je upoutá k vozu. Nad 
hlavou mu šumí ptačí perutě, vedle něj klusají divocí jeleni a před ním královi koně. To vozataje natolik 
zmate, že předá Cúchulainnovi opratě. S tímto vozem se nyní mladý bojovník za jasného jitra blíží "ve 
zběsilosti boje" k hradu Emain (100) Macha - a navíc se k hradu obrátí ještě levou stranou vozu, aby dal 
najevo, že chce bojovat. Honem mu pošlou v ústrety padesát žen, v jejich čele kráčí Conchobarova choť 
Mugein. Všechny před ním obnaží ňadra. Tu si chlapec zaboří tvář do dlaní a muži se ho zmocní. Strčí 
ho postupně do tří sudů se studenou vodou. První se jeho žárem rozletí, v druhém voda vře, ve třetím 
Cúchulainn zchladne natolik, že se vzpamatuje. Touto ponornou lázní skončila jeho iniciace 
bojovníka.109 Když z něj opět udělají člověka, vypadá následovně: 

Úžasnými barvami hrála Cúchulainnova tvář. Purpurově mu žhnuly líce. Světlé vlasy mu sčesali 
od ucha k uchu a zářily jako březové listí ve svitu podzimního slunce. Učesali mu pěšinku tak 
hladkou, jako by ji kráva olízla. Šat měl utkaný ze zlatých nití a zelený plášť sepnutý stříbrnou 
jehlicí.110

Skoro nás až dojímá, jak si chlapec posedlý svými hrdinskými činy zaboří obličej do dlaní, 
protože ještě nesnese pohled na zralé ženy, a když je jeho první zběsilost zchlazena, sedí učesaný a 
"ulízaný" u ujcových nohou. Podle šatu je to syn slunečního boha, jehož roucho bude později líčeno 
stejnými barvami. Kolem vozu mu však poletují ptáci jeho elfí přízně, labutě. I v pozdějších líčeních 
často slýcháme, že duchové povětří kolem něj šumivě poletovali, když někam přibyl na bojovém voze. 
Jeleni rovněž nasvědčují obyvatelům zásvětí, k němuž má Cúchulainn vždy zvláštní vztah. V mnoha 
pověstech se vypráví, jak jelen nebo srna vábí lovce do lesních houštin a pak se z nich vyklube bytost 
"Jiného světa". 

NÁMLUVY U EMER111

V Emain Maše u krále Conchobara se koná velká hostina. Všichni přítomní předvádějí svůj um, 
hlavně vozatajové; jednalo se o vysoce postavené šlechtice. Přes halu dlouhou 195 stop (asi 60 m) 
napnou ode dveří ke dveřím lano. Cúchulainn všechny předčí. Na laně předvede "umění jablka" (zřejmě 
jakési žonglování s železnou střelou), potom "umění oštěpu" (jejž v běhu opět chytne) a "umění kraje 
štítu" (při němž skočí protivníkovi na kraj štítu a odtud mu zasadí smrtelný úder). 

Všechny ženy jsou z Cúchulainnových elegantních dovedností u vytržení. Odlišuje se od 
ostatních ještě tím, že v jednom oku má tři panenky, v druhém čtyři, tedy dohromady sedm. Navíc má 
na každé ruce a noze (101) po sedmi prstech. Je nejen neobvykle obratný, ale vidí i více než jiní. Tedy 
ne - jako dvěma panenkami - pouze dvourozměrně, ale vidí vše současně v sedmi rozměrech. Tak 
představuje fyzickou i psychickou dovednost, pro niž se zdá být jako stvořený pro ženské projekce toho 
nejideálnějšího anima. Když ulsterští muži vidí, jak na ženy působí, jednomyslně se rozhodnou: 



Cúchulainn se musí oženit, neboť by byla škoda, kdyby tak mimořádný člověk zemřel brzy a bez 
potomstva; navíc všem ženám natolik plete hlavu, že se tomu musí udělat přítrž.112

Vyšlou tedy po celém Irsku devět zkušených mužů, aby našli vhodnou ženu. Po roce se však 
vrátí s nepořízenou. A tak se na cestu vydá hrdina sám. Protože běžný způsob námluv selhal, odebere se 
na hrad Forgalla Monacha, "prohnaného", nejobávanějšího knížete, u něhož nemohl očekávat dobré 
přijetí. Jeho dcera Emer však odpovídá všem jeho představám: je chytrá, zběhlá ve všech ženských 
uměních, cudná a nepřístupná. Zprvu nápadníka odmítne, neboť je ještě neochmýřený, příliš mladý a 
nezkušený. Setkají se v zahradě a hovoří v jinotajích, jak mívali Keltové v oblibě. Cúchulainn jí shora 
nahlédne do záňadří a praví: "Krásné máš pole za průsmykem." Leč Emer na to okouzlujícímu mládenci 
jen tak "neskočí" a klade si podmínky. Nejprve musí dokázat, že je dospělý muž, jenž má výdrž a 
dokáže zvládnout mimořádné věci. Za prvé prohlásí113: "Do této země nevstoupí žádný muž", který 
nedokáže četné hrdinské činy na mnoha brodech a nezabije při tom sto mužů. Za druhé musí přeskočit 
tři valy a jednou ranou zabít osm mužů z devíti, přičemž tomu devátému, který je jedním z Emeřiných 
bratrů, se nesmí nic stát. Za třetí musí s ní a její nevlastní sestrou a navíc se zlatem a stříbrem, jež je 
vyváží, uniknout z otcovského hradu a pak vydržet beze spánku od Samainu (1. listopad) přes Imbolc 
(Hromnice v únoru) a Beltene (1. květen) až po "obtížení země" (do podzimu) - to jest skoro celý rok. 
Cúchulainn slíbí, že tyto podmínky splní, ale úskočný otec Forgall nesouhlasí, aby si "ten zběsilec z 
Emain Machy" odvedl jeho dceru. Při zdánlivě přátelské návštěvě u Conchobara sice obdivuje 
Cúchulainnovy kousky, ale v jeho přítomnosti řekne, že by bylo mnohem cennější, kdyby v Albě 
navštívil Domnala Mildemaila (Válečníka). Domnal je obávaný šermíř. Jeho jméno znamená "velká 
pěst" a Forgall doufá, že mladík se z návštěvy nevrátí živ. 

Cúchulainn se však ihned vydá na cestu, nejdřív v doprovodu krále Conchobara a jeho 
nejstatečnějších družiníků. U Domnala ho čeká "škola bolestí". Nejdřív se učí "umění děravé kamenné 
plotny", jež spočívá vtom, že musí skočit na rozžhavený proděravělý kámen nad ohněm, aniž si (102) 
začerní nohy, tedy nepopsatelnou rychlostí. K tomu se učí "hrdinský otáčivý tanec na hrotu oštěpu", 
aniž se při tom zraní. Obě tato umění vyžadují maximální obratnost a takřka ptačí lehkost. Nejhorší 
však je, že Domnalova dcera Dornall (což rovněž znamená "velká pěst") se do Cúchulainna zamiluje. Je 
to nesmírně šeredné stvoření s křivýma nohama, rudými rozježenými vlasy a černým obličejem. Co v 
tehdejších dobách znamenalo odmítnout ženu, víme z pověsti o Deirdre. Cúchulainn se toho však 
odváží, přestože mu obluda přísahá pomstu. Nato mu Domnal sdělí, že "škola bolestí" skončila, ale aby 
dosáhl skutečné dokonalosti, musí jít dál. 

"Škola bolestí" a její cviky jsou paralelou iniciačních ritů mnoha přírodních národů. Ke 
zkouškám patří vedle dlouhého bdění i mučení, přičemž novic nesmí vykřiknout bolestí. Cúchulainn se 
má naučit nedbat těchto krutostí. V přeneseném smyslu to může znamenat, že adept se má naučit, aby se 
návaly zloby z vlastního nitra "neočernil" ani "nespálil" a zacházel se svými agresivními hroty tak, aby 
nezranily jeho ani nikoho jiného. V mýtu vychází žár a hroty oštěpů zespoda, z Cúchulainnova osob-
ního "podsvětí". Když zvládne tyto útoky v sobě, zvládne pak "snadno" i útoky zvnějšku, jak často 
potvrzují staré texty. Díky své okouzlující osobnosti a umění se tento ideální hrdina často dokáže 
vyhnout nebezpečnému boji. Že Cúchulainn je nejen ideální hrdina, ale i nedokonalý člověk se všemi 
slabostmi a omezeními, nám ukáží následující příběhy. 

Vedle umění "lehkosti" obrany se však po Cúchulainnovi u Domnala vyžaduje ještě jedno velice 
zásadní umění - distancovat se. Třetí zkouška, totiž ohrožení násilnou Dornall, se dá vyložit 
kulturněhistoricky, neboť v době ještě fungujícího matriarchátu potřeboval muž velkou odvahu, aby 
odmítl ženiny námluvy. Ale i v dnešní době musí mladík často sebrat všechny síly, aby se ubránil 
matkám, babičkám a tetám, zvláště je-li to právě roztomilý chlapec a žije v rodině, v níž převažuje 
ženský živel. K tiché iniciaci chlapce na muže patří schopnost v pravé chvíli se distancovat. (Totéž lze 
říct samozřejmě i o dozrávání dívek.) 

 



UČENÍ U SCÁTHACH 

Scáthach, "stínová" nebo "tmavá", byla velká mistryně ve zbrani vAlbě (Skotsku). Její dcera se 
jmenovala Uathach, "strašlivá"; v pověstech ji popisují jako strašáka dětí. Cúchulainn tedy putoval do 
této země tmy a zpočátku měl dva společníky - krále Conchobara a Loegaira Buaddacha. O průběhu 
cesty existují různé verze, které zde shrnuji: (103) 

Uražená Domall vyčaruje Cúchulainnovým druhům před očima vlast tak lákavě, že se vrátí. 
Ztratí se Cúchulainnovi v mlze a on musí v iniciační cestě do země stínů pokračovat sám. 

Cestu mu nejprve zkříží netvor podobný lvu. Cúchulainn ho zkrotí tak, že mu skočí na hřbet. 
Netvor se tak stane jeho jízdním zvířetem, které jej čtyři dny prováží prvními nebezpečenstvími. Cestou 
musí navíc snést posměch kluků, ale tato věková skupina se ho už netýká, může ji ignorovat. 

Dále se před ním rozprostře Pole nebezpečí. V první polovině toho pole vládne taková zima, že 
každý, kdo na ně vkročí, okamžitě přimrzne. V druhé polovině je člověk "vyzdvižen na špičku trávy" 
(přičemž není jasné, zda je tam natolik bujné jaro, že tráva roste tak rychle, až se člověku houpá země 
pod nohama, anebo zda jsou konce stébel tak tvrdé a ostré jako oštěpy, na kterých se Cúchulainn učil 
tančit u Domnala). Ať už je tomu jakkoli, pole je třeba přeběhnout co nejrychleji. Naštěstí k hrdinovi 
přistoupí mladík se zářivým obličejem, který mu dá jablko nebo kolo, jež má před sebou kutálet, dokud 
nebude mít planinu za sebou. Nesmíme přehlédnout, že "země stínu" je země zásvětní a onen mladý 
muž, jehož "obličej září jako slunce", je Cúchulainnův božský otec Lug. "Zářící kolo" nebo jablko by 
pak logicky představovaly slunce, jež mu ukazuje cestu podsvětím. Hrdina putuje mořem noci. 

Nakonec musí přeběhnout po tenkém laně přes propast. V jiné verzi musí přejít most114 s vysoko 
vyklenutým středem. Když se na most vkročilo, druhý konec se vymrštil a odhodil člověka zpět. Lze jej 
"přejít jen s pomocí Scáthach". Cúchulainna most třikrát odmrští, ale počtvrté ho popadne "hrdinská 
zběsilost", "hrdinským lososím skokem" se přenese doprostřed a most přejde. Pod mostem zeje 
nebezpečná propast. Kdo se do ní zřítí, propadl smrti. Při překonávání této překážky nepomáhají žádná 
pevná pravidla a zákony; nezasvěceného most zkrátka odmrští. Přejde pouze ten, kdo je vyvolen dojít 
do země stínu a smrti. Cúchulainn však najde svou vlastní cestu, která mu později umožní i návrat.115 
Lososí skok116 je v podstatě zcela mimořádný výkon ryby, která "proti proudu", dokonce i přes 
vodopády, postupuje ke svému cíli - obnovení života. Jestliže hrdina nasadí toto "umění", můžeme vždy 
počítat s tím, že se ocitl v mezní situaci, v níž jde o život, nebo o smrt. 

Cúchulainn dorazí ke hradu a prorazí bránu. Na nádvoří potká ošklivou dceru Scáthašinu 
Uathach. Do mladého hrdiny se opět zamiluje ženská ohava. Tentokrát se jí postaví čelem: zmocní se jí 
tak surově, až jí zlomí prst. Možná je třeba násilné amazonce nejdříve zlomit příliš mužský "úd". (104) 

Uathach zařve vzteky a bolestí a přiběhne jí na pomoc její souložník, Cúchulainn ho však zabije. 
Musí si to odpykat službou u Uathach (jako prve u Culanna), styk s Uathach však přinese své plody. 
Šereda pomůže hrdinovi vyrovnat se se skutečnou představitelkou pohlcující temné stránky ženství, 
neboť mu prozradí, jak přimět Scáthach, aby splnila, co si přeje. 

Scáthach "lehává na zádech v tisu" a učí své dva syny. Jeden se jmenuje Cet (Cat) ("první") a 
druhý Cuar ("křivý", "červ"). Jak temná Magna Mater své syny učí, se nedozvíme, ale Uathach 
Cúchulainnovi poradí, aby jí skočil na hruď a nasadil hrot meče mezi prsa (podobně zacházel Odysseus 
s Kirké!). Když Scáthach prosí o život, hrdina po ní požaduje, aby mu splnila tři přání: za prvé ho má 
naučit všemu válečnickému umění, za druhé mu má dát svou dceru bez nároku na peníze za ni a za třetí 
mu má věštit budoucnost. Paní temnoty učí své "syny" na podivném místě a ve zvláštní poloze. Kelti 
považovali tis za magický strom smrti.117 Matka smrti jako bohyně tisu leží ukrytá ve větvích 
posvátného stromu. Vleže své syny (souputníky) při incestu zasvěcuje do tajemství plození a smrti, jež 
jsou si tak nebezpečně blízko.118

Cúchulainn vnikl přímo do "hradu" temného ženského klínu a při prvním pokusu vyrovnat se s 
ním upadl do jistého zajetí (poroby). Ale "dcera" tohoto místa hrůzy ho uvede do centra mysteria. Když 
panovnici podsvětí nasadí na prsa meč, pomůže mu dále na jeho životní cestě. 



Cúchulainn po Scáthach požaduje, aby jej naučila všem válečnickým uměním a zacházení se 
zbraněmi, a my se musíme ptát, proč mu nestačí zbraně, jež přijal z rukou krále Conchobara. Na první 
pohled se zdá, že amazonka ho má naučit pouze zvláštní "umění" v zacházení s vražednými nástroji, ale 
možná se zde myslí něco podobného jako v řeckém mýtu o Uranovi, Kronovi a Diovi. I Kronos a Zeus 
přijali smrtící ocel nejen od matek (Gaie a Rhei), ale byli i povzbuzeni k jejímu použití. Vražedná ocel 
vždy přináší smrt starému, překonanému, aby mohlo žít nové. Připadá nám to kruté, ale nemíní se tím 
válka a vražda v dnešním pojetí. Smysl tohoto dění je v archaických dobách jiný, totiž bytostná nutnost 
smrti. Můžeme to symbolicky chápat jako všechny ty dílčí smrti, jimiž po celý život musíme umírat, 
abychom zůstali naživu. Ale i reálně se my lidé, když přežijeme sebe sama, můžeme stát živými 
mrtvolami, pro něž se smrt stane vysvobozením do jiné dimenze života. 

Cles aneb Scáthašiny bravurní kousky se zbraněmi můžeme vidět i jinak, a to jako cvičení v 
hravé (tvůrčí) převaze a obratnosti, k nimž patří (105) i triky a lsti. Až úplně naposled Scáthach prozradí 
tajemství absolutně smrtící zbraně, Gae bolga, nástroje, který lze použít pouze pod vodou a vymrštit jen 
prsty u nohy. Vnikne protivníkovi do konečníku a definitivně ho zničí zevnitř. Zacházet s touto zbraní 
se naučí jedině Cúchulainn a žádný jiný člověk.119

Druhá Cúchulainnova podmínka, že Scáthach má s ním zasnoubit svou dceru Uathach "bez 
nároku na peníze za ni", se dá snadno vysvětlit kulturněhistoricky: když se za nevěstu zaplatilo, pak se 
tento "obchod" považoval za závazný. Každá keltská žena a každý keltský muž mohli flirtovat na 
všechny strany, ale skutečná "věrnost" patřila ženě nebo muži, s nimiž byli smluvně spojeni. Takže 
zasnoubení s Uathach "bez nároku na peníze za ni" znamená, že není závazné, neboť Cúchulainn je 
zaslíben Emer, a ti dva drží spolu až do smrti. Soužití s Uathach po dobu učení u Scáthach mohlo však 
mít ještě jiný význam. Slyšeli jsme přece už o Emeřiných "ideálních" vlastnostech; možná Cúchulainn 
pouze potřebuje učinit zkušenost se strašlivým ženstvím, aby vztah s Emer byl úspěšný. Tuto zkušenost 
s negativním ženstvím a negativním mužstvím by mělo učinit každé manželství, aby muže nebo ženu 
nezastřely partnerovy idealizující projekce. 

Je nasnadě, že Scáthach jako vládkyně nad životem a smrtí vládne i darem jasnozřivosti. Takže 
dokáže splnit i třetí Cúchulainnovu podmínku. V jasnozřivých výrocích mu ukáže, co jej čeká: osud 
jednotlivce, který musí" bdít", zatímco ostatní "spí". Předpoví mu i smrt v mladém věku. 

Cúchulainn zůstane u Scáthach rok a den. Během té doby Scáthach napadne její 
nejnebezpečnější protivnice, amazonka Aífe. 
 

AMAZONKA AÍFE120

Cúchulainn tou dobou ještě fyzicky nedosáhl plné mužné síly. To v obou ženách říše stínu 
vyvolává až jakousi mateřskou péči. Navzdory svým obavám z Aífe chtějí, aby se chlapec vyhnul boji, 
a dají mu nápoj, který ho má na dvacet čtyři hodiny omámit. Účinek ale pomine už po hodině. 
Cúchulainn vyskočí a spěchá s oběma Scáthašinými syny na pomoc. První den zabije tři Aífiny 
bojovníky, druhý den syny "Ptakohlavé" čili bohyně Morrigú. Třetí den Aífe vyzve Scáthach na souboj 
a Cúchulainn nastoupí místo své učitelky. 

Utkají se na úzké horské stezce - anebo na "laně hrdinství". Při prvním výpadu mu Aífe rozseká 
meč až po jilec. Cúchulainn však ví, že Aífe jsou nade vše drazí její koně, válečný vůz a vozataj, a proto 
se uchýlí ke lsti. (106) Předstírá zděšení a zavolá: "Vůz, koně a vozataj se ti řítí do propasti!" V 
kratičkém okamžiku, kdy se Aífe ohlédne, ji popadne "pod prsy" anebo "za prsa" a mrští jí k zemi před 
Scáthašino vojsko. Dá jí milost, jen když mu splní tři přání: za prvé musí dát vítězům rukojmí a nikdy 
už nesmí napadnout Scáthach, za druhé má dopřát vítězi jednu noc na svém hradě a za třetí dát mu syna. 

Co znamená jméno Aífe, jsem nikde nenašla. Všude ji líčí jako tu nejnebezpečnější ze všech 
amazonek. Možná ji ani nemusíme chápat jako Scáthašinu nepřítelkyni, ale spíš jako jeden z jejích 
obzvláště nebezpečných aspektů. Vyplývá to i z toho, že není nikdy zcela jasné, zda Cúchulainnova 



syna přivedla na svět ona nebo Uathach. Úzká stezka nebo lano znamenají, že při setkání s negativním 
ženstvím neexistuje vyhnutí. Když se Cúchulainn vrací po boji domů, potká ho rovněž na úzkém mostě 
nebo na horské stezce stařena slepá na levé oko. Prosí ho, aby se jí vyhnul. Chce učinit nemožné, chytí 
se prsty u rukou a u nohou kraje stezky anebo lana, a ona mu na ně zlomyslně dupne. Cúchulainn však v 
tom nejkrajnějším nebezpečí provede opět svůj "hrdinský lososí skok" a utne stařeně hlavu. Byla to ona 
ptakohlavá matka bojovníků, které zabil Syny druhého dne války s Aífe. Podle ptačí hlavy se jedná o 
bohyni války a smrti Morrigú, která na sebe často bere podobu vrány. Ona, Scáthach s Uathach a Aífe 
patří k sobě jako trojí aspekt temného ženství. 

Cúchulainn se nakonec milostně spojí s Aífe. Připomíná to malbu na jedné řecké váze, na níž je 
vidět, s jakým pohledem se Achilles sklání k smrtelnému úderu nad královnou Amazonek Penthesileí: 
je to pohled, v jehož intenzitě vnímáme lásku a současně nenávist. (Cúchulainn potká za svého života 
bohyni války v mnoha situacích. Jako Aífe mu porodí syna, kterého on později zabije.) 

Při loučení dá Aífe velký prsten pro syna. Až synovi, který se bude jmenovat Conla (Conlai), 
tento prsten padne, má vyhledat svého otce. 

Nakonec Cúchulainn dá synovi tři tabu (geisy), v nichž se odráží budoucí tragédie mezi otcem a 
synem. Těmito geisy se budeme zabývat podrobněji níže, až přijde řeč na boj mezi otcem a synem. 

"Učením u Scáthach" Cúchulainn splnil skoro všechny Emeřiny podmínky. Časový sled tu 
nehraje žádnou velkou roli, neboť oněch mnoho mužů, které má zabít u "brodů", zvládne stejně jako 
ono dlouhé zříkání se spánku. Po návratu ze Skotska však ještě musí unést Emer z otcovského hradu za 
stanovených podmínek. Přeskočí tři valy dunu a rozdá požadované "tři údery", při nichž padne vždy po 
osmi mužích, přičemž devátý (107) uprostřed (jeden z Emeřiných bratrů) zůstane stát - jako v 
kuželkách. Nepadne tedy "všech devět", ale centrum, "král", zůstává. 

Původ kuželek není zcela jasný. Skrývá se v něm zřejmě nějaký starý kult plodnosti, neboť se 
mluví o Donarových kuželkách, když s hromem a bleskem sesílá bouři oplodňující pole. Zdá se, že v 
rituálu jara bylo "koulení kuželek“ při mnoha starověkých náboženských slavnostech běžné v rámci 
kultu plodnosti; například v němčině se koitu lidově říká "koulení kuželek" (Kegelschieben) a slovo 
kuželka (Kegel) znamená i nemanželské dítě.121

V případě Cúchulainnových "tří úderů“ se může rovněž jednat o nějaký starý svatební zvyk nebo 
zvyk související s plodností. Navíc se můžeme domnívat, že těmi padlými se míní četnost ženských 
animů, z nichž má zbýt pouze obraz "bratrů", tedy něco, co odpovídá ideálu rodu (osobnější obraz 
anima nebyl v té době určitě ještě možný). Záludný otec Forgall- skoro bychom chtěli říct, dobře mu tak 
- si na útěku před nežádoucím zetěm srazí vaz. Cúchulainn se zmocní Emer i s jejími nevlastními 
sestrami a jejich váhou ve zlatě a stříbře a opět přeskočí tři valy. Emer svého násilnického muže získala 
přesně tak, jak požadovala, a celý život mu zachovala věrnost. 

V této souvislosti si můžeme uvědomit, jaký podíl mají ženy na utváření nového obrazu mužství 
nejen v keltských mýtech, ale i dnes. 

Když se Cúchulainn u Scáthach zdokonalí ve válečnickém umění, vrátí se do Irska právě včas, 
aby se zapojil do Velké války mezi Ulsterem a zbylými "čtyřmi pětinami" Irska, vedenými královnou 
Maeve. 
 

Táin bó Cúailnge122  
(Tažení za býkem z Cúailnge)‡‡

CO KRÁDEŽI PŘEDCHÁZELO 

                                                 
‡‡ Též Krádež dobytka v Culy, Uloupeníbýka u Cúailnge nebo Dobytčí nájezd na Cooley. (Pozn. překl.) 
 



Pověst o "šestinedělí" ulsterských mužů jsme si již vyprávěli. Pouze si stručně připomeňme, že 
toto vyvíjející se mužské společenství se kdysi krutě zachovalo k těhotné ženě z rodu elfů. Král ji 
navzdory jejímu stavu nutil, aby závodila s jeho koňmi. Po vítězném běhu žena slehla a proklela 
ulsterské muže, že vždy když své mužné síly budou potřebovat nejvíce, devět dní proleží v slabosti 
šestinedělí. (108)  

I příběh O Deirdre a Uisnechových synech už známe. "Svědkové" zrady na Noisim a Deirdre, 
mezi nimi Fergus, odešli do vyhnanství do Connachtu ke královně Maeve a jejímu choti Ailillovi, a 
tudíž patřili k nepřátelskému vojsku. 

V příběhu o býku z Cúailnge zabírají značný prostor postavy býka z Ulsteru a z Connachtu. 
Jmenují se Donn a Finnbennach. Jejich příběh, který pověst zevrubně líčí, zde budeme reprodukovat 
pouze ve zkratce: V dřívějším životě byli tito býci dva přátelé Rucht a Runce, pasáci vepřů v Munsteru 
a Connachtu, kteří si ve všem pomáhali, ale lidé je proti sobě poštvali, takže nakonec jeden druhému 
proklel stádo. Zvířata už neprospívala a oba pasáci byli pro neschopnost propuštěni ze služby. Proměnili 
se nejdříve v dravé ptáky, potom v mořské nestvůry, pak v jeleny a neustále spolu bojovali. Změnili se 
ve válečníky, ve fantomy a draky. V sedmé metamorfóze se stali červy; jednoho vypila kráva z pramene 
v Connachtu, druhého kráva z pramene u Cúailnge. Tak byl býk Donn (" tmavý") zplozen v Ulsteru a 
býk Finnbennach (" bělorohý") v Connachtu. 

Pověst býky přesně popisuje: Donn je černohnědý, pyšný, divoký, krutý, ryčící a červenooký, 
silný jako náraz vlny, jako medvěd, jako dračí vztek, jako královský hněv. Na jeho hřbet se vejde třicet 
mužů. Je to "miláček svých krav", větší než kopec, "býk světa". Finnbennach má bílou hlavu, bílé rohy, 
bílé nohy a břicho červené, "jako by se koupal v krvi". I on je "milec svých krav", "zrozený pro 
vítězství v říji", "velký démon Finnbennach". 

Tito dva býci jsou nejen ztělesněním královské moci, nýbrž i démonické bytosti, jež si vyřizují 
konflikty dávno minulých časů. 

Jeden Donn je rovněž keltským bohem smrti. Můžeme se proto domnívat, že býk téhož jména 
má něco společného s podsvětím, možná s podsvětním aspektem slunce anebo slunečního boha. Bílé 
rohy Finnbenachovy zase připomínají měsíc anebo nějaký aspekt ženského měsíčního světa. 

Finnbennach původně patřil do stáda královny Maeve, za níž se s vysokou pravděpodobností 
skrývá pradávná bohyně.123 Pyšnila se svým jměním, a je tak typickou představitelkou starého 
mateřského práva. Než se provdala za Aililla z Connachtu, utekla od krále Conchobara z Ulsteru i s jeho 
majetkem. To může symbolizovat události kolem přechodu od matriarchátu k patriarchátu v severní 
části země. Královna představuje vládu nad zemí. To, že opustila Ulster, lze považovat za vyhlášení 
nepřátelství mezi oběma kraji. 

A tu Maevino sebevědomí cosi podlomí: Finnbennach přejde od jejího stáda k Ailillovu, a tím 
dává najevo, že už nechce déle setrvávat v "majetku (109) ženy". Býk tím naznačuje, že i on usoudil, že 
nadešel čas změny - a to je pro Maeve těžká urážka. Nijak se nepokouší odvést "svého" býka zpět, ale 
poohlédne se po novém. Její posel Mac Roth nalezne rovnocenného býka právě v zemi ulsterského 
nejvyššího krále, a to hnědého Donna, v kraji Cúailnge, ve stáji Dáireho mac Fiachny. Královna ho 
žádá, aby jího "zapůjčil" na pouhý rok za padesát ročních jalovic, jeden válečný vůz a navrch za její 
"svolná stehna". To se Fiachnovi zpočátku náramně zamlouvá, dokud se nedozví, že Maeve 
vyhrožovala, že si býka odvede násilím, jestliže její nabídku odmítne. Nato posly vyžene a Maeve má 
záminku k válce. 

MAEVINO TAŽENÍ PROTI ULSTERU 
A LOUPEŽ BÝKA DONNA Z CÚAILNGE 

Povahu Maeve (Medb) ozřejmí její jméno: "opojená či opojná". Neznamená to, že by byla 
ustavičně opilá, ale že její vědomí je na hony vzdáleno jakékoli mužské racionalitě. Jednak si tento stav 
vědomí můžeme představit jako extázi blouznivé ženy nebo věštkyně, jednak žije v chronické ženské 



běsnivosti, a tím se rovná bohyni války. Kdysi dávno snad žila i v "opojení plodnosti", ale ty časy jsou 
pryč. Její běsnivost se jednoznačně zvrátila v negativum. 

"Čtyři pětiny" Irska dávají Maeve velkou převahu nad Ulsterem: ve "čtyřech pětinách" 
představitelku starého mateřského práva ještě poslouchají. Její hrad Cruachan stojí v kraji Connacht a 
dodnes jej lze lokalizovat v hrabství Roscommon (poblíž Croghanu). Býk Donn se nalézá v kraji Mide v 
dnešním hrabství Louth. V Mide se nachází i Tara, sídlo irského nejvyššího krále, kterým byl v době 
eposu Táin ulsterský král Conchobar.124 Z tohoto hlediska může být Donn nejvyšším z býků Irska. 

Maeve svolá "čtyři pětiny" proti Ulsteru. Vojska a jejich vůdci jsou líčeni v epické šíři. Navíc 
stojí na jejich straně Fergus a Conchobarův syn Cormac, každý s třikrát tisíci muži. 

Maeve se vypraví na inspekci vojsk a uvažuj e o možném výsledku válečného tažení. Tu jí 
vozataj řekne: "Počkej, až vůz otočím doprava, za sluncem, aby nám síla jeho znamení dopřála šťastný 
návrat." Ale ani to královně nepomůže. Ukáže se cruachanská víla Fedelm (Fedelma, Feidelma). Je 
nesmírně krásná, má vysoké spánky a štíhlé tváře, vlasy zlaté a řasy a obočí černé jako smola. Duhovky 
jí svítí třemi barvami. Za šarlatovými rty se lesknou zuby jako diamanty. Je oděna v rudě vyšívaný šat s 
kapucí a v ruce drží zlaté přadeno jako symbol své osudové moci. Je ozbrojena. Její vůz (110) táhnou 
dva vraníci. "Vidím všechny bojovníky červeně, šarlatově rudě," věští. Věštbu opakuje dvakrát, ale 
Maeve jí nechce věřit, nepříznivý výrok ji pouze rozhněvá. Fedelm však zpívá dál. Vidí jednoho, 
Cúchulainna, a ukončí svou vizi popisem mrtvých s uťatými hlavami. "Vidím Cúchulainna, vidím 
rudou barvu!" Po tomto výroku zase zmizí. 

Fedelm, dobrou vílu místa, můžeme chápat jako varovný hlas v královně propadlé válečné 
běsnivosti, který jí říká: Vidím slunečního hrdinu nastupujícího mužského vědomí, Cúchulainna. Jemu 
čelit nedokážeš. Tvůj čas pominul - nepřinášej nesmyslné oběti beznadějné věci. Fedelm zná příkaz 
doby lépe, než si je Maeve ochotna přiznat, ale Maeve tento vnitřní hlas potlačí. 

Maeve ví, že strategicky nejvýhodnější moment nastane, až ulsterští muži budou neschopni boje 
ležet v šestinedělí. A tak vyrazí s vojskem v pondělí po Samainu, v době, kdy se sluneční bůh noří do 
podsvětí a všechny brány do světa víl se otevírají, tedy v čase minulosti, jíž vlastně sama náleží. 
Všeobecná slabost nepostihne pouze Cúchulainna a jeho otce Sualtama, který pochází ze světa víl. O 
synu se praví, že je dosud "holobradý", není tedy ještě dospělý muž. 

Královna Maeve se v dalším ději chová tak iracionálně, jak je to jen možné. Disponuje bezmála 
šedesáti tisíci muži, má však ve vojsku i třikrát tři tisíce mužů, kteří jí nahánějí strach. Jedná se o 
Galioniny (nebo Gálioiny, Gáliany125), kteří jsou ve všem racionálnější a dovednější než ostatní. Když 
vojsko zaráží stanové kůly, jejich stany už stojí. Když ostatní začnou rozdělávat oheň, oni už mají 
uvařeno a snědeno. Maeve se obává, že tito muži zbývající vojsko "přetrumfnou", nebo jí dokonce 
vpadnou do zad. Navrhne tedy, aby ty nepohodlné racionalisty přepadli ve spánku a všechny je pobili! 
Jen s potížemi seji podaří od tohoto úmyslu odradit. Nakonec Galioniny rozdělí mezi zbývající vojsko 
jako jakýsi " kvas ". 

Tou dobou pošle Fergus svým krajanům v Ulsteru varování a Cúchulainn se chystá, že bude 
zemi bránit sám. Momentálně však nemůže, protože zrovna na tuto noc, kdy nepřítel hodlá překročit 
hranici, si smluvil schůzku a dané slovo se musí dodržet. Zhotoví dubovou obruč, do ní v ogamu vyryje 
zprávu nepřátelskému vojsku, že v žádném případě nesmějí táhnout dál, dokud se ze schůzky nevrátí, a 
nasadí ji na kamenný sloup. A všichni čekají celou noc! Osamělý bojovník nijak nespěchá. V klidu se 
vykoupe a posnídá. Maeve to připadá příliš dlouhé, a proto se rozhodne, že nepotáhne kolem 
kamenného sloupu, ale vezme to oklikou, a vpadne do Ulsteru. (111) 

Když pak Cúchulainn, připravený k boji, předhání na voze Maevino vojsko, natočí se k němu 
levou stranou na znamení boje. Potom mužům v předvoji srazí hlavy a narazí je na větev, kterou u 
brodu zabodne do země. Díky svým "třem darům" dokáže velice přesně odhadnout sílu vojska: díky 
daru "tváře", daru rozumu a daru počítání. Porazí dub, přehradí jím cestu jako hraniční závorou a dá na 
něj zprávu, že vojsko smí táhnout dál, jedině když se nějaký bojovník přes tento dub přenese i s vozem 
na první rozjezd. Třicet bojovníků při tomto pokusu zahyne, ale nakonec se kousek podaří Fergusovi. 



Cúchulainn dále srazí řadu hlava prakem metá kameny do nepřátelského ležení. Královně 
sestřelí z jednoho ramene ptáka, z druhého fretku. Kdokoli se o Cúchulainnovi hanlivě vysloví, padne 
sražen kamenem. Cúchulainn jako by byl všude a šíří děs a hrůzu. 

Protože hlavním Maeviným cílem je krádež hnědého býka, přiletí za býkem bohyně války 
Morrigú v podobě vrány a varuje ho. Nato býk táhne s padesáti jalovicemi do "černého kotle" v "rokli 
pastvin", tedy na chráněné místo. Avšak Maevini muži ho vypátrají a ženou ho kolem Cúchulainna do 
Maevina ležení. To je pro Cúchulainna potupa a ze vzteku složí prakem každou noc sto mužů! 

Aby na nepřátelské vojsko ještě více zapůsobil- anebo aby se neukazoval jen ze své "strašlivé" 
stránky -, ukáže se ve svátečním. "Chtěl dát na odiv svou ušlechtilou, krásnou postavu před ženami a 
pannami a dívkami a básníky a bardy... a vskutku mladík Cúchulainn mac Sualtam byl krásný... Měl 
trojbarevný vlas: dole hnědý, uprostřed krvavě rudý a na temeni zlatý jako korunu... Sto krásných 
rudozlatých kadeří se mu temně lesklo na šíji a hlavu pokrývalo sto purpurových vláken s vpletenými 
drahokamy... Měl sedm zářících panenek v každém oku, sedm prstů na každé noze, sedm prstů na každé 
ruce s nehty připomínajícími jestřábí drápy..." Jeho slavnostní oděv sestával z "přiléhavého 
purpurového pláště... na hrudi sepnutého zlatou a stříbrnou sponou... Pruhovaný hedvábný přiléhavý 
kabátec mu sahal až ke špičce válečné suknice z šarlatového brokátu." Obraz doplňovaly podivuhodné 
zbraně. A"v jedné ruce držel devět lidských hlav, v druhé pak deset a hrozil jimi vojsku..." Ženy lezou 
mužům na ramena, aby ho spatřily. Pouze Maeve se neodvažuje opustit hradbu štítů, jíž se obklopila. 
Taková tedy byla Cúchulainnova sváteční tvář. 

Strašlivý však byl na něj pohled, když se ho zmocnila zběsilost. "Pak se mu všechny údy a 
klouby rozechvějí. Tělo se mu otáčí v kůži, až mu špičky nohou a kolena směřují dozadu, paty a lýtka 
dopředu. Lýtkové svaly se mu (112) jako pěsti boulí na holeních. Žíly v šíjové jamce mu naběhnou do 
velikosti dětské hlavy. Obličej zčerná. Jedno oko vtáhne tak hluboko, že by je jestřáb stěží vyklovl. 
Druhé oko vyběhne až na tvář. Ústa se mu zkřiví, tváře a čelisti se rozevřou, až je vidět jícen, do nějž se 
tlačí plíce a játra! Srdce mu buší hlasitě jako řvoucí lev. Vlasy se mu zježí tak, že by se na ně dala 
napichovat jablka. Na čele mu vyjde měsíc válečníkův, silný jako brousek. Z temene vytryskne proud 
hnědé krve do výše stěžně a kolem něj se utvoří hustá kouzelná mlha." 

V tomto stavu je Cúchulainn doslova "mimo sebe" a schopen těch nejstrašlivějších činů. Když 
necháme na sebe tyto obrazy působit, možná nás zděsí, jakých projevů a jakého vystavování se na odiv 
je schopen představitel mladého mužského vědomí. Máme před očima dvě z mnoha stránek mladého 
slunečního boha. Zpočátku jsme možná v pokušení hovořit o mladíkově primitivním milostném tanci 
před ženami. Vše se tu přehání: "okouzlující" pohled sedmi zářících panenek, sedm namísto pěti prstů u 
nohou a na rukou, jež přirozeně umožňují nepředstavitelnou zručnost, tříbarevné vlasy a uťaté hlavy 
nepřátel, jichž udrží za vlasy v každé ruce devět nebo deset a ještě jimi hrozí! Jako by to byl prototyp 
všech "pankáčů", a - ženy šílí! Jistě nevadí, když popustíme uzdu fantazii: tak jako dnes muži (tvůrci 
ženské módy) často nechávají ženy před sebou "tancovat" a opájejí se touto mnohdy spornou krásou, 
tak se tehdy předváděl na molu před ženami muž. 

To však není všechno. "Zběsilost" se jeví jako logický následek extatického vystoupení. 
Milostný tanec i u zvířat často bezprostředně přechází v tanec válečný. Když hudba, třeba "valících se 
balvanů", dosáhne určité síly, publikum v rytmických záškubech "tančí" jako nějaký černošský kmen 
kdesi v buši. Náhle se vše zvrhne v chaotický řev a dusot a mohou být ranění a mrtví. Mýlí se ten, kdo 
si myslí, že podobné jevy, například na fotbalových tribunách, vyvolávají jen mladiství výtržníci, neboť 
to, co naše reklamy vychvalují jako "supermana" nebo co se ve vrcholovém sportu považuje za 
"hrdinské", má nesmírně pokřivenou tvář, při pohledu na niž se lze ptát, zda je ještě tváří důstojnou 
člověka. 

Nejinak je tomu s našimi vojenskými přehlídkami nebo automobilovými závody, které už ani 
nemusíme pořádat, protože probíhají denně. Když se vymknou kontrole, pak je tu "zběsilost" 20. století, 
v níž je člověk schopen všeho, i atomové války. Usmíváme se, když tříleté až šestileté děti předvádějí s 
dupáním "indiánské" tance své všemohoucnosti. Ale jen málokterý dospělý se ptá sám sebe, zda je 



opravdu vnitřně tak "dospělý", jak (113) si myslí. Sluneční hrdina Cúchulainn měl svého umírňujícího 
vozataje Laega a dva koně, na jejichž instinkty a schopnosti se mohl spolehnout - my však, kteří si 
namlouváme, že jsme nad podobné extáze vysoko povzneseni, si myslíme, že takové vozataje 
nepotřebujeme. V každém z nás je běsnící Cúchulainn nebo "opojená" Maeve. Naši keltští předkové v 
nás nezemřeli! 

Ale vraťme se k mytickému příběhu o loupeži dobytka. Na Maeve, představitelku matriarchátu, 
Cúchulainnovo vystoupení silně zapůsobí. Na takové dvojí kouzlo "krásy" a berserkovské zběsilosti 
nemá, a proto je svolná vyjednávat. Vyšle Ferguse, o kterém se zde mluví jako o Cúchulainnovu 
pěstounovi. 

Cúchulainn je ochoten přestat v noci metat kameny, klade si však podmínku, aby mu každý den 
poslali k brodu jednoho vynikajícího soupeře na souboj. Nutí tedy své protivníky, aby se mu postavili 
osobně, a je ochoten se bít a zříci se svých čar. Toto ujednání obě strany nějaký čas dodržují. Všechny 
souboje, které jsou vykresleny v celé epické šíři, se odehrávají v brodu, tedy na mělčině v řece, která 
často tvořila hranici mezi územími. Brod je reálný hraniční přechod, ale v naší souvislosti i symbolická 
hranice, vyznačená vodou, starým živlem nevědomí. Na mělčině "brodu" existuje možnost uvědomění, 
jež se zde vybojovává tváří v tvář konkrétnímu protivníku. 

Cúchulainn v těchto bojích vítězí. Někdy si musí připevnit falešné vousy, protože soupeř se 
zdráhá bojovat s holobrádkem. Chlapec se občas zapomíná a předvádí své cles, kousky, jež se naučil u 
Scáthach. Přitom vůbec nevnímá, že je napaden, ale pohrává si třeba ve vzduchu s hroty oštěpů, jež na 
něj míří, anebo přeskakuje z jednoho hrotu na druhý a lapá ptáky. 

SOUBOJE V BRODU A PŘÍCHOD SLUNEČNÍHO BOHA 

Časem už nikdo není ochoten jít k brodu, třebaže Maeve slíbila vítězi za odměnu svou dceru 
Finnabair. Maeve nakonec k boji s Cúchulainnem přemluví Ferguse. Ten se zpočátku zdráhá, protože je 
Cúchulainnův pěstoun, ale pak ho Maeve opije, a když ho navíc zláká "přízní královniných stehen", 
Fergus souhlasí. Ráno vystřízliví a odebere se k brodu neozbrojen. V pochvě má toliko dřevěný meč, 
protože jeho vítězný meč mu odcizil Ailill, zatímco mu spal se ženou. Cúchulainn se proto strýci 
vysmívá. Ten však odpoví: "I kdybych ho měl, nenapřáhl bych ho na tebe, Cúchulainne. Ale teď mi 
ustup!" (114) 

Cúchulainn výzvu staršího přijme pod podmínkou, že se Fergus vyhne i jemu, až se setkají v 
rozhodující bitvě. Ustoupí a Maevino vojsko o kus pokročí. Nakonec se už nikdo ujednání nedrží. Proti 
Cúchulainnovi se postaví i sama bohyně války. Předstoupí před něj jako mladá "královská dcera" v 
pestrobarevném plášti a nabízí se mu. Ale Cúchulainn ji stroze odmítne. Že prý je unavený a 
rozzlobený, navíc válčí, nemá teď náladu na ženy. Děvče na to řekne: "Budu s tebou zacházet zle, ve 
vodě brodu se ti ovinu kolem nohou jako úhoř." Na ta slova zmizí a hrdina si uvědomí, že to byla 
Morrigú. 

Následujícího jitra napadne Cúchulainna kráva s červenýma ušima, zrovna když se bije s Loch 
Morem; takové krávy vždy pocházejí ze zásvětí. Vybodne jí oštěpem oko. Hned nato se mu kolem 
nohou ovine černý úhoř a porazí ho. Toho Loch Mor využije a těžce ho zraní. Cúchulainn rozšlápne 
úhoři hlavu. Nakonec ho ještě napadne vlk, kterému přerazí nohu. Když je Cúchulainn u konce sil, 
sáhne po smrtící zbrani Gae bolga a tou nepřítele dostane. Avšak i jeho možnosti jsou vyčerpány. Je 
vážně zraněn, má pocit, že ho ulsterští muži opustili, a upadne v těžkou trudnomyslnost. Od počátku 
tažení, po tři měsíce, od listopadu (Samain) do února (Imbolc) nespal. Vyšle vozataje Laega do Ulsteru 
pro pomoc. 

V noci Cúchulainn leží, hledí na nepřátelské ležení a má vidění. Středem nepřátel kráčí sličný 
štíhlý bojovník, zjevně nikým nepozorován. Má zlatem protkávaný hedvábný oděv, přes něj zelený 
plášť sepnutý stříbrnou broží. V jedné ruce drží černý, stříbrem zdobený štít, v druhé dva oštěpy. Dojde 
ke Cúchulainnovi a přívětivě s ním pohovoří o všem, co dosud prodělal. Nakonec mu praví: "Nyní spi, 



Cúchulainne, zde u hrobu Lergy. Spi hlubokým spánkem tři dny. Po tu dobu budu za tebe na stráži." 
Byl to jeho božský otec Lug. Vyléčí ho bylinkami a silou své kouzelné moci.126

Ani síly neporazitelného Cúchulainna nejsou nevyčerpatelné. Setkání s Morrigú mu ukáže jeho 
meze, neboť Morrigú nepředstavuje pouze válku, ale i moc osudu. Hrdina, jenž je schopen vstoupit do 
neuvěřitelné extáze, upadá nyní do pravého opaku, do hluboké, ale léčivé deprese a v této letargii má 
vidění. 

Jeho pohled, který prvoplánově hledí do nepřátelského ležení, se obrátil dovnitř. Tu se mu zjeví 
jeho alter ego v podobě Lugovy božské moudrosti. Sluneční bůh je oblečen navlas stejně jako malý 
hrdina na počátku své dráhy, když ho ulsterští mužové zchladili z prvního běsnění a slavnostně oděli. 
Lug se zjeví jako válečník, nikoli jako berserk, a ve velké sličnosti a lehkosti. Napomíná Cúchulainna a 
uklidňuje ho: Poddej se svému (115) vyčerpání. Lehni si na mohylu, kde ti duchové dávných věků vlijí 
nové síly. Na takových hrobech z doby kamenné nacházeli lidé orientaci pro další život; tyto hroby byly 
často umístěny uprostřed kruhu z kamenů rozmístěných podle polohy hvězd.127

Lug představuje božské vědomí, jež se ztělesnilo v jeho synu Cúchulainnovi. Zůstává "bdělý", 
zatímco přetížený člověk upadá na posvátném místě do regrese léčivého spánku. 

Posléze je hrdina připraven k poslednímu a nejbolestnějšímu souboji této války. 
 

STŘET S DRUHEM FERDIADEM 
(„ TEMNÝ BRATR“) 

Když se Cúchulainn učil u Scáthach, byli se starším Ferdiadem (Ferdia) nerozlučnými přáteli. 
Měli se velice rádi, o všechno se dělili a sdíleli spolu lože. Cúchulainn byl něco jako Ferdiadův 
"pucflek" a vykonával za něj všechny běžné všední práce, navíc byl i jeho vozatajem. Navzájem si slíbi-
li bratrství ve zbrani. Když Maeve nutí Ferdiada k boji s Cúchulainnem, Ferdiad se brání, až nakonec 
podlehne lsti. V opilosti mu královna namluví, že se Cúchulainn chlubil, že Ferdiad při vpádu do 
Ulsteru padne jeho rukou jako první. Maeve navíc navede jednoho druida, aby se verši vysmíval 
Ferdiadově zbabělosti. Ferdiad nakonec souhlasí, Maeve mu věnuje zlatou sponu do oděvu a slíbí mu 
ruku své dcery Finnabair. 

Ferdiad vyšle za Cúchulainnem Ferguse, aby ho varoval. Když druhého dne před rozbřeskem 
přijede k brodu, Cúchulainn tam ještě není, protože vstává až se sluncem. Nakonec dorazí na voze, kol 
hlavy mu hučí a kvílí duchové vzduchu, démoni údolí a strašidla větrů, neboť na válečných výpravách 
ho vždy provázely děti matky bohů Danu. Usadí se na ulsterském břehu, Ferdiad stojí na druhém. 
Nadává Cúchulainnovi, ten mu však připomíná staré přátelství a snaží se vyhnout boji. 

Cúchulainn: Neporušuj přátelství,  
neporušuj, co jsme si přísahali,  
neporušuj slovo, jež jsme si dali,  
vznešený bojovníku, nechoď sem! 

Ferdiad: 
Poprvé budeš poražen.  
Zapomeň, že jsme spolu vyrůstali.  
Je s tebou veta, Šilhavče!128

(116) Šilháním myslí Cúchulainnovy nestejné oči. První den provozují až do poledne kousky se 
zbraněmi, jež se naučili u Scáthach. To ještě neteče krev. Odpoledne sáhnou po oštěpech a večer jsou 
oba "černí od krve". Tu Ferdiad navrhne, aby toho nechali. Přistoupí k sobě, třikrát se políbí a jeden 
druhému ošetří rány, podělí se o jídlo a společně usnou. Druhého dne jde opět do tuhého, vzájemně se 
těžce zraní. Ale se soumrakem zas ustanou. Obejmou se, políbí a podělí o léky a jídlo. Třetího dne si 



Cúchulainn všimne na Ferdiadovi změny. Přítel je zasmušilý, vlasy mu zplihly, oči má kalné. 
Cúchulainn se mu znovu snaží nesmyslný boj vymluvit. Ferdiad však trvá na svém: "Ze strachu ti 
neustoupím. Každý jednoho dne klesne do hlíny a země. Vím, že kvůli Maeve zhyneme." Toho dne se do 
sebe pustí ještě zarputileji, tentokrát meči. Večer sice ustanou, ale rozcházejí se zarmouceně a unaveně 
a zůstanou každý sám. 

Onoho jitra před posledním, rozhodujícím bojem přijede Ferdiad k brodu dřív než Cúchulainn. 
Ví, že dnes jeden z nich padne, a proto se nejen pečlivě vyzbrojil, ale i vyzdobil. Na přilbě se mu 
lesknou rubíny. "Toho dne provedl Ferdiad ve vzduchu tisíc úžasných kousků, jež ho nikdo nenaučil... 
Vnuklo mu je pomyšlení na Cúchulainna."129 Cúchulainn je cles bývalého přítele nadšen, ale zároveň ví, 
že Ferdiad je použije proti němu. Prosí tedy vozataje Laega: "Kdyby mi hrozilo, že podlehnu, vysmívej 
se mi a vzbuď ve mně hněv!" 

Posledního dne boje připadá volba zbraně na Ferdiada a ten se rozhodne pro "hru v brodu". 
Cúchulainn z kraje brodu vyskočí na puklici Ferdiadova štítu a přes okraj štítu se mu pokouší useknout 
hlavu. Silnější protivník ho však několikrát odpálí jako míč. Tu spustí Laeg posměšnou píseň a 
Cúchulainn se přivede do zběsilosti. Laeg mu pod vodou přihraje Gae bolgu, Cúchulainn zbraň uchopí 
prsty u nohou a vymrští Ferdiadovi vražedný nástroj do konečníku. Gae bolga je popisován jako krátký 
oštěp, který když vnikne do těla, jeho špice se rozevře do třiceti hrotů a potrhá zasaženému útroby. 
Cúchulainn neusekne bývalému příteli hlavu, jak bylo zvykem. Vynese ho na ulsterský břeh a jeho 
"smysly se utopí v mlze". Spustí dojemný pláč za mrtvého Ferdiada. Laeg musí Ferdiadovi vyříznout 
vražednou zbraň z těla, pak se svým pánem co nejrychleji ujede.130 Řadu dní Cúchulainn proleží v 
naprostém vyčerpání a netečnosti. 

Souboj mezi Cúchulainnem a Ferdiadem je třeba nahlížet na různých rovinách. 
Na objektivní rovině nás dojímá lidskost mezi přáteli, kteří byli u Scáthach pobratimy a druhy ve 

zbrani. Scáthach tento přátelský svazek vysloveně (117) vytvořila. Bratrsky se milovali, ale tragika 
vazalské věrnosti je nutila, aby spolu bojovali jako nepřátelé. Ferdiad byl ten tvrdší z obou. Pustými 
nadávkami se pokoušel přimět Cúchulainna k nepřátelství. Cúchulainn projevil citlivost, jakou jsme u 
něj zatím nepoznali. Úpěnlivě přítele prosil, aby se zřekl nesmyslného boje. Ferdiad z proroctví 
Scáthach věděl, že jednou u nějakého brodu padne Cúchulainnovou rukou, a přesto se zarputile hnal 
vstříc osudu. Dojímavě se líčí, jak se každý večer oba rozhodují, že pro tento den s bojováním končí, 
jak se líbají a dělí o vše, co mají, jako kdysi - jak se nakonec mezi nimi rozevře osudná propast a boj 
končí tím, že Ferdiad umírá Cúchulainnovou rukou. Cúchulainnovi se pak zhroutí svět. Zřekne se 
trofeje, hlavy poraženého, a vynese umírajícího na ulsterský břeh. Sám ho odnese tam, kam přítel chtěl 
sobě a vojsku prorazit cestu. Pak si Ferdiadovu hlavu uloží do klína a oplakává ho. Když Laeg mrtvého 
svlékne, aby mu z těla vyřezal osudný Gae bolga, Cúchulainn omdlí a propadne bezmocnosti: nejen 
proto, že je oslaben takřka smrtelnými zraněními, nýbrž i proto, že se hroutí z rozporu mezi přátelstvím 
a požadovanou vazalskou věrností. Přátelský svazek, jemuž Scáthach přála, oba zpočátku obohacoval a 
doplňoval. Navíc se můžeme domnívat, že Scáthach svazkem těchto mužů chtěla propojit starý a nový 
řád, avšak její proroctví zároveň říkalo, že Ferdiad padne Cúchulainnovou rukou. Tomuto osudu 
nakonec neušli. 

Subjektivní rovina vyžaduje další členění a nejdřív se musíme ptát, oč v bojích v brodu šlo. 
Cúchulainn požadoval, aby proti němu bojovali věhlasní protivníci. Za této podmínky ukončil svou 
nemilou všudypřítomnost v nepřátelském ležení, do kterého dopadaly anonymní střely. Maeve každý 
den posílala k hraniční řece jednoho bojovníka. Cúchulainn střežil "přechod", neboť kdyby upadající 
matriarchální hodnoty s Maeve prošly, bylo by ohroženo vše, co si Ulsterští právě horko těžko vydobyli 
a co hájil syn mužského slunečního vědomí. Cúchulainn své zbraně sice přijal z mužské ruky a hovoří 
se o něm výslovně jako o "synu otce", ale zacházet s nimi se stejně jako Ferdiad naučil u ženy. Takže 
můžeme soudit, že Cúchulainn v "brodu" vybojovává i svůj rozpor mezi světem staré ženské priority a 
světem mladé priority mužské. 

Při otázce, kdo je Ferdiad, narážíme na různé možnosti výkladu jména. MARTIN 



LÖPELMANN131 považuje Ferdiada za "božského muže". Podle něj pochází ze starého goidelského 
rodu, který původně sídlil v Cornwallu nebo na západním pobřeží Skotska. Později, když klan přišel do 
Irska, podrobil si jej klan Rudraige (Rudé křídlo). Tím je pochopitelný Ferdiadův zvláštní vztah ke 
Scáthach a starému matriarchátu stejně jako jeho (118) nepřátelství k Ulsteru. RUDOLF 
THURNEYSEN odvozuje toto jméno jinak132, a to z místního jména Ath Fir Diad ("brod muže kouře"), 
dnešního Ardee. Domnívá se, že "kouř" znamená kouřovou barvu. U obou možných vysvětlení 
Ferdiadova jména je jasné jedno: Ferdiad pochází z jiného světa než Cúchulainn. - Chceme-li 
"kouřovou barvu" vidět symbolicky, pak můžeme v "šedém", stinném spatřovat něco jako 
Cúchulainnova "temného bratra", tedy jeho neprůhledně mužskou vlastnost, jež se po zabití přítele 
rozplyne v "mlze" stejně jako vědomí slunečního hrdiny. Za učení u Scáthach sdíleli všechna tajemství 
až na absolutně smrtící zbraň. Ferdiad byl zpočátku ten "dospělejší", ale Cúchulainnovo vozatajství už 
nasvědčuje o jisté duševní převaze. 

Tím jsme se zřetelem k subjektivní rovině dospěli ke třetí otázce: Co mohl střet s Ferdiadem a 
jeho smrt znamenat pro Cúchulainna vnitřně? Co v Cúchulainnovi umírá s "kouřovým", "temným 
bratrem"? Ferdiad je, bereme-li vážně slova, jimiž se obrací na bývalého přítele, představitel fatální 
vazalské věrnosti za každou cenu. Tomuto principu je ochoten obětovat vroucí přátelství, i když to 
znamená jeho smrt. Se vzteklou zarputilostí jde vědomě vstříc smrti, skoro ho můžeme srovnávat s 
Hagenem v germánské pověsti o Siegfriedovi. Cúchulainn se oproti němu jeví mnohem pružnější a 
přístupnější změnám, jak to odpovídá keltské povaze. Když zabil Ferdiada, zřekne se trofeje useknuté 
hlavy. Jako by v "temném bratru" porazil radikální aspekt jednostranné maskulinity, jednostrannosti, jež 
nepochybně patří ke kolektivním mužským stinným stránkám. Když se vítěz zřekne trofeje a namísto 
toho oplakává mrtvého, pak se nestaví nad Ferdiada, nýbrž vedle něj. 

Mohli bychom soudit, že tím Cúchulainn učinil vědomý krok, přesahující archaické keltské 
vědomí jeho doby. Tento krok se v tomto okamžiku podařil, ale vítězství nad mužským (nebo ženským) 
kolektivním stínem není nikdy definitivní. To v pověsti o Cúchulainnovi ukáže později tragické setkání 
otce a syna. Sluneční hrdina stále ještě vlastní smrtelný Gae bolga, stále ještě se této zákeřné zbraně 
nedokáže vzdát. 

Ve Ferdiadových slovech: "Vím, že kvůli Maeve zhyneme", vyznívá nesmiřitelný požadavek 
poraženého "starého řádu", který si žádá krvavou oběť. 

Gae bolga je podle racionálního popisu v eposu o Cúchulainnovi zákeřná zbraň, jež není 
slunečního hrdiny vlastně hodna. Jestliže se dá použít a je účinná jedině "pod vodou", "zespoda" a 
zezadu, náleží pak k nevědomé vrstvě představitele nového vědomí; o tom vypovídá už to, že ji dostal 
(119) od smrtící matky (až se budeme zabývat pověstí o Finnovi, uvidíme, jak i "světelný oštěp" 
slunečního boha má své destruktivní "pozadí"). 

ROZHODUJÍCÍBITVA U GARRACHU 

Když Cúchulainn odejde z boje, není už nikoho, kdo by chránil hranice Ulsteru. Sice pár 
ulsterských mužů se už probralo a vůdce setniny se snaží přispěchat na pomoc opuštěnému 
Cúchulainnovi, podlehne však typické Maevině lsti, která za ním pošle dceru Finnabair. Za noc s 
krásnou plavovláskou provede tento "hrdina" i se svými chrabrými bojovníky čelem vzad. Tato událost 
však zapůsobí jako jiskra, jež přeskočí do Maevina vojska, neboť i tam náhle muži procitají. Sedm 
velitelů vzájemně zjišťuje, že každý z nich měl za účast na tažení přislíbenu krásnou Finnabair. Nyní 
tito muži, kteří všichni pocházejí z Munsteru, společně vyrazí, aby se Maeve a Ailillovi pomstili za toto 
pokoření. Dojde ke strašlivému krveprolití se sedmi sty mrtvými. Maevino vojsko se rozpadne, a když 
se Finnabair o těchto událostech dozví, umře hanbou. Maeve už nemá budoucnost, neboť s dcerou jí 
zemřela i naděje na omlazení. 

Nyní se Cúchulainnův pozemský otec Sualtam vydává zburcovat rozespalé Ulsteřany. Ti však 
na jeho slova: "Ulsterští muži jsou zabíjeni, ženy odváděny do zajetí a dobytek odháněn!", nereagují 



adekvátně. Hloupě na něj civí a druid Cathbad dokonce prohlásí: "Tento muž musí zemřít, protože ruší 
krále!" Sualtam je zoufalý. Prudce otočí koně, až mu ostrý okraj vlastního štítu urve hlavu, ale i ta hlava 
volá dál. 

Tu král konečně pochopí bezprostředně hrozící nebezpečí. On i jeho muži se proberou. Prokletí 
"slabosti" je zlomeno a všichni pílí do zbraně. 

Opět se koná velká přehlídka vojska s podrobným popisem všech nastupujících reků. Pouze 
Cúchulainn leží dál neschopen boje. Velká rozhodující bitva v centru Irska (Meath) u Garrachu se 
rozbíhá pomalu. Ulsterštíse sice shromáždili všichni, ale příliš dlouho vyspávají ve stanech. Za šírání 
nejdříve bojují s Maeviným vojskem pouze pasáci dobytka, při východu slunce konečně vstanou 
urozenější, ale králové dál vyspávají! Tu a tam někdo promluví ze spaní a ptá se, kdo to tu mluví o boji 
a o válce. Všichni však odpovídají: "Jen spěte, spěte - však strdže bdí." Sám král Conchobar pronese 
uklidňující slova: "Počkejte ještě chviličku, než slunce vzejde nad všemi horami Irska." 

Nakonec Cúchulairtn pošle vozataje Laega, aby spáče vzbudil. A muži z Ulsteru se na poslední 
chvíli vyhrnou nazí ze stanů do bitvy. (120) 

Zní to ironicky a tak by se to i mělo částečně chápat. Je trapné, když jen "lid" bojuje za svá stáda 
(tedy za své bohatství), zatímco představitelé vlastního vědomí, velitelé a král, ještě spí, avšak 
připomeňme si, že nové "sluneční vědomí" není dosud nijak silné. (I u nás potřebují chlapci k 
duševnímu vyzrání zpravidla delší čas než děvčata, jsou tedy déle "rozespalí".) Cúchulainn míval ve 
zvyku vstávat, teprve když vyšlo slunce, zatímco druhá strana se dostavila mnohem dřív. I to, že 
Ulsterští se na poslední chvíli vrhli do boje nazí, protože na oblékání nebyl čas, komentovali pozdější 
vyprávěči posměšně. Skrývá se však za tím zvyk, který Římané často popisovali, že Keltové občas 
bojovali v kultovní nahotě, tedy ve službě bohům, a že pak z nich šel obzvláštní strach, protože byli 
smrtelně odvážní. Velká "rozhodující bitva u Garrachu" byl určitě zvláštní boj s kultovním významem. 
Král a Cúchulainn jsou "synové slunce" a následují jeho pouť, proto vstávají až při východu; bitva u 
Garrachu není tudíž nějaká obyčejná válka, nýbrž kultovní úkon. 

Fergus zatím v Maevině ležení získal zpět kouzelný meč, který mu odcizil Ailill. Vrhne se do 
boje, aby se Conchobarovi pomstil za jeho proradnost. Ani Cúchulainn už to nevydrží na lůžku a strhne 
si obvazy. Zmocní se ho zběsilost a vyzve Ferguse k boji. Ten se mu postaví a Cúchulainn na něj křičí: 
"Ustup mil" Fergus ví, že svému protivníku a příteli dluží protislužbu, neboť v brodu dal slovo, že příště 
před Cúchulainnem ustoupí. Nyní tak učiní a s ním jeho třikrát tisíc mužů. Je poledne, slunce stojí v 
zenitu. Tím je bitva rozhodnuta, sluneční syn nad Maeviným vojskem zvítězil a královna se dá na útěk. 

Keltologové Ferguse často líčí jako velice sporného hrdinu, který snadno podléhá alkoholu a 
pokušením hodokvasů a pro ně zapomíná na důležitější věci. Příběh o Deirdre a Uisnechových synech 
jako by to potvrzoval. Ani to, že při milostném dobrodružství s Maeve přišel o dobrý meč, mu neslouží 
k obecně platné mužské cti. Přesto je Fergus jediný, pro koho je nakonec osobní vztah víc než čest 
vazalské věrnosti. Rozhodl se, že Conchobara opustí, neboť ho zneužil k hanebné zradě Uisnechových 
synů. A když ho Maeve, jíž byl zdánlivě poslušen, vyslala do boje s Cúchulainnem, nevzal si zbraně, 
ale s přítelem hovořil. Dokázal to, co nezvládl Ferdiad. 1 nyní ve zběsilosti boje proti Conchobarovi je s 
ním řeč a drží se ujednání s Cúchulainnem. 

Fergus pak táhne za prchajícím Maeviným vojskem a kryje jeho ústup. Tu Maeve neudrží už 
dlouho zadržovanou moč. Přijde na ni "příval krve", který je pro ni typický i při jiných příležitostech. 
Fergus a jeho muži ji musí (121) krýt štíty. Vytékají z ní celé potoky, jež v krajině vymílají hluboké 
strouhy a odplavují veškerou trávu a zem. Zbývá jen holá skála. Tam, kde Maeve popustí uzdu 
nahromaděné zlobě, doslova ani tráva neroste! Negativní ženství ničí v hněvu nad porážkou úrodnost 
země. 

V této trapné situaci ji dožene Cúchulainn. Nezabíjí ji, ale jistí jí bezpečný ústup. Nebylo to však 
jen rytířské gesto, neboť Maeve představovala starou mateřskou bohyni, byť v negativní, převrácené 
podobě.133 "Matku Irsko" nebo "Matku Zemi" nesmí nikdo beztrestně zabít. Nechává ji jít a ona v 
"podzemí" zůstává nadále živá - stejně jako je stále přítomen pod mohylami národ elfů. 



Býka Donna si Connachtští ovšem odvedou. Když Donn vstoupí do cizího revíru, Finnbennach 
vyzývavě zaryčí. 

 

SOUBOJ BÝKU 

Jako by se tím měl ještě zdůraznit de facto kosmický charakter dění, strašlivý boj býků je líčen 
ve vší zevrubnosti. Bojují, praví se, celý den před muži Irska. V noci se však ozývá dunění jejich 
zběsilého běhu kolem ostrova. Když ráno probíhá Donn západně od Cruachanu, sídla královny Maeve, 
má na rozích zbytky rozdusaného Finnbenacha. Rozmetává sokovy údy a vnitřnosti po Irsku. Večer 
táhne dál domů do Ulsteru. Když slunce zapadá, zhroutí se i on mrtev. 

Na závěr této pověsti opět vyvstává otázka, kdo jsou tito dva býci a oč spolu bojují. Jsou to staré 
kmenové boje, anebo je to střet mezi mužským a ženským řádem? 

Býci jsou samozřejmě samci. Se symbolikou rohů se setkáváme v mnoha starověkých kulturách. 
Řada badatelů je sice dává do souvislosti se symbolikou měsíce a ženského světa, jiní zas neméně 
přesvědčeně tvrdí, že býk je výrazem mužské plodné síly, a proto jednoznačně mužský symbol.134

Poslední názor má mnoho do sebe, pouze ho nesmíme zabsolutizovat. Býk je stejně jako lev či 
bájní hybridní tvorové, jako sfinx nebo gryf, symbolem panovnické moci a síly a všude je ve službě 
panovnice nebo panovníka. V dřívějších dobách jsou to ženské mateřské bohyně, jako na Krétě, ve 
starověké Mezopotámii a předkeltské kultuře mladší do by kamenné a doby bronzové. V Egyptě má 
sfinga mužské nebo ženské rysy, záleží na tom, kdo v té době vládl. 

Býka Finnbennacha charakterizují jeho barvy: bílá a červená. Bílá jako padlý sníh má být pleť 
krásné ženy, rudé jako krev její rty. Bílé (stříbřité) (122) 

 
 
 
 
 
 
 
Býčí oběť 
(stříbrný kotlík z Gundestrupu) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rohy naznačují vztah k měsíci. Tento býk byl zprvu ve službách ženského řádu - tak dlouho, dokud se 
jeho moc nezvrátila ve své negativum, ženský boj o moc a ženskou ničivou vášeň. 

Tmavý Donn je démon smrti, noční strana životodárného slunečního boha. Boj mezi Ulsterem a 
Connachtem začalo Samainu, v době, kdy se slunce noří do podsvětí. Destruktivní mužskou sílu zřejmě 
vyvolala negativní stránka ženství. Svedou zdánlivě nesmyslný smrtelný boj. Donn rozsápe 
Finnbennacha podobně jako temný Sutech světlého Usira. Zbytky měsíčního býka rozhází po zemi jako 
hnojivo, avšak nakonec se zhroutí i on a vejde za trest ve sňatek s rodnou zemí. 

Souboj býků připomíná starý kult býka, o němž se zmiňuje HANS HARTMANN. Donn a 



Finnbennach byli bohové podsvětí, kteří v býčí oběti obětovali sami sebe (podobně jako Dionýsos, 
jemuž se obětovalo "kůzle", jímž sám byl). JAN DE VRIES líčí zvyk "býčího spánku": Aby muž našel 
správného nového krále, dosyta se nají obětovaného býka, přijímá tedy (123) "býčí sílu". Potom ulehne 
ke spánku na býčí kůži nebo se do ní zahalí. Tím že si symbolicky vleze do býčí kůže, uvidí ve snu 
obraz pravého krále a může jej pak oznámit. To, že král byl viděn jako "býk", jsme se dozvěděli v po-
věsti o Deirdre, v níž se o králi Conchobarovi říká, že je "býk celého Irska". 

Býčí oběť vidíme ve středu dna stříbrného kotlíku z Gundestrupu. Reliéfy tohoto kotlíku kladou 
zatím jen těžko řešitelné hádanky, nicméně na dně uprostřed kotle leží obětovaný býk, obklopený 
rostlinnými ornamenty. Nad ním se ve vířivé extázi vznáší žena s taseným mečem, zřejmě mu zasadila 
smrtící ránu. Země pije jeho krev a rostlinstvo znovu raší. Pes, kterýběží doleva, ukazuje směr do země 
smrti, kam býk plodně vstupuje. Figury pod býkem se zatím nedajíbezpečně interpretovat - ona 
zkroucená bytost vpravo dole může eventuálně znázorňovat embryo, které znamenábudoucí nový 
animální život. Býk tedy představuje mužskou královskou moc, která se však musí ve smrti vrátit do 
země, aby se obnovila. Země pije jeho krev - a to mohl být smysl starého, matriarchálního býčího kultu, 
který vrcholil v obětování býka. Později se v Irsku tento posvátný sňatek (hieros gamos) symbolicky 
uzavíral s Ériu, Matkou Zemí. 

Smrt obou býků v závěru příběhu může symbolizovat, že býčí oběť neznamená ani vítězství, ani 
porážku ženské nebo mužské "nadvlády". Boj v "brodu" mezi matriarchátem a patriarchátem je sice 
nezbytné zlo, avšak obětní smrt jasně ukazuje, že nakonec nejde o nějaké "buď-anebo" mezi 
archetypální mocí ženství a mužství. To platí nejen pro skoro až kosmologickou rovinu boje mezi 
Donnem a Finnbennachem, ale i pro kolektivníroviny nové mužsko-ženské orientace, která si za našich 
dní razí cestu a projevuje se v každém osobním setkání muže a ženy. 
 

Cúchulainnův boj se synem Conlou135

Není jisté, kam v Cúchulainnově cyklu přesně umístit boj mezi otcem a synem, veškeré časové 
údaje v mýtech jsou relativní. Někteří autoři ho kladou před Táin, jiní za něj. Z hlediska vnitřní logiky 
mi připadá správnější doba po válce s Maeve. 

Už jsme slyšeli, že Cúchulainn albskou amazonku Aífe opustil, dřív než se jim narodil syn. 
Když bylo chlapci sedm let, navlékl si otcův prsten a vypravil se do Irska. Před odjezdem mu matka 
sdělila tři geisy, jež nad ním Cúchulainn vyřkl. Nesměl se dát nikým odradit od cesty (nebo nikomu 
uhnout z cesty), prozradit své jméno jednotlivci a odmítnout žádný souboj.(124) 

Jednoho dne stojí Ulsterští na "kopci vlády“ a k "pobřeží válečníků" připlouvá bronzový člun s 
pozlacenými vesly a v něm malý chlapec. V člunu má zásobu kamenů a baví se tím, že prakem střílí na 
ptáky, a to tak šikovně, že ohlušeni svistem kamenů padají do člunu, ale nejsou mrtví. Potom opět živi a 
zdrávi odlétají. Tato obratnost nažene králi Conchobarovi strach a řekne: "Kdyby ten chlapec byl 
dospělý, všechny by nás zničil." 

Conchobar chce zjistit, oč hochovi jde, a vyšle na pobřeží výmluvného posla jménem Condere 
Echach. Ale veškeré přemlouvání k ničemu nevede. Chlapec tvrdošíjně odmítá říct své jméno. Jako 
druhý je vyslán Cúchulainnův nevlastní bratr Conall Kernach. Toho Conla ohluší svistem kamenů jako 
prve ptáky. Řemenem jeho vlastního štítu mu spoutá ruce a pošle ho tak s hanbou nazpátek. Nakonec 
zavolají Cúchulainna. Ten netuší nic dobrého a jeho choť Emer se ho snaží zadržet. I ona se domnívá, 
že ví, kdo onen chlapec je. Ale Cúchulainn ji odbude slovy: "I kdyby to byl on, musím ho zabít, abych 
zachránil čest Ulsteru." 

Cúchulainn se blíží k pobřeží a předvádí své cles. Už podle těchto kousků by se otec a syn měli 
poznat. Když se ptá hocha na jméno a původ, Conla ho snažně prosí, ať přijdou dva muži, že teprve pak 
může prozradit jméno. I to by mělo být pro otce poznávací znamení. Leč neudělá nic. 

Vidíme malého, sedmiletého chlapce plout přes moře v bronzovém člunu se zlatými vesly. Není 



to tedy žádný obyčejný člun, září spíš jako slunce vycházející z moře a létají kolem něj ptáci jako kolem 
Cúchulainnova válečného vozu. Příjezd člunu s chlapcem připomíná příchod mladého boha, neboť 
chlapec působí ještě skoro nepozemsky. Lehkost, s jakou si pohrává s ptáky, nepřipomíná jen cles jeho 
otce, ale i onen ladně lehký, pro běžné smrtelníky neviditelný zjev jeho božského děda, boha slunce 
Luga. 

Očekávali bychom, že toho sličného chlapce přijmou se všeobecným jásotem, ale stárnoucí král 
Conchobar dostal strach. Zděsilo ho pomyšlení, že by ho chlapec, až dospěje, mohl předčít. Nedokázal 
si představit nic jiného, než že síla, zručnost a chytrost budou zneužity. Zde mezi stárnoucím králem a 
chlapcem vidíme především starou problematiku vztahu mezi otcem a synem, již přejímá otec 
Cúchulainn až v druhém plánu, když se identifikuje s Conchobarem a "ctí Ulsteru". Navíc jsou mezi 
Cúchulainnem a Conlou tři zákazy, jimiž sám otec spoutal syna ještě před narozením. 

Takové do života zasahující "zákony“ mezi rodiči a dětmi nejsou ani dnes vzácností. Syn může 
být zplozen třeba jen proto, aby jednou převzal otcovskou firmu. Otec tím už od prvopočátku určil 
synovu životní dráhu, přesně stanovil, co Syn smí a co ne. Smí se například před zaměstnanci (125) 
projevovat pouze jako šéf firmy, a ne jako skutečný člověk, který se nějak jmenuje. Důležitá je pouze 
funkce - údajně se takové příkazy "myslíjedině dobře". Syn se má stát věrným obrazem otce, ale v 
žádném případě jej nesmí předčit. Nikoho nezajímá, že v dítěti třeba dřímají jiné možnosti. Tvrůrčí 
složka osobnosti si však chce "hrát", a právě v této kreativní hře je chlapci bráněno bariérou "zákonů", 
kterou kolem něj zbudovali. 

Ony tři geisy, které Cúchulainn nad synem vyslovil, mají na první pohled samozřejmě i pozitivní 
stránky. Ideálu hrdiny veskrze odpovídá, že ho jediný člověk nesmí bez boje odradit od cesty, o jejíž 
správnosti je už jednou přesvědčen. Je však s podivem, proč se syn nesmí dát poznat jednotlivci, vždyť 
sám Cúchulainn se nově naučil střetu s protivníkem, jehožjméno zná. Lze si ovšem představit, že pro 
tyranského otce může být v přímém kontaktu nebezpečné, když mu syn až příliš jasně ukazuje jeho 
zrcadlový obraz. V takových chvílích může přítomnost někoho třetího skýtat jistou ochranu; blízcí 
příbuzní jsou navíc pro svou vnitřní podobnost občas slepí jeden pro druhého. A to, že Conla nesmí 
odmítnout žádný souboj, zase odpovídá tehdejší rytířské cti. 

Cúchulainn předstoupí před syna jako někdo, kdo zná osud. On sám je jakoby pod tlakem, totiž 
vazalské věrnosti vůči Ulsteru. "I kdyby to byl můj syn, musím ho zabít, abych zachránil čest Ulsteru." 
Zní to zvláštně z úst muže, který starého druha ve zbrani Ferdiada prosil, aby se vyhnul nesmyslnému 
boji, a který na Fergusův návrh, aby si jako přátelé ustoupili, odpověděl tak pozitivně. Proto je nasnadě 
otázka, zda k tomuto střetu s Conlou nedošlo snad před loupeží býka. To by naši logiku jistou měrou 
uspokojovalo. Ale možné je i to, že hrozný boj mezi otcem a synem má v tomto případě ještě logiku 
jinou. 

Conla své jméno neprozradí přirozeně ani Cúchulainnovi. Oba vědí, a přesto dělají, že se 
neznají. A tak se do sebe pustí. Conla nejdříve otci jedním máchnutím meče usekne vlasy. Vypadá to 
jako symbolické setnutí hlavy a pro Cúchulainna znamená ztráta vlasů značné zneuctění. Dále ho syn v 
zápase povalí a třikrát ho ponoří. Zdá se, že chlapec je ve všem lepší pro Cúchulainna je to smrtelná 
hrozba, a proto sáhne po Gae bolga. Pod vodou prsty u nohou vymrští vražednou zbraň a vstřelí ji 
chlapci do konečníku. Conla s "vnitřnostmi pod nohama" lituje, že Gae bolga je jediné umění, kterému 
jej Scáthach nenaučila. Teprve teď Cúchulainnovi dojde, co provedl. Vezme umírajícího syna do 
náruče, jako předtím přítele Ferdiada, a vynese ho na břeh k Ulsteřanům se slovy: "Zde máte mého 
syna." Stejně tak mohl říct, že zde mají jeho oběť. Od této chvíle už nikdy Gae bolga nepoužije. (126) 

Otec a syn se obejmou a políbí. Conla si dá každého Ulsteřana představit jménem a s objetím se 
loučí: "Kdybych směl mezi vámi žít aspoň pět let, pak bych pro vás přemohl ,muže světa a rozšířil vaše 
království až do Říma." 

Se sedmiletým chlapcem umírají smělé fantazie. Chtěl "dobýt celý svět", jenže to nemohlo 
odpovídat realitě. Cúchulainn možná musel s malým hrdinou nechat umřít své velikášské představy, ale 
možná se v tragické Conlově smrti odráží úsek keltské kulturní epochy, v níž se sice v Cúchulainnovi 



zrodilo mužské sluneční vědomí, ale nedokázalo ještě vyzrát v plnou mužnost. "Zběsilý" zničil sám 
sebe zevnitř. Z dnešního pohledu můžeme rovněž říct, že Cúchulainn nebyl ještě dospělý muž, protože 
se jako otec nedokázal přiznat synovi k porážce. 
 

Cúchulainnova nemoc a Jediné Emeřino žárlení136

Po smrti "svého" syna hrdiny Cúchulainn zestárl. Pověst ho sice i nadále líčí jako 
"holobradého", ale v jeho životě se něco změnilo. Když se dříve dostal do potíží, ukázal se božský otec 
a pomohl. Nyní se na něj vrhá ženský svět víl, kterému je vydán napospas. 

Ulsteřané se chystají slavit Samain. Víme, že tou dobou se otevírají sídy a dochází ke kontaktům 
mezi touto a druhou stranou racionálního světa. Tak se stane i tentokrát. Před Cúchulainnův hrad se 
snese hejno ptáků. Jsou tak nádherní, že každá ulsterská paní by jejich párek ráda viděla na svých 
ramenou (aby získala aspoň trochu Vílí krásy!). A protože vědí, jak je Cúchulainn v lovu ptáků zručný, 
pošlou za ním starou básnířku Leborcham. Cúchulainn se vzpouzí, ale ona mu vysvětlí, čím je 
povinován ulsterskými ženám: Všechny se zamilovaly do hrdiny, a tudíž se staly jednookmi, neboť se 
identifikují s Cúchulainnovými hněvivým vzezřením, kdy jedno oko vtáhne hluboko do obličeje. To 
Cúchulainna přesvědčí. Provede "cles na lov ptáků", krouživý skok vzduchem, a dává ptákům takové 
rány, že zůstanou křídly a nožkami na hladině jezera a ostatní muži je snadno polapí. Emer rozdělí 
ženám kořist, jen na ni nez bude. Jako útěcha se však nad jezerem ukáže ještě jeden pár nádherných 
ptáků, který je k sobě připoután zlatým řetízkem. Když na něj Cúchulainn zamíří prakem, Emer netuší 
nic dobrého a varuje ho: "Za těmito ptáky je jakási divná moc. Chytneš mi jiné." Cúchulainn, který 
jindy vždy zasáhne, tentokrát mine, a tak po nich vztekle mrští oštěpem a jednoho poraní na křídle. 
Ptáci zmizí pod hladinou. 

Rozhněvaný Cúchulainn si pak lehne na plochý kámen, rázem usne (127) a má sen: Přistoupí k 
němu dvě krásné paní, jedna v zeleném plášti, druhá v purpurovém. Smějí se a tak dlouho ho bijí 
důtkami, až je polomrtvý. Nato zmizí. Po tomto snu Cúchulainn ztratil řeč. Odnesou ho do Emain 
Machy, kde leží celý rok. Nikdo mu nedokáže pomoci. Konečně den před dalším Samainem ho navštíví 
neznámý muž. Přisedne k němu na lůžko a spustí chvalozpěv o "Pýše žen", Liban (Lí Ban). Tato Liban 
je manželka Labridova (Labraid), "toho, který rychle tasí", a vzkazuje mu, že po něm touží její sestra 
Fann (Fand). Liban se prý ukáže ještě týž večer. Neznámý muž se představí jako Oengus mac Aeda 
Abrat137, a zmizí. 

Cúchulainn sice nyní může mluvit, ale je bezradný. Svěří se Conchobarovi. Král mu poradí: 
"Vydej se na cestu a jdi k tomu kameni", na kterém se ti zdál ten sen. Tam se Cúchulainn setká s Liban. 
Stejně jako ve snu před rokem má zelený plášť. Prohlásí, že ona a její sestra za ním přišly v podobě 
ptáků, aby ho požádaly o přátelství. Zbily ho, protože ji ranil. Nyní ji posílá Fann, dcera Aed-Abratova 
("oheň řas"). Fann opustila svého chotě, boha moře a zásvětí Manannána, a uchýlila se pod ochranu 
Libanina muže Labrida. Labrid nyní Cúchulainna prosí, aby mu jeden den pomohl bojovat se dvěma 
démony. Za odměnu mu dá překrásnou Fann. 

Cúchulainn je zpočátku nedůvěřivý a pošle s Liban do říše elfů vozataje. Laeg je sice elfího 
původu, ale přesto je mu tato cesta nepříjemná. V bronzové loďce (jako Cúchulainnův syn) plují přes 
moře do Jiného světa. Labrid je přijme velice nerudně, očekával, že s nimi přijede i Cúchulainn. Pošle 
vozataje s Liban nazpátek, ale Laeg ještě spatří překrásnou Fann, "slzu, jež prýští z oka jejího otce 
Abrada". 

Když se vrátí k Cúchulainnovi, zazpívá mu chvalozpěv na Jiný svět.138

Jarou, krásnou zemi viděl jsem,  
kde není podvodu a lži... 



Je to země "lásky prosté hříchu" a 

Fann, jak jsem ji zřel,  
tam sobě rovné nemá. 

Jsou ještě četné další ženské krásy, 

leč žena, o níž ti mluvím,  
připraví muže o rozum. 

(128) Cúchulainn je z toho pochopitelně nesvůj a zavolá si Emer. Vypráví jí, že onemocněl 
láskou a krásou vílích žen. Emer nejdříve spustí na vozataje: "Jak to, že ty, který máš přístup k sídu, 
nenajdeš pro svého pána lék!" Potom apeluje na muže. Je to pro něj hanba onemocnět kvůli lásce nějaké 
víly. Leč veškeré manželčino naléhání na mužův "zdravý“ rozum je bezvýsledné. Cúchulainn odjede s 
Liban do země víl, zvláště když Laeg zdůrazní, jak je nutné, aby pomohl Labridovi v boji s démony. 
Cúchulainn Labridovy nepřátele porazí. Při tom se dostane do známé zběsilosti, která se musí nejdřív 
zchladit, aby nezpůsobila neštěstí. Když vystoupí z nezbytných tří sudů studené vody, stojí před 
obyvatelkami sídu v celé své kráse: 

 
…a na každé líci 
skvrna rudá jako krev,  
zelená skvrna, modrá skvrna,  
skvrna lehce do purpurova. 

Sedmera jeho očí zářnelze jen tak uhasit! 
A nad okem hrdým 
oblouky řas černé jako smola. 

Na hlavě toho znamenitého hrdiny, kterého oslavuje celé Irsko, 
vlas tří barev. 
Mladý a bezvousý je ten muž…139

 
Cúchulainn pobude měsíc u Fann, potom se navrátí do světa vnější reality. Oba však poutá touha 

a často se scházejí u tisu na "konci pobřeží". 
Emer, která dosud neznala žárlivost, si uvědomí nebezpečí. V tehdejších dobách byla prostituce 

jako projev pohostinnosti zcela běžná; tak se daly chápat i Cúchulainnovy vztahy s Aífe a Scáthašinou 
dcerou. S nimi se nepojily žádné závazky nebo snad trvalé pouto. Víla Fann však Cúchulainna 
očarovala a Emer se chce bránit. Když má Cúchulainn opět schůzku u tisu (posvátného kouzelného 
stromu), Emer se dostaví s padesáti ženami a nabroušenou dýkou, aby sokyni sprovodila ze světa. 
Domlouvá Cúchulainnovi a zeptá se ho: "Co tě přimělo k tomu, abys mě zneuctil. před mnoha ženami 
Irska...?" A Cúchulainn škemrá jako kluk: "Proč mi  (129) ne dopřeješ chvilku s touto ženou?" Emer 
však odpoví: "Ženská, za kterou běháš, není lepší než já. Pouze tě vzrušuje nové." 

Cúchulainn znejistí a ujišťuje ji: "Na mou věru tě miluji a budu milovat, dokud budeš žít." Tu se 
Fann zeptá: "Tedy mě opouštíš?" Odpoví jí Emer: "Spíš mne opustí." 

Víla zalká a rozhodne se, že se vrátí do země elfů, dřív než ji Cúchulainn odvrhne. Její choť 
Manannán, kterého kvůli Cúchulainnovi opustila, se nad ní slituje. Připluje od východu a odveze ji zpět 
do Jiného světa. 

Cúchulainn je celý bez sebe a nechápe, že zničehonic tak zmizela. Laeg mu to vysvětluje: "Fann 
odchází s Manannánem, protože se ti nelíbila." Nato Cúchulainn udělá tři mocné skoky šílenství a 



přistane na výšině Luachra. Tam žije dlouhý čas bez jídla a pití a spí u cesty. Nakonec se druidům 
podaří dočista zpustlého hrdinu uklidnit čarovnými zpěvy. Podají jemu a Emer nápoj zapomnění a 
Manannán mezi Cúchulainnem a Fann rozprostře svůj plášť, aby se už nikdy nesetkali. 

Příběh Cúchulainnova vztahu k Fann nemusíme ani moc upravovat snadno ho převedeme do 
věrohodné situace ze současnosti: 

Muž středního věku vypadá stále mladistvě jako dřív, je v něm cosi podmanivě jinošského. Není 
pak divu, že se do něj zamilují všechny ženy, a tím "oslepnou" na jedno oko; při pohledu na tohoto 
muže ztrácejí soudnost. 

Tento muž a jeho žena měli až do té doby pevný vztah, žena věděla, že se k ní muž vždy vrátí, a 
proto neměla důvod žárlit. Při jedné velké oslavě muž opět zářil všemi svými mimořádnými 
schopnostmi. Žena je na něj pyšná. Dostane ze vzduchu ty "nejkrásnější" ptáky a manželka kořist vel-
koryse rozdělí mezi ostatní ženy. V jeho přítomnosti všechny dámy nabývají jakoby elfí krásy, tak je 
dokáže inspirovat! Náhle se ukáže, že ze všech těch skvělých darů na jeho ženu nic nezbylo. Sice ji 
utěšuje, že příští ptáci budou jen pro ni, avšak z "ptáků", kteří se ukáží, má žena podivný, nepříjemný 
pocit. Prosí ho: Dej od nich ruce pryč, jindy mi posadíš na ramena jiné, já počkám. Muže však popadla 
lovecká vášeň a poprvé v životě mine: narazí na hranice svých schopností, rozzlobí se a hodí "oštěpem", 
zbraní, jež zraňuje. Ale ani to nepomůže. Uražen odejde a usne: Jestliže nedostanu všechno stejně 
snadno jako dřív, tak už nechci vůbec nic, budu dělat, že mě to nezajímá, prostě si lehnu a budu "spát"! 

Jenže tak snadno před sebou neuteče. Z nevědomí se dostaví sen, který jasně vyjadřuje, nač se 
zde musíme podívat blíže. Na náhrobním kameni kohosi z pradávných dob, tedy někoho, kdo zná 
kolektivní normy, má spáč vidění: přistoupí k němu dvě překrásné ženy. Vysmějí se mu pro jeho (130) 
pošetilé chování. Dají mu lekci (v podobě výprasku) a tím i naprosto jasně najevo, že takto nezrale si 
nelze s krásnými ženami zahrávat, že si nesmí namlouvat, že všechny "krásné ptáky" světa muže polapit 
stejně elegantně! To muži vyrazí dech, přímo oněmí, s něčím takovým se ještě nesetkal. Veškerý jeho 
elán je od té doby tentam a on upadá do tupé netečnosti. Sám neví, co s ním je a co ho tak ranilo. 
Proleží celý rok, není s ním řeč, nikdo ho nepoznává. 

Po roce nastane opět "Samain", chmurný listopad, kdy se člověk zaposlouchává do svého nitra. 
V dobách, kdy ještě nebyla elektřina, se za dlouhého šera svítilo jen spoře, lojovou svíčkou, slabým 
ohněm krbu nebo dokonce jen loučí. Místností se neklidně míhaly dlouhé stíny. K těmto vnějškově 
vnímaným tvarum se přidružovaly vnitřní obrazy. Člověk začínal snít, fantazírovat. A to se děje i muži 
v našem příběhu. Neví, zda sní či má vidění, když mu náhle na posteli sedí jakýsi muž. Zazpíval mu 
chvalozpěv na "Pýchu žen" a pak zčistajasna zmizel. Muž dost dobře neví, co si s tím počít. Hledá tedy 
radu. "Král" poradí, aby se vrátil tam, kde se mu zdál první sen, tedy ke kameni na hrobě nějakého 
dávného předka. Psychoanalytik by dnes asi řekl: Vraťte se do oné doby a na ono místo, pořádně se tam 
porozhlédněte, a vyprávějte mi, co tam nyní zažíváte.140 "Pacient" při tom prožívá podivné věci. Ženy, 
které byly tenkrát němé a div ho neutloukly k smrti, začnou mluvit. Řeknou mu, že hledaly jeho 
přátelství a pomoc, on však s nimi jednal jako s lovnou zvěří. Tenkrát se mu mělo dostat poselství z jiné 
dimenze jeho reality, ale nepochopil je. 

Láska víl ke smrtelníkovi je skoro vždy spojena s touhou po tělesnosti. Na subjektivní rovině to 
muže znamenat, že se v tomto muži k němu vydává nějaká anima, jež si přeje, aby ji v sobě nechal žít. 
Namísto toho s níjednal jako s lovnou zvěří, a tím se dostal do těžké psychické krize. 

Nyní se tato víla, jeho anima, opět přihlásí a sdělí mu, jakou pomoc od něj očekává: Má pomoci 
v boji s mužskými démony, kteří ohrožují "muže" jedné z víl. Je tu nasnadě myšlenka na ulpívající stín 
tohoto "staršího muže". Vždyť Cúchulainn musel i svou choť Emer vysvobodit ze spáro jejího reálného 
otce. Avšak zde, na prahu druhé poloviny života, se úkol objevuje znovu na nové rovině. Cúchulainn, 
sluneční hrdina, musí svuj vnitřní obraz ženství vysvobodit z negativní mužské touhy po moci, jež chce 
jen "vlastnit" a touží onu krásnou ženu "získat". 

Podle mého ony víly, spojené zlatým řetízkem, znamenají jen zdvojení jedné postavy. Fann 
opustila chotě v zemi nevědomí, aby setkáním s Cúchulainnem nabyla tělesnosti. Liban je ještě v moci 



Labridova stínu. 
(131) Aby se od něj odpoutala, dovolává se bdělého mužského vědomí, jež však není dosud 

zcela k dispozici; tím se to zamotalo. Cúchulainn v pověsti sice zvítězil nad démony, ale nebyl ještě 
chopen integrovat oživující animu Panno Propadl jejímu kouzlu, a proto jí nedokázal pomoci, aby se v 
něm stala skutečností. 

Na objektivní rovině vidíme, jak se muž v našem příběhu dostane zcela mimo sebe, když se 
setká s ideální a okouzlující vílí bytostí. Ovládla ho jako bohyně pradávných časů. V reálném soužití s 
takovými "vílami" se však většinou velice brzy ukáže, jaký to byl omyl. Těmto reálným ženám se sice 
často pozoruhodně dlouho daří udržet idealizující projekce svých mužů, protože "být jako víla" 
odpovídá jejich vlastnímu přání, ale selžou, jakmile se začne domáhat svých práv reálný život se všemi 
svými nároky a problémy. "Pozemskou tíži" neunesou, a proto tyto "reálné" víly brzy ze vztahu 
odcházejí. Projekce animy toho muže se unaví a ztratí se v nevědomí světa jeho iluzí. Šance na integraci 
animy byla promarněna, protože muž v našem příběhu nedokázal svou vnitřní ženskou skutečnost, jež 
přináleží jeho Jinému světu, odlišit od reality vnější. Nyní se, jako Cúchulainn, nemůže rozhodnout 
mezi svou projekcí animy na "vílu" a svou spolehlivou, reálnou ženou. Je celý "bez sebe", když "víla" 
odejde, a žije nyní jako pomatený a vykolejenýv izolaci, již si sám vytvořil. Jeho žena a přátelé ne-
mohou snést pohled na to, jak pustne. 

Řešení pomocí čarovného "nápoje zapomnění" mohlo být pro tehdejší dobu přijatelné, nás by 
toto nové potlačení neuspokojilo. 

Ještě jednou si připomeňme, kdo děj v pověsti uvedl do chodu: stará vědma Leborcham, která se 
přimlouvala za touhu ulsterských paní, "aby byly tak krásné a okouzlující jako víly". Z pověsti o 
Deirdre víme, že Leborcham stojí jednoznačně na straně starého ženského řádu. To ona vysílá 
Cúchulainna ke střetu s ženským archetypem, na nějž ještě v době svého kolektivně magického stupně 
vědomí nestačil - a my, lidé dneška, se musíme sami sebe znovu ptát, nakolik jsme se přiblížili řešení 
tohoto prastarého problému. 

 
Cúchulainnova smrt141

 
Když královna Maeve táhla proti Ulsteru, Cúchulainn zabil bojovníka Calatína i jeho dvacet 

sedm Synů. Calatínova žena však po manželově smrti přivedla na svět ještě šesterčata, tři syny a tři 
dcery. Podle starého zvyku (132) při padal těmto dětem úkol pomstít otce. Aby na to byly dobře 
připraveny, nebylo lepší pěstounky než poražené a po pomstě bažící královny Maeve. Učila dorůstající 
Calatínovy děti všem uměním, která znala. Synové se stali čaroději, dcery čarodějnicemi. Spojili se s 
Ercem a Lugaidem, jimž Cúchulainn rovněž zabil otce. Jednoho dne, zrovna když ulsterštímuži leželi v 
"šestinedělí", zvedly se "čtyři pětiny" Irska proti Ulsteru a Cúchulainnovi. 

Conchobar a všichni muži Ulsteru prosí Cúchulainna, aby netáhl na nepřítele sám a počkal na 
ně. Calatínovy děti však použijí kouzla. Cúchulainnovi, který je na Emain Maše, navodí iluzi, že jejich 
vojska vpadla na Cúchulainnovo území Muirtheimne, rozsévají tam smrt a zkázu a odvádějí bědující 
ženy. Cúchulainn se neovládne a přikáže vozataji, aby zapřahal. Koně se však zpěčují a Laeg je 
nezvládá. Odpor klade především šedák Liath Macha, a když ho nakonec zapřáhne osobně Cúchulainn, 
otočí se k němu levým bokem a roní krvavé slzy. To znamená neštěstí. Leč Cúchulainn varování svých 
věrných zvířecích druhů nedbá. 

Cestou narazí na tři čarodějnice, které si na větvi jeřábu opékají psí maso. Dostává se tak do 
trapných nesnází, neboť jeden jeho geis (tabu) říká, že nesmí minout ohniště, k němuž je pozván. Jiné 
tabu však spočívalo v tom, že on, kdo svým jménem patří k totemu psa, nesmí za žádnou cenu jíst psí 
maso. Čarodějnice ho samozřejmě pozvou, a když váhá, začnou se mu posmívat a zpívat posměšné 
magické verše, že si o sobě moc myslí, když nechce usednout k jejich ohni. Takže mu nezbývá nic 
jiného než zastavit. Jedna mu levou rukou podá kus masa. On si pak ohryzanou kost odloží vedle levé 
nohy a cítí, jak ho v levé ruce a levé noze opouští veškerá síla. 



Pokračuje pak kolem vílí hory Sliab Fuaid k nepřátelskému ležení. Nepřátelé vytvořili hradbu ze 
štítů a v ní stojí Erc. Na každém ze tří rohůhradby dva muži předstírají souboj a každá dvojice má 
jednoho zaklínače či posměvače. 

Když Cúchulainn dojede k hradbě, narazí na mocné kouzlo. U prvního rohu k němu přistoupí 
zaklínač a žádá ho, aby bojující od sebe odtrhl. To zvládne jednou ranou pěstí. Jenže pak zaklínač 
požaduje jeho oštěp, jinak že na něj složí posměšný verš. Cúchulainn jím po zaklínači vrhne a zabije ho. 
Oštěpu se však zmocní Lugaid a Cúchulainnovi zbývá jen jeden. Lugaid mrští Cúchulainnovou zbraní 
po vozataji Laegovi a zabije ho. 

Na druhém rohu hradby se oštěpu, kterým Cúchulainn opět vrhl na zaklínačovu žádost, zmocní 
Erc. Nejdřív zasáhne Liath Machu. Kůň se utrhne a ztratí se ve "vodě jezera Liath", z nějž kdysi vyšel. 
Lugaid se znovu chopí oštěpu a tentokrát zasáhne samotného Cúchulainna do břicha. (133) Vy hřeznou 
mu vnitřnosti142, ale dovleče se k jezeru, kde se napije a umyje. Pak se opaskem připoutá ke kamennému 
sloupu, aby zemřel vstoje. Vrátí se k němu věrný šedák. Obíhá ho a chrání před nepřáteli, dokud 
nezemře. Nikdo si k mrtvému Cúchulainnovi netroufá. Teprve když mu na kraj štítu usedne Morrigú v 
podobě vrány, Lugaid mu utne hlavu a ruku. Dále se vypráví, že Calatínovým synům se za Cúchulainna 
pomstil jeho soukojenec Conall Kernach. 

Cúchulainnova doba skončila. Podlehne vinou svých tabu a kouzel nepřátel. Jeho první tabu se 
týkalo strážkyň ohně, tedy starých mateřských božstev. Domácí oheň byl odedávna zárukou domácího 
míru, a kdo tento mír porušil, urazil bohy. Druhé tabu se týká společenství totemu, v Cúchulainnově 
případě psa. Pes, věrný druh člověka a představitel jemného instinktu (čichu), je současně strážcem 
hranic zásvětí. V keltském prostředípsi často pocházejí z říše víl, jako například Finnovi psi. Strážkyně 
ohně však neodpovídají pouze za domácí mír, nýbrž jsou i představitelkami osudových sil, jež rozhodují 
o životě a smrti člověka. 

V Irsku se jeřáb mimo jiné užívá i jako čarovný prostředek. Druidové jeho větvemi nutili duchy, 
aby jim podali potřebné informace anebo pomáhali v boji. I kouzelná hůlka čarodějnic byla ze dřeva 
jeřábu, proto dokázaly Cúchulainna přinutit k tomu, aby pojedl psí maso. Tím symbolicky přijal trochu 
"těla" svých předků.143

Můžeme-li udělat paralelu ke křesťanské Večeři Páně, při níž se symbolicky pojídá "tělo" Pána a 
mistra, pak je smysl tohoto totemového jídla ještě zřejmější: je to pokrm proměny. Cúchulainn se jím 
připravuje na odchod z pozemského života. Když se umíraje uváže ke kamennému sloupu, nečiní tak z 
hrdosti, aby zemřel "vstoje", tedy "neporažen". Připoutává se ke starému symbolu z doby kamenné. Na 
kamenných sloupech a na náhrobních kamenech prožívá člověk hraniční zkušenosti svého života a 
nakonec přechod k smrti. 

Cúchulainn, který se umírající připoutá k menhiru, působí jako symbol raného keltského světa, 
kultury, která ještě měla přístup ke kultům tradic doby kamenné a doby bronzové, a tím k 
matrilineárnímu řádu, a zdroveň zažívala vpád nového, mužsky racionálně orientovaného vědomí. 
Keltové žili ve stálém styku se světem minulosti a sídů. Na pnutí mezi moudrostí dřívějšího světa a 
požadavky racionálního stupně vědomí nestačili; četná tabu, která již pozbyla smyslu, vyjadřují jejich 
bezradnost. Zkostnatělé zákazy a příkazy se pomocí bezobsažné magie pokoušejí překlenout duševní 
propasti, rozevírající se mezi kroky k uvědomění. (134) 

Tento jev pozorujeme dodnes. Nepřirozeně působící skákačky především předpubertálních dětí - 
jako panák nebo nebe peklo - se vesměs spájejí s magickými představami, úzkostmi a přáními. Jejich 
rituální úkony rozhodují o tom, zda něco vyjde nebo nevyjde, jestliže se pravidla přesně dodrží nebo 
naopak nedodrží. To sahá od všelijakých zaklínadel, aby napsaly dobře písemku, až k obavám a přáním, 
aby se někdo blízký uzdravil, anebo naopak zemřel. 

Na stupni "přechodu" jsou to normální pokusy, jež většinou překlenují nevědomá napětí. Jestliže 
však "magický stupeň" přetrvá, vede to k více či méně těžkým obsedantním neurózám, které člověku 
brání zlomit tabu svého magického dětského stupně a učinit další kroky ve vývoji. Teprve když se 
odvážíme setřást tabu svého dětství, potkáme své temné stránky, své možnosti páchat zlo. V řeči 



analytické psychologie vstupuje na tomto vývojovém stupni do vědomí poprvé "stín". Muž, který ještě 
nezažil otřes z negativních zkušeností se svým mužským stínem, není rovněž schopen postřehnout 
jemnější záchvěvy své duše a připustit, že nějak souvisejí s "vnitřní ženstvím" duše, s animou. 

Keltský mýtus stojí na prahu mezi magickým a racionálním vědomím. Z hrozby ustrnutí na 
magickém stupni vyvozuje v podstatě "logický" závěr, že tento stupeň je překonán a může být vydán 
smrti. 

Stejně jako Cúchulainn umírá na svá tabu, tak zaniká i celý rod "Rudého křídla" severního, 
Ulsterského cyklu pověstí. Jeho poslední král Conaire Mór se vědomě, avšak jakoby pod jakýmsi 
vnitřním tlakem, dostává krok za krokem do samých "smrtelných hříchů", protože překračuje své geisy. 
Nakonec shoří v "rudé síni" Da Dergova hradu.144 Je nasnadě, že v tomto uhoření musíme vidět oběť 
nebeskému bohu Taranisovi, který si žádá smrt přcžitého panovnického rodu, aby život mohl zdárně 
pokračovat. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POZNÁMKY K CYKLU O FINNOVI145

(137) Pověst O Finnovi (Fionn) je dodnes živá v celém gaelském prostředí. Ústní prameny 
čerpají především z období mezi 6. a 10. stoletím našeho letopočtu. Od té doby se ve stále nové rozkoši 
z fabulace spřádaly pověsti dál až do 16. a 17. století. Písemně se začaly zaznamenávat v 10. století. 
Mezi léty 1100 a 1300 přešla pověst, jejímž domovem bylo původně Irsko, do Skotska. 

Tento cyklus obsahuje nespočet témat a jejich variant. Zdánlivě historicky působící zprávy se 
pestře mísí s fantastickými vyprávěními o nadpřirozeném světě. I postava hrdiny samotného kolísá mezi 
bohem jasnovidcem z již neuchopitelného dávnověku, básníkem nebo králem Leinsteru, a jasným, 
ryzím, věčně mladým idolem vojevůdce, který žije ve stálém konkurenčním napětí s nejvyšším králem 
země. Jako lovec má od přírody vztah k mystice lesů a pramenů, zvířat a s nimi příbuzných bohů 
dávnověku, kteří přebývají ve starých mohylách, jimž se říká sídy nebo bruigy. Odtud, z hlubiny, 
vyvěrá jeho věštecké nadání, moudrost i démoničnost magie, jež nakonec ze starého Finna udělají 



malicherného, rýpavého závistivce a pomstychtivého nepřítele mladé generace. 
Finn-Fionn znamená "bílý", "plavý", "krásný". Galové měli boha Vindonnuse či Vindose, 

kterého římští autoři srovnávají s Apollónem. Jak na kontinentě, tak v Irsku a Walesu se vyskytují tvary 
vindo, gwynn, windo, tedy "bílý", "světlý". Tento kořen lze najít v mnoha indoevropských jazycích a 
znamená "moudrost", "nazření", (pohled do nitra) a "poznání". V irštině znamená fios "moudrost", 
fionnadh "osvícení" a "odhalení". Tím jsme už naznačili, jak široké je spektrum toho, co lze chápat pod 
uvědoměním ve smyslu poznání. . 

Bůh Vindos byl personifikací moudrosti a lze jej spojovat s Trojhlavci, s nimiž se setkáváme v 
celém keltském kulturním prostředí. Trojhlavost i v jiných tradicích symbolizuje vševědoucnost, tedy 
současný pohled do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To je ona schopnost věštců, s níž se ještě 
výrazněji setkáme v postavě velšského Taliesina.(138) 

Ógáin soudí, že "božský Finn" byl předchůdcem keltského boha světla Luga nebo Gwynna, 
který se do Irska dostal pravděpodobně v prvním století po Kristu. Lugův irský předchůdce se jmenoval 
Nuada a byl v mytickém rodokmenu považován za děda Finnovy matky Muirne. Připomeňme si, že v 
cyklu mýtů o bozích Túatha Dé Danannů Lug vystřídal krále bohů Nuadu v boji s fomořanskými 
obludami, jejichž vůdcem byl Balor se zlým pohledem. Balor znamená "blesk", naznačuje tedy ničivý 
aspekt světla. Zlým okem dokázal zabít vše živé, a proto je měl většinou zavřené. Balora můžeme 
rovněž považovat za negativní aspekt nočního slunce na jeho pouti do podsvětí. Vzhledem k tomu, že 
Finn rovněž porazil nočního ohnivého ducha (Ailléna), který tropil neplechy v období oslav konce roku 
(Samainu) kolem 1. listopadu, je nasnadě, že pověst o Finnovi musíme považovat za paralelu k mýtu o 
Lugovi a Balorovi. 

Finn má dva nepřátele, kteří jsou líčeni jako jednoocí. Jeden patří do světa duchů, Aillén, druhý 
se jmenuje Goll mac Morna. Nad ohnivým duchem Finn zvítězí. Konflikt s člověkem Gollem se táhne 
celým cyklem a zůstává otevřený. 

Z bohatství cyklu vybírám příběhy, které mi v souvislosti se záměrem této knihy připadají 
podnětné a závažné. 

Ke vzniku pověstí o Finnovi je třeba ještě poznamenat, že starý kult héroů dodal příběhům 
mytický aspekt a rivalita rodů zase tak trochu aspekt historický. Ógáin soudí, že jádro příběhů o 
"božském Finnovill má kořeny v době železné kolem roku 500 před Kr. V údolí řeky Boyne, starém 
kulturním centru irských ostrovů, jež pravděpodobně sahá až do mladší doby kamenné, byl slaven kult 
slunce, o němž dodnes svědčí již zmíněné světelné úkazy o zimním slunovratu v Newgrange a v jiných 
hrobkách. V 5. a 6. století po Kr. existoval v údolí Boyne hrdinský kult, který měl centrum na kopci 
Tara, ale později přešel na kopec Almhu (Leinster). 

V Taře, pozdějším sídle nejvyšších králů, vládl kdysi knížecí rod Uí Garchonů z Leinsteru. Uí 
Garchony v 5. století po Kr. vypudili Uí Néillové, vnuci Niallovi, a to za vlády ulsterského krále 
Cairbra. Leinsterští v těchto mocenských bojích prohráli a stáhli se do pohoříWicklow. S sebou si vzali 
slunečního boha Nuadu a hrdinu Finna, prohlásili je za své předky a dál jejich starý kult udržovali. 

Staré božstvo pak postupně splynulo s bájným lovcem a s hrdinným vůdcem Fianny, vojska, jež 
mělo za úkol hájit zemi. Z tohoto amalgámu vyšly pověsti o Finnovi, jež vznikaly především v 6. až 8. 
století našeho letopočtu a odehrávaly se převážně na jihu Irska. 

 

FINNOVO DĚTSTVÍ A MLÁDÍ 

(139) O Finnově původu a jeho raném mládí existují v podstatě dvě verze. Obě se shodují v tom, 
že Finnovým pradědem z matčiny strany je starý slunečníbůh Nuada, který se později jako Nuada Nécht 
uchýlí k pramenům řeky Boyne.  

Otec Finnovy matky se jmenuje Tadgh a je líčen jako zlý tyran. O jeho dceru Muirne, Finnovu 
matku, se uchází Cumhall z klanu Basna (Baoiscne), ale Tadgh mu nechce dceru dát. A tak ji Cumhall 



na rok unese. Rozhněvaný otec požádá o pomoc nejvyššího krále Conna "sta bitev" a dojde k bitvěu 
Castleknocku (Caisleán Chnucha, hrab ství Dublin). V této bitvě Cumhall padne, avšak devět hodin 
před svou smrtí počne s Muime syna Finna. Když Tadgh zjistí, že dcera je v jiném stavu, chce ji zabít, 
ale zastane se jí král Conn a předá ji do péče Cumhallově sestře, druidce Bodhmhall, jež je provdána za 
jednoho knížete v Kilkenny. Když se Muime narodí syn, dá mu jméno Demne ("mladý jelen, kolouch"). 
Ze strachu před chlapcovými nepřáteli "Momovými syny", se však neodvažuje dítě vychovávat u sebe. 
Chlapce se ujmou "Šedý“ (Liath), Bodhmhall a ještě jedna druidka a tajně ho vychovávají v lesích 
Sliabh Bladhmba. Druidky jsou zároveň válečnice a vycvičí ho ve válečném umění. Později Finn zabije 
v souboji svého dědečka Tadgha a získá rodový hrad Almhu. 

Podle jiné verze nebyl Finnovým skutečným otcem Cumhall, nýbrž bůh moře a zásvětí 
Manannán, jenž Muime navštívil za Cumhallovy nepřítomnosti. Potom prý matka dítě nosila "devět 
měsíců nebo devět roků". Syn každopádně přišel na svět fyzicky a duševně vyspělý jako devítileté dítě a 
už od počátku vládl věděním "o minulosti, přítomnosti a budoucnosti", jež mu dal do vínku otec z 
mořských hlubin. Jeho první jméno zde nezní Demne, nýbrž Móraind.146

Jedna epická báseň (lay), zapsaná ve 14. století, vypráví, že malého Demna pěstounka 
Bodhmhall ukrývá v dutině stromu obrostlého (140) břečťa nem. Zde vyrůstá jako kojenec a zardousí 
tchoře.147 Když je mu šest let, navštíví ho matka. Nalezne ho, jak spí v lese v lovecké chatě, kterou si 
sám postavil. Nebudí ho, pouze jej obejme a přenechá opět oběma druidkám. 

Nyní je třeba vědět, že válečnické jednotce Fianně, o které se brzy dozvíme víc, velel původně 
Morna. Po jeho smrti se velení ujal Cumhall mac Basna a tomu zase uťal hlavu Goll mac Morna v bitvě 
u Castleknocku. Dorůstající Finn byl podle tehdejšího zvyku povinen pomstít se Gollovi za otcovu smrt. 
Ale protože členové rodu vždy drželi při sobě, snaží se "synové Mornovi" objevit úkryt nebezpečného 
Cumhallova potomka a zabít ho dřív, než se bude moci mstít. Takže Demneho pěstounky se musely mít 
před těmito nepřáteli neustále na pozoru. 

Když pronásledování začíná být nebezpečné, chlapec se skryje mezi kočovnými řemeslníky. Ty 
jednoho dne přepadne lupič Fiacil a všechny pobije. Pouze Demne zůstane jakoby zázrakem naživu a 
lupič se dá brzy poznat jako bratr druidky Bodhmhall. Takže Demne může nějaký čas zůstat v bezpečí u 
Fiacila, dokud si ho pěstounky nevyzvednou. Ve společnosti "řemeslníků" slezou Demnemu vlasy. 
Potom mu nějaký čas říkají "Plešatec". Řemeslníci byli tehdy obvykle představiteli básnického řemesla 
a básníci stejně jako druidové měli spojení s Jiným světem a toto spojení se projevovalo v jejich "pleši". 
Měli tonzuru a bělili si vlasy. 

Nedlouho potom se Demne znovu vydává na cesty. Tentokrát jde sám k řece Liffey. Tam před 
jedním dunem (hradem) vidí chlapce, jak hrají pozemní hokej (hurley). Všechny porazí, a chlapci o tom 
řeknou hradnímu pánovi. Když se ptá, jak onen cizinec vypadá, líčí jej jako "hezkého plavovlasého 
hocha". Hradní pán mu proto dá jméno Finn. Hradní mládež Finna druhý den napadne. Finn jich sedm 
zabije a devět utopí v jezeře. Potom práskne do bot. 

Na dalším útěku před klanem Morna přijde do Killarney a do Kerry. Všude vyniká 
mimořádnými schopnostmi (jako lovec nebo hráč stolní hry). Potom potká kováře (Lóchána), který mu 
uková dva oštěpy s nimiž složí nebezpečného kňoura. A nakonec se dostane ke Cumhallovu bratru 
Criomhallovi. Cestou k němu ještě narazí na Liatha Luchru z klanu Uirghrtu, který jeho otci u 
Castleknocku přivodil první těžkou ránu a potom se zmocnil pytle s pokladem klanu Basna. V něm jsou 
"čarovné zbraně a klenoty" z časů Túatha Dé Danannů, především Manannánova košile, opasek, nůž a 
srp, jež zhotovil kouzelný kovář Goibniu. Finn si pytel s rodovými klenoty vezme a je radostně přijat 
Criomhallem, který žije v connachtských lesích s několika věrnými z Cumhallovy družiny. Finn se 
(141) u něj dlouho nezdrží, ale táhne dál, opět ze západu na východ k řece Boyne, aby se u moudrého 
starce Finegase naučil básnickému umění. Finegas už sedm let doufá, že uloví lososa Moudrosti. Losos 
získal moudrost z ořechů, které mu přinesl proud. Ořechy vyrostly na devíti lískách u pramene řeky, 
tedy u sídu Néchta. 

Krátce po Finnově příchodu lososa uloví. Předá ho chlapci, aby mu ho připravil. Finn má přísný 



zákaz ochutnávat. Jenže si o horkého lososa popálí palec a honem si ho strčí do úst. Získá tak dar 
jasnozřivosti. V této verzi ho starý učitel nazve "tím Finnem", pro kterého byl losos Moudrosti určen. 

Podle jiné verze je Finnovým učitelem jednooký obr. Finn získá moudrost a pochopí, že mu 
"učitel" usiluje o život. Proto ho předběhne a zabije ho. 

Mladý hrdina se chce naučit ještě víc, i vydá se k Cethernovi, synu Fintanovu, jehož jméno se 
odvozuje od keltského Vindo-sanos (starý Vindo). O Fintanovi se vypráví, že žil pět a půl tisíce let, a to 
sedm set let jako losos, potom ještě jako orel a jestřáb. Od těchto "předků" přijme mladý hrdina 
moudrost. Jsou to představitelé božské generace Túatha Dé Danannů, kteří v kopcích údolí Boyne 
nalezli podzemní útočiště. 

Podle jedné verze vešel Finn do jeskyní, v nichž pramení Boyne. Tam k němu přistoupila 
stařena a nabídla mu z misky nápoj poznání. Možná není bez zajímavosti, že moudrost učitele 
básnického umění a věštectví Cetherna je sporná. Pověst praví, že svého žáka přiměje k tomu, aby jej 
doprovázel na námluvy do země víl. Jasnozřivý Finn ví, že při takových námluvách v sídu vždy 
jednoho z devíti mužů usmrtí neviditelná ruka. A proto od cesty naléhavě odrazuje. Cethern však na ní 
trvá a musí ho doprovázet třikrát devět jinochů. Když pak dojde k onomu tajuplnému zabití, Finn od 
učitele odchází. 

Potom se znovu setká se starým přítelem Fiacilem a dostane od něj magický oštěp, jehož hrot 
musí být stále v koženém pouzdru. Oštěp má tu vlastnost, že když si jeho majitel přitiskne obnažený 
hrot na čelo, je pln nesmírné odvahy v boji a stává se neporazitelným. Fiacil svého chráněnce podrobí 
první zkoušce, která má prokázat, zda může vstoupit do Fianny: Utíká před ním jak může a odhazuje 
těžké olověné koule. Finn všechny v běhu zvedne a doběhne do cíle současně s Fiacilem. Nato se 
odebere do Tary. 

Podle další verze příběhu o jeho mládí ho chůva Bodhmhall přivede v devíti letech ke králi 
Connovi. Tam dojde k již popsanému vítězství nad (142) hochy a Conn mu dá nové jméno Finn. I odtud 
musí rychle uprchnout. Nejdřív ho nese chůva na zádech. Potom si však Finn uvědomí, že je unavená, 
seskočí, hodí si ji přes rameno a jako vítr s ní uhání cestou necestou. Když usoudí, že 
pronásledovatelům unikl, zjistí, že křoví chůvu potrhalo. Její tělo je rozeseto po celé zemi a on nese už 
jen holeně, které nakonec odhodí. Dojde k Boyne ke svému učiteli a poté, jak jsme už řekli, do Tary. 

Při příchodu do Tary je mladému hrdinovi podle většiny verzí devět nebo deset let. Na hradě 
nejvyššího krále Conna se právě chystají slavit Samain. Již víme, že tou dobou se otvírají hranice do 
Jiného světa. To znamená dobrodružství, obohacení a nebezpečí. 

Královský hrad už několik let sužovalo Samainu nebezpečný ohnivý duch. Vyluzoval kouzelnou 
hudbu, jíž všechny uvrhl do hlubokého spánku a potom vyslal na hrad zhoubný oheň, který vše spálil. 
Už mnoho hrdinů, především členů Fianny, se snažilo neusnout, aby vetřelce z Jiného světa porazili, ale 
všichni podlehli kouzlu a hrad i se slavnostní síní přes noc lehl popelem. 

Dostaví se neznámý mladík Finn a nabízí se, že převezme stráž. Odebere se na nejbližší kopec, 
obnaží hrot kouzelného oštěpu a přitiskne si jej silně na čelo. Tu zaslechne, jak se zdálky blíží kouzelná 
hudba harfy, a vnímá přítomnost čehosi neblahého. Ohnivý duch Aillén zřejmě jen čeká, až všichni 
usnou, aby ohnivým dechem zažehl hrad irského nejvyššího krále. Finn ho však předběhne. Strhne si z 
ramen plášť s purpurovým třepením a přehodí ho přes ohnivý vítr tak šikovně, že ho zakryj e a před hra-
dem přinutí sednout k zemi. Aillén se dá na útěk a Finn ho pronásleduje ažk hoře Fuad. Na jejím 
vrcholu je cairn, v němž duch přebývá. Finn ho zasáhne mezi lopatky a duchovi s proudem černé krve 
vytryskne do úst srdce. 

Po tomto vítězství se Finn vrátí na Taru, dá se poznat a za odměnu je mu svěřeno velení Fianny, 
které až dosud velel Goll mac Morna. Conn dá Gollovi na vybranou - buď opustit zemi, nebo přísahat 
věrnost Finnovi. Goll si bez váhání vybere to druhé. 

Zastavíme-li se u příběhu o Finnově mládí, vidíme, jak se z hlubin moře a lesů vynořuje mladé, 
"jasné" vědomí. Finnův praděd Nuada byl "staré slunce", jež zašlo v hlubinách světa hrobů u řeky 
Boyne. Říká se mu "děd matky". Finn tedy přijímá duševní dědictví z žensky orientovaného řádu 



minulosti. O lidském otci Cumhallovi se dozvídáme, že syna zplodil na hranici mezi životem a smrtí a 
devět hodin nato prošel branou do Jiného světa. Za devět měsíců (či devět let) se narodilo dítě světla a 
zmínka o božském (143) otci Manannánovi, který přichází z hlubin mořských a ze "země za vlnami", 
ještě více zdůrazňuje paralelu mezi lidským životem a dráhou slunce. Malý Finn má tedy zvláštní 
rodokmen, předpoklad pro nový stupeň vědomí. Zástupci "dřívějšího vědomí" se cítí ohroženi "novým 
sluncem", jež toto dítě představuje. Není pak divu, že jeho život je ohrožen od samého počátku. Z 
chvatných útěků před "syny Mornovými" vyplývá, že pro starý stupeň vědomí je neúnosný. 

Finn, "světlý", je jako představitel nové moudrosti ohrožen stejně jako dodnes každý nový krok 
vědomí v životě člověka. 

Mornovi synové, o kterých se zpočátku zjednodušeně mluví jako o nepřátelích, pronásledují už 
novorozence. Dítě však potřebuje nějaký čas klidu v lesním ústraní - jako každý mladý člověk, který se 
v předpubertálním věku uzavírá. V tomto věku si chlapci rádi budují v lese různé chýše a bunkry; 
SIGMUND FREUD toto období v psychickém a fyzickém vývoji označoval výstižně jako "období 
latence", kdy se dospívající připravujína přechod do světa "velkých". To, co se rýsuje na prahu 
přechodu do světa dospělých, potřebuje svůj čas a chráněné místo. Z Řecka víme, že dívky tohoto věku 
se v posvátných hájích předávaly do péče bohyně Artemidy, chlapci zase do péče Apollónovy. 

O Demnem, "kolouškovi", se vypráví, že zprvu ležel ukryt v dutině stromu obrostlého 
břečťanem. Byl tam jako v hnízdě anebo v druhé děloze, která prodlužovala jeho ochranu, než se mohl 
plně zrodit. Dostával se do života teprve pomalu, jakoby ze vzdáleného, odtažitého Jiného světa. 

Břečťan měl odjakživa vztah k Jinému světu a v tomto smyslu je třeba také chápat, že Dionýsos, 
jeho bakchantky a všichni, kteří se účastnili antických hostin, si věnčili hlavy břečťanem. Extáze 
opojení vedla na hranice Jiného světa. "Latenci" novorozence Finna navíc zdůrazňuje zmínka, že 
Demne přišel na svět duševně a tělesně zralý jako devítileté dítě. Můžeme tedy hovořit o "druhém 
zrození", jež není v keltských pověstech ničím neobvyklým. 

Nejen první péči, ale i zbraně a návod k jejich použití dostává chlapec z ženské ruky. Jeho matka 
se se spícím šestiletým dítětem "rozloučila", aniž je "budila"; zůstává v pozadí. U Keltů bylo běžné, že 
se děti dávaly záhy k pěstounům a měly k nim přinejmenším stejně silný vztah jako k vlastním rodičům. 
Mezilidské vztahy byly od nejranějšího mládí spíše kolektivní než osobní. Dnes by bylo obrazně i 
fakticky nemyslitelné, aby matka své "spící" šestileté dítě "nevzbudila". Osobní vztah k dítěti by jí 
nedovolil, aby mlčky odešla a nenavázala s ním kontakt; avšak za tímto zprvu nepochopitelným (144) 
odstupem se skrývá problém "procitnutí" ve vztahu mezi matkou a synem. Pro oba to v dnešním smyslu 
znamená konflikt, jenž ústí do takzvané "oidipovské krize". Jejím významem jsem se podrobně zabý-
vala v jiné knize.148 

Zde pouze shrňme, že "procitnutí" mezi matkou a synem nutně vede v osobním styku k 
diferenciaci původně archaického vztahu. Stejně jako matka nemůže synovi zůstat současně matkou a 
milenkou, tak ani syn nemůže být matce zároveň dítětem a milencem nebo dospělým partnerem. 
Egypťané mohli ještě tvrdit, že Usir je "býk své matky", čímž mínili, že Eset je zároveň jeho matkou, 
sestrou i milenkou. Na stupni vědomí klasické řecké epochy by něco takového nebylo možné. Keltové 
nestáli na egyptském ani na řeckém stupni. Částečně byli schopni osobních vztahů, jak je zřejmé třeba z 
Cúchulainnova vztahu k Emer nebo k přátelům Fergusovi či Ferdiadovi. Avšak osobní úroveň bývala 
často v konfliktu s kolektivními vazbami, jež jsou patrné především v Cúchulainnově tragickém střetu s 
Ferdiadem nebo v jeho "zajetí" ve světě víl. Jestliže Muime Demneho nebudí, znamená to z hlediska 
dnešní psychologie, že dosud nenadešel čas pro "oidipovskou diferenciaci" vzájemného poznávajícího 
uvědomění mezi pohlavími. Demne sice mužské atributy nezískal od matky, přesto však z ženské ruky. 
Stejně jako každý dnešní chlapec i on je za mužské individuum uznán nejdříve ženami. Starověký 
mýtus to zpodobňuje tak, že muž dostává zbraně z ženské ruky, což je gesto, jež často vídáme na řec-
kých reliéfech. I Cúchulainna zasvětila do zacházení se zbraněmi válečnice, temná Scáthach. Demneho 
na první cestu do mužského světa vybavily představitelky kolektivní ženské moudrosti.149

Demne odešel s "řemeslníky", aby unikl zlým Momovým synům. Skryl se ve světě mužů, kteří 



prací na materii a svými básnickými schopnostmi mohou "budovat" svět. Že přitom musí obětovat část 
své původní vitality, je zřejmé na jejich tonzuře a svědčí o tom i to, že v té době měl" pleš" i Finn. Leč 
chlapec nebyl dosud žádným mudrcem, a tak se nutně musel setkat ještě s jiným druhem mužnosti: 
Loupežník Fiacil zabil naráz celou holohlavou mužskou moudrost! Finn od této chvíle postupuje krok za 
krokem nejdříve cestou k tomu, "aby byl poznán". Každý z těchto kroků mu nahání strach, takže musí 
prchat dál. Nejenže poznávají, tedy zjišťují, jaký je a co dovede, ale on poznává i své možnosti a 
schopnosti a ve styku s vrstevníky zjišťuje, že je schopen bez okolků zabít "hradní mládež" nebo zahan-
bit své pány svým loveckým uměním nebo ve hře. 

Tak se zvolna přibližuje mužské tradici svého rodu, jíž byl tehdy (145) bezpodmínečně 
povinován každý muž. A ať už si to chceme, či nechceme uvědomit, ani my nemůžeme postoupit ve své 
individuální cestě, pokud neakceptujeme podmínky své minulosti a původu a nevyrovnáme se s nimi. 
Potřebujeme "vzpomínky“, abychom správně vnímali svou přítomnost a mohli plánovat budoucnost. 

Proto bylo pro Finna tolik důležité, že našel pytel s poklady svého klanu. Pytel je značně 
opotřebovaný kožený vak, který však obsahuje důležité věci, jako například "Manannánovu košili". 
Kdo si košili oblékne, symbolicky vklouzne do kůže tohoto boha a nabyde tím něco z jeho schopností. 
Možná tato košile150 propůjčuje i neviditelnost stejně jako Manannánův plášť. Neviditelnost pro oči 
jiných chrání před zvědavými pohledy jež nemají vidět to, co ví onen "výjimečný". Kdo si oblékne 
košili boha ze zeměza vlnami, má spojení s Jiným světem v pozitivním i negativním smyslu. Tyto 
vlastnosti poznáme u Finna ještě blíže. 

Opasek nesloužil jen k tomu, aby držel oděv. Na opasku muž nosil nástroje denní potřeby, jako 
srp a nůž. Srpu bylo třeba při sklizni obilí, nůžsloužil k přípravě potravy - a rovněž k obraně nebo k 
útoku v boji. Říká-li se, že tyto předměty byly dílem zázračného kováře Goibniua, který "ukul" keltský 
svět, pak můžeme soudit, že jsou míněny jako nástroje v nejširším slova smyslu, jako prostředek k 
budování lidské oblasti vědomé skutečnosti. S těmito nástroji pracoval klan po generace. Jsou nositeli 
kontinuity, v jejímž rámci působili a mysleli už bohové Túatha Dé Danannů, s nimiž se klan Basna cítil 
spřízněn. 

Tomu, kdo opět nalezl tuto dlouho ztracenou tradici, se dostalo iniciace do starého vědění 
kmene, a tím je přijat do kolektivu dospělých. Proto je logické, že když mladý hrdina nalezne vak s 
poklady, vydává se na svou vlastní cestu. 

V učení u starce u řeky Boyne se Finn dozvědělo ambivalentní povaze veškerého vědění. Verzi, 
v níž učitel žákovi nesobecky přenechá lososa Moudrosti, považuji spíš za pozdější dodatek a jakési 
uhlazení. Pravděpodobnější je verze, v níž se Finn zděsí toho, co vnímá svou právě nabytou 
jasnozřivostí, totiž že stařec mu usiluje o život, protože jemu, chlapci, se "dostalo" toho, oč se on léta 
marně snažil. Mladý žrec neváhá a použije to, čemu se naučil u lupiče Fiacila. Zabije starého mistra 
dřív, než on zabije jeho. Takové jednání nám připadá zavrženíhodné; ale mladý Finn si z "pokladů" 
vědění dávnověku musí osvojit to, co má pro něj význam; na druhou stranu však musí zapudit a "nechat 
zemřít" to, co je pro jeho dalšíživot přežitou, už zkostnatělou formou. Když opouští přestárlého, (146) 
zálud ného Cetherna a odchází do Tary, končí tímto vědomým krokem jeho učednická léta. 

Samain je svátek konce a přelomu roku, a tudíž obzvláště vhodná doba pro Finnovo rozhodnutí. 
Na této hranici mezi tímto a Jiným světem potká smrtící moc ničivého ohně - Ailléna. 
 

Ohnivý duch Aillén a pokušení "zásvětní hudby' 
 

Nebezpečný Aillén se svůdně blíží k hradu Taře. Kolem něj tiše zní čarovná hudba harfy, hudba, 
s jejíž pomocí už starý bůh Dagda dokázal lidi v pozitivním smyslu svádět ke klidu a spánku, když 
hrozilo, že se příliš rozruší. 

Samain byl vedle Beltene největším keltským svátkem. Muži seděli pospolu, pojídali hromady 
masa a hojně je zapíjeli alkoholem, ti méně majetní pivem, knížata vínem z jižních krajů. Básníci 
velebili přítomné hrdiny, kteří se mezi sebou přeli o "sousto hrdiny", na něž měl nárok jenom ten 



nejlepší. Navzdory zákazu docházelo nezřídka k prudkým střetům, při nichž se vítězství zprvu 
vybojovávalo verbálně, později pak zbraněmi. Nekontrolovaný mužský oheň slavil orgie. 

Zvyky o svátcích jako Samain však odrážejí jen malou část skutečnosti. Lze jej srovnat s naším 
Silvestrem. Slaví se hlučně, vystřelují se rakety. V 19. století se nový rok vítal výstřely z moždířů a naši 
germánští předkové na oslavu Julu, zimního slunovratu, hnali z kopců do údolí hořící kola na znamení 
toho, že slunce dosáhlo nejnižšího bodu a že nové slunce může opět stoupat k nebeským výšinám. 
Samain však nebyl svátek nového počátku, nýbrž konce roku, a tedy smrti. Při našich silvestrovských 
oslavách se nevítá jen nový rok, ale pro mnohé je konec roku i časem hlubokého zamyšlení. 
Bilancujeme uplynulý rok, srovnáváme, co jsme chtěli, s tím, jak to dopadlo, a přemýšlíme nad tím, 
proč se toho tolik stalo jinak, než jsme při nejlepší vůli chtěli. Naše mezilidské vztahy jsou značně 
nedokonalé a zkreslené řadou nedorozumění. Často se proviňujeme na ostatních i na sobě samých. 
Někdy nám připadá jako zázrak, že se přece jen leccos podařilo a bylo to krásné. Myslíme na zemřelé, 
kteří již nejsou s námi, a stále více se zamýšlíme nad budoucností Země a ohroženého lidstva. Za tako-
vých večerů na sklonku roku padá na někoho beznadějná úzkost a zoufalství. Je to jen okrajová skupina 
lidí naší společnosti, kdo si dělá takové starosti - anebo o tomto tak tíživém nebezpečenství vědí všichni 
a "rozverně" (147) tuto myšlenku zahánějí mořem alkoholu, co největším ohňostrojem a hlučnou 
hudbou? 

Ale ani takový výklad nepostihuje celou pravdu. Ohnivý duch Aillén hrdinům na Taře ukáže 
zcela jasně nicotnost veškeré jejich nádhery. Nepozorovaně sešle na hrad oheň a následujícího dne 
zbývá z něj jen popel. Velice dobře se "ví", co přijde. Muži na Taře vědí i to, že čelit zlu mohou jedině 
tak, že "budou bdělí". Jenže to by tu nesměla být ta svůdná "hudba", jíž nikdo neodolá. 

V hitlerovském Německu se takové "hudbě" říkalo například "síla radosti" nebo "sociální 
spravedlnost". Tento zpěv Sirén sliboval mnohým tenkrát dosud nepoznané štěstí dovolené a cestování i 
naději, že se už nebudou muset cítit jako "občánkové" vydaní napospas těm "velkým" a mocným. Zdálo 
se, že všichni jsou si rovni. V této šalbě však zpočátku neviděli onu strašlivou cenu, již bylo třeba 
zaplatit za všechna ta "dobrodiní". 

V Goethově Faustovi Mefisto ukolébá sladkou hudbou učence Fausta, který si zoufá nad svým 
marným úsilím po "vědění".151

  V eposu o Cúchulainnovi ulsterští hrdinové i s králem zaspí začátek velké bitvy v níž se 
rozhoduje o novém stupni vědomí. 

Dnes je pro mnoho lidí tušení nebo dokonce povědomí o jejich (nás všech) nezodpovědném 
postoji k životu a přírodě tak tíživé, že sahají po všelijakých drogách. Jednou z takových drog je "hudba 
v pozadí", která nás provází celý den a jejíž uspávající účinek už ani nepozorujeme. Při tomto 
ovlažování je úplně jedno, zda je to pop nebo klasika. V hotelích a restauracích jsou obligátní zvukové 
kulisy slyšet do všech vedlejších místností. Všechny doprovází walkman, jak řidiče, tak kondičního 
běžce v lese. S nepřítomným výrazem si takto "uvolnění" neuvědomují krásu přírody ani nesnesitelný 
hluk a zápach velkoměsta. Řidič, pohroužený do zvuků svého sterea nebo sluchátek, dupne na plyn a 
nemusí "naštěstí" přemýšlet o tom, jak spolu s rostoucí rychlostí uniká stále více jedů do vzduchu, který 
dýchají všechny živé bytosti. Opájí se rychlostí a doufá, že unikne všem nepříjemnostem i sobě, třebaže 
při jasném vědomí velice dobře ví, jak nebezpečné hře se oddává. "Libá hudba" přehlušuje veškerou 
zlobu a veškerá nebezpečí. 

Jiná stránka problému je patrná ve snaze uniknout do "snově krásných krajů", kde "je příroda 
ještě nedotčená". Na běžkách, při horské turistice nebo vodních sportech se zcela necvičení lidé 
střetávají se silou živlů a jsou jim vydáni napospas. Když jde všechno dobře, vedou takové pokusy ke 
zkušenostem, které mohou člověka uzdravit z leckterých (148) civilizačních chorob. Ale i zde existuje 
"opojení z krásna", jež může náhle skončit pádem nebo "nehodou při sportu", protože zchoulostivělý 
městský člověk nestačí na setkání s elementárními silami, stejně jako Faust nestačil na zjevení ďábla. 
Prožitek bouře, nepohody a náhlých přírodních katastrof je po citově velice blízký tomu, co zažívali 
Keltové při setkání s Jiným světem. Znali vábení elfí hudby, jež může přinést oblažující mír a dočasné 



vysvobození ze všech strastí. Avšak zpěv a zvuky harfy ze sídu mohou být léčivé, anebo zhoubné a 
vedoucí k odpoutání bez návratu. Ne všichni "elfové" jsou takoví utěšující pomocníci, jak je líčí Goethe 
na začátku druhého dílu Fausta. Arielovi pomocníci tam uspávají vyčerpaného Fausta zpěvem za 
doprovodu aiolských harf, aby upadl do léčivého spánku, ovšem s dobrým úmyslem: 

povinnost nejkrásnější splň váš rej,  
svatému světlu vraťte jej.§§  

V podobné situaci seslal bůh slunce Lug na svého vyčerpaného syna Cúchulainna osvěžující 
spánek a bděl za něj. 

Avšak za onoho Samainu, kdy mladý Finn převzal stráž nad královským hradem v Taře, blížil se 
negativní světelný duch s opravdu lucifersky svůdným uměním. Každý, kdo se účastnil oslav na Taře, 
už léta věděl, že se blíží nebezpečí ohně a jak přichází. Přesto však každý, kdo se pokoušel zůstat bdělý 
a pohlédnout skutečně nebezpečí do očí, byl svůdnými tóny uspán. 

Nejen pro Kelty, ale i pro nás je věčnou záhadou, co vnímáme a co ne a proč je naše vnímání 
jednou bdělé a jindy "spí". Mnozí staří lidé se dnes trápí otázkou: Proč jsem si ničeho nevšiml anebo 
všiml až příliš pozdě a nevyvodil z toho nutné závěry, když jsem si konečně uvědomil, jakou ďábelskou 
hru s námi Hitler hrál? Mladí často kritizují staré, aniž vědí, oč tehdy šlo. Ptají se: Proč jste si ničeho 
nevšimli, vždyť to bylo všechno jasné, nebyli jste přece hloupí; dá se to vysvětlit jedině zbabělostí nebo 
zlomyslností! Kdyby vše lidské bylo racionálně ovladatelné, pak by měli ti žalob ci pravdu - a přesto 
musí mnozí z těchto "chytráků" počítat s tím, že je následující generace stejně tak tvrdě a nemilosrdně 
odsoudí za to, na co nedbajíve své době a dnes.(149)  

Čím to je, musíme se ptát, že stále znovu propadáme "hudbě" jakési svůdné síly z Jiného světa, z 
"jiné vrstvy" naší reality a nevšímáme si, nevnímáme, co po nás doba žádá? Mladý Finn se udržoval v 
bdělém stavu tím, že si tiskl hrot oštěpu na čelo. Ta zbraň byla tak nebezpečná, že se její planoucí hrot 
musel skrývat v pouzdře, jinak by způsobila nekontrolovatelné zlo. Obrazně lze říct, že když si Finn 
tiskne smrtící oštěp k čelu, tedy vtiskává si jej do vědomí, uvědomuje si své destruktivní možnosti. 
Kdyby se té svůdně krásné hudbě poddal, znamenalo by to: "Já nejsem přece vůbec tak zlý, mne osud 
nepostihne!" 

Srovnáme-li postoj světlého Finna a jeho zacházení s "dvojsečným" světelným oštěpem s 
Cúchulainnem a jeho Gae bolga, pak je rozdíl zřejmý. I Cúchulainn byl sluneční hrdina, i on měl smrtící 
hromový oštěp, oštěp negativního světla. Ale Cúchulainn, jenž pochází z oné ještě archaické vrstvy, 
sáhne po smrtící zbrani a mrští jí prsty u nohou a pod vodou, tedy z více či méně nevědomého popudu, 
a tím zničí protivníka zespoda a zezadu. Finn se naopak snaží uvědomit si sílu své zbraně a agresivity, 
již zdědil po předcích. Tak se mu podaří nejen zůstat bdělým a s jasným vědomím posoudit kvalitu 
hudby, jež se ho snaží svést do blažené nevědomosti. Potřebuje na stráži i veškerou svou dospělou 
mužnost, aby nepodlehl sladké hudbě z "jiného" světa, jež tak snadno dokáže zvítězit nad člověkem v 
opojení. Lupičův dar, mužský oštěp, mu umožňuje vnímat, co se děje, když Aillén tiše vydechuje oheň 
na hrad. Finn přehodí svůj plášť s purpurovým třepením přes ohnivý mrak, a tak jej přinutí, aby klesl 
před hradem na místě, kde neuškodí. Plášť z pytle s poklady předků pochází od Finnova božského otce 
Manannána. Třepení není ohnivě rudé, ale purpurové; to je teplá, královská červeň, krotící nezvládanou 
agresivitu. Známeli své archaické složky osobnosti, můžeme je ovládat a naučit se s nimi zacházet. Tato 
vědomost je zátěž, stálý úkol a výzva k odpovědnému vědomía jednání. 

Hudba budoucnosti takového New Age, jež nás má vykoupit od všeho zlého, protože lidé tohoto 
požehnaného nového eónu zvládnou veškeré problémy rozumem a dobrou vůlí, by kolem nás mohla 
znovu rozestřít onu mlhu, pokud nejsme připraveni brát vážně i nebezpečí a úskalí spojené s přechodem 
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do nového vědomí. Neboť břímě dědictví nedokonalosti bude lidstvo provázet na jeho cestách i nadále a 
žádný jednotlivec nebude ušetřen poznání svých chyb, za něž musí odpovídat. Každé překročení prahu 
má svá úskalí, kterými u Keltů Finnova příběhu bylo pokušení Aillénovo, u nás zase pokušení 
odštěpené racionality a luciferského (150) ne bezpečí, jež během jediné noci může vše, čeho jsme 
dosáhli, změnit v prach. 

Finn přinutí ohnivého ducha Ailléna, aby se vrátil do zásvětí. Je nicméně sporné, zda hrdina nad 
ním ve své vnitřní skutečnosti definitivně zvítězil. Takové síly se neustále vracejí a je třeba je v každém 
okamžiku znovu a znovu rozpoznávat, usměrňovat nebo "srazit". V lidském životě prostě jsou a budou 
přítomny. 

Vedle hřejivého, zářivého aspektu ohně či za ním číhá často také vnitřní agresivita, jež koření v 
nespoutané pudovosti anebo zdánlivě chladnéracionalitě. I ve vnější realitě už známe energie, které se 
velice snadno mohou vymknout kontrole - a jež jsou věrným odrazem naší duševní skutečnosti. 

Finn se nemohl na Taře kvůli oficiálnímu zákazu soubojů o Samainu utkat s Gollem. Namísto 
toho se mu podařilo zdolat svého destruktivního ohnivého ducha. To bylo předpokladem toho, aby mohl 
převzít velení nad Fiannou. Vnější mír s Gollem zprostředkoval král Conn. 

Tolik tedy obrazotvorný "sen" z Finnova mládí. Obrazy, jež vystupují z Finnovy duše, byly 
nástinem jeho života, jenž měl být hoden jeho jména: světlého, jasného a vědoucího. 
 



FIANNA 

(151) Fianna byla původně družina bojovníků a lovců, nezávislých na králi. Táhli zemí, loupili a 
pohybovali se vždy na hraně mezi válečnickým étosem a statutem psanců. Později se z Fianny stal 
výkvět dobrovolných bojovníků, kteří patřili většinou k šlechtickému stavu. Spadali pod tři nebo čtyři 
velitelství. Jedním z nich byla Tara (hrabství Meath), druhým Finnovo dědičné sídlo Almhu (hrabství 
Kildare), dále Temhair Luchra v Kerry a Culleun (hrabství Tipperary). Ke každému z těchto okrsků 
náleželo tisíc mužů. 

Finn, původně popisovaný jako individualista v malé jednotce, se stane později vrchním 
velitelem celé Fianny a dohlíží na více či méně vojensky organizované velké operace. 

Fianna sloužila k obraně země, především proti severským vetřelcům, nikdy však nepodléhala 
přímo nejvyššímu králi, nýbrž svému králi bojovníků, jehož vztahy s vládnoucím králem byly většinou 
napjaté. V zimě, od listopadu do 1. května, Fianna za žold bránila právo a odrážela vetřelce a potírala 
lupiče. V tomto období se bojovníci ubytovávali na knížecích dvorech a selských dvorcích. Od května 
do 1. listopadu lovili po celé zemi. Tehdy bylo jejich mzdou maso a kožešiny ulovených zvířat. Letní 
život Fianny je líčen takto: Zatímco družina lovila po lesích, stavěl sluha (gilla) chaty z tyčoví a větví, 
jimiž vyplétal stěny a střechu. Lůžka byla z vrstvy mechu, vřesu a čerstvé ostřice. Jedno lůžko sdíleli 
dva muži a psi měli vždy vlastní pelech. 

U potoka se vykopala jáma a do ní se svedla voda. V ohni se rozpálily kameny a hodily do vody; 
v tomto přírodním kotli se vařilo. Nebylo tak třeba vláčet s sebou nádobí. Když se lovci vrátili, 
vykoupali se v potoce a usedli k jídlu. Po jídle se často provozovala hudba. Muži sevřeli rty a vydávali 
zvláštní mručení, které prý rychle uspávalo. Toto mručení jim navíc sloužilo i jako signál, jímž se 
svolávali a poznávali v kritických situacích. (152) "Muzicírování" občas obohacovali rytmickým 
třískáním hrotů oštěpů. 

Všude, kam na svých toulkách zavítali, očekávaly je "jejich" místní ženy a děvčata. Nabídnout 
svou dceru nebo ženu hostu bylo tehdy běžné, ale zdá se, že především velitelům záleželo na věrnosti 
přítelkyň. Existuje například příběh o Finnovu šaškovi Lomnovi, který pozoroval, jak Finnova 
"hospodyně a družka v loži" provozuje milostné hrátky s jiným mužem. Lomna to řekl pánovi, který 
pak ženu už nepoctil pohledem, za což se šaškovi pomstila. 

Podmínky k přijetí do Fianny byly přísné. Kandidát musel znát "dvanáct knih básní", tedy 
absolvovat aspoň základní stupeň bardského vzdělání. Krom toho musel prokázat atletické schopnosti a 
obratnost. Při divoké štvanici po lesích celého Irska se mu nesměly rozcuchat vlasy spletené do 
copánků. Když ho některý z pronásledovatelů zranil, nepřijali ho. Pod nohou mu nesměla prasknout ani 
větvička, tak pružný a měkký musel mít krok. Plavně musel přeskočit větev ve výši čela a podběhnout 
větev ve výši kolen, aniž o ni zavadil. Rovněž si musel vytáhnout v běhu trn z nohy, aniž při tom 
zpomalil. 

Dále skládal zkoušky statečnosti. Vlezl si do jámy, jejíž okraj mu sahal až po prsa. Štítem a 
lískovou holí dlouhou jako jeho paže se musel bez zraněníubránit devíti plně ozbrojeným útočníkům. 

Když se příslušník Fianny ženil, nesměl přijmout běžné věno. Ženy se však těšily velké 
vážnosti, zvláště když měly děti. Později byl pro Fiannu stanoven základní kodex ušlechtilosti, jenž se 
už blížil středověkému rytířskému ideálu. Pravidla zněla zhruba takto: Nikdy svou ženu bezdůvodně 
neobviňuj. Nikdy nebij svého psa. Nepouštěj se do rvaček. Nebuď prchlivý vůči prostému lidu. 
Nechvástej se, rozvaž si, co říkáš. Nikdy nezraď svého pána. Nenadávej lidem mocného pána. 
Nepropůjčuj se nikdy k udavačství. Buď velkorysý k rodině. Spíš dávej, než odpírej. 

 



VZTAH K JINÉMU SVĚTU 

(153) O Finnovi a Fianně se vypráví řada příběhů, týkajících se vztahů s Jiným světem v jeho 
přátelském i hrozivém aspektu. Příběhy začínají tím, že Finnova teta Bodhmhall se stará nejen o chlapce 
Finna, ale říká se jíi "matka Fianny" a je pro tuto družinu mladých mužů jakousi ochrannou bohyní. 
Když mladý Finn na útěku roztrousí části těla milované chůvy po celé zemi, na což dodnes upomínají 
mnohá místní jména, připomíná to obětní ritus. 

ÓGÁIN "chůvu" chápe jako bohyni země nebo patronku lovu. Rozčlenění připomíná mýtu s o 
Usirovi nebo zmínky A. E. JENSENA o mýtu o Hainuwele.152 Smyslem takového rozkouskování a 
rozesetí po zemi bylo vždy zajištění plodnosti půdy nebo oživení stavu zvěře. V pověsti se praví, že 
Finn předal jednoho ze svých synů velké vychovatelce mladých bojovníků jménem Mongfhind. Tato 
Mongfhind je v jednom textu z 11. století Finnovou pěstounkou; v textu z 12. století je už jeho chotí, a 
navíc vychovala osm set bojovníků Fianny. 

Při životě v lesích a pod ochranou bohů přírody a zvířat přicházeli mladí mužové naprosto 
samozřejmě do styku s duchovním podhoubím těchto sil. Bytosti světa Víl (musíme je chápat jako 
mužské i ženské bytosti) žily ve starých mohylách, cairnech nebo sídech.153 Zjevovaly se často v 
podobě zvířat (jako vysoká nebo černá zvěř či jako ptáci, především labutě) a vábily lovce do Jiného 
světa. 

Dobu, kterou mladí muži strávili ve Fianně, můžeme považovat za léta iniciace. Byli poutníky v 
horách a cvičili se v přežití v divočině, v lovu a boji. Učili se zvládat nebezpečí v tomto světě a na 
pomezí Jiného světa a rodinu zakládali zpravidla až po těchto učednických letech. 
 

Finnovi psi 

(154) Jedna sestra Finnovi matky se jmenovala Tuirin. Byla ženou jednoho z velitelů Fianny 
Jollana. Ten však dříve udržoval delší dobu poměr s vílou Oct Dealv, "krásnoprsou". Když ji opustí 
kvůli smrtelnici, víla se promění ve Finnovu poselkyni, vyláká Tuirin z hradu a lískovým proutkem ji 
promění ve fenu. Tu odnese k jakémusi Fergusu Fionnliathovi, "světlešedému", jehož dun stojí 
nedaleko Galwayské zátoky. Fergus je znám svou nenávistí ke psům, kterých se bojí. Tak se chce víla 
sokyni pomstít. Nešťastnou a vyděšenou fenku mu údajně na Finnův příkaz svěří do opatrování. Fergus 
si ji však kupodivu zamiluje a pěkně se o ni stará. 

Finn se dozví, jaký osud potkal matčinu sestru. Pošle Jollana do sídu Oct Dealv. Má vílu 
přinutit, aby Tuirin opět odčarovala. Odpřisáhne Víle věčnou věrnost a Oct Dealv vrátí Tuirin lidskou 
podobu. Dvěma štěňatům, která Tuirin vrhla, musí však zůstat jejich psí podoba. Jsou to Finnovi 
bratranci z prvního kolene a jmenují se Bran ("lupič" anebo "havran ženoucí se za věděním") a 
Seeolaing ("posel novinek"). Jejich jména bezprostředně poukazují na funkční spřízněnost s Ódinovým 
havranem germánských mýtů. Finn se psů ujme a na všech cestách jsou mu nerozlučnými společníky a 
pomocníky. 

Už Fergusovo jméno Fionnliath naznačuje jeho spřízněnost s Finnem, který je vždy líčen jako 
vyslovený přítel psů. Liatha ("šedého") však můžeme považovat za jakýsi protipól pouze světlého 
Finna. Oklikou přes Finnovu matku-sestru byl "šedý" stín slunečmno hrdiny, nesnášející psy, přinucen 
milovat Tuirin v její psí podobě. Nevěrný Jollan tu je, jak se aspoň zdá, využit pouze jako nedobrovolný 
pomocník. Musí odstavený ženský archetyp, "krásnoprsou", "vyhrabat", tedy znovu vnutit mužskému 
vědomí, aby Tuirin byla vysvobozena z ponižující psí podoby - těmito spletitými cestami si Jiný svět 
zajistil přístup do vědomého světa. "Jiný Finn" ("šedý") nyní dokáže milovat ženství ve zvížecí podobě, 
animálně. 

V následující pověsti uslyšíme o Finnově slabosti pro vílí svůdnost jedné podoby animy z Jiného 



světa. Kdyby ve svých oblíbených psech Branovi a Sceolaingovi neměl ty nejlepší kamarády, byl by 
tomuto setkání vydán napospas. 

Jestliže na subj ektivní rovině vidíme jak Ferguse Fionnliatha, tak Jollana jako součásti Finnovy 
bytosti, pak je pochopitelné, jak důležité je pro mužské vědomí potkat své nevědomé stinné stránky (jež 
se zde jmenují ztráta instinktu a nevěra), aby se muž naučil nacházet svou vnitřní ženskou polovici 
duše, poznávat ji a nepoškozovat. Krásnoprsá Daelv se (155) Finnovi ohlásila typicky keltským 
způsobem, totiž na utajených a propletených stezkách "ornamentů". Co tehdy bylo vědomí ještě 
relativně blízké, je pro dnešního člověka už neuchopitelné, neboť zapadlo do nevědomí. 

 
Pověst O Oisínově narození a jeho matce Saeve154

 
Jednoho dne honí Finn srnu, která uhání sice čile, ale zas ne tak rychle, jak by mohla. Bran a 

Sceolaigh jsou těsně za ní, Finn běží, jak může, ale vzdálenost zůstává pořád stejná. Nakonec se srna 
klidně zastaví na jedné odlehlé louce a psi se chovají velice podivně. Místo aby ji napadli, něžně okolo 
ní poskakují, olizují ji a třou si o ni tlamy. Na Finna hledí srna tak láskyplnýma očima, že ji nedokáže 
svým oštěpem skolit. A tak uzavře se srnou přátelství i on a vrátí se domů se svou živou kořistí a se psy. 

V noci se mu srna ukáže v pravé podobě jako Saeve (Sadhbh), dcera Bodba Derga ze sídu 
Slievenamon. Prosí ho, aby ji ochránil před "Černým čarodějem" (Fearem Dorchem), který na ni dotírá; 
ona ho však nechce, miluje pouze jeho, Finna. 

I Finn se do krásné víly brzy zamiluje. Nechce už chodit na lov, nedokáže se od ní na okamžik 
odloučit. Jen nerad táhne proti Dánům, kteřívpadli do země. (Podle jiné verze se střetne s klanem 
Morna.) Když se vrátína hrad, Saeve je pryč. Sluhové mu řeknou, že přišel jakýsi muž se dvěma psy a 
vypadal úplně jako on. Saeve mu radostně vyběhla v ústrety, cizinec ji šlehl lískovým prutem a 
proměnil v srnu. Zvíře se třikrát marně snažilo utéct do hradu, ale psi je opět zahnali zpátky k muži. 
Potom i se zvířaty beze stopy zmizel. 

Finn hledá Saeve bezvýsledně sedm let. Jednoho dne se dostane ke staré kouzelné hoře Ben 
Bulbanu, kde se oba psi začnou chovat podivně. Před zbytkem smečky se snaží cosi ubránit. Finn tam 
najde asi sedmiletého nahého chlapce. Psi mu olizují ruce a chlapec se jich nijak nebojí. Finn k dítěti 
ihned pocítí hlubokou náklonnost a vezme je s sebou. Dá mu jméno Oisín ("malé srnče") - je to jeho 
syn, kterého porodila Saeve. Když se Oisín (Ossian) naučí lidské řeči, vypráví svůj příběh: Vyrostl v 
samotě lesů a láskyplně se o něj starala srna, kterou čas od času navštěvoval "černý muž"155 a pokoušel 
se ji přemluvit, ale vždy rozhněván odešel. Nakonec švihl srnu lískovým prutem a musela ho 
následovat. Chlapec chtěl běžet za nimi, ale zůstal jako přimrazený a nemohl se ani hnout. Nakonec 
vyčerpáním usnul a probudil ho teprve štěkot Finnových psů. 

 

Kouzelná jeskyně Cesh Corran v severním Connachtu156

(156) Finn opět putuje samotou severoirských lesů. Se svým lysým druhem Conanem se nic 
netuše zastaví na vrcholku hory Conaran, kde čekají na zbytek Fianny. Tomuto území vládne Corran z 
rodu Túatha Dé Danannů, který není Finnovi přátelsky nakloněn. Finn si však nebezpečí neuvědomuje. 
Corran má čtyři dcery, které žijí v nedaleké jeskyni. Dotkne se Finnových a Conanových očí a tu s 
úžasem objeví vchod do jeskyně, před nímž rostou cesmíny levotočivě ovinuty přízí, již spřádají tři 
čarodějnice; čtvrtá je zrovna na cestě v horách. Tyto tři sestry se jmenují Caevog, Cuillen a Jaran. 
Pohled na ně je strašlivý. Mají ježaté vlasy černé jako smola, krhavé oči podlité krví, z úst jim trčí žluté 
tesáky, nad horním rtem jim raší knír a tělo pokrývá hrubá srst. Na prstech mají ostré drápy. 

Když muži přistoupí blíž, aby se podívali lépe, zapletou se do čarovné příze a přepadne je 
smrtelná únava. Tělo se jim třese a veškerá síla a odvaha jsou tytam. Lapili se jako mouchy do 
pavučiny. Čarodějnice je spoutají magickými uzly a odvlečou do jeskyně. 



K hoře dorazí ostatní lovci Fianny, hledají velitele a čarodějnice se jednoho po druhém zmocní. 
Všichni leží bezbranně na zemi a ani nehlesnou. Pouze psi, kteří zůstali venku, spustí děsivý štěkot. 
Ženy se užuž chystají připravit zajatce o hlavu, když se ještě pro jistotu předtím porozhlédnou před 
jeskyní, aby se přesvědčily, zda chytily všechny. Tu se jako poslední ukáže Goll mac Morna. Zastihne 
čarodějnice mimo jejich čarovný kruh, takže s nimi může bojovat. Dvě z nich rozpoltí vedví, třetí 
spoutá a pustí ji teprve tehdy, až vrátí svobodu celé Fianně. V té chvíli se ukáže čtvrtá sestra, strašlivá 
Jarnach, "železná". Je celá oděna v železe a ozbrojená obrovským kyjem. Vyzve Finna na souboj. Bylo 
zvykem, že takovou výzvu přijímal nikoli sám vůdce, ale někdo z jeho družiny. Finnovi nejlepší 
bojovníci však při pohledu na ni ztrácejí odvahu, na souboj si netroufají ani Oisín a jeho syn Oscar. 
Finn se už chystá, že se s ní utká sám, ale zastoupí jej opět Goll, třebaže je vyčerpán po boji s ostatními 
obryněmi. Nakonec Jarnach zasáhne mečem do srdce. Fianna sebere všechny poklady dunu a Finn se 
svému věrnému druhu ve zbrani a nepříteli odvděčí tím, že mu dá za ženu svou dceru Kevu "s bílou 
pletí".157

 



O SETKÁNÍ SE STÍNEM 
A DIFERENCIACI MEZI POZITIVNÍ 

A NEGATIVNÍ ANIMOU 

(157) Po pověstech o Saeve a o kouzelné jeskyni se nyní musíme i my setkat s "Jiným 
světem".158 Výraz "Jiný svět" výstižně označuje svět, který je "jiný" než naše racionální skutečnost. 
Tento svět je v nás živý a stále nás provází - zpola či zcela nevědomě. Neznamená však nutně nějaké 
zásvětí. 

Saeve je žena z Jiného světa. Láká lovce do svého revíru v podobně ladné srny. Finnovi slídící 
psi v ní hned poznávají "příbuznou", neboť i Bran a Sceolaing pocházeli částečně z Jiného světa. 
Láskyplný pohled srny zabrání "lovci", aby ji ulovil ("dostal", jak se dnes vulgárně říká). Láskyplný 
výraz víly, jež zpočátku vystoupila v graciézně animální podobě, způsobí pohnutí ve Finnově duši, 
"oduševnění". Možná takový cit dosud nepoznal a je jako očarován krásou a charismatem ženy z Jiného 
světa, přičemž mu hrozí, že zapomene na vnější skutečnost a její požadavky. 

Z příběhu o Finnově dětství víme, že svou moudrost získal už od svého božského otce. V 
keltských dobách mělo "vědění", jehož ambivalentnost si Finn uvědomil při setkání se starými učiteli, 
vždy něco společného s magií. Tím že se Finn od těchto učitelů odloučil, vzdal se zpočátku temné 
stránky magie, jež ho však přesto i nadále latentně provázela životem. Zvítězil i nad nezvladatelným 
ohnivým duchem. Nyní byl oduševněn láskou k této čisté, ideální ženě s něžnýma očima srny. S ní se 
cítil i on čistý, jasný, hoden svého jména. 

Saeve však byla zároveň dcerou jednoho z Finnových "nepřátel" z Jiného světa, jenž se zde 
jmenuje "Rudý" (Derg). Zda tento Rudý měl skrytěněco společného s Aillénem, nevíme. Jisté je jen to, 
že nebyl nakloněn tomu, aby si jeho dcera vzala světlého hrdinu, ale spíš "Černého čaroděje", který byl 
protipólem vědomé povahy mladého Finna. 

Tu Finnovu pozornost upoutali "zlí Dánové" nebo temný "klan Morna". Zatímco se vypořádával 
s tímto vnějším nepřítelem, nalezl "Černý čaroděj" skulinu, jíž mohl proniknout do Finnova hájemství. 
Dokud Saeve žila (158) na Finnově dunu, měla lidskou podobu, v čarodějově blízkosti se stala opět 
srnou a on ji očaroval. Saeve sedla kouzlu na lep sama; zřejmě cítila nevědomou přitažlivou sílu, která 
nějak souvisela s jejím negativním animem. Nebyla si tohoto klamu vědoma, protože čaroděj před ni 
předstoupil ve Finnově podobě. Saeve, tak to můžeme interpretovat z dnešního hlediska, si neuvědomila 
Finnův stín, vystupující v podobě "Černého čaroděje", protože Finnův stín byl příliš spjat s jejím 
negativním animem. Když se jí čaroděj "dotkl" hůlkou, poznala část této pravdy, ale nemohla jí již 
uniknout, byť se bránila sebevíc. 

Ani Finn si neuvědomoval negativní možnosti vztahu s něžnou Saeve. Ve vnějším světě sice 
zvítězil nad "zlými Dány", ale co se dělo v jeho vlastním "domě", mu zůstalo skryto. Přišel o animu, 
čistou srnu, a upadl do hluboké deprese. Sice se hned vydal ztracenou srnu hledat, ale jeho toulky po 
lesích byly jaksi bezcílné a dlouhou dobu marné. Nakonec věrní psi najdou nikoli Saeve, ale plod 
Finnovy lásky k ní, jeho malého synka. Finn ho z kouzelného okrsku Ben Bulbanu odveze na Almhu. 
Oba, jak žena-duše, tak temný čaroděj, byly hnacími silami na Finnově další cestě. 

Z běžné psychologické praxe víme, že vztah muže k jeho animě a její integrace prochází mnoha 
stupni. Žádný stupeň není definitivní a každý už dokonaný krok může být znovu ohrožen, zvláště tehdy, 
nedošlo-li k integraci stínu. Zdá se, jako by Finn nebyl dostatečně bdělý a ve svém blaženém setkání s 
animou se nechal příliš rozptýlit "vnějšími nepřáteli", namísto aby se vypořádal s vlastními možnostmi 
"Černého čaroděje", svého stínu. S tímto problémem se v dalším příběhu o Finnovi setkáme ještě 
častěji. 

Když Finn nalezl chlapce, cítil hlubokou útěchu. Zamiloval si ho a nazval jej "malým srnčetem" 
- jménem, jež připomíná jeho vlastní dětskéjméno, "malý jelen, koloušek". Když se Oisín naučil lidské 
řeči, vyprávěl, co se stalo. Oisín je podle pověsti ten, kdo tři sta let po mytické době přišel z Jiného 



světa za svatým Patrikem a sdělil mu, "jak to bylo", a irští mnichové pak zapsali, co ze "starých časů" 
ještě vnímali nebo na co si pamatovali. Známe Oisína jako velkého barda, básníka, jenž vypovídá o tom, 
co bylo a co je, a naznačuje i to, co může přinést budoucnost. Oisín, kterého Finn získal setkáním se 
svou ženskou polovinou duše, je nejen reálný syn, nýbrž něco nového, mužského ve Finnovi. S 
narozením a nalezením Oisína v hvozdech vlastní nevědomosti získal Finn symbolicky možnost stát se 
z vědoucího vidoucím. V setkání se svou animou dosáhl nového stupně moudrosti. (159)  

My však víme, že "moudrost", již člověk v životě získává jen po malých doušcích, je 
racionálním věděním nedosažitelná, dokud se naše stinné stránky ještě promítají navenek a naše vnitřní 
polovina duše (anima nebo animus) je zanedbávána. 

Je poučné pozorovat v tehdej ších keltských zvycích paralely s vnitřními problémy dnešního 
člověka. Již několikrát jsme se zmínili, že v keltském kulturním prostředí nemohl vládnout král, který se 
předtím nespojil s "ženskou vládou" země, s Matkou Zemí - ať už v podobě bílé klisny, "ohyzdné 
stařeny“ nebo v jiných skrytých podobách. 

Něžná srna, kterou Finn potkal v Saeve, pro něj znamenala symbolické spojení s animou, jež 
přebývala v něm samém. V archaickém vědomí to znamenalo spojení s Jiným světem, jež v sobě skrývá 
možnost vlády nad oběma světy, ale Finn si ji nedokázal plně uvědomit. Finnovo vnitřní dítě Oisína 
"probudil" štěkot jeho "psů". "Černý čaroděj" přinutil Finna k cestě za vnitřní "Saeve". Teprve když ji 
našel v lesích nevědomí a přijal ztrátu animy promítnuté do vnějšího světa, mohl plod tohoto setkání, 
společně zplozené dítě, nalézt a poznat. 

Poté co Finn potkal svou animu, setkáváme se s ním opět v pověsti o Kouzelné jeskyni Cesh 
Corran, kde má co do činění se stinnou stránkou ženství. Opět je v horském lese. Sedí tu se svým 
poněkud pochybným druhem Conanem, členem Fianny, který rád hodně mluví, ale málo koná. Pokud je 
už někdy aktivní, je často úskočný a destruktivní. Jeho jalové chytráctví lze chápat jako přesný opak 
Finnových psů, řídících se bezpečněinstinktem. Není proto divu, že Finn ve společnosti svého stínového 
druha Conana necítí, co "je ve vzduchu": jeden z jeho nepřátel z vrstvy mimo racionální vědomí vláká 
oba do čarovné sítě negativní, totiž levotočivé příze svých "dcer" a vyzývá tím Finna ke střetu. 

Cesmíny (Ilex aquifolium) slouží v lidových zvycích k odhánění zlých sil a mají chránit také 
před úderem blesku.159 Možná v překladu došlo k záměně s durmanem (Datura stramonium), který má 
bohaté vazby na čarodějství. Požívání této lilkovité rostliny vyvolává smyslové klamy a deliria a v Indii 
a v Americe se používá k vyvolání věšteckých snů.160

Obě rostliny každopádně sloužily na "hranicích" vědomí buď jako ochranný prostředek, nebo k 
přípravě cesty do Jiného světa, který v našem případě představuje kouzelná jeskyně a odhaluje 
odpudivé, nebezpečné možnosti ženství. Corranovy dcery rozhodně nelákají muže vílí něhou nebo 
ženskou krásou jako Saeve. Probouzejí však mocnou zvědavost a touhu podívat se (poznat), co jsou tato 
odporná stvoření, představitelky (160) negativ ního ženství a negativní animy, zač. Sotva muži vkročili 
do neviditelného magického kruhu, padli do osidel. Silní hrdinové leží očarováni a hrůzou ochromeni 
na zemi. Nejenže ztratili veškerou odvahu a sílu, ale i možnost dorozumět se se svými druhy. Hrozí jim 
bezprostřední nebezpečí, že kvůli těmto obludám "ztratí hlavu". Pouze psi zřejmě větří nebezpečí a 
zůstanou stranou magického kruhu, stejně tak věrný přítel-nepřítel Goll mac Morna, který se nakonec 
pustí do boje s představitelkami negativního ženství a dovede jej do vítězného konce. 

Když veškeré obavy a strasti pominou, mohou Fianna a její velitel pobrat poklady, jež skrývá 
kouzelná jeskyně, přičemž se hovoří hlavně o meči, který si vzal Finn. Nedokáže však tyto poklady plně 
využít. Meč mu mohl v přeneseném smyslu pomoci, aby rozlišoval jak mezi svým já a svým stínem, tak 
mezi negativním a pozitivním ženstvím. Goll, představitel dřívějšího, nyní zatemněného kolektivního 
vědomí Fianny, prokázal maximální ochotu pomoci. On, starší a bývalý velitel Fianny, byl dosud 
ženským silám dávných časů blíž. Znal nejen jejich světlé, dobré vlastnosti, ale i jejich negativní 
možnosti. Proto jako jediný dokázal nad čarodějnicemi zvítězit. Zda však nositel pozitivního vědomí, 
Finn, plně pochopil smysl dění, zůstává otevřené. Dává sice Gollovi svou dceru Kevu za ženu a váže ho 
tak pevněji k sobě a svému klanu, přesto však právě v tomto spojení se už skrývá zárodek pozdějšího 



neštěstí. 
 



DALŠÍ SETKÁNÍ S JINÝM SVĚTEM 

Špatný sluha a jeho jankovitý kůň161

(161) Za Finnem a Fiannou přijde jednoho dne šeredný chlapík a vede na uzdě jankovitého 
koně. Nabídne veliteli na jeden rok své služby. I když z něj mají všichni legraci, dá se Finn do řeči s 
podivným cizincem, který si sám pro svou nevypočitatelně divokou a vrtošivou povahu říká " špatný 
sluha". Ptají se ho, co dovede, ale na všechno odpovídá jen: "Nejsem na práci ani šikovný, ani 
nešikovný. Mám pouze jediný dar, jímž se mohu chlubit: jsem ten nejlínější sluha široko daleko." A 
koně tento gilla vychvaluje slovy: "Tento kůň má sice všelijaké vrtochy... ale vrtoch práce mu zatím byl 
vždy cizí." Zdá se, že i kůň má své zvláštnosti a ty jsou od počátku jasně popsány. Finn přesto bez 
váhání nového sluhu přijme. Chlapík si nejdřív řekne o pořádné jídlo. Jeho kůň se zatím chová dost 
nevycválaně. S viditelným potěšením vběhne na obzvláště dobrou pastvinu, na níž se pase kůň lysého 
Conana, a kope ho a kouše. Rozhněvaný majitel křičí na cizince, aby tu svou herku vyhnal z ohrady, ale 
sluha se ani nehne. Takže Conanovi nezbývá nic jiného, než se do toho pustit sám, ale všechny pokusy 
odvést zvíře za uzdu ztroskotají. A tak se Conan na herku vyhoupne, aby ji přemohl jako jezdec. Kůň 
ale stojí jako přibitý. Nakonec koni na hřbet vyleze ještě třináct kamarádů, aby ho pobídli. Nový sluha 
však jen stojí opodál a vysmívá se " chrabré" Fianně, jak je neschopná. Nakonec gilla poklidně zamíří k 
jihozápadnímu pobřežíIrska. Kůň se čtrnácti jezdci ho následuje stejně klidně, ale než se jezdci nadějí, 
uhání chlap jako s větrem o závod a zvíře cválá zběsile za ním. Čtrnáct mužů se drží zuby nehty a 
zoufale volá o pomoc. Zbytek Fianny se žene za tou děsivou jízdou, aby přátelům pomohl. Jednomu 
obzvláště dobrému běžci se dokonce podaří chytit koně za ocas, ale zůstane na něm beznadějně viset. 
Na pobřeží se sluha s koněm nadšeně vrhnou do příboje a plavou i s jezdci na západ. Fianna (162) stojí 
bezradně na břehu a tu se přiblíží dva pomocníci. Jeden umí několika údery sekery zhotovit námořní 
loď, druhý dokáže následovat a stopovat let divokých kachen. Všichni si naskočí do lodě a pronásledují 
"špatného sluhu". Po dlouhé plavbě se dostanou ke skalnatému ostrovu, jehož útesy ční kolmo z moře. 
Na strmý břeh vyšplhá pouze kapitán Fianny Diarmaid. Vyleze na ostrova spatří úžasnou krajinu a 
studnu. Když se skloní, aby se napil, ukáže se bojovník v plné zbroji a vyzve ho na souboj. 

Tři dny spolu zápolí, ale boj je nerozhodný. Vždycky když se slunce chýlí k západu, vrhne se 
bojovník před Diarmaidovýma očima do studny a zmizí. Na sklonku čtvrtého dne Diarmaid soupeře 
popadne a nechá se s ním strhnout do hlubiny. Při pádu ztratí vědomí. Když se probere, nachází se v 
paláci mocného krále. Je to "palác pod vlnami". 

Další pokračování pověsti má několik verzí. První praví, že pánem paláce je onen "špatný sluha" 
a prosí Diarmaida a Fiannu o pomoc proti jednomu nepříteli z Jiného světa. Fianna nad protivníkem 
zvítězí a Finnův vnuk Oscar zabije syna nepřátelského krále. Za odměnu získá lásku "dcery bílých paží" 
poraženého vládce podsvětí. Náhle je celá Fianna opět na domácím pobřeží a slaví se velká svatba. 

Druhá verze vypráví, jak se Fianna nakonec rovněž dostane do "země pod vlnami", kde žije 
onen "špatný sluha". Se slavnou Fiannou si pouze zažertoval a nyní chce vše napravit. Koni se teď na 
hřbet vejdou všichni a rychlostí větru se vrátí na výchozí místo v Irsku. Jako odčinění visí koni na ocase 
choť čarodějného sluhy. Když dorazí na místo, kůň i sluha beze stopy zmizí. 

Ve třetí verzi162 se herka změní ve skvostného bílého oře a "sluha" je bůh moře Manannán. Bílý 
sluneční kůň mizí večer co večer v moři a každé ráno se opět z jeho vln vynořuje. 

Podle dalšího příběhu se do mořských vln ponoří sám Finn. Tato verze byla zapsána v 17. 
století, nepochybně má však svůj základ v dlouhé ústní tradici. 

 

Hon na Slievegallionu163



Děj se odehrává v jednom horském masivu v Ulsteru. Na vrcholu hory Slievegallion se 
nacházelo jezero Guillon. Zde bylo staré centrum čarodějných příběhů o božském rodu Dé Danannů, 
jenž se uchýlil do podzemí. Finn loví v tamních lesích a se svými psy štve daňče. U jezera na vrcholu 
(163) hory ke svému překvapení potká překrásnou paní. Naříká, že jí do jezera spadl zlatý prsten. 
Zapřísahá Finna pod pohrůžkou geisu, aby jí klenot vytáhl. Finn skočí do vody, potopí se a hravě prsten 
vyloví. Dáma buď rychle zmizí, nebo mu prsten vmžiku sebere a potopí se do jezera. Finn však na sobě 
pozoruje ohromující změnu. Cítí se sláb, nemůže vstát a leží na břehu jako bezmocný stařec. Fianna ho 
najde a zprvu se jí nechce věřit, že ten stařec je jejich milovaný velitel. Skoro ani šeptat nemůže. Rázem 
je jasné, že ona paní byla dcera kouzelného kováře Cullana z časů Dé Danannů, který obývá zdejší síd. 
Fianna vrch rozkope, paní nalezne a přinutí ji, aby podala Finnovi omlazovací nápoj. Vrátí se mu sice 
původní podoba i síla, vlasy mu však zůstanou stříbřitě bílé. 

 



SETKÁNÍ S ČASEM A STÁŘÍM 

(164) V pověsti O pronásledování "špatného sluhy" vystupují vedle Finna ještě dvě důležité 
postavy: Conan a Diarmaid. Conan, který pro sebe ustavičně požaduje něco zvláštního, i svému koni 
vyhradil tu nejlepší pastvu. Když přijede onen zvláštní "chlapík" se svou pocuchanou herkou, Conan si 
na něj otevře tu svou nevymáchanou hubu víc než jindy; Finnovo chování oproti tomu působí moudře. 
Ten "chlapík" v něm vzbudil zvědavost a fascinuje ho, proto je ochoten přijmout jeho služby. "Chlapík" 
je bezpochyby jiný než všichni hrdinové Fianny, vrtošivý a snaží se naplnit každou minutu užitečnou 
prací nebo vrcholnými sportovními výkony stejně tak málo jako jeho zpustlý kůň. 

Neohrabaná herka s vystouplými žebry si hned vezme na mušku Conanova ušlechtilého oře, 
vytlačí jej a před nosem mu vyžere tu nejlepší trávu. Rozum nebo dokonce drezura na toto staré zvíře z 
necivilizované zásvětní země neplatí. Nový "sluha" tomu ještě nasadí korunu, když se vysmívá slavné 
Fianně - už jsme přece slyšeli, jaké výkony byly předpokladem pro přijetí do elitní družiny mladých 
bojovníků. Byli vzdělaní a v obratnosti, odvaze a výdrži neměli sobě rovných. Tito hbití, "dynamičtí" 
mladíci jsou proti koni bezmocní. Čtrnáct (dvakrát sedm) jich s ním nehne ani o krok, třebaže by život 
podle nich měl dál uhánět aspoň "stovkou". Ten nestvůrný kůň tvrdošíjně demonstruje "ztracený čas", 
tím že prostě zůstává stát. Prastarý sluneční kůň, který po celé trvání světa denně vychází z vln moře a 
večer co večer do nich opět zapadá, předvede "chytráku" Conanovi a jeho oři i hbité Fianně, jak 
nesmyslné je chtít pokořit čas tím, že se zrychlí tempo. "Špatný sluha" z Jiného světa v převlečení za 
"stín" Fianny ukazuje výkvětu mladých mužů nedokonalost jejich životního postoje. Kráčí zprvu docela 
zvolna, ale pak s větrem o závod uhání k západnímu pobřeží, kde zapadá slunce a končí všechen 
vědomý den. A jako by se Fianna nemohla dočkat konce času a zániku všeho racionálního vědomí ve 
spánku (165) a nakonec ve smrti, uhání k hranici mezi vodou a zemí, mezi vědomím a nevědomím. 
Oněch čtrnáct mužů však, kteří sedí jako přirostlí na hřbetě koně, nemůže "dělat" zhola nic. Uvědomí si 
svou bezmocnost, když jsou strženi rychlostí, již si nezvolili. Její přitažlivost je pro ně stejná jako jejich 
bezradnost. 

"Loďař" a jeho pomocník, stopař v divočině, přebírají funkci jakéhosi Charóna, převozníka do 
Jiného světa, avšak u strmých pobřežních útesů začínají problémy nanovo. Fianna se sice pustila na 
cestu do neznáma "na druhou stranu moře", ale ostrov, kterého šťastně dosáhla, neláká ke spočinutí na 
slunných plážích. Pouze Diarmaidovi se podaří krkolomný výstup na novou zemi. Diarmaid je Finnův 
kapitán. Patří k malému okruhu Finnových nejbližších, a proto můžeme předpokládat, že jeho vynikající 
vlastnosti nějak souvisejí i s Finnovou pozitivní povahou. Jeho jméno znamená "neznající závist". 
Navíc je ochoten a schopen objevit vzdornou novou zemi, aby přišel "na kloub" tomu, co objevili. První 
část noční plavby po moři kolektivní duše Fianny zvládli spojenými silami. Nyní Diarmaid vyráží dál 
jako jednotlivec. Bojuje se strážcem na hranici centra nověobjevené země a odváží se s ním skoku do 
hlubin studny, který ho zprvu zbaví vědomí. Kdo vstoupí do "země pod vlnami", neví, zda se ještě vrátí 
do pozemského života. 

Diarmaid zjistí, že i v zemi údajné blaženosti existují pnutí. I tam se svádějí boje o moc a jsou 
do nich zapleteni lidé. Později se i Fianna "nějak" dostane do země, do níž se probojoval jen jeden z 
jejích velitelů. 

"Nějak" se všichni zase živi a zdrávi vrátí na Zelený ostrov, do svého pozemského domova. Jako 
by procitli po dlouhém, živém snu. V takových "velkých snech" se i dnešním lidem občas dostává 
poselství možné nové dimenze jejich života - a jsou to sny, na které se nezapomíná. Často nás udivuje, 
kolik jsme toho zažili v prokazatelně krátké době spánku a snění. V mýtech a pohádkách se člověk 
domnívá, že v Jiném světě strávil pouze "den a noc". Ale když se vrátí do "svého" světa, uplynulo "sto 
let". Všechno se za tu dobu změnilo a on se už v ničem neorientuje. Nové vidění, kterého se mu dostalo, 
skutečně vše změnilo. Je konfrontován s relativitou času, neboť setkání s Jiným časem mění naše 
vědomí času - i jedna jediná vteřina hrůzy může změnit celý náš život. Okamžik se může stát věčností, 



v níž se zastavil čas, a ledacos z toho, co se předtím zdálo důležité a čeho cena se dala měřit na 
stopkách, se stává nepodstatným. 

Škaredý chlapík a jeho jankovitá herka představují ve vztahu k věku lidského života možná něco 
podobného jako "ošklivá stařena" v keltských (166) mýtech, jež se promění v mladou královnu jedině 
tehdy, když se s ní někdo pomiluje. 

V příběhu o "špatném sluhovi času" má Finn tu zásluhu, že přijal "služby" a tím i "ponaučení" 
této postavy, ale cestou, která opravdu vede dál, nešel on, nýbrž Diarmaid. Ještě konkrétnější se pro 
Finna stává poselství času, když je konfrontován se svým stářím, a tím s pomíjivostí člověka. 

Hon na Slievegallionu opět líčí Finna a jeho psy na stopě mláděte. U jezera pod vrcholem 
kouzelné hory se daňče proměnilo v půvabnou ženu; připomíná to Finnův zážitek z mládí se Saeve. 
Rázem je ochoten udělat pro paní z Jiného světa cokoli. Naříká, že jí do jezera spadl zlatý prsten. Může 
to být skutečně prsten anebo nákrčník, známý torques, jenž svědčí o knížecím, ne-li dokonce božském 
původu jeho nositelky. 

Finn se vrhne do vody a potopí se. Prsten nalezne a vynese ho z jezera, které bylo jistě ledové. 
Určitě očekával od krásné paní odměnu, ta mu však místo toho nastaví bolestné zrcadlo: "Jsi stařec." 

Odmítnutí kvůli stáří Finna poznamená a vyžaduje po něm, aby se vypořádal sám se sebou. 
Mladí mužové Fianny sice přispěchají na pomoc a prokopou se do sídu. Vzpomínka na Saeve, znovu 
vytažená z hlubin minulosti, možná dala starému veliteli Fianny křídla a vzpružila ho, ale stříbřitě bílé 
vlasy mu zůstanou a Finn stojí před otázkou, jak se srovnat s novou fází života. Může to být nově 
získaná moudrost, dokáže-li se smířit stářím. Rovněž se však může stát, že kvůli stáří, slabosti a smrti 
bude reptat na svůj pozemský úděl, a tím se připraví o možnost nového životního obsahu. Poselství, 
jichž se nám dostává z "Jiného světa", vyzývají a je na člověku, zda se pustí či nepustí do nejistoty 
nových možností života. 

 



FINNOVA DRUŽINA A JEHO SOUPEŘ GOLL164

(167) Finn je ve svém raném mládí jedinec, který se skrze nebezpečí prodírá k "vědění" a přitom 
zvítězí nad ohnivým duchem Aillénem, jenž ohrožoval kulturu jeho doby a hrad nejvyššího krále. 
Posléze se však kolem něj utvoří skupina zvláště význačných druhů a nakonec vojsko Fianny, jež se-
stávalo ze tří tisíc nebo i více mužů. Stálo by za to podívat se na každého jednotlivce z této elitní 
družiny kolem Finna blíže, neboť mnohdy jsou s ním natolik propleteni, že v nich lze spatřovat 
představitele jeho namnoze rozporných vlastností. Neboť i když se gaelská lidová pověst snaží svého 
oblíbeného hrdinu oslavovat a nechává ho zazářit v jasném světle, jak odpovídá jeho jménu, přesto se 
stále znovu ukazují stinné stránky, jež kalípředevším obraz stárnoucího věštce. 

Ke stálému jádru Fianny patří především Finnův syn Oisín a vnuk Oscar. Od počátku je tu Goll 
mac Morna, dále Diarmaid, neznající závist, a Conan. S Finnem je to šest smělců, kteří si vzájemně 
vypomáhají svými schopnostmi a společně "přemáhají světil. V Gollově družině jsou oba jeho bratři: 
starší Garadh, který se hrubě choval k ženám Fianny, a mladší Conan, lysý, o němž jeden lay ("epická 
píseň") z 15. století mluví jako o "destruktivním" živlu ve Fianně. 

Pověstmi o Finnovi však prostupuje především osoba Golla mac Morny a vypráví se stále 
jednak o nikdy nekončící rivalitě mezi Finnem a Gollem, mezi klanem Basna a klanem Morna, jednak 
se vynáší Gollovo vždy férové chování a věrnost. 

Již jsme se zmínili o tom, že Fiannu vedl původně Morna z východního Connachtu a po jeho 
smrti převzal vrchní velení Cumhall, který sídlil v Leinsteru. Když Mornův syn Goll zabil Finnova otce 
Cumhalla, stal se velitelem jednotky. Z tohoto hlediska by to vypadalo jako dědičná nevraživost mezi 
dvěma mocnými válečnickými klany. Badatelé se však shodují (168) v tom, že mytický Finn nikdy jako 
reálná osoba nežil.165 I Goll je spíše protipól světlého Finna než historická osobnost. 

Gollův otec Morna měl přízvisko Daire nebo Derg, "rudý"166; to připomíná ohnivého ducha, 
kterého přemohl Finn. Stejně se jmenoval i Finnův dědičný nepřítel z Jiného světa, totiž Daire, otec 
Finnovy milované choti ze světa víl a Oisínovy matky Saeve. Můžeme předpokládat, že temná postava, 
jež unesla Saeve, jednala na příkaz jejího otce Daire, anebo to byl dokonce on sám. Pokud tento 
předpoklad souhlasí, pak je rivalita mezi Finnem a Gollem pochopitelná opět na hlubinné úrovni, neboť 
potom klan Morna souvisí s problematikou Finnova stínu a vztah mezi Finnem a Gollem z nevědomí je 
v tomto pohledu natolik propletený, že je skoro neřešitelný. 

Nejprve poznáváme Golla jako muže, který umí prohrávat, aniž se zpronevěří sám sobě. Když 
mladý Finn přemohl nebezpečného Ailléna a žádal za to postavení svého otce Cumhalla, musel Goll 
odstoupit. Aby nejvyšší král zabránil věčnému nepřátelství, dá mu na vybranou: buď odejdeš do 
vyhnanství, anebo odpřisáhneš věrnost Finnovi. Nato Goll s nepřekonatelným šarmem jako první 
přistoupí k Finnovi a podá mu přátelsky ruku. I když mezi nimi vládlo později stále napětí, Goll Finnovi 
vždy zachovával věrnost.  
  V bezvýchodných situacích Goll často zasáhl nejen jako ten silný a mocnější, ale i jako 
neochvějný a věrný přítel. 
  Chvalozpěv na něj se dochoval v některých verších:167

Exquisite his form,  
Auspicious his fortune,  
Not stronger is a river 
Than his movement in battle. 

Nebo: 

A friend without guile, 



A fine red mouth, 
His honour and his agility  
And his fame is proclaimed.***

 (169) A přesto jsou Mornové líčeni jako klan hořící touhou po pomstě a myslící neustále na to, 
jak by Finnovi uškodil a zničil ho. Jméno Gollova staršího bratra Garadh znamená "jeskyně"168 a stejně 
se jmenoval i Gollův děd. Ógáin se právem domnívá, že tento rod má něco společného s "temným" 
pólem Jiného světa. Tím je i pochopitelné, že se Goll v příběhu o jeskyni Cesh Corran nedostal do 
čarovné příze negativního Jiného světa, protože ji znal a věděl, jak se zachovat. (Bojoval mimo čarovný 
kruh.) 

V příbězích o Finnově mládí jsou "synové Mornovi" vždy líčeni jako nebezpečná, temná 
protisíla. Goll se však dokázal podřídit právoplatnému vítězi a později mu odvést jakoukoli přátelskou 
službu, navzdory tomu, že si byl plně vědom starého nepřátelství. Oproti tomu jeho mladší bratr Conan 
staré nepřátelství choval v skrytu svého nitra. Vypráví se o něm, že dokázal být velice aktivní, když šlo 
o to, aby zabil řadu členů Finnovy družiny, a že samého Finna napadl zezadu a přinutil ho, aby s ním 
uzavřel mír a přijal ho do Fianny. Na druhou stranu si všichni vyprávěči dobírají plešatého tlusťocha, 
který jen jedovatě kritizuje a žvaní, ale sám nic nedělá. Tyto vlastnosti si zřejmě vypěstoval, teprve 
když se stal členem Fianny. Dokonce prý přinesl neštěstí vlastnímu klanu. Schopnost zákeřně zabíjet 
nepřátele zlým pohledem skrz prsty nasvědčuje spojení s negativním Jiným světem. 

Takového nevyzpytatelného představitele klanu Morna tedy nacházíme ve Finnově 
bezprostřední blízkosti. Představuje nebezpečnou odvrácenou stranu magického vědění z hlubin 
prapůvodních vod, z nichž pil Finn a z nichž se vynořil losos Moudrosti. 

Kontroverzní nepřítel Goll se po jednadvacet let těšil ve Fianně velké vážnosti a při všech 
hostinách přijímal "sousto hrdiny", nakonec však starý svár propukl nanovo. Podle jedné verze proto, že 
velitel té části Fianny, jíž velel Oisín, zabil Garadha. Podle jiné verze Finn zabil Fedhlu, syna své dcery 
Kevy a Golla, tedy vlastního vnuka. Nato se prý Goll uchýlil do své západní domoviny, kde ho Finn 
našel, jak spí na západním břehu řeky Shannon. S taseným mečem stál dlouho nad přítelem-nepřítelem, 
ale neudeřil. Mezitím se Goll vzbudil a Finn ho vyzval na souboj. Když se však ve stejné chvíli ukázali 
Gollovi stoupenci, takže situace začala být pro Finna nebezpečná, byl to Goll, kdo Finna převedl na 
východní břeh. Goll se uchýlil do skalního hnízda, kde ho obléhala celá Fianna. Když mu po "devíti 
nocích" bez jídla docházely síly, vyskočil jeden bojovnfk Fianny na skálu a uťal mu hlavu, kterou složil 
k Finnovým nohám. 

S Gollovou hlavou padla ušlechtilost férového soupeřství či nepřátelství za oběť pomstychtivosti 
a závisti. Co Goll dokázal se svou šlechetnou (170) noblesou, toho už stárnoucí Finn nebyl schopen. 
Když se "nezávistivý" mladý hrdina Diarmaid, kterému v podobě Gráinne měla připadnout legitimní 
vláda, postavil na Finnovu stranu, nechal se Finn strhnout k nedůstojnému boji o moc. Finn zabil to, co 
v něm bylo "Gollem", a to se v něm zvrátilo v podlé násilnictví. Promarnil "nabídku" pozitivní (!) strán-
ky svého stínu, která mu mohla ukázat, jak můžeme integrovat své temnévlastnosti, přebývající 
nekultivovaně v nevědomí, jestliže k nim přistoupíme stejně slušně a férově jako Goll k Finnovi, když 
byl ochoten vstoupit do jeho služeb. 

O negativní proměně dříve "světlého" Finna vypráví pověst o Diarmaidovi a Gráinne. 
 

                                                 
*** Zhruba: Vybraného je chování, příznivé má hvězdy, prudší řeky proudu je v bitevní seči. Přítel beze 

lsti, muž ryzích rudých úst, ctný, čilý, slynoucÍ slávou. (Pozn. překl.) 
 

 



DIARMAID A GRÁINNE169

(171) Příběh O Diannaidovi (Dennat) a Gráinne (Graine) patří mezi nejoblíbenější a nejznámější 
irské pověsti. Všechny keltské básníky a jejich následníky tato látka inspirovala ke stále novým 
ztvárněním. Tato epická báseňmá vzor v severoirské pověsti o Deirdre a Uisnechových synech.170

Diarmaid znamená "neznající závist". Přízvisko Donn se vztahuje na jeho hnědé kadeře. 
Jméno Gráinne lze interpretovat jen obtížně. Lopelmann soudí, že se jedná o zkomoleninu 

"grian", "slunce". Griannan je podle něj "sluneční dům", "stavba, jež vysoko ční nad valem dunu". "Je 
určena speciálně ženám a je z ní široký výhled do kraje..." Pak by jméno Gráinne znamenalo zhruba 
"sluneční panna". ÓGÁIN podává jiné vysvětlení: Gráinne znamená ošklivá. Ošklivá stařena se láskou 
mladého muže opět změní v krásnou dívku. Představuje vládu nad zemí. Toto druhé vysvětlení je v 
mnoha ohledech výstižnější, především je tak lépe pochopitelná rivalita mezi Finnem a Diannaidem, a 
dokonce i mezi Finnem a králem Connakem, protoženejde jen o nějakou osobu, ale o vládu nad zemí. 

"Děj pověsti podáváme jen stručně: Finn zestárl. Po smrti své poslední manželky Maighnis se 
cítí osamělý a propadá stále větší depresi. Družině dělá starosti. Jednoho dne mu syn Oisín a jeho druh 
Diorraing (Dering) navrhnou, aby se znovu oženil, a to s dcerou krále Connaka Gráinne. Finn zpočátku 
váhá, jednak vzhledem k svému věku, k němuž se již nehodí mladé děvče, ale i kvůli napjatým vztahům 
s Connakem. Nato se oba bojovníci nabídnou, že se nejdříve zcela nezávazně a jen tak mezi řečí poptají. 
Kdyby nejvyšší král odmítl, nebude to pro Finna urážka. 

Connac, kterému záleží na tom, aby se jeho vztahy s vojevůdcem opět zlepšily, prohlásí, jak 
odpovídalo keltským zvykům, ať se dcera rozhodne sama. Oznámí jí, že přijel Oisín žádat o nevěstu, 
neřekne jí však pro koho. Gráinne se domnívá, že Oisínovi jde o sebe, a ráda souhlasí, protože (172) 
oslavném bojovníkovi slyšela už hodně dobrého. Finn se pak s velkým doprovodem vypraví na Taru, 
aby oslavil zásnuby. Při hostině sedí po králově pravici, vlevo od královny a Gráinne. Nevěsta pojme 
podezření. Poptá se na mladší bojovníky Fianny, zvláště na Oisína, který však sedí mnohem dál. 
Uvědomí si, že jejím ženichem nemá být on a že celá věc je podvod. Obzvláště se jí líbí tmavovlasý 
Diarmaid vedle plavého Oisína. U chýlí se tedy ke lsti. Dá naplnit skvostný pohár vybraným vínem a do 
něj přidá silný uspávací prostředek. S tímto přípitkem obchází stůl, nejdřív se zastaví u Finna a u otce, 
potom skoro u všech přítomných mužů. Pouze na Oisína a Diarmaida se nedostane. Nepokrytě nabídne 
lásku nejdříve Oisínovi. Když ji kvůli Finnovi odmítne, dotírá na Diarmaida a postihne ho geisem 
"zániku", jestliže ji odmítne a ještě téže noci neunese. Situace je naprosto "jasná". Ani nejbližší přátelé, 
kteří jsou ještě vzhůru, si nevědí rady. Podle nich je Gráinnin geis víc než Diarmaidův závazek věrnosti 
vůči Finnovi. A tak Diarmaidovi nezbývá než souhlasit. Gráinne vyklouzne z hradu postranní brankou, 
Diarmaid raději přeskočí hradbu s pomocí svých dvou oštěpů. 

Dvojice prchá zpočátku pěšky. Gráinne se však brzy znaví a poprosí Diarmaida, aby ji nesl. To 
Diarmaid rozhodně odmítne. Vrátí se na hrad a vezme si tam vůz a koně. S nimi jedou na západ až do 
Athlone u řeky Shannon. Přeplavou hraniční řeku a Diarmaid z buduj e v lese na coachtské straně chatu 
a obežene ji ohradou se sedmi vchody. 

Finn se zatím probudí a začne je s Fiannou pronásledovat. Oisín, který chce přítele varovat, za 
ním pošle psa Brana a Diarmaid poselství pochopí. Ale zdráhá se prchat dál. K večeru dorazí Fianna k 
chatě, a protože se již stmívá, dohodnou souboj mezi Diarmaidem a Finnem na druhý den ráno. 
Diarmaid však drze provokuje Finna, když Gráinne přede všemi třikrát políbí, což znamená, že si ji bere 
za ženu. Finn zuří a volá na něj: "To zaplatíš životem!" 

V noci Diarmaid bdí a zjeví se mu jeho bývalý pěstoun Oengus (Angus), bůh lásky. Nabídne se, 
že je odnese k řece Borne. Diarmaid souhlasí, aby odnesl Gráinne, on sám nechce vzít zbaběle do 
zaječích. Za ranního šírání zjistí, že šest vchodů obsadili přátelé z Fianny, kteří mu nabízejí volný 
průchod. U sedmého však stojí sám Finn se čtyřmi sty francouzskými žoldnéři. Diarmaid hradbu 
přeskočí a srazí Finna k zemi. Druhým skokem unikne přes hlavy žoldnéřů, a než se Finn vzpamatuje, 



je tentam. Shledá se s nevěstou a oba pokračují v útěku napříč Irskem. Nikde se dlouho nezdrží. 
Jednoho dne se k nim přidruží mladý muž jménem Muadhán a (173) na bídne jim své služby. Přenese 
vyčerpaný pár přes několik řek a nakonec je dovede k jeskyni, kde si nějaký čas odpočinou. Jeskyně se 
nachází nad jihozápadním pobřežím v Castlemainské zátoce a je z ní vidět na ostrovy. Jednoho dne 
Diarmaid zpozoruje, že se blíží lodě. Když přistanou, vystoupí z nich tři velitelé a tisíc mužů, které Finn 
najal, aby dopadl prchající pár. S sebou mají tři nebezpečné, ostré bojové psy. Diarmaid se vydáváza 
rybáře a ptá se, proč připluli. Velitelé mu to ochotně prozradí a ještě ho požádají, aby jim pomohl. 
Diarmaid je tři dny zdržuje různÝmi sVÝmi kousky a vyzývá je, aby je po něm napodobovali. Nejdřív 
velkou rychlostí sjede vstoje na sudu strmý svah, potom přeskočí přes oštěp zaražený kolmo do země a 
přes ostrý meč. Všichni, kdo to zkoušejí po něm, zahYnou. 

"Sluha" pomůže s prvním psem - nechá mu do chřtánu skočit maličkatého psíčka, který mu 
vyrve srdce z těla. Druhého skolí Diarmaid oštěpem, a když se třetí chystá skočit na Gráinne, popadne 
ho ve vzduchu za zadní a roztříští mu lebku o skálu. Nakonec se dá u vchodu do jeskyně svým ne-
přátelům poznat. Všechny tři velitele zraní tak, že nejsou schopni pohybu. Potom je spoutá čarovným 
uzlem, který dokáží rozvázat jen málokteří z Finnovy družiny. Nyní sluha pár opouští a milenci 
pokračují v útěku sami. Finn se svými lidmi najde spoutané velitele, ale nikdo z Fianny není ochoten 
čarovný uzel rozvázat. Službu odmítnou i Oisín a Oscar, takže velitelé zůstanou spoutaní a bídně hynou. 
Když Diarmaid s Gráinne opět přecházejí řeku, pocáká voda Gráinnino stehno a ona posměšně pozna-
mená: "Ta kapka je smělejší než ty." Diarmaid se jí z vazalské věrnosti k Finnovi dosud nedotkl, ale 
narážku pochopí. 171

Finn ztratil stopu a Diarmaid a Gráinne se dostanou do háje posvátných jeřábů Túatha Dé 
Danannů. Jejich jeřabiny omlazují a dávají věčnézdraví. Střeží je obr Searbhán (Skarvan). 

Uprchlíci s obrem vyjednávají a ten svolí, žemóhou žítvjeho hájemství - avšak jeřabin se 
nesmějí ani dotknout. 

Zatím se dva muži z klanu Moma chtějí s Finnem udobřit a vstoupit do Fianny. Přislíbí jim 
přijetí za dvou podmínek: buď mu přinesou několik bobulí z jeřábu mládí, nebo Diarmaidovu hlavu. 
Obra lze zranit nebo zabít jedině jeho vlastním kyjem, nemělo tudíž smysl pouštět se s ním do boje. 
Navíc má lože v koruně jednoho jeřábu1l2, sotva jej lze tedy přelstít a vylézt nahoru, když spí. Když dva 
Momové dojdou k lesu, setkají se s Diarmaidem. Neznají ho a bezelstně mu řeknou, proč přišli. 
Gráinne, která je už těhotná, hovor vyslechne a zřejmě teprve teď se dovídá o kouzelných vlastnostech 
jeřabin. Zmocní se jí prudká touha po zakázaném (174) ovoci a nepřeje si nic jiného než je ochutnat. 
Nato se Diarmaid rozhodne pro boj s obrem. Podaří se mu vyrvat kyj a obra jím zabít. Mornové musí 
Searbhána pohřbít. Diarmaid vyleze na strom a utrhne několik jeřabin. Podle LÓPELMANNA je dá 
Gráinne a ona ho přemluví, aby rovněž ochutnal. Ógáin se nezmiňuje, že by jeřabiny ochutnal i 
Diarmaid, avšak dvojice od té doby žije a spí v obrově loži v koruně stromu života. 

Mornovi synové donesou Finnovi jeřabiny. Ale když si k nim přičichne, hned zjistí, že je 
nenatrhali oni, ale Diarmaid. Pln hněvu je odhodí. Ví teď, kde se dvojice zdržuje, a bez meškání se vydá 
na cestu. 

Fianna dorazí ke stromu, na němž Diarmaid a Gráinne bydlí, a Oisín se hrou fidchell pokusí 
odvrátit otce od jeho úmyslu. Diarmaid mu shora pomáhá. Hází jeřabiny na kameny, kterými má Oisín 
táhnout. Syn nad otcem stále vyhrává. Nakonec Diarmaid ztratí trpělivost a opět Gráinne před očima 
žárlivého Finna třikrát políbí. Finn zuří a znovu požaduje Diarmaidovu hlavu. Když Finnovi žoldnéři 
začnou šplhat na strom, zasáhne bůh mládí a lásky Oengus a pobije jednoho po druhém. Nakonec 
popadne Gráinne a unese ji do Newgrange. Diarmaid se svým osvědčeným skokem o dvou oštěpech 
přenese přes celou Fiannu a následuje je.173

Nakonec Oengus sjedná mír. Přiměje krále Cormaka, aby Gráinne sezdal slavnostně s 
Diarmaidem a Finnovi přenechal mladší dceru. Pronásledovaní dostanou léno v severním Connachtu, 
kde Diarmaid zbuduje sídlo, které nazve po své ženě Rath Gráinne. Tam žijí v míru a pokoji a Gráinne 
přivede na svět pět dětí, jednu dceru a čtyři syny. Nakonec svému choti navrhne, aby krále s Finnem 



pozval na velkou hostinu a dal tak najevo, že veškeré nepřátelství je už skutečně zapomenuto. 
V noci před hostinou však Diarmaida vzbudí štěkot cizích psů. Gráinne ho uklidní, aby 

nevstával ale když se psi před rozedněním ozvou znovu, pán dunu se vydá na cestu. Vezme si jen lehký 
lovecký oštěp, nůž a oblíbeného psa Mac Cuilla, "syna lísky" .174 Štěkot se nese od hory Ben Bulbanu. 
Tam najde Finna, jak sedí sám na kameni. Jen zběžně ho pozdraví a spustí na něj, co pohledává v jeho 
revíru, který král výslovně přislíbil pánu z Rath Gráinne. Finn vysvětluje, že mu do honitby vnikl kanec 
z Ben Bulbanu a natropil značné škody. Prý zabil už padesát bojovníků Fianny. Pronásledují ho a chtějí 
ho zabít. Nato Diarmaid popuzeně odpoví, že mu měli dát vědět, zvláště když by jim při lovu jistě 
pomohl. A Finn mu s chladným úsměvem prozradí jeho geis: nesmí ulovit kance. Stařec s cynickým 
zadostiučiněním vypráví nic netušícímu mladšímu muži příběh z jeho mládí. Oengus nevychovával jen 
Diarmaida, ale ještě (175) jedno ho chlapce z nižšího rodu, což Diarmaidovu otci vadilo. A tak synova 
"rivala" přilákal k sobě a rozmáčkl mu hlavu mezi koleny. Otec zabitého se rozzuřil a požadoval, aby 
směl s Diarmaidem učinit totéž. Oengus však pomstě zabránil. Uražený otec tedy mrtvého syna 
proměnil v kance a nad Diarmaidem vyslovil kletbu, že nebude žít déle než tento kanec. Zabijí jeden 
druhého. Navzdory chmurnému proroctví se dá Diarmaid na cestu. Brzy narazí na kance, který se 
nejdříve vrhne na psa a odmrští ho. Potom zaútočí na Diarmaida. Jeho zbraně se zlomí o netvorův 
pancíř. Po lítém boji rozerve kanec Diarmaidovi břicho a Diarmaid z posledních sil kance smrtelně 
zasáhne. A tak se naplní jeho osud.175

Finn dojde k Diarmaidovi a Diarmaid mu připomene, že by ho vyléčilo napití z jeho rukou. Tuto 
schopnost Finn nabyl, když získal moudrost lososa z Boyne. Smrtelně raněný prosí Finna o nápoj, 
zvláště když mu dříve už dvakrát zachránil život. Finn však neučiní nic. Dorazí bojovníci Fianny, 
naléhají na velitele, aby se pokusil bývalého kapitána vyléčit. Finn beze spěchu odejde k nedaleké 
studánce. Ale dvakrát nechá vodu protéci mezi prsty. Teprve když mu vlastní vnuk Oscar vyhrožuje, že 
ho za takovou podlost zabije, Finn vodu přinese - mrtvému. 

Ostatní Oscarovi jen s námahou zabrání, aby děda nesťal. Finn vezme Diarmaidova psa a chce s 
ním odjet, ale Oisín ho přinutí, aby zraněné zířre vydal. Odveze je na Rath Gráinne a oznámí hradní 
paní smrt jejího chotě. Když Gráinne pošle sluhy na horu pro mrtvé tělo, zastihnou boha Oenguse, jak 
svého schovance zrovna odnáší do Newgrange na Boyne. Gráinne rozdá Diarmaidovy zbraně dětem, 
aby se Finnovi jednou za otce pomstily. 

 

Archaická žárlivost 
a možnost její proměny v osobní lásku 

Žárlivost má své kořeny na prahu mezi původně ještě neproblematickou jednotou mezi matkou a 
dítětem a prvním uvědoměním člověka. 

I dnes pozorujeme, jak dvouleté až tříleté děti reagují na narození mladších sourozenců, kteří je 
vytlačují z jejich dosavadního postavení malých princů a princezen, z "prvního místa" u matky. Reakce 
na takové "sesazení z trůnu" jsou dostatečně známy a nemusíme je zvlášť popisovat. 

Žárlivost klade vlastnické nároky na druhé. Je výrazem hluboké nejistoty a strachu ze ztráty 
toho, co člověku dává pocit, že má pro druhé  (176) nějakou cenu. Protože žárlivost má kořeny v onom 
ještě nejistém stupni lidského sebeuvědomění, svádějí se i mezi dospělými žárlivé mocenské boje 
archaicky primitivními prostředky. To platí stejnou měrou pro konkurenční boje mezi muži v 
zaměstnání a ve společnosti i pro příslovečné ženské "scény", když jde o to, která má "přednost". 

Boje dvou rivalů o ženu se za rytířských dob odehrávaly podle více či méně rituálních pravidel, 
ale ještě v minulém století se primitivně vyřizovaly v tehdy běžných soubojích na pistole. Údajně šlo při 
tom o lásku a "čest", ve skutečnosti se však jednalo o sexuální vlastnictví a s tím spojený pocit moci. 
Nejinak spolu zacházely a zacházejí žárlivé ženy, které by si nejraději navzájem "vyškrábaly oči" (a 
také to v přeneseném slova smyslu činí). Když požadují své výhradní "právo" na lásku jednoho muže, 



nejde o lásku, ale o primitivní vlastnický nárok. 
V raně archaickém životě si sice můžeme představit sexuální mocenské boje mužů, jež jsou 

srovnatelné souboji býků ve stádě, ale ještě ne žárlivost jako takovou. Když se boj rozhodne ve 
prospěch silnějšího, společenství se přizpůsobí novému pořádku. O žárlivosti můžeme mluvit teprve v 
diferencovanějších vztazích, tam je však výrazem nepochopené, dosud nevyzrálé lásky. Jde tu totiž o 
chorobnou touhu vlastnit druhého člověka. Zdá se, že se jedná o jev na prahu mezi dvěma úrovněmi 
vědomí, totiž o touhu "zachránit" magicky laděný stav staré vztahové formy z raného dětství nebo z 
kulturněhistorické minulosti v podobě lásky dvou dospělých lidí - což je pokus, který musí být 
odsouzen k nezdaru, neboť pod věrným přátelstvím nebo zralým milostným vztahem si dnes 
nepředstavujeme mocenský boj, nýbrž dobrovolně zvolený svazek. 

Nyní se na příkladu konfliktu mezi Finnem a Diarmaidem a jejich vztahu ke Gráinne pokusíme 
ukázat, jak se může měnit kolektivně laděná forma vztahu a kde lze v ději pověsti - a rovněž tak v 
osobním životě dnešních lidí - hledat příčinu, proč proměna v osobnílásku ztroskotala. V tomto úzkém 
rámci nelze samozřejmě pojednat žárlivost a rivalitu v celém rozsahu, omezuji se proto na pověst, v níž 
se projevuje především mužská stránka problému. 

Ve Finnově vztahu ke Gráinne musíme rozlišovat dvě hlediska. Za prvé princezna v této pověsti 
představuje vládu nad Irskem. Pro Finna, "krále bojovníků", který bez spojení s představitelkou země 
nemůže vládnout, je to neosobní, ne-li kolektivní aspekt. Za druhé se však Finn ve vztahu ke Gráinne, 
mladé královské dceři, pokouší zakrýt fakt svého pokročilého věku, který je pro něj bolestný. Nesouvisí 
to ani tolik s jeho osobní (177) náklonností k dívce jako spíš s pocitem vlastní ceny, sebevědomí, který 
ho trápí jako i dnes leckterého stárnoucího muže. Finn se musel s přibývajícím věkem vyrovnat s 
dvojím ochabnutím své potestas a to ho hnalo do zatvrzelého, jednostranně mužského postoje. Nehledě 
na tuto obecně mužskou problematiku žil Finn v ustavičném rozporu mezi starou, ještě magicky 
orientovanou kulturní epochou, v níž šlo v prvé řadě o násilí a moc, jimiž se muselo chránit ještě nejisté 
mužské sebevědomí, a rodící se, racionálněji zdůrazněnou maskulinitou. 

Konflikt mezi starým Finnem a mladým Diarmaidem je však dán nejen rozdílným věkem, ale i 
zásadně odlišnými povahami. Pro Diarmaida, "neznajícího závist", nehrál výkon moci roli, netísnily jej 
pochyby o vlastníhodnotě jakožto muže. Zato ho však silně trápil konflikt mezi zákonem mužské 
vazalské věrnosti a milostnou touhou k ženě. 

Obé, jak vazalská věrnost, tak ještě veskrze magicky zabarvená láska Gráinne, si vyžadovalo 
řešení změnou dosud platných hodnot. Gráinne, ukotvená ještě zcela v tehdy žensky laděném životním 
řádu, sice roznítila svár mezi oběma muži, ale zároveň právě jím vyvolala zápas o novou úroveň 
vědomí. 

Když čteme pověsti o Finnovi, je hrůza sledovat, jak jeden z posledních představitelů staré 
vysoké kultury zakopává na hranici k racionálnějšímu vědomí přes dva prahy, jež se jmenují žárlivost a 
stáří. 

Finn, ve smyslu starého řádu "mudrc", stojí na prahu stáří před otázkou, zda jeho život může mít 
na tomto stupni ještě smysl. Zemřela mu žena. Hovoří v jeho prospěch, že pro ni truchlil a že se hned 
nepoohlížel po nové, jak bylo běžné u mladých členů Fianny. Ztratil veškeré jistoty. 

Obával se urážky způsobené odmítnutím, jež by mu potvrdila, že je už starý. Příliš starý na to, 
aby k sobě znovu vázal mladé děvče, i příliš starý, než aby byl i nadále pružným, mladým velitelem své 
Fianny jako dřív. Stal se z něj tedy fanatik, člověk, jenž zarputile sleduje cíl, na který už nestačí. 

Nejdříve se mu vysmála "paní od jezera". Nynívšak zažil rázné odmítnutí od královské dcery. 
Byl konfrontován s Diarmaidem a nakonec přišel o respekt mladých bojovníků. Pravděpodobně by 
věštce a barda, jimiž Finn rovněž byl, klidně akceptovali jako "moudrého starce", nebrali však starého 
pošetilce, který se užírá malichernou pomstychtivostí a závistí vůči mladým. Setkání s Diarmaidem 
dávalo Finnovi možnost sepeuvědomění, ten ji však nedokázal využít. 

Nyní se podívejme blíže na společnou cestu Gráinne a Diarmaida. Zatímco Deirdre a 
Uisnechovi synové vyrazili s družinami o padesáti (178) mužích a padesáti ženách, dají se Gráinne a 



Diarmaid na útěk před žárlivým pronásledovatelem sami. Diarmaida uvrhl do značných konfliktů geis 
irské princezny a my se z dnešního pohledu můžeme ptát, proč se tento mladý muž nedokázal sám 
rozhodnout mezi vazalskou věrností a "hanbou", jíž mu vyhrožovala žena. zdá se, že mezi Gráinne a 
Diarmaidem nešlo zpočátku ani tolik o osobní vztah jako spíš o neosobní funkci mezi mužem a ženou, 
kořenící dosud ve staré kultuře. 

Žena sice muže donutila k cestě, ale i Diarmaid kladl jasné podmínky, když si znavená Gráinne 
přála, aby ji "nesl na rukou". Tento požadavek odmítl a obstaral spřežení z majetku krále Cormaka. 
Nakonec ji však přinutil, aby s ním šla pěšky. Diarmaid se nedopustil násilné loupeže ženy, jen se 
podvolil dívčině milostné touze. Budeme-li navíc předpokládat, že Gráinne z hlediska subjektivní 
roviny představuje vnitřní polovici mužovy duše, pak mělo Diarmaidovo rozhodnutí značný význam, 
neboť odvrhl zákonnou povinnost ve prospěch nové hodnoty, totiž lásky, kterou v sobě uznal a pak se ji 
naučil realizovat i objektivně. 

Finn své nepřátele zabíjel. Diarmaid své nepřátele naopak dobře poznával, a my se můžeme 
domnívat, že se při tom nejednalo jen o vnější, ale i o vnitřní protivníky. Sílu k tomu dostal od 
nevlastního otce Oenguse, boha nejen mládí, nýbrž i lásky v nejširším slova smyslu. Kromě obra 
Searbhána (netvora z Lochlanachu) a ostrých bojových psů Diarmaid nikoho nezabil. To je v běžné 
keltské bojové morálce neobvyklé. Jestliže někdo svého soupeře nechce jednoduše eliminovat, nýbrž se 
ho nejdříve pokusí poznat tak, že se jím zabývá, můžeme to chápat jako jakousi "lásku k nepříteli" . 

Diarmaid vyrůstal jako Oengusův schovanec a spolu se svým pobratimem, který se později 
změnil v kance. Můžeme se tedy domnívat, že nejdříve byla zabita Diarmaidova animální stránka. 
Nebyla však mrtva, pouze potlačena - opět se přihlásila na čarovné hoře Ben Bulbanu. 

Diarmaid se však u Oenguse naučil něčemu, co muž, který si sebe sama cení výhradně jako 
bojovníka, ještě nezná. Bojovníci Fianny a ze všech nejvíce Finn, byli vysoce vzdělaní, ale chyběla jim 
"milostiplná skvrna" na Diarmaidově čele, jeho " zářivá" tvář.116 Znamení většinou zakrýval kadeřemi, 
nechtěl je ukazovat, ale určovalo jeho povahu. 

Zpravidla se ona "milostiplná skvrna" interpretuje prostě jako znamení neodolatelné sexuální 
přitažlivosti. To může být správné, ale nepostihuje to vše. Diarmaidův nevlastní otec Oengus se nikde 
nelíčí jako představitel pouhé pudovosti. O své svěřence se stará s otcovskou láskou. (179) V příběhu 
jeho lásky k Étaín ho vidíme jako někoho, kdo zná spletitost lidských citů a chápe je. Milostnému páru 
pomáhá v každé nouzi. Současněje však i bohem Newgrange, který zná tajemství života a proměny, jež 
jsou tak úzce spjaty s láskou. Diarmaid je jeho "syn", který je vždy popisován jako ušlechtilý a 
odpovědný. Od vztahu k Finnovi se nedokázal jen tak jednoduše oprostiti dlouho mu zachovával 
věrnost a Gráinne se nedotkl. 

Gráinnino vyznání lásky Diarmaidovi vypadá mnohem elementárněji než jeho vztah k ní. 
Jednala jednak ještě v rámci vědomí tradičních ženských hodnot, jež byly dosud kolektivně laděné, 
jednak však dala velice zřetelně najevo vlastní, osobní volbu. Diarmaidovi to trvalo mnohem déle. Činil 
sice to, co Gráinne požadovala, a nesporně stál při ní jako muž, ale jeho schopnost lásky byla 
diferencovanější a širší. Proto potřeboval čas a nejdřív jistý odstup, třebaže jeho věrná povaha působila 
na ženy velice přitažlivě. Nikdy nezaměňoval lásku s pouhou sexualitou. 

Ti dva spolu urazili těžkou cestu, na níž měli příležitost se dobře poznat. Diarmaid se utkal s 
"ostrými bojovými psy", jež na něj poštval Finn, kteří nicméně číhají v nitru každého. Když ten 
nejnebezpečnější z nich skočil po Gráinne, ještě ve vzduchu ho popadl nohy. Podstatnou měrou mu 
pomohl tajemný sluha. Nevtíravě se přidal k vyčerpanému páru, připravoval jim stravu a lože a v noci 
držel stráž. Je nasnadě vidět v něm pomocníka, kterého poslal Oengus, dokud bylo třeba. Potom onen 
sluha zmizel stejně tiše, jako se objevil. Umožnil krátkou přestávku na zotavení podobně jako sluneční 
bůh Lug, který pomáhal Cúchulainnovi, když mu docházely síly. 

Nikde se sice výslovně neříká, že Diarmaid choval ke Gráinne agresivní city, překvapilo by nás 
však, kdyby v něm po všech těch strázních nevzkypěl vztek? A kdyby se neptal: Do čeho mě ta ženská 
dostala a jako dlouho to ještě potrvá? Kdybych byl zůstal u Finna, nepoznal bych tyto strasti útěku, 



pronásledování a pocit, že jsem vyloučen z milovaného společenství Fianny! A tu - tak můžeme s ním 
"snít" - přistály lodě "s ostrými bojovými psy" - poslal je Finn, ale vynořily se i z Diarmaidových zatím 
nevědomých fantazií z vyčerpání. Kdyby sluha nezdolal prvního bojového psa tím, že mu do chřtánu 
vehnal psíka, který ho zničil zevnitř, pak by Diarmaid možná už nesebral síly, aby zmohl zbývající dvě 
bestie v sobě. Posel boha lásky mu však pomohl překonat zoufalství, jež se tak snadno může zvrátit ve 
vztek a nekontrolovanou agresivitu. Po tomto zvratu byl posel z Jiného světa už zbytečný, neboť láska 
těch dvou měla už dostatečně pevný základ, aby se mohla realizovat i fyzicky. Gráinne Diarmaidovi 
(180) pomohla, aby se zbavil i poslední zábrany, která mu bránila porušit vazalskou věrnost. . 

Milenci se dostali do "zahrady Edenu", do háje posvátných jeřábů, jejichž plody jsou sice jiné 
než starozákonní jablka, ale významem se jim podobají.177

Tyto plody v keltském prostředí ještě nedávají "poznání" ve smyslu dobrého a zlého, spíše 
poznání v jiném významu slova: poznání ženy mužem. 

Pár směl v zahradě pobývat tak dlouho, dokud byl ochoten vycházet s ohavným obrem. Ten zase 
dával pozor, aby lidé nesáhli po plodech určených jen bohům. Dokud se drželi v lidských mezích, směli 
žít v zemi hojnosti a plodnosti, a Gráinne otěhotněla. 

Muže neznajícího závist však brzy závist dohnala. Finn vyslal posly, kteří netušili, jaké 
nebezpečí se skrývá v jejich úkolu. Patřili k znesvářenému klanu Morna, Finnovým protivníkům, a on 
jejich přání po smíru nevěřil. Záludně je poslal tam, kde doufal, že zahynou. Mornovi synové však 
společně s Gráinne nevědomky uvedli u Diarmaida cosi do chodu, aniž tušili, co činí. Gráinne dala 
poslední popud k tomu, že Diarmaid zrušil dohodu se Searbhánem Lochlannachem. Zabil obra 
vysloveně z lásky ke Gráinne a lze to interpretovat tak, že ve svém nitru zdolal mužského netvora, který 
obrazně řečeno střežil háj posvátných stromů a dbal na to, aby byly ctěny zákony Túatha Dé Danannů, 
kmene Velké bohyně, přikázání pominuvší doby. Ve strážci bychom tak mohli vidět jakési "superego", 
jež vládlo hrubou silou kyje. Pak se zdá logické, že když nadešel čas, Diarmaid jej zabil. 

V obrovi však ovšem můžeme vidět i jinou instanci: Jeto obří, obrovský muž, muž-obr. V době, 
kdy se probouzelo mužské vědomí a uvědomovalo si svou sílu, musel se Diarmaid vyrovnat s 
mohutnou, divokou stránkou mužství. Diarmaidova síla, jak jsme již řekli, nespočívala v hrubém násilí, 
nýbrž v obratnosti. On jako Oengusův schovanec se nacházel na jiné cestě. Bůh lásky mocenským 
bojům neučí. Diarmaid tak musel v sobě porazit násilnického představitele mužství, když k tomu dozrál 
čas. Dokonce svému pronásledovateli poslal jeřabiny mládí, ten je však od něj nepřijal. Gráinne plody 
pojedla, ale o Diarmaidovi se vypráví, že je nepozřel, anebo se k tomu rozhodoval jen velice obtížně. 
Všechny verze se však shodují v tom, že se milenci zabydlili v "obrově loži" - na vrcholu stromu života. 

Nebyli vyhnáni ze zahrady rajských radostí, ale na nějakou dobu se jí zmocnili. V obrově loži 
byli jen mužem a jen ženou, to znamená plně (181) ve své tělesné identitě. Ale ani toto nutné stadium 
nemohlo trvat dlouho, neboť dosud nedošlo ke střetu se starou formou života. Konal se symbolicky jako 
hra, stará osudová hra světlých a tmavých kamenů, ve které se Oisín za Diarmaidovy pomoci utkal se 
svým otcem. Proti starému Finnovi nakonec rozhodly jeřabiny, které Diarmaid házel na Oisínovy 
"správné" kameny. 

Diarmaid znovu s božskou pomocí Finnovi unikl. Ještě jednou třikrát políbil Gráinne, potom oba 
utekli do Newgrange. Pobyt v tomto posvátném okrsku vždy znamená, že něco starého umírá, 
přeměňuje se a rodí znovu. Potom Oengus sjednal mír. Milenci se konečně mohli nastěhovat do 
trvalého pozemského obydlí. 

Sídlo Rath Gráinne v severním Connachtu, oblasti vlády starého raně keltského společenského 
řádu, působí symbolicky. Diarmaid a Gráinne mají děti a smějí žít jako lidé mezi lidmi. 

Na tomto místě by v pohádce stála závěrečná věta: "A tak žili šťastně a v pokoji, a jestli 
nezemřeli, žijí dodnes." Pověst má však tragické pokračování, jež nemilosrdně ukazuje lidskou a 
kulturní realitu tehdejší doby. Hostina na usmíření, kterou Gráinne navrhla, nevyšla, protože ji Finn 
zmařil. Vyprávěl Diarmaidovi příběh z jeho mládí, a tím vyprovokoval tabu, "divokého kance". Tak 
naprosto nepřipraveného Diarmaida přinutil ke střetu se začarovaným, tedy potlačeným divokým 



pobratimem. Muž neznající závist se přesto umíněně rozhodl, že se s netvorem utká. Není jasné, do jaké 
míry byl kanec pouze temným bratrem v hrdinově nitru, anebo zda to byl zároveň symbol pominuvší 
nespoutané síly jeho nepřítele Finna, a tím i jedné kolektivní kulturní vrstvy. Když došlo k neštěstí, Finn 
Diarmaidovi odepřel laskavou a smiřující léčbu ze svých rukou, jíž by byl schopen. Smíření, o něž 
usilovali Gráinne a Diarmaid silou své schopnosti milovat, jež dozrála v Newgrange, nebylo se starým 
Finnem či na sklonku magické doby keltské kultury zřejmě ještě možné. 

Finn jako by boj s "divokým kancem" delegoval na Diarmaida, místo aby jej svedl sám. 
Znamená to konec jeho vlády coby "krále bojovníků", což se symbolicky projevuje tím, že marně sahá 
po Diarmaidovu psu Mac Cuillovi. Diarmaid sice v konečné proměně vstoupil do Newgrange, ale v 
pozemské realitě stále ještě platil archaický zákon pomsty. 

 



FINNŮV KONEC 

(182) Čas, v němž Finn a jeho Fianna mohli plnit svůj úkol, vypršel. Po smrti nejvyššího krále 
Cormaka se Fianna stala státem ve státě a požadovala po Cormakovu nástupci Cairbrym nestydaté 
výsady. Proto se nový panovník rozhodl, že za pomoci nižších králů Finnovu moc zlomí; starý svár 
mezi klanem Moma a klanem Basna mu přišel vhod. Rozhodnutí padlo v bitvě u Gowry (Gabhra, 
Garristown, hrabství Dublin), kde Cairbry a Finnův vnuk Oscar zabili jeden druhého. To byl konec 
Fianny. 

O Finnově smrti existuje řada vzájemně si odporujících verzí. Z nich zde podáme tu 
mytologicky nejpřesvědčivější.178 Vypráví se, že se mladý Finn kdysi nachomýtl k tomu, jak se řada 
nápadníků ucházela o vílu Athmaith. Měli přeskočit propast, a všichni na tom ztroskotali až na Finna, 
který s pomocí hole hravě přeskočil tam a zase nazpátek. Když s vílou strávil za odměnu noc, vyřkla 
nad ním geis, že tento skok musí rok co rok opakovat, dokud se mu nestane skokem posledním. 

Když Finn zestárne, Fianna ho přemluví, aby zůstával na hradě. Společnost mu dělá devět mužů, 
ale postupně ho jeden za druhým opouštějí. Když odejde poslední, Finn pochopí, že se vyhýbají "starci" 
v něm, a rozhodne se, že se odváží ještě jednoho skoku, a ověří si tak, zda je dosud životaschopný. 
Odebere se na výchozí bod své hrdinské dráhy - k řece Boyne. Říká si: "Tam je můj skok." Můžeme 
ponechat otevřené, zda tento "skok" chápat reálně, anebo jej považovat za Finnovu schopnost 
překonávat propasti života, jak už tolikrát dokázal na cestách do Jiného světa. Když dorazí k propasti, 
stará čarodějnice mu podá roh, aby se napil, a prorokuje mu, že na tento nápoj zemře. Lze se domnívat, 
že za touto čarodějnicí se opět skrývá stará a zároveň věčně mladá Erinn, která mu podává poslední 
nápoj proměny. Finn se odhodlá k poslednímu skoku a zřítí se do hlubiny. Tento skok přes propast 
můžeme nejen u Finna osobně, ale i u keltského člověka vůbec považovat za pokus překonat rozkol 
mezi dvěma duchovními světy. 

(183) Finna nalezli rybáři a jeden z nich mu uťal hlavu. Byli to muži z nepřátelského klanu 
Uirghriu.179 Jako rok jeho smrti se udává 283 po Kr., což je bezesporu fiktivní datum. Jedna zpráva z 16. 
století říká, že Finn se svou ozbrojenou družinou spívtajné jeskyni a tam čekána své znovuprobuzení 
podobně jako štaufský císař Barbarossa v Kyffhäuseru. 

Stejně jako božský rod Túatha Dé Danannů zůstává starý Finn ukryt pod zemí v jeskyni a 
latentně je i nadále aktivní. Bylo by neštěstí, kdyby ho dnešní doba chtěla probudit v reálné podobě a 
kdyby takto opět nastoupil vládu - podobně jako karikatura "Germána" v Hitlerovi. Ale je dobře vědět, 
jaké jsou ambivalentní možnosti našich keltských předků v našem nitru, a být bdělí stejně jako kdysi 
mladý Finn, když čekal na destruktivního ohnivého ducha Ailléna. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VĚTVE MABINOGI180

Úvodní poznámka 

(187) Mabinogi††† (množné číslo Mabinogion) je vyprávění z povinného repertoáru uchazečů o 
hodnost barda; k tomuto základnímu souboru mýtů, kterým se žáci učili nazpaměť, přidával později 
mistr bard libovolný počet dalších. Čtyři větve Mabinogi zahrnují ty nejstarší pověsti, jež známe z 
Walesu, tedy z jihozápadu Anglie. Je na nich patrné křesťanské přeznačení. Zatímco irské mýty ještě 
zcela bezprostředně dýchají keltským a předkeltským duchem a nebojí se žádné krutosti a přehánění, z 

                                                 
††† (Česky v překladu Jana Vilikovského (Edice Atlantis, Brno 1941; Edice Kladenský lis 1949; SNKLU, Praha 1965; Zvláštní 
vydání..., Brno 1995). Při překladu následujících stran bylo přihlédnuto k poslednímu vydání. (Pozn. překl.) 



Mabinogi už zaznívá počínající rytířská kultura. Přesto můžeme pod kultivovanou vrstvou dvorských 
mravů pozorovat rysy starších tradic. 

Mnozí badatelé se domnívají, že obzvláště v pověstech z Walesu prosvítají ještě zbytky ústně 
tradované druidské moudrosti.181 Pokud jde o kontakt a výměnu mezi reálným a Jiným světem, setkali 
jsme se s těmito náznaky i v irských pověstech. Ve velšských mýtech se projevují mnohem zřetelněji. 
Především v pověstech o Ceridwenině kotli a honu na královského kance Twrch Trwytha nacházíme 
jasnější stopy staré moudrosti, která k nám dnes znovu promlouvá. 

 



PWYLL, PRINC DYVEDSKÝ, A RHIANNON182

aneb Kritické setkání horního a spodního vědomí 

(188) Tuto pověst lze lokalizovat na jihozápad Walesu do dnešních hrabství Carmarthen a 
Cardigan. Je to jen velice hrubý rámec, neboť nejde vlastně o historii tohoto kraje, ale o setkání dvou 
světů, které se setkávají stále znovu na zemi v "Abredu“183. Zásvětní bytosti, které nyní žijí "dole", při-
cházejí do styku s lidmi, žijícími na povrchu země. 

Pwyll je princ, není tedy dosud král. O jeho ženě, bez níž žádný vladař nemůže vládnout, se 
zpočátku nemluví. Anglické slovo prince však může znamenat i kníže, vládce. Tento princ se jednoho 
dne vydá na lov a psi ho vedou po podivné stopě. Zjevně pronásledují jelena, ale Pwyll slyší ještě štěkot 
jiných psů. Když se dostane blíže, zpozoruje, že psi jiné smečky mají bílou srst a červené uši, což je 
neklamné znamení zvířat z "Jiného světa", v zápalu lovu toho však nedbá. Cizí psy zažene a poštve na 
jelena svou smečku. 

Tu se ukáže pán oněch psů. Je celý v šedém a na velké, sivé klisně, jako by právě vyjel z mlhy. 
Šedivec se na prince oboří, že v cizím revíru nestydatě zahání psy, kteří tam právoplatně nadhánějí zvěř. 
Je Pwyllovou nezdvořilostí tak popuzen, že ani neprozradí své jméno, a pouze řekne: "Nebudu se mstít, 
ale upadneš v hanbu..." Upadnout v hanbu byl větší trest než třeba vysoká pokuta v penězích nebo 
statcích. 

Pwyll se snaží neznámého udobřit a šedivec mu prozradí své jméno: "Jsem Arawn (Araun), král 
Annwvnu (Annoonu)" - tedy vládce "dolního světa". Tento dolní svět se často interpretuje jako Hádés 
nebo země mrtvých, což jistě nevystihuje celý smysl, tedy aspoň ne vše, co je v tomto světě obsaženo. 
Nevládne v něm totiž smrt ve smyslu nebytí, nýbrž velice mnohotvárný, leč jiný život. V této dolní 
oblasti bytí je zřejmě více vládců, kteří spolu navzájem bojují. Jeden z nich se jmenuje Havgan 
(Hafgan). Ukáže se, že Arawn člověka Pwylla schválně vylákal do své honitby, aby v něm získal 
pomocníka proti nepříteli Havganovi. Tento Havgan zůstává (189) v anonymitě. Jeho podoba se nikde 
nelíčí, jak tomu jinak při keltské květnaté mluvě bývá. Nevíme, proč to tak je. Havgan má jednu 
zvláštnost, o níž Arawn, když se s ním utkal, patrně nevěděl. Tomuto soupeři se totiž smí zasadit pouze 
jedna jediná smrtelná rána. Jestliže se někdo nechá obměkčit naléhavými prosbami, aby ho ušetřil 
velkých muk a zasadil mu druhou, poslední ránu, Havgan okamžitě vstane zdráv a v plné síle. 

Havgan patří k "odpůrcům" stvoření, což ovšem vyplývá i z toho, že ho nelze nikdy zcela 
porazit, pouze na jeden den. (Podobá se egyptskému démonu Apopovi, který ohrožuje řád světa a 
kterého je třeba porážet každou noc znovu, aby se obnovilo stvoření. Podobně je tomu s řeckými nebo 
germánskými silami chaosu, které v Tartaru čekají pouze na to, aby opět povstaly proti stvoření.) 

Havgana lze zřejmě porazit pouze jednou. Proto Arawn potřebuje pomoc. Už jsme se několikrát 
setkali s tím, že mocný král duchů vyhledává pomoc smrtelníka; o takovou pomoc byli požádáni i 
Cúchulainn a Finn. Svět "zásvětních" nemůže žít bez vztahu s "tímto světem" a stejně tak zásvětílogicky 
zasahuje nápomocně nebo rušivě do chodu horního světa. Duchové potřebují pomoc lidské tělesnosti, 
lidé poznávají smysl své existence až setkáním s duchy. To vše patří do "Abredu". 

Arawn a Pwyll si na rok vymění podobu a místo. Arawn spravuje Pwyllovu říši, Pwyll zase 
zemi panovníka dolního světa. Poddaní si změny nevšimnou, ale oplodnění země bohatstvím dolního 
světa se projevuje na úrodnosti polí, prospívání dobytka a na plodnosti žen. Arawn vládne spravedlivě a 
v zemi není vážnějšího sváru. 

I Pwyll dělá v dolním světě, co může, ba dokonce projeví Arawnovi obzvláštní věrnost, když s 
jeho chotí sice sdílí lože, ale nedotkne se jí. Takové podání je však zcela nekeltské. V keltském 
prostředí neexistovala "manželská věrnost" podle křesťanského přikázání. Skoro jistě se jedná o 
pozdější přepracování, odpovídající křesťanskému rytířskému ideálu. Tato "zdrženlivosti" spíš 
znamená, že v dolním světě neexistuje plodnost v pozemském slova smyslu. Aby "podsvětí" nebo svět 
duchů byly plodné, musí proniknout do pozemského světa. Podsvětní vládce naopak potřebuje pomoc 



smrtelníků pro duchovní střet a ten se koná ve stanovenou dobu, přesně rok nato, co se Arawn a Pwyll 
setkali. Na dohodnutém místě se setkají zásvětnívojska s vojevůdci Havganem a Pwyllem, který 
zastupuje Arawna, a jedná se podle staré keltské tradice o brod, místo, kde se přechází řeka. Havgan184 
vyzve domnělého Arawna na souboj o moc. Bojují po způsobu pozdějších rytířů na koni a s kopím, 
zatímco keltští héroové byli (190) bojovníci na vozech. Pwyll Arawnova protivníka porazí. Poraženého 
musíme chápat jako neplodnou část vládce podsvětní říše, pravděpodobně však i jako stín prince 
Pwylla, který tento střet musí podstoupit, aby se pak sám stal plodným a blahodárným vládcem své 
pozemské říše. Pwyll soupeřovo škemrání o milost oslyší. Umírající Havgan se vzdá vlády a jeho 
družina přísahá věrnost Pwyllu-Arawnovi. 

Potom si Pwyll a Arawn opět vymění podobu. Každý vklouzl do kůže toho druhého a získal tím 
něco podstatného. Pwyll se od té doby pyšnil čestným titulem "vládce Annwvnu". Neznamená to, že je 
vládcem Jiného světa, nýbrž jen, že má na něm podíl. Nyní je vládcem dvou světů - a snad teprve tím 
byl schopen spojit se sňatkem s královnou, bez níž přece nemůže na zemi vládnout. 

Královna vstoupí do děje velice keltsky: Při jedné hostině se Pwyll od svých mužů dozví, že 
poblíž je kouzelný kopec, jemuž se říká "kopec arberthský“ (Mound of Arberth). Takové vyvýšeniny 
byly nejen sídlem Víl, ale rovněž se na nich rozhodovalo podle práva, přísně se vážícího na tradici 
dávných časů. Pwyll se dozví, že ten, kdo si na kopec sedne, bude buď raněn mečem, anebo zažije 
zázrak. Můžeme ještě dodat, že hostina se konala pravděpodobně 1. května (Beltene) nebo 1. listopadu 
(Samain), tedy v době, kdy se vílí kopce otvíraly a padly hranice mezi oběma dimenzemi bytí. 

Pwyll s družinou usedne na kopec Arberth a zakrátko se pod nimi na cestě ukáže jezdkyně na 
bělouši. Její kůň je běloskvoucí a ona má třpytivé zlaté šaty. Připomíná to starého (předkeltského) boha 
slunce jako jezdce na bělouši, který mohl být muž i žena - "otec a matka" - zároveň.185 O tom, že by kůň 
měl červené uši, se sice nemluví, ale nepozemskost koně a jezdkyně je už od počátku zřejmá. 

Pwyll za ní vyšle posla, aby se jí zeptal na jméno, ale pokus dva dny po sobě ztroskotá na tom, 
že vzdálenost mezi zdánlivě poklidně jedoucí ženou a poslem, který za ní pádí na tom nejrychlejším 
koni, se nekrátí. Když se za ní rozjede sám Pwyll, vzdálenost se dokonce ještě zvětší. Nakonec na ni 
zavolá: "Děvče, ve jménu toho, který vás nejvíce miluje, počkejte na mě!"186 Toto oslovení okamžitě 
zapůsobí, neboť láska ženy znamená tolik co čest muže. Jezdkyně neodolala, neboť na ni zavolal muž, 
na kterého čekala. Nechce být pronásledována a štvána, už vůbec ne nějakými prostředníky, nýbrž 
vyžaduje prosbu a "kouzelné slůvko" toho, kvůli kterému přijela. Počká na Pwylla a ochotně mu 
prozradí jméno: "Jsem Rhiannon, dcera Eveydda Starého." Starý se řekne hên, což znamená i (191) 
"šedovlasý“. Napadá nás, zda tento "šedý“ nemá něco společného s Arawnovým zásvětním protějškem. 

Rhiannon, dcera "starého, šedivého", odhrne závoj a vyzná Pwyllovi lásku. Sdělí mu, že jí 
vnucují jiného muže. Přijela, aby se Pwylla zeptala, zda se chce pro ni rozhodnout a zda jí pomůže. 
Pwyll její lásku opětuje a dohodnou se, že se za rok dostaví do Eveyddova paláce na zásnubní hostinu. 

Když Pwyll v ujednaný čas přijede, zjistí, že na jeho počest uspořádali velkolepou hostinu. 
Posadí ho mezi budoucího tchána a nevěstu Rhiannon, ale tu se ukáže statný mladík s kaštanovými 
vlasy. Je celý v hedvábí a Pwyll ho pozve ke stolu. Neznámý však pozvání odmítne s tím, že přišel jako 
prosebník. "Přicházím, abych si vyprosil dobrodiní." A protože při takových hostinách nebylo zvykem 
prosby odmítat, nýbrž velkoryse rozdávat dary, Pwyll odpoví: "Ať si přejete cokoli, pokud je to v mé 
moci, bude vám splněno." 

Na tento příslib vyzve prosebník celou společnost, aby mu byla svědkem, že si skutečně může 
přát cokoli - a tím Pwylla zavazuje, aby přání splnil. Ono přání zní: "Přeji si, abyste mi odstoupil svou 
nevěstu Rhiannon, kterou miluji nade všechny." To vyrazí Pwyllovi dech. Mlčení nakonec prolomí 
Rhiannon: "Ano, jen si mlčte, jak dlouho chcete. Nikdy muž nepoužil rozumu hůře než vy!" Vyjeví 
Pwyllovi, že onen cizinec se jmenuje Gwawl a že je to ten odmítnutý nápadník. "Ale protože jste mu dal 
slovo, musím nyní chtě nechtě souhlasit se svatbou, abych vás uchránila hanby." 

Když Pwyll vzkypí hněvem, pošeptá mu, jak chce Gwawla přelstít. A protože Gwawl po 
Pwyllovi zároveň žádá, aby mu přepustil i připravenou hostinu, Rhiannon prohlásí, že na to nemá Pwyll 



právo. "Neboť je zvykem, že hostinu vystrojuje nevěsta." A tak Gwawl musí mít ještě dvanáct měsíců 
strpení. 

Rhiannon dá Pwyllovi malý pytel, který nelze nikdy naplnit. Za rok se má dostavit jako žebrák, 
předstoupit před Gwawla a požádat, aby mu pytel naplnili jídlem. Ale protože se to nepodaří, má 
ženicha poprosit, aby sám vlezl do pytle, jeho obsah sešlapal a řekl: "A teď už dost, pytli!" 

Tak se i stane a Pwyll ve správný okamžik pytel zaváže. Zatroubí na roh a do sálu se vřítí sto 
jezdců, kteří čekali v zahradě. Všichni buší do pytle a tvrdí, že v pytli je jezevec a že si teď zahrají 
novou hru na "jezevce v pytli".187 Anglicky se "jezevec" řekne badger a slovo má dvojí význam. Zna-
mená jak "jezevce", tak "sužovat, týrat, trápit, otravovat". 

(192) Nežádoucí nápadník je tedy strčen do pytle soužení a týrání a v něm tlučen jako žito tak 
dlouho, dokud neškemrá o milost. Dostane ji pod podmínkou, že se dívky zřekne a odpřisáhne, že se 
nebude mstít.188

Pwyll a Rhiannon okázale oslaví svatbu a odjedou do Pwyllova Dyvedu. Děti však stále 
nepřicházejí. Po dvou letech vazalové na krále naléhají, že si má vyhledat jinou ženu a zajistil si dědice. 
(To je další nekeltský rys pověsti. Keltská knížata se volila, moc se nedědila po otci.) Pwyll žádá lhůtu 
ještějednoho roku a Rhiannon přivede na svět vytouženého chlapce, který však hned první noci záhadně 
zmizí. Ženy, jež o rodičku pečovaly, dostanou strach, že nedávaly pozor, a tak spící matce pomažou 
ruce a ústa štěněcí krví. Na postel položí kosti a namluví jí, že v neuvěřitelné zběsilosti své dítě zabila a 
snědla. Ani v šesti jí v tom nedokázaly zabránit. 

Nato vazalové po Pwyllovi opět požadují, aby ženu zapudil. Brání se tím, že porodila dítě a tak 
podala důkaz, že jako královna. je s to přispět k plodnosti země. Avšak "jestliže učinila něco zlého, 
nechť ji stihne trest". Rhiannon musí po sedm let sedět ráno co ráno na nádvoří u patníku, k němuž se 
uvazovali koně. Každému příchozímu má říct proč a pak se mu nabídnout, že ho na zádech odnese do 
hradu. 

V Pwyllově družině byl rytíř jménem Teirnon (Teyrnon). Byl pánem pod lesy v Gwentu. Sice to 
může být místní jméno krajiny, ale taková stará jména často vypovídají o charakteru končiny: "Pod 
lesy“ znamená pomezí mezi horním a dolním světem. Teirnon vlastní skvostnou klisnu, která každý rok 
o prvomájové noci vrhne hříbě, ale on je nikdy nespatří, protože hříbě do rána beze stopy zmizí. 
Rozhodne se, že tentokrát bude hlídat, aby zloděje přistihl - a je to právě tu noc, kdy Rhiannon porodí 
syna. Klisna opět přivede na svět nezvykle velké a krásné hříbě, ale Teirnon skoro ani nemá čas, aby si 
je prohlédl. Ozve se strašlivý hluk, oknem vnikne ohromný pařát, popadne hříbě a tahá je ven. Teirnon 
přiskočí a odsekne pařát až po loket; zda je mužský, nebo ženský, pověst nepraví. Venku kdosi zařve, 
Teirnon srdnatě vyběhne ze stáje, aby zloděje pronásledoval, je však temná noc a nakonec se svého 
úmyslu vzdá. Když se vrátí, najde na prahu uzlíček: v plenkách a v hedvábném pláštíku tam leží 
novorozený chlapeček. Přinese ho ženě, která se jej s láskou ujme, protože sami děti nemají. A tak 
vychovávají malého nalezence jako vlastního syna a dají mu jméno Gwri189 (Guri) - "Zlatovlasý".190

Chlapec roste jako z vody. Když uplyne rok, je statný jako tříletý a po dvou letech jako šestiletý 
chlapec. Ve čtyřech letech se už pere s podkoními, aby směl přinést koním ze studny vodu. Pěstouni 
usoudí, že je(193) na čase, aby dostal vlastního koně, a přijíždějí pro něj hříbě, které se narodilo tutéž 
noc jako on. 

Mezitím se Teirnon dozví o Rhiannonině neštěstí a začne mu být nápadná značná podobnost 
mezi Gwriem a Pwyllem. Proto se pěstouni rozhodnou, že k němu chlapce pošlou. Když se Gwri ukáže 
na hradě, hned v něm poznají Rhiannonina a Pwyllova syna, a tím matčin trest po čtyřech letech skončí. 
S úlevou zvolá: "Nyní jsem vysvobozena od strachu a zármutku!" Tím dala synovi nového jméno; od 
této chvíle se Gwri jmenuje Pryderi - Vysvobození. Po otcově smrti se Pryderi ožení s Kigvou, 
Gwynnovou191 dcerou, a stane se králem země. Jak je to vlastně s Pwyllem, Rhiannon a Pryderim? 
Slyšeli jsme už, že Pwylla psi a "kouzlo" pána dolního světa dovedli na pomezí zásvětí. Svět "pod 
kopci" anebo "za mořem" byla oblast, která kompenzačně patřila ke světu "na zemi" (a tím k "Abredu"), 
dějišti lidských osudů. Pwyll vchází do této dimenze Jiného světa, a tím současně způsobí, že plodnost 



dolního světa může být účinná na zemi. Zvítězí nad Havganem, negativním pólem, smrtelným aspektem 
dolního světa. Havgan odstoupí vládu Arawnovi a jako následek tohoto vítězství vstupuje na scénu 
Rhiannon. Vítězství nad smrtonosným představitelem světa "pod kopci" lze chápat i jako zvládnutí 
hrozícího nebezpečí, že přílišnou fixací současného vědomí na minulost mohou ustrnout obyčeje, právo, 
náboženství a životní řád. Pokud keltskou kulturu charakterizuje přechod od matriarchátu k 
patriarchátu, můžeme v Havganovi vidět rovněž představitele mužského kolektivního stínu, který 
ztělesňuje negativnípodíl nově se rodícího mužského právního vědomí, jež například představuje 
Pwyllova družina, když požaduje mužského dědice trůnu. 

Sám Pwyll, který bojoval s Havganem, se všemožně zdráhá uposlechnout rady svých druhů a 
milovanou Rhiannon odvrhnout jen kvůli tomu, že nedokáže hned přivést na svět následníka anebo že 
syn záhadně zmizí. Vládce se dostává do konfliktu se svou zkušeností v dolním světě - s Rhiannon, 
která mu dostatečně jasně ukázala meze jeho mužských možností a s požadavky patriarchátu. Proto volí 
kompromis: Rhiannon nebude zapuzena, ale potrestána za své domnělé provinění. 

Rhiannon se na kontinentě nazývá Epona. Byla to bohyně koní. Je vždy zobrazována na 
koňském hřbetě a její kult převzali římští legionáři. Jméno Rhiannon je však na ostrovech odvozeno od 
Rigantony, "velké královny".192 Patří ke keltským bohyním plodnosti a pravděpodobně pochází z Túatha 
Dé Danannů. Můžeme ji chápat v souvislosti s Ériu a "třemi královnami", jež jako manželky ztělesňují 
tři funkce království - vládu,  (194) boj a plodnost země. Na pevnině jsou tyto tři bohyně zpodobňovány 
jako matrony, jejichž atributem je koš s polními plody anebo dítě. Rhiannon můžeme v mnohém 
považovat i za keltskou Persefonu, avšak keltské podsvětí či zásvětí není v žádném případě smutná 
země stínů, nýbrž "země blažených", země neznající stáří, žal a smrt, její obyvatele oblažuje zpěv 
Rhiannoniných ptáků, jenž mrtvé probouzí k životu a na živé snáší osvěžující spánek. 

Pwyll, který už patřil ke kmeni posledních přistěhovalců, Milesianů, v němž vládli muži, si 
zpočátku ve styku se světem ženské plodnosti nemohl počínat neobratněji. Nejdříve se musel naučit, že 
jezdkyně na bělouši se neštve jako zvěř, ale že je třeba ji oslovit a poprosit. Dále si od ní musel nechat 
líbit výtku, že možností svého mužského rozumu už nemohl použít hůř. Ve své zamilovanosti je tento 
muž obrazem své milované (animou) zpočátku natolik posedlý, že je slepý vůči vnější realitě. To se v 
pověsti projevuje tím, že ho ani nenapadne, že by mohl existovat nějaký sok, třebaže ho Rhiannon na 
Gwawla výslovně upozornila. Nazíráme-li tento příběh na subjektivní rovině, Rhiannon v případě této 
mužské zaslepenosti přejímá funkci nápomocné animy. Díky její radě je sok přelstěn a prozatím 
vyřazen ze hry. 

Pwyll a jeho choť vládli zprvu šťastně, dokud v noci 1. května nepřišlo neštěstí. Velký svátek 
Beltene, který se toho dne slavil, byl podle keltského kalendáře dnem vítězného vzestupu slunce. Lidé 
vyhazovali do vzduchu zlaté míče, soutěžili kdo dohodí výš, aby toto dění vyjádřili anebo ještě 
podpořili.193 Rhiannon té noci porodila dítě-hrdinu, v němž lze podle zlatého vlasu a současného 
narození slunečního koně rozpoznat omlazeného slunečního boha (podobně jako v irském 
Cúchulainnovi). Avšak po slunečním dítěti i slunečním koni hmátne z temnoty ruka, jež zjevně patří 
komusi z okruhu bytostí kolem odpůrce stvoření Cythrawla. Z pověsti o honu na kance Twrcha Trwytha 
vyplývá, že pařát, který sahal po dítěti a po koni, byl ženský a patřil negativní mateřské bohyni.194 Díky 
bdělosti strážce pomezí, "pána pod lesy" Teirnona, byli sice dítě a kůň odpůrci vyrváni a dosáhli 
dospělosti, ale mezitím zvítězila nereflektovaná raci onalita mužského světa a odsoudila Rhiannon, aniž 
jí dopřála sluchu; ke královnině odsouzení ovšem přispěla i ženská bázlivost v podobě zrádných služek. 
To může poukazovat na krizi ženského sebevědomí v přelomové keltské době. Ženské vědomí bylo 
zahnáno do strachu, tísně a ponížení. Když mladý sluneční princ se zlatým vlasem přehmat napravil, 
dostalo se sice Rhiannon opět starých práv královny, nikoli však rehabilitace  (195) ze strany mužského 
světa. A proto se jakoby neúmyslně stalo, že sluneční chlapec své druhé jméno získal z prvních slov, jež 
jeho matka v jeho přítomnosti vyslovila: nyní je vysvobozena od zármutku, strachu a útrap. Zářný Gwri 
Zlatovlasý nosí od této chvíle osudové jméno Pryderi (které někteří badatelé vykládají i jako útrapy) na 
znamení, že člověk nově probuzeného mužského vědomí je uvržen do rozpolcenosti a strachu - jako 



Adam, když pojedl plod ze Stromu poznání. Neboť poznal nejen dobré a zlé, nýbrž poznal Evul95 jako 
ženskou polovinu člověčenství. Tím v něm procitlo nové, teprve nyní plné vědomí a to je "zdvojené". 
Tak skončila rajská jednota, od této chvíle žije člověk "ve strachu a útrapách".196

 

Pryderiho osudy 

Ve Druhé a Třetí větvi Mabinogi se líčí další Pryderiho osudy. Z těchto příběhů se podíváme 
blíže pouze na dva obrazy. 

První vypráví o tom, jak Pryderi táhl do Irska s nejvyšším králem Britů Branem, aby pomstil 
osud jeho sestry Branwen. Stalo se jí tam podobné bezpráví jako Rhiannon ve Walesu.197

Irové v tomto boji zvítězili zradou. Z Britů uniklo jen sedm mužů a smrtelně zraněný král Brân. 
Mezi těmi sedmi, kteří se dlouhou oklikou přes záhrobí dostali zpět do vlasti, byli i Pryderi a jeden z 
Branových bratrů, který se jmenoval Manawyddan. A protože se vlády zatím zmocnil člen jedné 
vedlejší větve královského rodu (Kasswallawn), upadl Manawyddan v hlubokou sklíčenost. 

Pryderi však měl ještě panství ve Walesu, kde žila jeho matka Rhiannon, a ze staré věrnosti k 
Brânovi se rozhodl, že jeho bratra Manawyddana ožení se svou matkou. Tak se Manawyddan opět spojí 
s plodností země, již ztělesňuje Rhiannon. 

Brzy po sňatku Manawyddana a Rhiannon přijde na zemi další pohroma. Pryderi jednou sedí s 
Rhiannon na již známém kopci Arberthu a tu se na celou zemi snese hustá mlha - zatmění vědomí, které 
jak se ukáže později, bylo způsobeno kouzlem. Kouzlo vyslal jeden přítel Gwawla, týraného jako 
"jezevec v pytli", soka Pryderiho otce Pwylla. Když se mlha konečně rozplyne, nikdo v celé zemi není. 
Není tu nikdo, ani zvířata. Nato se pryderi a Manawyddan rozhodnou, že odejdou do Britanské říše a 
zkusí tam štěstí jako řemeslníci198 (tedy vytvoří si novou formu existence). Tam jsou však i jiní zruční 
řemeslníci a to, že oba cizinci vyrábějí lepší zboží, (196) vzbudí takovou závist, že se nakonec musí 
vrátit do Walesu. Ve skutečností se jednalo o soupeření magických schopností. 

Když se pak Pryderi a Rhiannon dostanou navíc do zajetí dolního světa, obstará Manawyddan 
pytel plný pšenice, pokouší se tedy přenést novou plodnost ze země Britů na své území. Celou krásně 
dozrávající úrodu mu však zničí armáda myší - proměněných obyvatel dolního světa, znovu se mstících 
za ponížení, kterého se dostalo Gwawlovi. Pouze za pomoci ještě mocnějšího kouzla se 
Manawyddanovi podaří přinutit nejvyššího čaroděje dolního světa, aby nad zemí zrušil prokletí. 
Pozemský a podzemský svět se opět střetávají na magické rovině - není to dobrý základ pro společný, 
vzájemně se obohacující život. To se ukáže v druhém příběhu, o němž se hovoří ve Čtvrté větvi 
Mabinogi. 

Pryderi opět vládne své zemi. Vlastní velkou vzácnost - stádo prasat, které jeho otec Pwyll 
dostal kdysi na znamení díků od vládce dolního světa Arawna. Na zemi tato plodná podsvětní zvířata 
tou dobou ještě nikde nebyla. 

Pryderi zradou a kouzlem o stádo přijde a v souboji s Gwydyonem, představitelem nové kvality 
vědomí, nalezne smrt. Gwydyon byl syn Dôna, keltského boha smrti. Jakýsi starý zákon života zřejmě 
vyžaduje, aby na hranici nového stupně vědomí vždy zemřel poslední zástupce starého slunečního 
vědomí, a tak musel skonat i Pryderi, syn obávané Rhiannon, jenž se kdysi jmenoval Gwri Zlatovlasý. 

 



GWYDYON, ARANRHOD 
A LLEU LLAW GYFFES 

aneb Proměna mnoha postavami199

(197) V příbězích Čtvrté větve Mabinogi se líčí několikeré zrození a proměny Lleua Llawa 
Gyffese, který patří napůl pozemské a napůl "jiné" straně skutečnosti a musí se s oběma vyrovnat. 
Všechny tyto příběhy jsou keltsky květnaté a tak do sebe propletené, že při prvním čtení lze jen těžko 
najít spojovací nit. 

Na začátku Čtvrté větve se mluví o Pryderiho smrti. Potom následuje pověst o Mathovi, bratrovi 
matky bohů Don, a opatrovatelce jeho nohou. V této pověsti porodí Aranrhod nového slunečního boha 
Lleua Llawa Gyffese, jehož otcem je bůh věd Gwydyon. 

Math je líčen lako pozemský král, jenž je zároveň bohem dolního světa, který zajišťuje bohatství 
(tedy plodnost země) a lze ho srovnávat zhruba s Plútónem. Tento Math má svou opatrovatelku nohou, 
krásnou Goewin. Žije, jedině "když položí svou nohu na štěrbinu mezi stehny panny". V této velice 
jasné symbolické řeči se vyjadřuje to, s čím jsme se setkali již mnohokrát: že totiž není myslitelná žádná 
mužská vláda, která se vždy znovu nespojí s panenskostí půdy země. Goewin může svou důležitou 
funkci vykonávat jen tak dlouho, dokud je pannou. Aplikujeme-li tento obraz na tak důležitý "počátek" 
v keltském kalendáři, na 1. května, je symbolické oplodnění panenské země, jež zaručuje požehnaný 
rok, ještě zřejmější. 

Math má dva synovce, syny své sestry Don.200 Jeden z nich, Gwydyon, odpovídá irskému 
Lugovi.201 Gwydyon je jako člověk pastevec, věštec a astronom. Jako bůh představuje vědy a světlo 
vědomí.202 Jeho bratr Gilvaethwy je zřejmě více či méně lidské dvojče boha. Každopádně tito dva bratři 
spravují říši za strýce Matha, který své místo u Goewin smí opustit jen v naléhavých válečných 
případech. 

Takový naléhavý válečný případ přivolají zmínění synovci, aby Matha odlákali od Goewin, 
protože do děvčete se zamiloval Gilvaethwy, ale (198) krásku místo bratra znásilní Gwydyon. Goewin 
už nemůže sloužit jako opatrovatelka nohou a Math se s ní ožení. Vezme si ženu, která již nemá sym-
bolickou funkci, nýbrž funkci reálné královny. Synovce však král potrestátím, že je na tři roky začaruje 
ve zvířata. Nejdříve jako jelen a laň musí přivést na svět koloucha a předat jej Mathovi, potom jako 
kanec a svině sele, nakonec jako vlk a vlčice vlčka. Teprve po tomto odčinění, jež nového "slunečního 
boha" donutilo přejít do pozemské sféry animální plodnosti, může se Math poohlédnout po nové 
opatrovatelce. Gwydyon a Gilvaethwy, kteří opět získali lidskou podobu, mu nabídnou svou sestru 
Aranrhod a Math podrobí děvče zkoušce. Aranrhodinými rodiči byli Beli a Don, smrtonosný otec a 
dobrá mateřská bohyně. Aranrhod jako bohyni měsíce symbolizuje stříbrný kruh; RANKE-GRAVES 
její jméno překládá jako "Stříbrné kolo". 

Aranrhod je rovněž bohyní ranního šírání, jitřenky a lásky. Zdá se tedy mimořádně vhodná pro 
roli panenské opatrovatelky nohou, avšak povahou "Venuše" je, že nezůstává věčně pannou. Je 
současně obé, panna i rodička, stejně jako bohyně měsíce, proměňující se ve svých fázích, a stále znovu 
panenská bohyně země, která zaručuje úrodnost půdy. 

Math si ověřuje, jestli je Aranrhod panna. Dívka musí překročit jeho kouzelnou hůlku, a tu se 
pod ní ukáže buclatý plavovlasý chlapec. Aranrhod uprchne z místnosti a na zemi leží ještě jedno dítě, 
kterého se okamžitě zmocní Gwydyon a schová je do truhly v nohou své postele. Proběhne to tak 
rychle, že nikdo nepozná, zda je to chlapec či dívka, jak dítě vůbec vypadá a zda je donošené. 

První dítě je plavý chlapec, křesťanskému křtu unikne tím, že náhle zmizí v jezeře a plave v něm 
jako ryba ve vodě. Unikne do říše nevědomí (anebo předvědomí), proto jej pojmenují Dylan, "syn vln". 

Druhé dítě Gwydyon "donosí" ve své posteli a v "truhle", druhém mateřském lůně, podobně jako 
Zeus donosil malého Dionýsa zašitého ve stehně.203 Když se pak jednoho rána ozve z truhly pláč, 
Gwydyon ji honem otevře a vytáhne z ní životaschopné, podruhé zrozené dítě. Z plenek k němu 



natahuje ruce chlapec. Gwydyon ho uzná za svého syna s Aranrhod. 
Je zvláštní, že Gwydyon vlastně znásilnil Mathovu první opatrovatelku nohou Goewin. 

Aranrhod je zřejmě pouze jiná podoba Goewin, jiná "fáze" bohyně měsíce a jitřenky. 
Dále je Aranrhod líčena jako velice zlá žena, která se rozzuří, když jí Gwydyon předvede syna, 

protože tak vyjde najevo její "hanba". Tato epizoda bude zřejmě pozdější křesťanská interpolace, neboť 
podobná (199) "morálka" neodpovídá keltskému světonázoru. Je proto možné, že hněv matky je protest 
zneuctěné, jíž bylo předčasně vyrváno dítě. 

A protože chlapec stále ještě nemá jméno, uvrhne na něj "z pomsty" kletbu (geis), "že nikdy 
nemá dostat jména, pokud je nedostane ode mne". Zní to, jako by mu matka jméno odpírala a museli ji 
přelstít, aby je dostal. U Keltů však bylo běžné, že dítě dostalo jméno až po prvních slovech, která na ně 
matka promluvila. Gwydyon na Aranrhod vyzraje. Vydávají se za ševce a jeho tovaryše a zakotví před 
jejím hradem. Aranrhod zajde za Gwydionem, aby jí vzal míru na střevíce. Vtom se na loď snese 
střízlík, chlapec po něm vystřelí, zasáhne ho šípem přesně mezi šlachy a kosti na noze a přibodne ho ke 
stěžni. Aranrhod plna obdivu zvolá: "Věru, ten plavovlasý chlapec ho obratnou rukou zasáhl!"204 Tak 
dostal jméno - od tédoby se jmenoval Lleu Llaw Gyffes, a odpovídá tak irskému bohu slunce Lugovi 
("ten s dlouhou", tedy obratně mířící "rukou"). 

Čí syn byl malý Dylan, který zmizel ve vlnách nevědomí, nevíme, každopádně je však dvojče 
slunečního boha. Možná v něm můžeme vidět noční aspekt denního slunce, které se večer noří do vln 
moře a ráno z nich opět vzchází. Možná je Dylan i dítě nějakého pominulého nebo zatím ne-
dosažitelného stupně vědomí, jež se nejprve noří do "dolního světa", zatímco mladý sluneční bůh ve 
viditelném světě ztělesňuje nově vycházející, mužštější vědomí. Jeho otec přece zastupuje světlo "věd" 
a řemeslných umění. Tehdy to znamenalo jednak více racionality, jednak i silné magické schopnosti, 
jimiž vládli především kováři. V těch dobách se mezi tím ještě jasně nerozlišovalo. 

Aranrhod se opět rozezlila a syna proklela, že nikdy nesmí nosit mužské zbraně, "dokud mu je 
nedá ona". Ale i v tom ji přelstí. Z jiných příběhů (Cúchulainn a Scáthach) ostatně víme, že zbraně a 
umění v zacházení s nimi získával hrdina z ženské ruky. Bylo tedy naprosto v pořádku, že Lleua Llawa 
Gyffese vyzbrojila matka, pouze pozdějšímu křesťanskému vědomí připadala tato představa absurdní. 
Vylíčené události bychom ovšem mohli nahlížet i z jiného úhlu a usoudit, že se tu mstil starý, do pozadí 
potlačený ženský princip, a zdráhal se vydat své dary. Teprve lstí byla uražená bohyně nakonec 
přinucena dát muži to, co mu chybělo k mužnosti. - V obou smyslech lze chápat i její třetí geis, a to, "že 
tento mladík nikdy nedostane ženu z pokolení, jež dlí na této zemi". Lleu tedy mohl mít jedině nějakou 
"nepozemskou" ženu, možná ze světa duchů dávných časů anebo z nějaké jiné látky. Tuto ženu pro 
mladého Lleua Llawa vyčarují dva muži, Math (Pluto) a Gwydyon, kouzelník a "vědec". Z květů dubu, 
kručinky, (200) sedmikrásek a lilií vznikne květinová dívka mužských snů - Blodeuwedd. Toto jméno 
má dvojí význam: blodeu jsou květiny, blodeuwedd znamená sovu.205 Krásku od počátku charakterizují 
kontroverzní složky její osobnosti. 

Zprvu žije pár šťastně pospolu a všemi milován. Avšak jednoho dne mladý manžel odjede na 
návštěvu ke svému dědovi Mathovi a na hradě požádá o nocleh jakýsi lovec. On a hradní paní se do 
sebe zamilují a společně přemýšlejí, jak by se Lleua Llawa zbavili. Není to snadné, ale když se Lleu 
Llaw vrátí, Blodeuwedd předstírá starostlivost a vyzví, jak je možno ho připravit o život. Lleu Llaw se 
jí svěří: "Nemohu být zabit uvnitř domu, ani mimo dům, na koni, ani když stojím na nohou." Lleu Llaw 
byl tedy nenapadnutelný nejen v lidském přístřeší, ale i venku, jestliže stál oběma nohama na Matce 
Zemi anebo když seděl na svém koni, který se řídí pudem. (I řecký obr Antaios byl přemožen teprve 
tehdy, když se ho Héraklovi podařilo odtrhnout od Matky Země, která mu dávala sílu.) 

Kam až sahala moc mateřského požehnání, byl Lleu nezranitelný, ale požehnání nebylo úplné. 
Získal jméno i mužské zbraně, ale chybělo mu ještě požehnání sňatku. Muž, jehož manželství 
neobsahovalo něco ze symbolického spojení s rodnou půdou, byl v životě k ničemu, a to nejen podle 
keltských zvyků. Příslovečně "zlá tchyně" dodnes dokazuje, jak je nutné, aby matka schválila synovi 
ženu. Aranrhod svého syna zapudila, a proto nemohla být jeho ženou žádná z pozemských žen po vzoru 



"Velké Matky", jak bylo tehdy samozřejmé, nýbrž jednalo se o animu mužské fantazie. Lleu, jak 
bychom to mohli interpretovat na dnešním stupni vědomí, nekriticky převzal obraz ideální ženy svých 
otců, protože mu chyběl vztah k fyzické matce. Projevem raného zapuzení vlastního dítěte mohl být do-
mnělý předčasný porod. Chlapec vyrostl jako "dítě ze zkumavky“ v otcovské "truhle". Takový 
"homunculus" je ryzí duchový človíček, který ještěnení schopen života ve vnější skutečnosti. Otec 
Gwydyon a prastrýc (nebo dědeček) Math se snažili, seč mohli, aby chlapci a později mladému muži 
dali ženskou péči a teplo, které potřeboval. Ale protože "květinová dívka" byla příliš nezemská, a tudíž 
příliš éterická, původní nedostatek se nikdy nepodařilo plně kompenzovat. 

To jsou úvahy dnešní vývojové psychologie, jež se hodí na dnešní skutečné děti. Zároveň si však 
musíme uvědomit, že mýtus líčí kolektivní duševní dění: pozvolnou inkarnaci nového lidského vědomí, 
jež je ohroženo a musí bojovat o své právo na život. 

Lleu Llaw, mladý sluneční bůh v lidské podobě, tedy prozradí tajemství, jak může být zabit: 
oštěpem, který jeden muž vyřezával po celý rok, (201) ale směl na něm pracovat, jen "když se přinášejí 
v neděli oběti". Musí tedy prosazovat staré pohanské, předkřesťanské tradice proti křesťanským 
zvykum. Třetí podmínka zní: "Když někdo připraví koupel u řeky, dá nad kotel střechu a přivede kozla 
a postaví jej vedle kotle, a já dám jednu nohu na kozlův hřbet, druhou na okraj kotle, a zasáhne mě 
někdo v tomto okamžiku, pak musím zemřít." 

Líčená pozice vypadá na první pohled absurdně, ale žena ho prosí, aby jí podmínky své 
zranitelnosti také předvedl. Střecha nad kotlem naznačuje dum, a přesto není dum, kotel je ženská 
mateřská nádoba. Lleu si stoupne do teplé vody, v níž dodnes každý člověk cítí slastné uvolnění, jaké 
zřejmě cítil v plodové vodě v matčině lůně. Potom opět z lázně vystoupí, dájednu nohu na okraj kotle a 
zustává tak ještě ve styku s mateřským elementem, aniž se přímo dotýká země, na níž by stál pevně. 
Druhou nohu položí na představitele primitivní mužské pudovosti, kozla. Tato pozice rozhodně není 
stabilní a v ní je Lleu zranitelný. Nestojí bezpečně ani na své ženské, ani na své mužské základně. 
Zatímco to vše manželce předvádí, sok po něm vrhne umně vyřezaný a navíc otrávený oštěp. Oštěp 
zasáhne Lleua do boku a zustane v něm vězet. Zasažený se změní v orla. Strašlivě vykřikne a od té doby 
ho nikdo nespatří. 

Když právoplatný vládce země zmizí, sok se chopí vlády, jež mu přísluší spojením s paní země. 
Gwydyon však nenechá syna na holičkách. Lleu není synem matky, nýbrž synem otce, jenž se stará o 
své dítě, stejně jako Lug o Cúchulainna. Začne Lleua hledat a na hranicích své země potká jednoho 
vazala, který má ve stádu prasat podivnou svini. Každé ráno, když se otevře ohrada, uteče. "Utíká pryč a 
nikdo neví, kde pak je." Jako by ji "pohltila země". 

Gwydyon se rozhodne, že ji bude sledovat. Svině se zastaví u řeky pod velkým dubem a začne 
se pást. Když se Gwydyon podívá pozorněji, zjistí, že žere rozkládající se maso. Odpadává z orla, který 
se občas otřese ve větvoví stromu. Gwydyon tuší, že ten orel je Lleu. Zazpívá čarovné verše, pták 
pomalu slétne a nakonec usedne otci na koleno. Gwydyon se orla dotkne kouzelnou hulkou a navrátí mu 
lidskou podobu. Lleu je jen kost a kuže, skoro na umření. Dobří lékaři ho ale do roka postaví na nohy. 
Pak vyzve soka na souboj. Mužně se s ním střetne a probodne ho oštěpem na stejném místě, na němž 
byl sám zraněn. Blodeuwedd se však za trest proměnív sovu - květinová dívka žije dál ve svém stínu. 

Vraťme se k obrazum posledních scén příběhu. Lleu Llaw právě vystoupil z lázně v mateřské 
nádobě, tedy vynořil se ze světa ženství, a zastihli (202) jsme ho ve vratké poloze s jednou nohou na 
kraji kotle, s druhou na představiteli ještě nekultivovaného mužství. Stál na hranici, v mezní situaci 
uvědomování. Byl ještě nejistý, a tudíž zranitelný. Mateřský živel ho už nenesl. Jeho údajná manželka 
byla éterické "květinové děvče", jež se zemitou královnou z dávných časů nemělo už nic společného. 
Nebyla dostatečně odolná a bez váhání mužství zradila. Proto Lleu musel projít další proměnou, než byl 
schopen stát se vládcem ve smyslu nového mužského vědomí. 

Proměna v orla je nasnadě, neboť orel je od pradávna známý sluneční pták, který často 
symbolizuje samo slunce. Navíc má Lleu mezi předky matku bohů Don v orlí podobě. Představuje 
generaci bohů před Lleuem, kteří se v Irsku jmenovali Túatha Dé Danannové. Dalo by se tedy 



předpokládat, že svou proměnou musí přijmout podobu této ženské kultury dávných časů, orel je však 
nemocen a blízek smrti.206

Že se Lleu nachází již v jiné dimenzi bytí, je zřejmé z příběhu o svini. Už jsme se zmínili, že 
vepře daroval Pryderimu vladař dolního světa, to znamená, že v keltském prostředí i ona patří zásvětí. O 
svini je řečeno: "jako by ji země pohltila". Zmizela v neviditelnu. Když ji Gwydyon najde, nachází se, 
tak můžeme předpokládat, na hraniční řece Jiného světa, kde umírající světový orel sedí ve (světovém) 
dubu. Svině lačně žere maso, jež odpadává z orlovy rány. Svině (prase) tedy není jen zvíře Jiného světa, 
ale i symbol animální, mateřské plodnosti. Lačně hltá odehnívající maso z orlovy rány, což opět 
poukazuje na rity dávných kultur, jež popisuje Adolf Jensen. Ten mimo jiné píše o peruánském kmeni 
Čudi, kteří ještě i po christianizaci na den svatého Antonína prováděl obřad, pocházející zjevně z 
dřívějších časů: Muži ozbrojení obušky se rozdělili na dvě skupiny a pustili se do sebe. Jakmile jeden z 
nich padl s rozbitou hlavou, bylo dosaženo cíle. Ženy se na krvácejícího vrhly, sbíraly krev a pečlivě ji 
nožem z mrtvého oškrabávaly. Uschovávaly ji, protože lidská krev se zahrabávala na polích a zabez-
pečovala úrodu. Krev lidí nebo obětních zvířat a jejich pozůstatky sloužily k symbolickému 
oplodňování polí. 

Text naší později zaznamenané pověsti líčí událost tak, jako by mladý sluneční bůh Lleu Llaw 
Gyffes byl zákeřně zabit. Po všem, co víme o ritech starověkých kultur, mohlo by se klidně jednat o 
starý obětní zvyk, neboť Lleu v bezstarostné důvěře své ženě sám ukáže, jak jej lze zabít - to nasvědčuje 
tomu, že je s obětí srozuměn. Na hranici mezi oběma světy maso a krev raněného padá na zem. 
Domněnka, že se takto opět usmíří uražený mateřský živel, je nasnadě. 

Aranrhod je jako bohyně měsíce a jitřenky původně pozitivní, život (203) podporující postava. A 
protože jako taková už není chována v úctě, ukáže se její negativní aspekt jako hltající svině. S masem 
Lleua Llawa zhltá to, co přišlo na zemi jako nové sluneční vědomí, ale pro nedostatečné spojení s 
pozemskou mateřskou tradicí není dosud plně schopno života ("dobří lékaři" v pověsti dávají proměně 
racionálně přijatelné vysvětlení). Vlastním "porodním dědkem" je podruhé otcovský Gwydyon. Lleu 
Llaw potřeboval trojí zrození, aby se stal schopným života na zemi. 

Ve zpětném pohledu vidíme pohrdání hodnotou ženství a mateřství.207 Tato neúcta konstelovala 
"negativní matku". Mužský svět hledá nějakou náhražku, ale "květinová dívka" jejich fantazie je falešná 
anima, která neobstojí. Musí dojít k oběti a zradě. Hltající svině sežere oběť (maso a krev). Průchod 
matkou Smrti umožní novou formu existence. 

 



POVĚST O KULHWCHOVI A OLWEN A HON NA KANCE TWRCHA TRWYTHA208 

aneb O integraci starého vědomí do nového 

(204) Ve velšské tradici je pověst o honu na klenoty Twrcha Trwytha jediným mýtem, v němž 
vystupuje slavný král Artuš, o jehož původ a okruh působnosti se sváří britské ostrovy a Bretaň. 
Heinrich Zimmer je toho názoru, že artušovská legenda přišla kolem roku 1070 z Británie do Walesu, 
kde příběhy Artušova Kulatého stolu byly předtím neznámy, jádro mýtu však sahá mnohem hlouběji do 
minulosti. 

Podle Rollestona musíme rozlišovat dvě postavy, jež později splynuly v jednu. Je to historický 
Artuš 5. století, který se postavil do čela odporu proti Sasům. Už roku 600 po Kr. ho opěvoval bard 
Aneurin a kolem roku 900 ho mnich Nennius (z Bangoru) nazývá dux bellorum, vojevůdcem. Tato 
historická postava později splynula s keltským bohem Artaiusem. Ve velšské artušovské pověsti o 
Kulhwchovi a Olwen se patrně jedná o tohoto dávného, zapomenutého boha (který je v Irsku 
neznámý).209

Pověst líčí, jak se Kulhwch uchází o dceru obra Yspaddadena Olwen a o podmínkách, jež si 
starý "arciobr" klade. 

Na počátku se mluví o Kilyddovi, "dobrém náčelníku" nebo "hodném člověku", který je mužem 
Goleuddydd, "světla dne" - ženského slunečního božstva. Když Goleuddydd otěhotní, zešílí a vyhýbá se 
lidským příbytkům. Avšak jakmile se přiblíží čas slehnutí, zorientuje se znovu a vystoupí do hor k 
místu, kde jakýsi pasák pase prasata. Goleuddydd se pohledu na zvířata tak zděsí, že náhle pocítí 
porodní bolesti a porodí syna v prasečím pelechu. Proto je dítě pojmenováno Kulhwch (hwch znamená 
"prase", kil je "výběh", "pelech").210 Chlapec má vznešený původ, je to Artušův bratranec. Podle 
tehdejšího zvyku předají kojence chůvě. Goleuddydd však onemocní a na smrtelném loži muže prosí: 
"Jestliže se znovu oženíš, dbej na to, abys tím našemu synu nepřivodil neštěstí. Ožeň se teprve tehdy, až 
na mém hrobě vyroste trnitý keř se dvěma ratolestmi." Současně však jednomu "učiteli" (bardovi) 
nakáže, že má dát její hrob každé ráno vyplít, aby na něm nic nerostlo. (205) 

Nejprve si všimněme, že stará sluneční bohyně se pomátla, když cítila, že v ní roste nový život. 
Z tratila orientaci a bloudila, zjevně už neměla v té době sdostatek zaručeno bytí na zemi - je to doba, 
kdy se zle nakládalo s Rhiannon, protože zmizel Pryderi. Život potomstva nebyl již zajištěn. Když 
Goleuddydd cítila, že se blíží její hodina, vrátila se jí stará pudová jistota. Odebrala se na místo, kde se 
pasou zvířata, jejichž plodnost má vztah s podsvětím. Tam, v prasečím pelechu či výběhu, přišlo dítě 
okamžitě do styku s animální ženskou plodností země. Jakmile mělo dítě zajištěno aspoň základní 
bezpečí, matka zemřela. 

Pokud je známo, Keltové nikdy nevysazovali na památku zesnulých stromy nebo keře, jak to 
dělali Germáni, spíše pokládali kámen. Dodnes je na irských hřbitovech zvykem, že se hrob pečlivě 
zbavuje veškerého "plevele"; kolem roste tráva. Tráva, vřes, kručinka a jiné trnité keře zarůstají hroby, 
o něž se již nikdo nestará. Dokud žije generace, jež zesnulé znala a vzpomíná na ně, pokrývá hroby 
hrubý štěrk, pokud možno křemen. Když hrob "zaroste travou", vzpomínka vyhasla a teprve pak může 
vyrůst nový život v podobě rostlin. Tím si můžeme vysvětlit, proč se měl královnin hrob denně plít. 
Může to znamenat dvojí: Dokud na mě myslíš, nevezmeš si jinou; pro syna, který byl ještě malý, by 
macecha znamenala "urážku". Ale jestliže na hrobě vyroste "trnitý keř se dvěma výhonky", pak přišel 
čas, uvolnilo se místo pro druhou ženu. 

Když od Goleuddyddiny smrti a narození dítěte uběhne sedm let, jde se Kilydd podívat na hrob a 
najde na něm trnitý keř se dvěma výhonky. Zeptá se družiny, zda by někdo nevědělo vhodné ženě. Ta se 
rychle najde, bohužel je provdána za krále Dogeda. To však nikoho netrápí - spojenými silami 
nepohodlného krále zabijí. "Nápadník" se ujme jeho majetku, a tím i ženy a dcery. Obě ženy zůstávají v 
pověsti anonymní, žena se stala mužovým soukromým "vlastnictvím", což je zásadní změna oproti 
starým keltským zvykům. Kulhwchova skutečná matka přináležela ještě ke staré tradici. Postavení nové 
královny poukazuje na změněné, ryze mužsky orientované právní vědomí. 



Otec syna před macechou nejdříve skrývá. Ale když se po něm ptá, hned jí chlapce představí - a 
ji nenapadne nic jiného, než mu rovnou nabídnout svou dceru za ženu. Potají se tedy pokouší 
restaurovat starý řád. 

Kulhwch upadne do rozpaků a vymluví se, že je na ženitbu ještě příliš mlád. Uražená macecha 
však na něj uvalí zákaz (geis): nikdy se nesmí dotknout ženy, dokud nezíská Olwen, dceru arciobra 
Yspaddadena. Doufá, že ho tímto úkolem posílá na jistou smrt, neboť z námluv o Olwen se ještě žádný 
nápadník nevrátil živ. (206) Nyní se však stane něco zvláštního: stydlivý Kulhwch, který právě pro-
hlásil, že je na ženitbu příliš mlád, zrudne až za ušima, třebaže Olwen nikdy neviděl. "Zlá" macecha 
zřejmě v chlapci vyvolala obraz, který v něm ležel hluboko skryt a který, to bude zřejmé později, nějak 
souvisí s jeho matkou Goleuddydd. Kilydd si toho všimne, a když se zeptá, Kulhwch se mu svěří se 
svou touhou. Otec si hned ví rady. Řekne mu: "Artuš je tvůj příbuzný. Jdi za ním, dej se ostříhat a 
vypros si děvče od něj." Skvostně syna vystrojí. Když Kulhwch vyráží, má purpurový plášť, na každém 
rohu visí zlaté jablko, z nichž každé má cenu sta krav, zbylá výstroj stála více než tři sta krav. Měnovou 
jednotkou byla tedy ještě mateřská kráva! 

Mladík na šedé klisně a v doprovodu hbitých chrtů hrdě vyrazí do třeskuté zimy. Minul právě 
zimní slunovrat a podle křesťanského kalendáře je 1. ledna. Vrátný u brány Artušova dvora nechce 
Kulhwcha nejdřív vpustit se zdůvodněním: "Nůž tkví v mase, nápoj zůstává v rohu, a proto vládne 
velký zmatek v Artušově síni... Kromě krále nebo řemeslníka, jenž s sebou přináší svou zručnost, nesmí 
nikdo dovnitř." K umění řemeslníka nepatři1a tehdy jen zručnost a vynalézavost, ale i magie. 
"Řemeslníci" vytvářeli "nový svět". 

Situace stagnace je dobře známa i z jedné irské pověsti. V ní se líčí příchod mladého slunečního 
boha Luga ke hradu představitele starého, ochořelého slunečního boha Nuady se stříbrnou rukou. I tam 
panoval zmatek a radili se, jak se vypořádat s mocnostmi temnoty (Fomořany). Teprve když se Lug 
prohlásil za řemeslníka nad řemeslníky, byl vpuštěn a rázem se stal zachráncem v nouzi. Nastoupil 
vládu jako nové sluneční vědomí. 

Při Kulhwchově příjezdu rovněž vše vázlo a nikdo neměl chuť jíst ani pít. Sluneční svit byl 
daleko, neviděli před sebou žádný kloudný úkol, byli v depresi dlouhých nocí, v nichž ještě nelze 
vnímat jen váhavě přibývající sluneční svit. Kulhwch však neumí žádné řemeslo. Přiřítí se sice jako 
mladý sluneční bůh, ale nemůže nabídnout nic než výhružky. Prohlásí: Jestliže mě okamžitě nepustíte 
dovnitř, pak" před touto branou vydám tři výkřiky", jež bude slyšet po celé zemi a jež povedou k 
okamžité neplodnosti všech žen! Jeho slova vyhrožují zimní smrtelnou ztuhlostí a to zapůsobí. Vrátný 
se chvatně odebere do síně a líčí mladíka s nesmírným obdivem: "Nikdy jsem nepotkal takového, jenž 
by se dal srovnávat s tím, kdo stojí teď před branou." Dostane rozkaz, aby cizince bez váhání vpustil. 

Kulhwch vjede do královské síně. Jen krátce pozdraví krále Artuše a odmítne veškeré nabídky 
pohostinství. Bez okolků vyjádří své přání: "Chci, (207) abys mi prokázal svou přízeň a bezpodmínečně 
mi splnil jednu prosbu..." - pokud ne, "pak tě prokleji do všech větrů!" Mladík se chová jako neote-
sanec, ale Artuš na to kupodivu přistoupí. Slíbí Kulhwchovi, že mu přánísplní, pokud se ovšem netýká 
jeho osobního majetku nebo jeho choti Guiniver (Gwenhwyvar) a pokud je vůbec v mezích jeho 
možností. Nato se mladík krátce a jasně vysloví: "Chci, abys požehnal mému temeni." To znamenalo 
postřižiny. Artuš vezme zlatý hřeben a nůžky se stříbrným držadlem, ostříhá Kulhwchovi vlasy a říká: 
"Cítím ve svém srdci k tobě lásku. Kdo jsi?" Když se ukáže, že jsou příbuzní, Artuš ještě jednou potvrdí 
svůj slib: "Řekni nyní svá přání, pokusím se je splnit." 

Postřižiny byl iniciační ritus, jímž se mladík přijímal mezi dospělé muže. Ten, kdo je provedl, 
byl pro adepta něčím jako kmotrem. Vysvětlil mladíkovi zvyky dospělých a kmene, a tím mu pomáhal 
do života. Pro chlapce znamenalo ostříhání oběť, částečnou smrt. Z jiných mýtů (například o 
Cúchulainnovi) víme, že byla veliká pohana, když někdo muži odsekl mečem vlasy proti jeho vůli. K 
řeckému obětními ritu patřilo, že poráženému zvířeti se nejdříve ostříhaly chlupy na čele na znamení 
toho, že bude obětováno bohu. Když tedy Kulhwch poprosil krále Artuše o postřižiny znamená to, že 
krále uznal jako člověka, který mu má dát do budoucna pravidla pro život a usměrnit jeho život. 



Artuš sice v počátku pověsti představoval ještě staré keltství, ale později symbolizuje ideály 
nové, mužské kultury na přechodu ke středověkému rytířství. Pro rytíře Kulatého stolu bylo 
nemyslitelné, aby se choval jako Kulhwchův otec, když se "ucházel" o druhou ženu. Právo silnějšího, 
onen primitivní stupeň mužské vlády, už na Artušově dvoře neplatilo. Ženy byly chráněny, a když 
protivník, poražený v čestném boji, poprosil o milost, byl ušetřen a se ctí propuštěn. Časy lovu lebek 
skončily. 

Třebaže se Kulhwch při příjezdu choval ještě velice neotesaně, král zřejmě tušil, že tento mladík 
by mohl uvést v pohyb něco, co tou dobou stagnovalo. Kulhwch svou žádostí o ostříhání vlasů dal na 
srozuměnou, že souhlasí s novými měřítky artušovské kultury, a vkládali v něj proto naději. 

Podle starých keltských mravů byla prosba o poskytnutí přízně bezpodmínečně závazná. Když 
Kulhwch vyslovil přání: "Žádám od tebe za ženu Olwen, dceru arciobra Yspaddadena", nezbývalo 
Artušovi nic jiného, než aby se přání pokusil splnit. Nebylo to však nic snadného, neboťnikdo o žádné 
Olwen a nějakém obrovi nevěděl. Artuš proto vyšle zvědy, a ti po celý rok neúspěšně pátrají. Když se 
vrátí s prázdnou, mladému (208) neurvalci dojde trpělivost a rozhořčeně na Artuše spustí: "Každému 
bylo splněno, co si přál, ale mně se stále nedostává toho, po čem toužím. Odcházím a s sebou beru tvou 
čest." 

Chce se nám ptát: Proč se tento náročný mladý muž nevydá hledat sám? Nahlížíme-li příběh na 
objektivní rovině, pak je tato otázka oprávněná. Ale už John Layard navrhoval, abychom všechny 
postavy příběhu nazírali na rovině subjektivní, tedy jako podstatné součásti hrdiny.211  Potom hrdina 
sám představuje "ego", Artuš ještě kolektivní část bytostného Já (Selbst) a jeho velká družina veškeré 
nutné pomocné funkce. Vědomá instance je tedy rozhořčená, protože se nic nehýbe. Stejně jako předtím 
se zdá, že "nůž tkví v mase", dosud nedošlo k podnětu hledat nové, ještě neznámé hodnoty. 

Nejdřív vstupují na scénu pomocné funkce, v jejichž čele stojí hofmistr Kei, který je zde na 
rozdíl od pozdější pověsti líčen jako muž s velkou výdrží. Dokázal po devět dnů a nocí zadržovat pod 
vodou dech a stejně tak dlouho vydržel bez spánku. Byl tedy někdo, kdo dokázal nevědomému světu 
(pod vodou) a tmě noci klást svým bdělým vědomím nezvykle silný odpor. Brzy přibudou čtyři další. Z 
nich jeden uměl obzvláště rychle běhat; další (Gwrhyr) znal všechny řeči; k tomu se přidal ještě jeden 
dobrý běžec Bedwyr a nakonec muž jménem Menw, "duchaplný", "tušící smysl", "inteligentní“212 který 
měl nadání čarovat, takže všichni jeho druzi byli pro nepřátele neviditelní, sami však viděli všechno. S 
Kulhwchem jich bylo podobně jako v pohádce bratří Grimmů "šest smělců, kteří přemohou svět". "Já" v 
tomto okamžiku samo převzalo odpovědnost za své štěstí, což by se bez Kulhwchova předcházejícího 
hněvu pravděpodobně ještě dlouho nestalo. 

Šestice se vydá na cestu a kupodivu brzy objeví hrad, "nejkrásnější ze všech hradů světa", ale 
zpočátku se zdá, že je to jen vzdušný zámek jako všechno z "Jiného světa". Jedou k němu dva dny a 
nepřiblíží se ani o kousek. Konečně třetího dne spatří velké stádo ovcí s pastýřem. Ovčák je obrovský a 
u sebe má hrůzo strašnou dogu "větší než devítiletá klisna". Pastýř se jmenuje Kustenhin a je to bratr 
obra Yspaddadena, s nímž se nepohodlo majetek. Kustenhin se netěší dobré pověsti, neboť ohnivým 
dechem zabíjí každého člověka, s nímž se setká. Menwvšak obra i se psem 

očaruje. Kei k němu přistoupí s tlumočníkem Gwrhyrem a promluví s ním. To je nový přístup k 
nepříteli. Dají se s ním do řeči, dozvědí se jeho jméno, jaký je jeho vztah k bratru a že žije v nešťastném 
manželství s ženou, jež zůstává v anonymitě. "Krom mé ženy mě žádná rána nebolí,1I (209) tvrdí. 
Zřejmě je poněkud pod pantoflem, protože když mu Kulhwch věnuje zlatý prsten, hned ho odevzdá 
ženě a tvrdí jí, že prsten sňal mrtvole, kterou vyplavilo moře. Ale žena mu nevěří a chce mrtvolu vidět. 
Tak se dozví Kulhwchovo jméno a požadavky. Ukáže se, že je to sestra jeho matky Goleuddydd. Sice 
se raduje, že vidí synovce, ale zároveň ji to trápí, protože z námluv o Olwen ještě nikdo nevyvázl živ. 

Dobrou představu o tom, jak obrovská může být "obří srdečnost", nám dává pasáž, kde obryně 
chce na uvítanou Keie obejmout. Kei jí však prozřetelně zapříčí mezi rukama velké poleno a obryně je 
stiskne tak mocně, až se podobá otepi zkrouceného dřeva. Tato žena je tedy sestra Kulhwchovy matky, 
jež byla zvána "světlem dne". "Sesterským" aspektem Goleuddydd bylo zjevně poněkud násilně lpící 



mateřství! K tomu měla obryněostatně i důvod, neboť se dozvídáme, že Yspaddaden jí zabil už 
třiadvacet dětí. Dvacátého čtvrtého syna proto ukrývá ve velké dřevěné bedně 

u krbu. Syn se jmenuje Goreu, má zlaté kudrnaté vlasy a smí z truhly jen občas, když mu to 
matka dovolí. S Kulhwchovým příchodem se však v životě tohoto dosud neostříhaného chlapce něco 
změní. Podřídí se Keiovi a později se jmenuje "nejlepší mezi všemi muži". Tím se vymaní z matčiny 
ochrany. 

Kustenhinova žena má o synovce velké obavy a snažně ho prosí, aby od 
námluv u Yspaddadena upustil, ale nakonec - díky výmluvnosti celé šestice - pošlou pro obrovu 

dceru. olwen se dostaví "oděná v ohnivě rudé košili. Na krku má zlatý kruh zdobený drahokamy". Tento 
"kruh" je keltskýtorques, který svědčí o dosud platné ženské nadvládě a o božských vlastnostech jeho 
majitelky.213 Olweniny vlasy "jsou žlutější než květ kručinky, pleť bělejší než mořská pěna, tváře 
červenější než liščí srst", a každý, kdo na ni pohlédne, se do ní hned beznadějně zamiluje. Kamkoli 
vkročí, rozkvetou ihned čtyři b{lé jetele, a proto se také jmenuje Olwen, což znamenátolik co "bílá 
stopa". 

"Bílou stopu" můžeme interpretovat jako "měsíc" nebo "měsíční dívku".214 Krom toho jako 
"bílá žena" je představitelkou Jiného světa, podobně jako jezdkyně na bělouši Rhiannon anebo choť 
krále Artuše Gwenhwyvar (nebo Guiniver, Gwenhyfer), jejíž jméno znamená "bílý duch".215 

Olwen je tak okouzlující, že se do ní musí každý muž okamžitě zamilovat - byla to tedy varianta 
zprvu neosobní, archetypální bohyně lásky Rhiannon. Její božství je zdůrazněno torquesem, příslušnost 
k "Jinému světu" "bílou stopou", jež jí rozkvétá pod nohama. Jetelová stopa navíc (210) svědčí o bohyni 
jara a plodnosti.216 Všechny tYto vlastnosti souvisejí s měsícem a jeho vlivem na životní děje. 
Olwenina "jinosvětskost" zároveňjasně naznačuje, že nepatří do vnější, nýbrž do vnitřní skutečnosti. 
Proto se skvěle hodí za vzor mužské animy. 

Kulhwchjírovnou vyzná lásku a prosí ji: "Pojďsemnou", ale Olwenmu řekne, že to nejde jen tak: 
"Slíbila jsem otci, že neodejdu bez jeho vědomí. Jeho život totiž skončí dnem mého sňatku. "w Poradí 
mu však, aby přesto zašel za Yspaddadenem a požádalo její ruku a na veškeré nemožné podmínky, 
které mu bude klást, odpovídal jen: "To je pro mě snadné." A poučuje ho: "Když mu nic neslíbíš, 
nedostaneš mě, a budeš ještě rád, kdyžunikneš živ." 

S touto radou se Kulhwch vydá za arciobrem Yspaddadenem. Do hradu vniknou tak, že vrátné u 
devíti bran i s jejich devíti dogami zabijí tak rychle, že nevydají ani hlásku. Potom neohlášeni vstoupí 
do síně hradního pána, velice krátce jej pozdraví a rovnou požádají o jeho dceru. Vpadnou mu do domu 
doslova i s dveřmi. Obrovi musí sluhové nejdřív pracně zved 

nout víčka vidlicemi (jako irskému Balorovi), aby na zetě viděl. Odpověďvšak odloží na 
následující den. Ale když nevítaní hosté odcházejí, vrhne po nich jedním ze svých kamenných oštěpii. 
Rychlý Bedwyr zbraň zachytí, vrhne ji nazpět a zasáhne obra do čéšky. Provázejí je kletby na 
"zatraceného zetě". 

Druhého dne arciobr prohlásí, že se nejdříve musí poradit s Olweninými "čtyřmi babičkami" a 
ještě "čtyřmi prababičkami". 'JYto "Velké Matky" mají zřejmě v obrově říši velké slovo, což opět 
poukazuje na dobu matriarchátu, a k této době - anebo ještě dřívější - patří i kamenné oštěpy, 
kterénetvor hází po lidech podobně jako Kyklop. Tentokrát oštěp zachytíMenw, který má dar 
neviditelnosti. Vrácený oštěp zasáhne obra do hrudi  

ale ani teď nezemře, pouze proklíná lidi. Při třetí návštěvě si budoucítchán přeje podívat se na 
zetě pozorněji, a dokonce se s ním dá do hovoru. Sednou si proti sobě, tváří v tvář. Obr chce člověka 
poznat - a mladý hrdina snad tuší, že v obru má před sebou součást svého, ještě archaicky nedi-
ferencovaného mužstvÍ. 

Yspaddaden nyní klade podmínky, za jakých je ochoten vydat svou dceru, a tím i svůj život. Má 
pro Kulhwcha čtyřicet úkolů a u každého úkolu dodává: "Tohle se ti nepodaří", ale Kulhwch bez 
rozpaků odpovídá: "To je pro mě snadné, i když to považuješ za nemožné." 

Kulhwch v setkání s obrovou dcerou už našel praobraz své animy, jejíž radě slepě důvěřuje a 



která mu dává odvahu k setkání s obrem. Olwen jako (211) bohyně měsíce představovala noční 
protějšek Kulhwchovy sluneční matky Goleuddydd. Protože ho matka po porodu hned svěřila bahnu 
prasečího pelechu, tedy ochraňující dutině v zemi, získal tímto "druhým zrozením" nezlomné, zatím 
ještě nereflektované sebevědomí. Krom toho tu vedle spolehlivé matky a nově objevené animy byl ještě 
král Artuš, který mu jako kmotr slíbil, že mu opatří vytouženou reálnou nevěstu - jíž Olwen také je. Při 
setkání malého člověka s obrem dávných časů je ve všech mýtech a pohádkách důležitou pomůckou, 
ne-li jedinou zbraní, lest, jež může napomoci k vítězství. I této možnosti Kulhwch využije svým na 
první pohled chvastounským prohlášením, že pro něj bude "snadné" zvládnout úkoly, jež se zdají 
nemožné. Díky všem těmto pomocím mohl Kulhwch klidně přistoupit na obrovy "nemožné" podmínky. 

Podmínky představovaly svým obsahem a počtem "nekonečné" množství těžko splnitelných 
úkolů. Každý měl dokazovat nemožnost toho následujícího. Ve středu všech požadavků však stálo 
získání klenotů, kteréjistý kanec nosí mezi ušima. Časem se z jednoho kance stali dva, ti však svou 
podstatou nakonec opět splývají v jednoho. První kanec se jmenoval Ysgithyrwynn pennbeidd, 
"arcikanec". Tomu měli zaživa vytrhnout tesák. Obr se s ním chtěl "oholit". Layard se domnívá, že se 
jednalo vlastně o jednorožce. O existenci tohoto bájného zvířete se až do 17. století nepochybovalo; 
písař, který pověst zapsal, musel tyto příběhy znát. Toto zvíře, jež se považovalo za nezkrotné, bylo 
známo už ve staré Číně od roku 2697 před Kr. a od té doby se vyskytuje v indických a jiných mýtech. 
Jednorožec nebyl proslulý jen léčivou silou svého rohu nebo rubínem, který se měl pod rohem skrývat, 
ale i svými vlastnostmi. Pro jeho sílu a divokost jej nebylo možno ulovit, a stal se tudíž symbolem 
pozitivní i negativní nepokořitelné síly.2l8 

Můžeme tedy předpokládat, že obraz "arcikance" naší pověsti se smísil s představami o 
jednorožci. V naší souvislosti je důležité, že z klu nebo tesáku divokého zvířete se měl zhotovit nástroj, 
který by sloužil k úpravě vlasů či vousů a který měl tedy" upravit" mužství tendujícfk neuspořádané 
pocuchanosti a uvést je do přijatelného tvaru, ať už oškrábáním nebo učesáním.2l9 

Druhý kanec se jmenoval Twrch Trwyth. Twrch znamená "kanecll, Trwyth je "králll. Je to 
královský kanec. Mnich, který pověst zapsal, připojil vysvětlení, že se jedná o bývalého krále, který byl 
za své zlé skutky proměněn ve zVÍře.220 I tento kanec je tedy, podobně jako obr, představitelem ne-
diferencovaného násilného mužství. Při honu na královského kance nejde 

(212) o to ho zabít, nýbrž získat klenoty, jež "má mezi ušima", tedy hřeben a nůžky. Kanec má 
mezi ušima štětiny, jimž se v myslivecké řeči říká "hřeben".221 Ten, kdo pověst zaznamenal, si pod tím 
zjevně představoval skutečný hřeben, k němuž musely přibýt ještě nůžky nebo nůž, aby se daly vlasy 
ostříhat. Zřejmě se zde spletlo dvojí: jednak arcikancův hřebenovitý nebo nožovitý nástroj, jednak 
myšlenka na oběť, která se pojila s ostříháním vlasů. Tomu odpovídá, že na konci pověsti se už mezi 
oběma kanci nerozlišuje. 

Poslední podmínkou obra Yspaddadena bylo, že ze všeho sejde, jestliže nezískají krev černé 
čarodějnice, o níž se mluví jako o dceři "bílé" čarodějnice. 

 

O kanci 

Vraťme se ještě ke kanci. O jeho jménu "královský kanec", jeho minulosti coby násilného muže 
a jeho ostrém klu jsme se už zmiňovali. Kanec vystupuje v mnoha pověstech jako přechodný stupeň 
proměn, jimiž musíčlověk projít po smrti, jako například v pověsti o Tuanu Mac Cairillovi. Dále bývá 
ZVlretem erbovním a ozdobou na anglosaských přilbách.222 Vté době kanec představoval královskou 
moc a průbojnost. Vyobrazení korouhevního zvířete z keltského prostředí vidíme na jednom reliéfu stří-
brného kotlíku z Gundestrupu. Germánská mytologie zná toto zVlre jako Gullinburstiho, kance se 
zlatými štětinami boha Freye, který běhá po nebesích a šíří své světlo i za temných nocí223, dokonce se 
praví, že tento kanec se "výšinami valí jako zlatá koule". Můžeme ho tudíž považovat i za ZVlre 
slunečnÍ.224 V řeckých bájích vystupuje jako kalydónský kanec pustošící zemi.225 U Egypťanů temný 



odpůrce stvoření Sutech nabývá později podo by kance. 
K pradávným zkušenostem lidstva patří, že slunce jako kanec se zlatými štětinami, jako sluneční 

sokol anebo jako sluneční oř každé ráno stoupá z hlubin noci a večer do nich opět zapadá. Když slunci 
vědomí dávných časů vyprší lhůta, pohasíná. Zapadá do soumraku nevědomí, a tam je často vnímáno už 
jen jako temné, zlé nebo nečisté. Takové bytosti straší v našich snech a fantaziích, většinou značně 
násilně a nekultivovaně, a proto jsou prožívány jako mužské nebo ženské kolektivní sny. K této vrstvě 
patří bezpochyby kanec Twrch Trwyth. Nejde o to ho zabít. Nedá se odstranit ze světa, ale stává se 
stejně jako egyptský Sutech nebo Apo (213) "každou noc znovu" nepřítelem každého člověka, který 
usiluje o vyšší úroveň vědomí - o ono slunce vědomí, které nyní, v tuto dobu, v této určité fázi života 
člověka nebo kultury vychází. 

Ze starého, pomíjejícího však vždy vzejde nové světlo. Proto nejde jen o to vypořádat se v boji s 
touto archaicky temnou vrstvou naší povahy, spíš je mnohem důležitější odhalit "poklady", jejichž 
nositelem je "divoký kanec" (anebo například "divý muž" v pohádce O železném Janovi). 

Kel, tato nebezpečně ostrá zbraň kance {nebo jednorožcův roh}' má výslovně sloužit péči o 
vous. Vous je znakem mužství. Když je nepěstěný a ježatý, pak je znakem "divého muže' se všemi jeho 
neuspořádanÝmi pozitivními a negativními silami. Yspaddaden chce svůj vous" upravit", tedy uvést do 
správného tvaru. Hladké vyholení znali až Keltové doby železné, určitě ne Protokeltové nebo jejich 
předchůdci, k nimž patří obři. Nástroj ke zkrocení ježatého vousu lze vyrvat právě jen divokému kanci. 
Toto zvíře nekultivované mužské síly a agresivity samo dodává "nůž", s jehož pomocílze tuto divokost 
"ostříhat" a uspořádat. 

Nejinak je tomu se hřebenem a s nilžkami mezi ušima královského kance; tyto předměty jsou 
umístěny přesně tam, kde jsou štětiny nejježatější, na temeni mezi ušima. Kouzelník Menw, který se v 
podobě ptáka pokoušel na netvora zaútočit a popadnout aspoň jeden klenot mezi ušima. Jednou jedinou 
z těchto štětin naplněných jedem byl zasažen tak, že od té doby nebyl už nikdy zcela zdráv. 

U hřebene a nůžek nás napadají i nástroje krále Artuše, jimiž provedl Kulhwchovy iniciační 
postřižiny. Při takovém prvním stříhání padají dětské kadeře za oběť uspořádanému, pěstěnému účesu, a 
je pochopitelné, že mnoho kloučků při takovém prvním "sestřihu" ještě nezkrocenéživotní síly řve, jako 
když je na nože bere. Kulhwch patří ke kulturní vrstvě, která "zarostlost" s příchodem puberty obětovala 
dobrovolně a toho, kdo je ostříhal si volila za "kmotra", za duchovního vůdce k plné mužnosti. 

Proč obr Yspaddaden potřeboval k ostříhání vousu hřeben a nůžky, lze plně pochopit až ze 
závěru pověsti. Ale nejdřív si povíme, jak hon na kance pro bíhal. 

Královský kanec nevystupuje sám. Je s ním sedm selat. Dvě z nich jsou zmiňována jmenovitě; 
jedno se jmenuje "Zabiják", druhé "Stříbrnoštětináč". Před honem se Kulhwch znovu odebere za 
kmotrem Artušem a sdělí mu, že obr má mimo jiné podmínku, aby se honu zúčastnil Artuš osobně, 
jinak hon nebude úspěšný. Překvapivé ovšem je, že Kulhwch sám, tedy "Já" hrdiny, se lovu už 
neúčastní, osobní "Já" toho zřejmě není ještě (214) schop 
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no. Takže Artuš se aktivně stává představitelem kolektivního mužského "bytostného Já" (Selbst) této 
kulturní vrstvy. 
Král Artuš vyráží takřka se všemi rytíři Kulatého stolu, jež posílí ještě králové Irska a Francie. Hon byl 
zjevně celokeltský podnik. Bylo třeba zvláštních zbraní, zvláštních pátracích psů, a především 
zvláštního lovce. Všechny tyto nápomocné síly se spojí. "Král" sice dočasně vede hon sám, vždy se 
však radí se svými "druhy". Všechny možnosti "bytostného Já", mohli bychom říci, jsou nejen ve 
střehu, nýbrž i v ustavičné interakci, zatímco "Já" se zdá nepřítomno. Můžeme to srovnat s 
germánskými berserky. Když se muže zmocnilo "berserkství", ulehl někde ke spánku a v žádném 
případě ho nesměli budit, zatímco jeho "druhý duch" v podobě medvěda nebo vlka se silou dvanácti 
mužů bojoval v předních řadách. "Kdyby se "Já" probudilo a začalo by užívat svého racionálního 
rozumu, celý podnik by se zhroutil.226 
Pronásledovaný královský kanec se se svými "dětmi" prožene celým keltským světem a natropí děsivou 
spoušť. Z pustoší velké části Irska. Irům ani Artušovu mužstvu se ho nedaří zdolat. Artuš bojuje s 
netvorem sám po devět dní. Pak se rozhodne, že učiní nový pokus, a pověří Gwrhyra znalého jazyků, 
aby zkusil s kancem mluvit. Vyslanec usedne jako pták na strom nad kancovou jeskyní a vyzývá 
'IWrcha Trwytha, aby vyšel ven. Kanec však vyšle pouze syna Stříbrnoštětináče a jeho prostřednictvím 
oznámí, že není ochoten vyjednávat a že živý své klenoty nevydá. "Zítra vyrážíme zpustošit Artušovu 
zemi," prohlásí nakonec. (215)  
Kanci přeplavou z Irska do Walesu. Králově zemi hrozí bezprostřední zkáza, a to znamená, že je 
ohrožen i celý zápas o nový stupeň kultury a vědomí. 
Kanec doplave do Walesu a králi, který plul za ním, pobije řadu mužů. Potom však najednou zmizí. Po 
delšún čase se opět objeví - zřejmě po nezbytném odpočinku a zotavení (anebo po smrtelném úleku) - 
ve vědomísvých pronásledovatelů. Jen Artuš sám ho dlouho nespatří. Zatímco Twrch Trwyth dál běsní, 
pět selat přijde o život. Dvě největší, Zabiják a Stříbmoštětináč, se rozběhnou každé jinam, ale i ty se 
podaří zabít. Zbývá už jen královský kanec. Když se s ním Artuš znovu setká, chce hon zrušit, protože 
stál život až přílišného počtu těch nejchrabřejších mužů, a postavit se kanci sám. Družina ho od souboj e 
pracně odradí. O zdar podniku se chtějí zasloužit všichni. Musí však najít muže, kterého Yspaddaden 
výslovně jmenoval jako nepostradatelného. Jedná se o Mabona, syna Modron.227 Modron je jedna z 
podob "Velké Matky". Syn Mabon byl v Galii P?važován za "Apollóna", za "velkého syna Velké 
Matky". U ostrovních Keltů je Modron v podstatě totéž co Pryderiho matka Rhiannon. Mabon byl 
unesen třetí noc po narození a od té doby o něm nikdo nevěděl. 
Vyptávali se na něj všech prastarých zvířat světa. Kos z Kilgwri nevěděl, ani jelen z Rhedynvre, který 
už viděl růst hodně starých lesů. Sova z údolí Kawlwydu je odkázala na ještě staršího orla z Gwemabwy 
a ten zase na lososa z Llyn Llywu. Sova o něm mluvila jako o jakémsi bohu Tvilrci, jenž byl stvořen 
před ní, o nejstarším tvoru na světě.228 Je tedy něco jako bůh stvořitel pradávných dob, který žije v 
hlubinách vody a nevědomí. Teprve losos jim řekne o Mabonovi v Kaer Loyw, v glossy castle229, 
dnešním Gloucesteru. Tam se nacházelo keltské kultovní centrum, sídlo "čarodějnic", které mladé 
hrdiny nejdříve zasvětily do svých tajemství, ale ti je pak museli přemoci, jinak zůstali jejich vězni.230 
podobný osud hrozil i irskému Cúchulainnovi v Aífině zemi. 
Glossy castle byl skleněný hrad231, zásvětní místo v říši Velké Matky života a smrti. Rostl tam starý 
hloh232, kolem nějž se až do 17. století soustředily pohanské obřady. V Kaer Loyw je podle pověsti 
strašlivé vězení, z něhož je slyšet jen nářek a sténání, a Kei a Gwrhyr se dozvědí, že tam strašlivě strádá 
uvězněný Mabon; Mabon byl vězněm negativní Velké Matky. 
Pryderimu se po narození vedlo podobně. Pařát, který hmátl po hříběti, se stáhl jen díky Teimonově 
bdělosti, a pryderi byl tak uchráněn před stejným uvězněním v říši matky Smrti. Mabon musel dlouho 
čekat na vysvobození, kterého se mu nyní konečně dostalo díky králi Artušovi.233 



(216) Jestliže můžeme v Mabonu-Maponusovi vidět stejné vlastnosti jako lidé starověku, kteří jej 
srovnávali s Apollónem, pak se skutečně jeví jako obzvláště vhodný k tomu, aby sehrál rozhodující roli 
v boji s 1Wrchem TrwYthem - podobně jako bůh Apollón, kterého vidíme na tYmpanonu Diova 
chrámu v OIYmpii, jak se suverénním postojem čelí silám chaosu. 
Jistě se nemýlíme, když předpokládáme, že i kanec 1Wrch TrwYth je nejen mužský kolektivní stín, ale i 
odpůrce nového stvoření, s nímž se Maponus-Apollón utkává. 
Artušova družina Mabona vysvobodí, zažene kance do řeky a dotírá na něj ze všech stran. Kanec se 
divoce brání a Mabon ukořistí "břitvu" (kel anebo magický roh jednorožcův). Z druhé strany se přiblíží 
divý Kyledyr a odejme mu nůžky. 
Můžeme se ptát, co má v tomto boji Mabon společného s Kulhwchem. Mabon znal muka nesvobody v 
zajetí negativní matky, a právě on sebere kanci ostrou zbraň, kel nebo "břitvu", která má sloužit ke 
kultivaci mužské agresivity. Kulhwch zatím přece nevynikal dvorským vystupováním. On, který záhy 
ztratil matku, zažil u ní sice prvotní bezpečí, které bylo nezbytné k posílení jeho pozdějšího mužského 
sebevědomí, ale rovněž poznal i hrozivou podobu matky Smrti, která ho opouští. Teprve když 
"MabonaKulhwcha" vysvo bodili ze zajetí matky Smrti, mohl se ujmout vedení a oloupit kance o jeho 
smrtelnou zbraň, jež nyní měla zkrotit divoké mužství. 
"Nůžek" se zmocní jiná, "divoká" součást hrdiny, nakonec však nůžky a nůž plní stejnou funkci, vždyť 
původně byly jedním předmětem. 
S hřebenem se Twrchovi TrwYthovi podařilo uniknout, tento předmět však bylo rovněž třeba získat. 
Samozřejmě se nejednalo o skutečný hřeben k česání, ale o štětiny na kancově temeni, jimž se tak říká. 
1Yto štětiny se musí zvířeti vzít, aby se dokonala oběť, o niž koneckonců jde. V pověsti se praví, že 
nakonec po těžkém boji se v Cornwallu podařilo zvíreti hřeben odejmout. Jak boj probíhal, nevíme. 
Nato kance "zahnali do hlubokého moře. Od té chVíle už nikdo nevěděl, kam se poděl." Ztratil se, 
obětován ve velkém moři kolektivního nevědomí. 
 

Funkce černé čarodějnice 

Aby splnili všechny obrovy podmínky a Kulhwch mohl žít se svou nevěstou Olwen, museli ještě získat 
krev černé čarodějnice, která je "dcerou bíléčarodějnice". Bílá čarodějnice je pozitivní ženská moc 
dávných dob, jejíž (217) čas coby životodárné Velké Matky (v podobě Rhiannon, Branwen nebo 
Goleuddydd) pominul. A tak se nYní objevila v podobě svého negativního, černého protějšku. S ní 
musel Artuš bojovat osobně. 
Při tomto boji se velice zřetelně ukazuje, jak se vzájemně provokují negativní mužské a ženské stinné 
stránky. "Druzi" trvají zpočátku na tom, aby Artuš nešel do boje osobně, ale když čarodějnice čtyři z 
jeho mužů "kopanci a ranami pěstí do zad vyžene polomrtvé z jeskyně", rozzlobí se, vrhne se ke vchodu 
do jeskyně a dýkou Karnwennanem ("bílá rukojeť") rozetne čarodějnici vedví. Její krev zachYtíPrydain 
z Cadwu a opatruje ji. Cadwem je míněn sever Británie, tedy Skotsko, bývalé území Pikt'Ů, před-
keltského kmene, v němž platilo ryze matrilineární právo. Piktové byli známi obzvláštní krutostí a ještě 
plně přináleželi "starému svět", který zde byl porážen. 
Prydain tedy opatruje krev v nádobě, s níž táhnou všichni za Yspadda 
denem. Ukážou mu krev a potom muž z Cadwu s archaickou krutostíYspaddadena oholí: oškrábe vous i 
s "kůží a masem až na kost" a uřízne mu uši. Obr je skalpován, pohaněn a "rozsekán na kusy". Navíc 
mu srazí hlavu, jak se dálo při lidských obětech, jež ADOLF JEN SEN popisuje jako nezbYtný 
předpoklad prospívání rostlin, člověka a dobYtka v rituálech starověkých národů234 a jejichž smysl 
vysvětluje MIRCEA ELIADE: "Jedním ze specifických známek šamanské iniciace je vedle rozsekání 
kandidáta i jeho vykostění... Setkáváme se tu s pradávnou náboženskou představou, jež je vlastní 
loveckým kulturám: kost symbolizuje poslední kořen animálního života... Z kosti se znovu rodí zvířata i 
lidé."235 



"Stín obra" a "stínová žena" (Scdthach) musí zemřít, země se musí napít jejich teplé životodárné krve, 
aby byla opět plodná - v "posvátném sňatku" Kulhwcha a Olwen, "slunce" a "měsíce", světel dne a noci. 
Z této svatby mají vzejít nový život a nové vědomí. 
Starý obr Yspaddaden není jen násilník z dávných časů, nýbrž i nositel moudrosti oné epochy, která 
ještě dobře ví, že není nového života bez smrti. Nijak to Kulhwchovi neusnadňuje, ale nakonec sám 
sdělí předpoklady, za nichž může a musí bÝt obětován. To, že se Yspaddaden chce před smrtí "oholit", 
znamená, že se chce sám připravit na svou obětní smrt. Chce tak se sebou učinit totéž, co Kulhwch dal 
učinit prostřednictvím svého "kmotra" Artuše a co se stalo kanci proti jeho vůli, když mu vyrvali štětiny 
mezi ušima. Co do stupně patří kanec Twrch Trwyth, o br Yspaddaden a člověk Kulhwch k sobě, 
symbolizují postupné uvědomování od animální agresivity přes "divého muže" k člověku, který se 
dobrovolně (218) pod robí kultu "postřižin" své mužské divokosti. Co z obra dávných časů zbývá, je 
nejen jeho krev, která se vsákne do země a oplodní ji, ale i dcera Olwen, jež podporuje život jako 
bohyně měsíce a jara a dál předává moudrost zrodu a zániku v "bílých stopách" měsíčního svitu a 
měsíčních fází. Olwen krom toho jako noční slunce představuje dědictví Kulhwchovy dobré matky 
Goleuddydd, ženského denního světla. Toto dědictví žije v Kulhwchovi dál jako obraz jeho animy. 
Černd čarodějnice, jejíž krev musela téct spolu s krví obrovou, souvisí nějak, jak jsme již viděli, s 
pozitivní nositelkou všeho života, a to svým původem z "bílé čarodějnice", bílé bohyně, jež plodí a 
opatruje život. Potom se však stane černou smrtící matkou, kterou je třeba porazit, aby mohla opět 
omládnout. V tom spočívá smysl všech bojů hrdinů s požírajícím, pustošícím "drakem". Tato černá 
čarodějnice v naší pověsti sice vystupuje pouze okrajově, má však jako ženský protějšek kance a obra 
nepřehlédnutelnou důležitou funkci. Kdyby byl poražen a obětován jen mužský stín, nebylo by " dílo" 
dokonáno. Stejně jako obr a čarodějnice umírají a proměňují se, tak i Kulhwch a Olwen patří k sobě. 
Oba společně symbolizujínové vědomí a oba v sobě nesou "stopu" minulých kulturních hodnot. Obra a 
kance integruje Kulhwch za pomoci krále Artuše, osvobozeného božského Mabona a v neposlední řadě 
Olwen. Touha po dobré, světlé, avšak zesnulé matce Goleuddydd a černá smrtící čarodějnice 
transcendují v animu v podobě Olwen. Tak to vypadá z mužského hlediska. Olwen by se však nemohla 
stát novou, blahodárnou nevěstou, kdyby mlčky neproměnila zlou čarodějnici v sobě. K tomu jí 
napomohl mužský protipól jejího násilného obřího otce a král Artuš, protože čarodějnici rozsekal a tím 
ji teprve učinil schopnou proměny. 
 

KELTSKÝ KOTEL 
Původ kotle 

(219) o kotli jsme mluvili už mnohokrát. Je to ústřední symbol, vyskytující se v řadě pověstí. 
Jeho měnící se funkce představují jakýsi indikátor postupného růstu vědomí lidí v keltské kultuře. Kotel 
přichází z Jiného světa, mizí pod zemí, znovu se objevuje a putuje z jedné země do druhé. Jeho funkci 
jako dárce hojnosti, jako prostředníka proměny a nakonec "vědění" třeba chápat vždy symbolicky. 
Jakmile se symbolika zamění za vnější realitu, kotel své dary odmítá vydat. Pukne a zmizí. 

Vraťme se ještě k pověstem o původu kotle, shrňme si je a doplňme. Už jsme si říkali, že božský 
rod Túatha Dé Danannů přišel do Irska "z nebe". Později se bude říkat, že přišli ze "čtyř měst" a z 
každého tohoto mytickozásvětního místa nebo ostrova přinesli nějakou vědu, řemeslo nebo kouzlo, i 
Dagdův nevyčerpatelný kotel. Za vlády Túatha Dé Danannů se žilo v rajské hojnosti. Jediná kráva 
zásobovala mlékem celé Irsko, Dagdůvvelký kotel živil národ a nikdy se nevyprázdnil. Potom však do 
Irska vpadl národ Kyklopů, kteří se v irské pověsti jmenují Fomořané (Fomoroig). Ukradli krávu a kotel 
hojnosti a přinutili Túatha Dé Dananny, aby jim sloužili. Fomořané si však s kotlem nevěděli rady, 
protože neměli dřevo, a tudíž nemohli rozdělat oheň, aby si v něm něco uvařili; stál bez užitku ve 
sterilním světě vládce podsvětí, zlého Balora, a čas neomezené hojnosti na zemi pominul. 

1\1 se Cian, syn zázračného lékaře Diana Céchta, vydal do podsvětí, aby nejdříve získal zpět 



zázračnou krávu. Při té příležitosti potají zplodil syna s Balorovou dcerou Ethlenn, třebaže ji otec zavřel 
ve věži a bedlivě střežil. Jejich dítětem byl mladý sluneční bůh Lug, který později pomohl Túatha Dé 
Danannům nad Fomořany zvítězit. Nikde se to sice výslovně neříká, ale lze předpokládat, že zplození 
dítěte světla v říši temnoty souvisí s kotlem, který se nacházel v podsvětí a potají přál novému životu a 
vědomÍ. (220) 

Podle této pověsti se kotel dostal do Irska s matkou všech bohů "z nebe" anebo z nějaké zásvětní 
země "za vlnami" a potom byl zavlečen do říše pod zemí. Ve druhé pověsti o jeho původu, příběhu o 
Branwen, Llyrově dceři, se kotel vynořil odkudsi z neurčita. Tato pověst je ve Druhé větvi Mabinogi, 
tedy v příběhu z Walesu236, o kterém jsme se již zmínili v první části (str. 50) v souvislosti s kultem 
hlavy. Nyní se k ní vrátíme z hlediska keltského kotle. 

Pověst vypráví, že irský král Matholwch se v Británii ucházel o Branwen, sestru britského krále 
Brana. Při námluvách se Branův bratr Evnyssyen ("svárlivý") dopustil zločinu na jejich koních. ZVlrata 
zmrzačil, a to byla pro Matholwcha a jeho družinu těžká urážka. Aby Bran tuto opovážlivost napravil, 
nejenže jim věnoval nové koně, ale navíc daroval Matholwchovi kouzelný kotel, jehož funkci sice znal, 
ale o jeho původu nevěděl nic. K jeho překvapení však Ir původ kotle znal a vyprávěl následující 
příběh: 

"Jednou jsem lovil v Iwerddonu v Irsku a dostal se na návrší nad jezerem, jemuž se říká Jezero 
kotle. Tu jsem spatřil, jak z jezera vychází velikýryšavý muž s kotlem na zádech. Byl nesmírně veliký a 
divokého vzezření. Za ním vycházela žena a byla dvakrát větší než on..." Matholwch se dá s po 

divnou, hrůzo strašnou dvojicí do řeči a dozví se, že obryně je těhotná a že za šest neděl přivede 
na svět bojovníka v plné zbroji. Ti dva evidentně patřili k nějakému rodu z pradávných časů, který 
přebýval na dně jezera 

nebo pod zemí. Nyní i s kotlem jako přízraky vystoupí z hlubin do vědomí člověka a žena, jež 
má díky své velikosti převahu, porodí válečníka v plné zbroji, tedy pravděpodobně představitele doby 
železné, s níž nastoupilo vlastní keltství. Matholwch se o dvojici postará a vezme ji k sobě, ale během 
roku začnou s obry potíže, urážejí a trápí obyvatele irské země, kde mohou. Nelze se jich zbavit. A tak 
se rozhodnou, že jim postaví velký dům ze železa, v něm je pohostí, opijí a potom spálí. Plán však 
selže, protože obři z rozžhavených stěn uniknou; uhoří pouze děti. O br vezme kotel opět na záda, 
přebrodí se s ženou do Anglie a kotel darují králi Branovi. 

Protože Matholwch funkci kotle nezná, Bran mu ji vysvětlí: "Hodíš-li do něj muže, kterého ti 
dnes zabijí, bude zítra zdráv jako předtím, až na to, že bude němý." 

Irové se s Branwen a s kotlem vrátfdo vlasti, ale nezapomenou na pohanu, jíž se dostalo jejich 
koním, a Branwen stihne podobný osud jako Rhiannon. Podaří se jí poslat bratrovi zprávu a Britové 
vytáhnou do Irska, aby ji pomstili. Za této války Bran hořce lituje svého daru, protože Irové házejí své 
mrtvé do kotle a nazítří mají opět k dispozici svěží boj ovnfky. Tu si původce (221) všeho zla 
Evnyssyen v duchu řekne: "Běda mi, to já zavinil zhoubu mužů Ostrova silných {Británie}. Hanba mi, 
jestli tomu neodpomohu." Lehne si pod padlé Iry a je s nimi vhozen do kotle znovu zrození. "Poté se v 
kotli protáhl takovou silou, že kotel praskl na čtyři kusy a jemu puklo srdce." 

Víme ted~ že jednoho dne z hlubin jezera vyšel obrovský muž s dvakrát větší ženou a vynesl 
kotel. Byl "divokého vzezření". Tito obři z dávných časů vyvolávají ve světě dnešních lidí pouze ne 
sváry a jsou všem na "obtíž". Nevíme, jaké to byly urážky, jichž se dopouštěli vůči lidem, stačilo, že 
byli "jiní". Už jejich novorozenci byli celí v železe. Lidé se jich báli a pouhou jejich přítomností se cítili 
"zasaženi", ne-li smrtelně ohroženi. 

Nikde se neříká, že by obři třeba kotel používali a vařili si v něm lidi. Když byl kotel uloupen a 
odnesen do hlubin světa smrti, změnil zřejmě 

svou funkci. Nevíme, zda obři patřili ke světu Túatha Dé Danannů, kteří po příchodu Goidelů 
odešli do podzemních hrobů doby kamenné, anebo zda se jednalo o představitele Fomořanů, kteří opět 
vynesli kotel na denní světlo. Jako představitelé šerého dávnověku byli však vnímáni jako "zlí", 
"divocí" a s kotlem si zpočátku nikdo nevěděl rady, protože jeho funkce se změnila. Když obři 



přebrodili moře, darovali jej 
bájnému božskému králi Britů 
Branovi. Bran jev pověstech 
nazýván" požehnaným" a platí za 
velkého mudrce. Jemu obři 
předali novou moudrost, jež se 
pojila s nádobou, která 
pohlcovala mrtvé a opět je 
navracela životu. 

Tento obraz se nám 
zachoval na jednom reliéfu 

stříbrného kotlíku z Gundestrupu, který je dnes vystaven v Kodani. Na spod;ním pásu obrazů postupuje 
zprava doleva ke kotli zástup mužů. U kotle stojí obr, který muže popadá a hlavou napřed je strká do 
kotle. A na horním řádku tito muži pak zleva doprava opět pyšně a v plné zbroji vyrážejí živi do boje. 
Tento obraz samozřejmě neukazuje žádný reálný děj, ale symbolické dění, obrazné ztvárnění 
druidského učení o nesmrtelnosti a znovuzrození člověka. Naznačuje, že žádný nový život a žádný nový 
stupeň vědomí nenímožný bez předchozího průchodu smrtí. Člověk poznává hranice svého života, svou 
smrtelnost a nedokonalost a zároveň nové možnosti své duševní proměny. Toto učení, jež Irové možná 
zapomněli, jim přinesl Bran s infonnací o změněné a proměňující funkci kotle. Irové však vzali posel-
ství doslova a zneužili je. Svárlivý Branův bratr pak v návalu lítosti udělal jedinou správnou věc. Zničil 
kotel a sám se stal obětí. Kotel proměny mezi lidi této doby nepatřil, protože už nechápali jeho funkci. 

Existují i jiné varianty keltského kotle a jedna z nich se pojí s velšským bardem Taliesinem. 
Tato pověst byla sice zapsána až v 17. století, ale 

 
 
 
 
 
Jednou z funkcí keltského kotle byla obnova života. 
Na přilbě čtvrtého bojovníka (zprava dole) je krom toho 
patrný kanec jako erbovní zvíře nebo jako standarta. 
Střľbmý kotlík z Gundestrupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(224) příběh jistě pochází z dřívější doby, na což lze usuzovat především z těch částí, které se 

zachovaly ve verších. Navíc příběh o Taliesinově narození opět ukazuje, jak hlub oko byla v keltské 
kultuře zakořeněna víra ve znovuzrození člověka a jeho proměnu po smrti. 

 
Ceridwenin kotel a bard Taliesin aneb O jedu a blahu vědění 
Ceridwen2J7 bývala původně velšská bohyně přírody, proslulá svou kráSOU.238 V 



následujícím příběhu ze sbírky Mabinogi je chotí knížete Voela. S ním měla dvě normální děti a 
jednoho nadmíru ošklivého syna jménem Avaggdu (Afangdu). Aby jeho nesmírnou ohavnost vyvážila, 
rozhodne se 

Ceridwen, která zde vystupuje jako čarodějnice, uvařit v kotli čarovný. 
nápoj inspirace a moudrosti. Pečlivě nasbírá - podobně jako řecká Médea - všechny čarovné 

byliny z každé příhodné roční a denní doby. Aby oheň pod kotlem nevyhasl, postaví k němu slepého 
Mordu. Odvar se navíc po celý rok a den239 musí rovnoměrně vařit a ustavičně míchat. Úlohu míchače 
převezme chlapec Gwion Bach. 

Nikdo kromě čarodějnice neví, že po dokončení díla budou v celém odvaru jen tři kapky elixíru 
moudrosti, a vše ostatní bude jed. Krátce před. dovařením vystříknou Gwionovi ony tři kapky na prst. 
Chlapec si leknutím strčí si prst do úst - jako Finn, když měl svému učiteli upéct lososa Moudrosti. Oba 
tím získali moudrost, kterou pro ně jejich páni nezamýšleli. 

Finn pil podle jiné verze moudrost z pramene ve Vílím kopci. 240 Pramen moudrosti a básnická 
inspirace jsou, stejně jako studna a kotel, ženské podstaty.241 

Pro Gwiona Bacha znamená právě nabytá jasnozřivost, že se musí co nejrychleji dát na útěk, 
neboť pochopí, že Ceridwen se ho nyní bude snažit všemi prostředky zničit, protože uzmul vědění 
jejímu synovi. Ceridwenin kotel pukne. Odvar vyteče a zamoří potok, z nějž pijí koně jistého Gwyddna; 
ti se jedem otráví. Ceridwen prchajícího Gwiona pronásleduje. Chlapec se postupně mění v zajíce, rybu, 
ptáka a nakonec v zrnko pšenice, jež se ukrývá v hromadě zrní. Ale čarodějnice, která se proměnila v 
černou slepici, zrnko sezobne - a otěhotní. Když se narodí dítě, strčí je do koženého vaku, zaváže jej a 
hodí do moře. Vak pluje tři dny. Dítě se narodilo 29. dubna a 1. května, v den Beltene, uvízne vak s 
novorozencem v Gwyddnově vrši. Gwyddno má jediného syna, naprostého smolaře. A proto se otec 
(225) rozhodne, že mu na 1. května přenechá lov lososů, protože toho dne bývá úlovek nejbohatší. 
Avšak Elffinovi, "nešťastnému", se do vrše nechytne ani jedna ryba. Vytáhne pouze starý kožený vak a 
otevře jej. Spatří hlavičku a čelo dítěte a z toho čela vychází zářivý svit. Tu Elffin radostně zvolá: 
"Hleďte, jak zářivé a jasné má čelo! Nechť se jmenuje Taliesin." Očekávané lososy v ceně sta liber však 
neulovil. Hořekuje nad osudem, uloží dítě opatrně za sebe na sedlo a plačky jede domů. Tu novorozenec 
za jeho zády promluví a tyto útěšné verše byly první básní budoucího barda: 

 
...sice jsem nyní malý a sláb 
na pěnou pokrytém mořském břehu, avšak v den nouze ti posloužím lépe než tři sta lososů. 
Elffine, nelituj. 
I když vypadám ve vaku droboučký, má cena je v jazyku. 
Dokud tě budu chránit, 
nemáš se čeho bát.242 
 
Taliesin své slovo dodržel a později zachránil Elffina i s jeho ženou z velké nouze. 
Bard Taliesin zpíval písně o minulosti a budoucnosti, jež se v keltském prostředí proslavily. V 

těchto písních zvěstoval, že je při všem, že prožívá všechny důležité události na světě a že i v 
budoucnosti bude všudypřítomný. Za těmito zpěvy se v zašifrované podobě skrývá druidské svědectvío 
Trojhlavci, jehož moudrost spočívá v tom, že hledí současně do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 
Jak jsme si již řekli, druidské vědomosti se předávaly toliko ústně. Ledacos z těžko přístupných textů, 
jež byly později zapsány jako Taliesinovy, může svědčit o tom, že pozdější písaři jim užpořádně 
nerozuměli a zkreslili je. 

Podávám ukázky některých zpěvů, které považuji za zvláště důležité.243 O sobě Taliesin zpívá: 
 
...Má vlast je svět letních hvězd...244 
Byl jsem s pánem světa v té nejvyšší sféře, 
s Luciferem v hlubinách pekla... 



Byl jsem na dvoře Donově245, než se zrodil Gwydyon... Byl jsem tři věky ve vězení Aranrhod... 
 
 (226)  
Moudrost jsem získal z kotle Ceridwenina... Budu na zemi až do skonání světa. 
A nikdo neví, zda jsem ryba nebo rak.246 
 
Devět měsíců spočíval jsem v lůně ošklivé staré Ceridwen. 
Dříve byl jsem malý Gwion, nyní jsem Taliesin. 
 
V jiných verších líčí vývoj lidstva "od stvoření". Při čtení následujících řádků, které se patrně 

vztahují na vpád gennánských Anglů a Sasů do Británie, nás však může při vzpomínce na naši 
nedávnou minulost dodnes jímat děs: 

 
Jako svíjející se had pyšný a nemilosrdný se zlatými perutěmi přichází z Německa... 
 
Taliesin pak líčí svůj útěk před Ceridwen, strach z toho, že bude pohlcen a proměněn ve všechna 

zvířata, s nimiž se identifikoval (podobně jako Tuan Mac Cairill ve svých proměnách nebo Amergin při 
příchodu Milesianů do Irska). Zpívá: 

 
Prchal jsem, seč jsem mohl, prchal jsem jako ryba. Prchal jsem jako vrána a nenacházel hnízda, 

prchal jsem jako srna... 
Prchal jsem jako vlk... 
Prchal jsem jako liška... 
Prchal jsem jako veverka... 
Prchal jsem jako býk... 
Prchal jsem jako kanec. 
Prchal jsem jako železo ve žhnoucím ohni, Prchal jsem jako hrot oštěpu... 
Prchal jsem jako bílé zrnko pšenice... 
 
1řikrát jsem se narodil dařilo se bídně tomu, (227) 
kdo si neosvojil vědění. jež mě naplňuje. 
 
Gwion byl určen, aby pro ošklivého, přitroublého syna staré bohyně přírody Ceridwen míchal 

nápoj moudrosti, který tomuto synu "Velké Matky" měl zprostředkovat něco ze starého vědění a vařil se 
z mnoha daru přírody. Rukou, snad bezděky, se kapky moudrosti však dostanou do úst "hlupáčka", 
který se tak stane nositelem nového vědomí. Syn bohyně, degradované na čarodějnici, vyjde s 
prázdnou. Gwion jako první pochopí: Musím pryč, rychle jako zajíc. 

Novým obsahem kotle moudrosti nebyla výživná ovesná kaše ani útěšná jistota, že smrt se hravě 
promění v nový život. Jeho medicína moudrosti se vydestilovala z jedu. Kapky poznání nahnaly 
mladému Gwionovi panický strach. (Podíváme-li se kriticky třeba na "červený seznam" našich léků 
nebo na složení chemikálií pro zahrádku, může na nás padnout podobné zděšení, když si uvědomíme, v 
jakém množství smrtícího jedu je vázáno těch pár léčivých kapek.) 

U Gwiona jde o víc než o takové reálné náhledy. Zděšení z nebezpečí, jež nám přináší "vědění" 
po požití ovoce ze Stromu poznání, mu doslova vjede do nohou. Prchá jako o život, rychle jako zajíc, 
jako ryba ve vodě nebo jako pták ve vzduchu - a stále má v patách fúrii, která se za ním žene a 
předhazuje mu protiprávnost jeho vědění. 

Co asi přimělo vyděšeného Gwiona, aby se nakonec ukryl jako pšeničné 
zrnko mezi ostatními zrny? Jistě to nebyla jen naděje, že v této neosobní podobě a v 

nediferencovaném houfu bude nenápadný. Spíše to bylo jakési předem dané "vědění" každičkého 



semene, že padne do země "a umře a bude spočívat" 247, aby až skončí zimní noc, opět vzklíčilo. A tak 
se Gwion dostal do těla ošklivé staré Ceridwen, oné odpuzující stařeny, jež straší ve všech keltských 
pověstech a vždy znamená vládu země, Matku Země, jakmile se nějaký mladý princ překoná a zadá si s 
ní. Mezi těmito mladými muži není jediného, který by nemusel-přemáhat odpor nebo strach ze smrti. 
Potom se stařena opět změní ve virgo partitura, pannu, jež bude rodit která byla v Chartres uctívána až 
do Velké francouzské revoluce.248 

Když se dítě narodilo, Ceridwen s ním nezacházela vlídně. Sice je nezabila, ale strčila je hned do 
nové "dělohy" a hodila do moře, kde se mohlo utopit. Chlapec se ještě neměl stát osobou, měl se znovu 
vnořit do elementu kolektivního nevědomí (jako kdysi Lleu Llaw Gyffes) - a nikdo nemohl vědět, zda 
přežije. 

(228) Luna se každý měsíc na tři dny ztrácÍ. Může se za tím skrývat jak měsíční mÝtus, tak 
noční plavba po moři slunečního dítěte, nositele nového vědomÍ. V křesťanství něco podobného 
vyjadřuje věta: "Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých." Řada iniciačních ritů rovněž obsahuje 
umírání a znovuzrození v jiné vrstvě vědomÍ. S tím souvisí i původní křesťanský křestní rituál, při němž 
byl křtěnec celý ponořen. 

Jasně se líčí znovuzrození malého Gwiona, když se z koženého vaku vynoří hlava. Už "zářící 
čelo" svědčí o zvláštních duševních kvalitách dítěte, jemuž se od té chVíle říká Taliesin. 

V textu je však krátká, sama o sobě nenápadná zmínka o tom, že otcem nešťastného Elffina byl 
majitel koní, kteří zemřeli na jedovatý odvar z puklého Ceridwenina kotle. Dnes jsme skoro v pokušení 
vzít tuto zmín 

ku doslova, a když tak učiníme se zřetelem na "naše koně", nejsme na ne 
pravé stopě. Koně tehdy znamenali velké bohatství. Navíc v psychologickésymbolické řeči 

znamenají zvířata, která jsou člověku obzvláště blízkáa mají velice jemný instinkt. Často vnímají 
nebezpečí lépe než jezdec a i v té nejhustší mlze najdou cestu do bezpečí stáje. Tato zVlrata Elffinovu 
otci před devíti měsíci zahynula, jejich instinkt selhal, když se napila jedu. Bezpečné instinkty 
otcovských koní pak chyběly i synovi. 

Chlapec Gwion však nepozřel ničivý jed, nýbrž z něj vydestilované kapky moudrosti, jejichž 
kvalita spočívala nejen v racionálním vědění, nýbrž i v instinktu, jenž vědění obohacuje o moudrost. 
Nález koženého pytle se znovuzrozenÝm Gwionem-Taliesinem znamenal tak pro Elffina podstatné 
doplnění sebe sama. Taliesin o sobě řekl, že se "třikrát narodil": jednou jako Gwion-Bach, podruhé jako 
dítě bohyně přírody Ceridwen a nakonec z vln moře a koženého pytle - na 1. května, na svátek Beltene. 
Toho dne se slavilo znovuzrození slunce z temné zimní noci. Po všem, co o tomto svátku víme, 
můžeme Beltene jako svátek vzkříšení života srovnat s křesťanskÝffii Velikonocemi. 

Zdá se mi, že dnes opět stojíme na místě, kde se kdysi chlapec GwionBach k smrti vyděsil. Kdo 
by chtěl popírat, že nám chemici a fyzikové v posledních čtyřiceti až padesáti letech výzkumnou prací 
zpřístupnili nové, převratné poznatky? Všude kouří komíny chemiček a jaderných elektráren. Lze toho 
"dokázat" až příliš moc. Nejsme daleko od dětí ze zkumavky a od genového inženýrství, které bude 
usměrňovat vlastnosti člověka, u nichž je sporné, zda jsou skutečně žádoucÍ. 

Všude klokotají jedovaté kotle moderní alchymie a stále více lidí přepadá onen prospěšný strach 
ze tří kapek moudrosti. Jedovatý odvar přetéká (229) na všechny strany. Zamořuje vodu a zemi. Shůry 
na nás dopadají ničivé paprsky, které hlupáci mohou ještě ignorovat a popírat, protože je zaznamenávají 
jen speciální přístroje. Tisíce lidí ještě stále bezstarostně míchají jedovatý lektvar v obřím kotli našich 
technických vymožeností. Jed vytéká z praček, stříká ze sprejů, kouří z aut, z motorů, z průmyslových 
komínů. Jestliže však někoho zasáhly ony tři kapky skutečného poznání, pak se ho může zmocnit 
strach. Leckdo se zprvu pokouší před ním uprchnout a strkat hlavu do písku, ale to už nepomůže. Staré 
vědomí o "dobrotivé matce Přírodě, jež vše dává, vše vydrží a vše napravíll, musí zemřít. Její síla je 
vyčerpána, protože s ní zle nakládali a nevážili si jí, stala se smrtícímatkou, jež jako ona černá slepice 
sezobla Gwiona, a on nevěděl, zda to není jeho definitivní smrt. 

Pak se však objevil znovu, "třikrát zrozenýll, třikrát změněný ve svém vědomí. Ten, kdo jej 



našel, nešťastný Elffin, už nenacházel na tomto světě žádný cíl. "Koněll jeho otce, a tím i jeho vlastní 
dobré instinkty, především však jeho šťastný život, zhynuli na strašlivý jed. Skleslý na mysli chtěl 
odejít od otcových vrší. Ani slibný 1. květen ho neobdařil bohatstvím, pouze ošklivým koženým vakem. 
Tu z onoho bezcenného vaku zazněl utěšlivý hlas: "Sice jsem nyní malý a sláb... dokud tě budu chránit, 
nemáš se čeho bát.1l 

Tento Taliesin se zářícím čelem pojal do sebe s kapkami z jedovatého kotle zkušenost celého 
dosavadního vývoje lidstva. Od počátku světa byl "při tom", zažil všemožná lidská nebe a pekla. 
Nesnižuje, nepodceňuje nebezpečí žádného jedu, zná smrtící schopnosti Homo sapiens. Ví, že nikdo se 
nemůže vyhnout tomu, aby si přisvojil vědění, "jež jej naplňuje". Rovněž ví, že kotel pukne a otráví 
svět. Neradí nikomu, aby nečinně přihlížel, dává však příklad tím, že se vzdává vlastní existence - a to 
pro nás všechny znamená, že bychom se měli tázat, co z našich vymožeností má skutečně smysl. 
Taliesin není hrdina jako třeba Cúchulainn, trpí smrtelnými úzkostmi. Proto může on, kdo nakonec 
transcendoval černou matku smrti, i přesvědčivě říci: 

"Neboj se." 
 Taliesin byl v cyklu pověstí o Grálu žákem bretaňského kouzelníka 
Merlina; tam se mu často říká Thelgessin.249 zdá se, že je do značné míry totožný s tímto 

starým mudrcem z artušovské legendy, který pak - na čas - zmizel v hlubinách lesa. 
 
Varianty keltského kotle25o 
(230) Ještě se krátce zmiňme o variantách keltského kotle. Z jedné návštěvy, které smrtelníci 

občas vykonávali v Jiném světě, si král Cormac přinesl pohdr pravdy, který se rozpadl vždy, když 
někdo v jeho přítomnosti pronesl lež, a který opět scelila pravdivá slova. Tento pohár byl darem boha 
Manannána. Pocházel ze země neznající starosti, stáří, nemoci a smrt - ze země čiré radosti. Tam byl i 
kotel pravdy, který vařil pokrmy jen pro ty, kdo jich byli hodni. Mořeplavec Tadg přivezl z oněch 
ostrovů zase zelenou misku, v níž se voda proměňovala ve víno, a Maeldun nalezl na dvacátém osmém 
zastavení své cesty zásvětím jezero omlazení, v němž se znovuzrozoval světový orel. 

Když Dagdův kotel zmizel v podsvětí, kotel znovuzrození pukl a Ceridwenin kotel přetekl, 
vzpomínka na keltský čarovný kotel se nakonec přemístila do blaženého "Jiného světa". 1ři kapky 
moudrosti z onoho posledního kotle se však neztratily, neboť zázračná nádoba se po staletích objevila 
znovu: ve středověkých legendách o rytířích Kulatého stolu, kteří se shromažďovali kolem krále Artuše, 
a v legendě o svatém Grálu, která je pro tento cyklus ústřední. 

 
Předzvěst legendy o Grálu 
Legenda o Grálu má řadu kořenů, jeden z nich na východě, jak píše Robert de Boron.2~ Tato 

větev vypráví o Josefovi Arimatejském, který údajně zachytil J ežíšovu krev do poháru či kalichu z 
poslední večeře Páně a opatroval ji. Josef slyšel hlas z poháru nebo nad pohárem, který mu přikázal, aby 
ho předal svému švagru Bronovi a poslal jej s ním na západ. Bron znamená "bohatý rybář", neboť jeho 
syn ulovil velkou rybu, s níž nakrmil celépříbuzenstvo. od té doby se všichni další králové Grálu 
nazývají "královéRybáři".252 Bron je zmiňován i jako Hebron, což ukazuje, že jeho domovem byl 
judejský kraj u Betléma. 

Vnukem krále Rybáře byl prý i Galahad, třetí a poslední opatrovatel nádoby, jíž se pak říkalo 
"Grál". Tento Galahad byl synem rytíře Lancelota a dcery krále Rybáře Elaine; za Elaine (nebo Elen) se 
zřejmě skrývá keltská bohyně Rhiannon. Dívčin otec se v této verzi jmenuje Pelleas (nebo Pelles) a 
spojuje se s kymerským Pryderim, který byl družiníkem nebo potomkem bájného britského Brana. 

(231) Tím jsme dospěli k druhému, keltskému kořenu legendy. Keltský kotel, jak jsme již 
slyšeli, definitivně zmizel ze světa. Ale kam se poděl, když pukl? 

Legenda o Grálu situuje Montsalvat, horu spásy, k jezeru ukrytému v hlubokém lese. Tam se 
nalézal hrad Grálu a v něm kouzelná nádoba, jež jeho ctihodným rytířům poskytovala veškerou stravu. 
Pohled na ni navíc léčil choré a v její přítomnosti neexistovala smrt. Nikdo se tam ovšem nemohl dostat 



jen proto, že chtěl. Parsifal a Galahad byli vyvoleni. Gawan, další rytíř Kulatého stolu krále Artuše, 
chtěl jednou koně navést násilím na jinou, domněle správnou cestu, ale kůň věděl své a pokračoval 
cestou ke hradu Grálu.253 

Les a voda, staré symboly pro svět nevědomí, odkazují do našeho vlastního vnitřnt'ho světa. 
Legenda vypráví, že všichni rytíři krále Artuše se vydali hledat vytoužený Grálj se všemi jsme se už 
setkali v mýtu o Kulhwchovi a Olwen. U Kulatého stolu byl však stolec, které vždy zůstával prázdný, 
stál mezi stolci Parsifala a Borse (nebo Bohorta). Toto místo na příkaz starého kouzelníka a Artušova 
rádce Merlina zůstávalo volné pro člověka, jenž bude bez chyby a bez hany. Říkalo se mu "Zkázonosný 
stolec". Jednou chtěl na něj usednout nepovolaný, tu se rozevřela země a pohltila jej. Jednoho dne se na 
hradě ukázal mladý panoš, který k údivu všech bez okolků k onomu místu zamířil a usedl na ně. Byl to 
Lancelotův syn Galahad. Když Galahad obsadil poslední stolec u Artušova Kulatého stolu, zahřměl 
hrom a všechny ozářilo světlo, jež "bylo sedmkrát jasnější než slunce". Spatřili Grál zahalený do bílého 
hedvábí a před každým rytířem se ukázalo jeho oblíbené jídlo. Potom jas vyhasl. Seděli jako očarovánÍ. 
Jako prvnímu se vrátila řeč královu synovci Gawanovi. Věděl, že nyní začne Grál putovat a že bude 
vrcholným štěstím jej najít a spatřit nezahalený. 

Slepý pěvec, který zrovna přišel ke dvoru, zvěstoval, že vyvolenými budou tři rytíři Kulatého 
stolu, ale nejdřív musí obstát ve zvláštních zkouškách. To bylo ve svatodušní den. Každý rytíř složil 
slib, že se nevrátí, dokud Grál nenajde, a všichni se vydali na cestu, podobně jako v pověsti o 
Kulhwchovi. Něco však bylo jinak: při honu na kance byl král autoritativní vůdce, ale když se jeho 
rytíři vydali hledat Grál, doprovázel je pouze na hranici hradu Camelotu. Tam ho synovec Gawan poslal 
nazpátek se zvláštním zdůvodněním: "...protože nepatříte k nám, je na čase, abyste se vrátil na 
Camelot." Srdečně se obejmou, všichni se rozloučí a každý jede svou cestou. Tentokrát se "bratři" 
oddělili od nositele nejvyššího "otcovského" vědomÍ. "Synové" hledali svou cestu na vlastní 
odpovědnost. 

(232) Jeli zdpadním směrem. Thšili, že cesta vede "k západu". Sice byli všichni ještě mladí a 
nezříkali se vnějších dobrodružství, ale "k večeru", na cestě k druhé polovině života, jim zasvitla vize 
vnitřního klenotu, jejž nebylo možno najít "venku", nýbrž pouze v ústraní, vskrytu mezi vodou a lesem, 
na západě, kde zachází slunce. Tam, kde se hvězda dne noří do Jiného světa a kde vše závisí na bdělosti 
vnitřních smyslů, ležel cíl jejich hledání. 

Naznačme aspoň, jak se při hledání vedlo Lancelotovi, Borsovi, Gawanovi, Parsifalovi a 
Galahadovi. Tři z těchto rytířů selhali, třebaže dosáhli cíle. Gawan a Lancelot v rozhodujícím okamžiku 
usnuli únavou; Bors zase nevydržel světlo nezastřeného Grálu a na noc a den oslepl. Podivně se však 
vedlo Parsifalovi a Galahadovi. Oba se stali vyvolenci Grálu, ale Galahad je takřka zapomenut, třebaže, 
anebo právě protože byl tak bez chyby. Naopak Parsifal nás dojímá dodnes, především díky eposu 
WOLFRAMA VON ESCHENBACHA. Nikdy nebyl zapomenut, protože v něm potkáváme lidský 
osud, jenž nás navzdory tomu, že některé pasáže dnes již hůře chápeme, dojímá, jako by to byl osud 
náš. 

Z hlediska analytické psychologie pojednaly legendu o Grálu EMMA JUNGOVÁ a MARIE 
LOUISE VON FRANZ.254 Zevrubně se zabývají příběhem a funkcí Grálu, nádoby, jež podle mnoha 
verzí byla kalichem poslední večeře Páně, již slavil Ježíš se sVÝmi učedníky, téže nádoby, do níž Josef 
Arimatejský zachytil krev Ukřižovaného a která pak nastoupila cestu do západního světa. Na západě 
Evropy se křesťanská legenda a keltská tradice setkaly ve světě vzkvétající rytířské kultury středověku a 
současně rodících se tajných alchymických nauk. 

Alchymické Velké di'lo, jak tvrdil C. G. JUNG255, je symbolem vnitřní proměny, procesu, 
který koneckonců nemůže "udělat" žádný člověk. Rytířům Kulatého stolu se Grál nejdřív ukázal na 
svém primitivním stupni jako dárce dobrých jídel a nápojů. Jen málo z nich prožilo na svých namáha-
vých cestách onen proces proměny, jenž obrací pohled dovnitř. 

Na této pouti se dodnes nacházejí všichni hledající, leč máme ještě daleko k moudrosti oněch tří 
kapek, jež by nám napomohly k tomu, abychom vnitřní zkušenost sladili se vztahem k bližním a se 



správnÝm jedndni'm ve vztahu k otrávenému a zničenému životnímu prostředí. Tajemstvíkeltského 
kotle a svatého Grálu přísluší po veškeré nezbytné, leč marnénámaze pouze tomu, kdo se v zoufalství a 
pochybách o všem, "co, lze dokázat", naučil povolit. Parsifal, který chtělo Grál zarputile bojovat, se 
vzdal nakonec vší naděje a povolil koni uzdu. "Kůň" ho nesl ke starému moudrému poustevníku 
Trevrizentovi a potom zřejmě ještě notný čas sem (233) a tam. Když po veškerých marných snahách 
rezignuje a poselkYně Grálu ho konečně povolává na krále Grálu, vypráví Parzival rytířům u Artušova 
Kulatého stolu, co mu poustevník kdysi o Grálu řekl: 

Grál nelze získat silou ani jej koupit. Najít jej může jedině ten, kdo je k tomu nebesy povolán. 
 

Poznámky (234) 

1 Z období mezi rokem 1880 a 1920 existují spolehlivé překlady starých textů. Za zmínku stojí 
dvanáctisvazkové dílo D'Arbois Jubainvilla, Cours de littérature celtique, Paris 1883j E. Windisch, Die 
altirische Heldensage, Leipzig 1905j J. Pokorny, Altkeltische Dichtungen, Bern 1944. Tato díla jsou 
rozebrána a dostupná jedině v knihovnách. 
Rudolf Thurneysen plánoval souborné vydání irských mýtů a bájí, nedostal se však dál než za lrische 
Helden- und Konigssage aus dem Ulster-Kreis. Tento svazek vyšel s obšírnými komentáři jako reprint v 
nakladatelství Georg Olms, Hildesheim 1980. Koncem 18. století nastoupila nová vlna zájmu o Kelty, 
"keltská renesance", která částečně přinesla nové verze starých textů, kde se mísí fikce a fakta, částečně 
i naprosté falzifikáty, mezi nimiž se obzvláštní oblibě těšil především "originální keltský" text 
MacPhersonových Básní Ossianových. 

2 Hékataios z Milétu (540-480 před Kr.)j Apollónios Rhodský (3. století před Kr.), Argonautikaj 
Diodóros Sicilský (kolem 60 před Kr. až 20 po Kr.), Historická knihovna, kniha Vj Strabón (asi 64-25 
před Kr.), Geógrafika, Lib. 1-10j Varro (1l6-51 před Kr.), Antiquitates rerum divinarumj Livius (asi 59 
před Kr.-17 po Kr.), Dějinyj Julius Caesar (100 - 44 před Kr.), který v Zápiscích o válce galské popisuje 
řadu zvyků pevninských Keltů. 

3 John Sharkey, Die keltische Welt, Frankfurt 1982, str. 5. 

4 Robert V. Ranke-Graves (Die Wei13e Gottin, Reinbek 1980, str. 78) popisuje stěhová 

ní národfi., která nastala kolem roku 2000: Vetřelci ze severovýchodu a jihovýchodu vypudili 
obchodující kmeny z egejské oblasti, které pak částečně oklikou na sever, 

částečně na západ a přes severní Afriku a Španělsko dosáhly britských ostrom a Irska. Autor navíc 
zevrubně líčí protokeltské a keltské invaze (str. 60 a n.). 

5 De Vries, Keltische Religion, str. 5. 

6 Spindler, Die friihen Kelten, str. 15 a n. a str. 42). 

7 Livius žil asi v letech 59 před Kr.-17 po Kr. v Římě. 

8 K vývoji jazyka se lze více dočíst u De Vriese (str. 107). 

9 Jan Filip, Die keltische Zivilisation und ihr Erbe, str. 37. (Keltská civilizace a její dědictví, Academia, 
Praha 1995, str. 40) 

10 Julius Caesar, De Bello Gallico VII. 

II Zobrazení u Jacquese Moreaua, Die Welt der Kelten, tab. 29j u Filipa str. 27 (v českém 

vydání str. 35); Time LÍfe, str. 123. 

12 Moreau, Die Welt der Kelten, str. 31. 



13 Julius Caesar, De Bello Gallico VI, str. 19. 

 

 

 
14 Spindler, Die jriihen Kelten, str. 260 

15 Diodóros Sicilský (asi 60 před Kr.-20 po Kr.), Historická knihovna V (citováno podle 

Moreaua, str. 71). 

16 Strabón, citováno podle Moreaua, str. 71. 

17 Caesar, De Bello Gallico VII. 

18 Obrázek Time Life, str. 59,91,112. 

19 Vyobrazení z koth1m z Gundestrupu (z Rudolf Grosse, Der Silberkessel von Gundes 

trup, str. 299/300). 

20 Seumas Mac Manus, The Story ojthe lrish Race, str. 54; Book oj Leinster. 

21 Poseidónios, stoik, 135 - 51 před Kr. 

22 Strabón napsal zeměpisné pojednání Géografika kolem roku 18 po Kr. 

23 Varro, 116-51 před Kr. 

24 Filip ll. Makedonský, 379- 336 před Kr. 

25 Ve své obsažné knize (Das geheime Wissen der Kelten, Freiburg 1976) se Lancelot Len 

gyel pokouší každý z těchto znakfi dešifrovat a zkoumat jeho symbolický obsah. Zatím k tomu mohu 
jen těžko zaujmout stanovisko, neboť výklad pozdní keltské 

 omamentiky je velice troufalý záměr. Většina badateh1 upřímně doznává, že neVÍ. 

26 Podrobnosti De Vries, str. 20, a Moreau, str. 103. 

27 V podstatě se držím charakteristiky bohů, kterou Jean Jacques Hatt použil v Kata 

logu velké výstavy "Keltové ve střední Evropě" v Halleinu v roce 1980 

 (str. 53 a n.). 

28 De Vries, str. 223. Rollestone, Myths and Legends, str. 85. 

29 Občas bývá Teutates zobrazován ithyfallicky, ba trifallicky, též s kladivem. Pak se 

přibližuje bohu s kladivem Sucellosovi a germánskému Tórovi. 

30 O tom zpravuje Cicero roku 39 před Kr. 

31 De Vries, str. 106. 

32 Hatt, Hallein-Katalog, str. 53. 

33 Moreau, tabule 74/75, a Duval, Die Kelten, str. 227. 

34 Wolfgang Heiligendorff, Der keltische Matronenkultus, Leipzig 1934. 

35 De Vries, str. 205, a Time Life, str. 87. 

36 Julius Caesar, De Bello Gallico VI, 14, 2 - 3. 



37 De Vries, str. 214. 

38 Jean Markale, Die Druiden, str. 1237 a n. 

39 Falken-Handbuch der Heilkriiuter, str. 162 

40 Die Lehren der Druiden, vydal a přeložil J. A. Williams pro M. S. Society, citováno po 

 dle Rollestonea, str. 332. 

41 Obsah zápisků Llewllyna Siona lze najít v Rollestonových Myths and Legends oj the 

Celtic Race, str. 332 a n. 42 Ranke-Graves, Die Wei13e Gďttin, str. 32 43 Na jeho odkrytí a 
restaurování se názory různí. Důležité je však to, že topografie 

byla ponechána beze změny. 

44 Hans Hartmann, Totenkult in lrland. 

45 De Vries, Keltische Religion, str. 131 a n. 

46 Thumeysen, Sagen, str. 77 a n. 

47 Thumeysen, Sagen, str. 78. 

48 Diodóros Sicilský, Historická knihovna V, 28, 4 - 5, citováno podle J acquese Moreaua, 

Die Welt der Kelten, str. 111, a De Vriese, str. 221, též dtv-Lexikon der Antike, "Literatur" (sv. 2), str. 
9. 

49 Mircea Eliade upozorňuje na to, že hlava byla sídlem duše božstva, jež v ní přebývalo, nejen podle 
řecko-Iatinského pojetí, nýbrž že toto pojetí "pochází ze staršíepochy, možná dokonce z předhistorické 
doby". (M. Eliade, Das Mysterium der Wiedergeburt - Versuch uber einige Initiationstypen, Inselverlag 
1988, str. 163.) 

50 Pověst, o nÍŽ se zde mluví v souvislosti s kultem hlavy, pojednávám znovu v části 

čtvrté (str. xxx, tj. Ptlvod kotle) z hlediska keltského kotle. 

51 James Stephens, "Finn der Held", str. ll9. 

52 Miirchen aus Wales, str. 12 a n. 

53 De Vries, str. 242, a Youngová, Celtica I, str. 74 a n. 

54 Lopelmann, Erinn, str. III 

55 U lm, stejně jako v Číně, Ásámu, na Borneu a u starých Ibem, existoval zvyk "muž 

ského šestinedělí", tzv. kuváda. Při narození dítěte zachovával šestinedělí i otec (Gsanger, str. 201). 
Podobně píše malířka Paula Modersohnová-Beckerová v Dopisech a listech z deníku (Briefe und 
Tagebuchbliitter, Worpswede, 1932). U tohoto zvyku se mohlo jednat o mužskou snahu identifikovat se 
s ženskou plodností nápodo 

 bou šestinedělí. 

56 Lopelmann, Erinn, str. 439. 

57 De Vries, str. 242 a n. 

58 De Vries, str. 243. 

59 Hartmann, Totenkult, str. 95. 

60 T. W. Rollestone, Myth and Legends (19ll a 1985), str. 96 a n., a Hetmann, Die Reise in 



dieAnderswelt, str. 19 a n. 

61 Hetmann, Anderswelt, str. 65 -76. 

62 Hetmann, Anderswelt, str. 214, fo = "pod", mor = "velký". 

63 Hetmann, Anderswelt, str. 66. 

64 Názory jednotlivých badatelfi na přistěhovalecké teorie se značně rozcházejí. Tak 

napří'klad T. W. Rollestone vykládá všechny odkazy na pfivod Goidelfi "ze Španělska" výlučně 
myticky ve smyslu "zdaleka" anebo "ze země smrti" (str. 102). 

65 Ranke-Graves (Die Wei13e Giittin, str. 150) dává Milesiany do souvislosti s velkým se-
verozápadním stěhováním z egejské oblasti, čímž zpochybňuje časový údaj o jejich příchodu do Irska 
ve 2. století před Kr.j soudí, že ostrovfi dosáhli spíš kolem roku 

 1015. 

66 Stephens, Finn der Held, str. ll- 26. 

67 Touto "potopou" se možná myslí katastrofa Atlantidy. 

68 Rollestone, Myth and Legends, str. 105. 

69 V. Ranke-Graves, Die Wei13e Giittin, str. 54. 

70 Ó'Rahilly, str. 326. 

71 Rollestone, Myths and Legends, str. 105 a n. 

72 Ó'Rahilly, str. 326, str. 469 a n. 

73 De Vries, str. 149. 

74 Sharkey, Keltische Welt, str. 9. 

75 Rollestone, Myths, str. llO a n.j De Vries, str. 52 a n.j Youngová, Celtica I, str. 37 a n. 76 Mac Cecht 
je "syn pluhu". 

77 Podle jiných verzí se jedná o děti tři. Balorovi sluhové je hodí do vody, ale jedna 

druidka zachrání Luga a odnese ho k Cianovi, který jej zase předá do péče Goibniuovi. Tam se naučí 
všechna umění. Potom ho Túatha Dé Danannové unesou do země mládí k Manannánovi (Rollestone, 
str. III a n.). Odtamtud se nakonec dostane na Nuadův dvfir. 

Bůh světla Lug je stejně jako dočasný král Bres vnukem boha temnot Balora. Bres přinese lidem na 
usmířenou plodnost polí, Lug nový stupeň vědomí. 

78 De Vries, str. 52 a str. 129. 

79 Lug se spojuje se svou chůvou Tailtiu, zemí. 

80 Ranke-Graves, str. 358. 

81 De Vries, str. 229 a n. 

82 Helck-Otto, WOrterbuch der Agyptologie, str. 102. 

83 Der kleine Pauly, 4, str. 1509. 

84 dtv-Lexikon der Antike, "Religio" (sv. 1), str. 99 a n. 

 85 Únor byl v Římě měsícem rituálního ženského očišťování. Febris byla římská bohy 

ně horečky. Februum je každý prostředek, který slouží rituálnímu očistění (dtv-Lexikon der Antike). 



86 Der kleine Pauly, sv. 2, str. 1274 a n. 

87 Hartmann, str. 67. 

88 Hetmann, Anderswelt, str. 20 a n.; Rollestone, Myths, str. 130. 

89 De Vries, str. 128, 143, 154 a n. 

 90 Oštěpy se nezhotovovaly výhradně z lískového dřeva. Ale traduje se, že uchazeč 

o přijetí do elitní jednotky Fianny se směl proti všem útokům bránit pouze lískovou holí zvíCÍ paže. 
Jméno "syn lísk1' svědčí dále o tom, že král bojovníků musel být víc než jen dobrý bojovník, neboť 
lískové oříšky byly plody moudrosti (srov. část třetí o Finnovi). 

91 Hetmann, Anderswelt, str. 20 a n. 

92 Youngová, Celtica I, str. 74. 

93 Hetmann, Anderswelt, str. 23, nebo Lancelot Lengyel, Das geheime Wissen der 

Kelten, str. 250. 

94 Podle Hetmanna, Anderswelt, str. 24. 

95 Thurneysen, Sagen, str. 81- 84. 

96 Seumas Mac Manus, The Story oj Celtic Race, 1975, str. 40-44. 

97 Hetmann, str. 25. 

98 Lopelmann, Erinn, str. 266 a n. 

 99 Thurneysen, Die irische Helden- und Konigssage. str. 598 a n. Podle Thurneysena po 

chází jazyk nejstarší pověsti o Étaín z 9. století, třebaže písemně byla zachycena ažv n. století. 

100 Lopelmann, Erinn, str. 430. 

101 Místo leží poblíž dnešního Ardaghu v hrabství Longford. Thurneysen, Helden- und 

Konigssage, str. 52. 

102 O tomto EochaiduAiremovi (či Fedlechovi) se soudí, že žil na počátku prvního sto 

letí po Kristu, (Lopelmann, Erinn, str. 473). 

103 Thurneysen, Die irische Helden- und Konigssage, str. 324 a n. 

104 Thurneysen, Sagen, str. 16-27. 

105 Irské slovo geis lze překládat nejspíše jako "tabu" či "zákaz". 

 106 Jako prameny mi posloužily především příběhy z Lopelmannovy sbírky Erinn, str. 

453 a n., Thurneysenova Die irische Gotter- und Heldensage, str. 268 a n., Heimeranova Sage vom 
Rinderraub, str. 5 a n., a Rollestoneova sbírka irských mýtů, str. 181 a n. 

107 Nevím, co je onen "odražeč". Mohl například sloužit k oslnění protivníka, jako 

 když dnes děti s oblibou pouštějí na někoho prasátka. 

108 Nechta je jedním z pramenů Boyne a zároveň říční bohyně. 

109 K iniciačním ritům kwakiutlských kanibalů patří kultovní zběsilost a její "zkrocení" ponořením 
dotyčného do vody. "Posvátnou zběsilost" zasvěcovaného je třeba zchladit, aby nezpůsobil neštěstí. - 
Jako u skandinávských berserků "se asimilace posvátné síly projevuje nadměrným rozpálením těla: 



extrémní horko je jedním z charakteristických rysů mágů, šamanii, válečníků a mystiků". (M. Eliade, 
Mysterl 

 um der Wiedergeburt, Frankfurt 1988, str. 123 a 129). 

110 Lopelmann, Erinn, str. 117. 

111 Pramen: Thurneysen, str. 378, 380 a n. Tato pověst byla pravděpodobně zapsána 

poprvé v 8. století. Má tři verze: první je přepracování z 11. století, druhá rozšíření 

 z 12. století a třetí se skládá z verze první a druhé. 

112 Thurneysen, Heldensage, str. 385 a n. 

113 Heimeran, Rinderraub, str. 49. 

114 Motiv "nebezpečného mostu" nacházíme v mnoha mýtech. V íránské teologii se 

jmenuje Most Rozhodčího a vede přes střed pekla, "tenký jako vlas a ostrý jako postřihovacíniiž". U 
Gennánů spojuje most "Bifrost" (nebo Bilrost) svět bohů se světem lidí, míní se jím duha, tedy duhový 
most, na nějž nelze vkročit pozemskýma nohama. Srov. též E. T. Reimbold, Dle Briicke als Symbol. 

115 Tento most nebo lano symbolizují přechod a cestu k transcendentálnímu cíli. Všechny jmenované 
"zkoušky" znamenají, že zasvěcovaný musí "zemřít" pro vše, co bylo pro něj až dosud samozřejmé. 
Průchodem duševními dílčími smrtmi zasVÍtají i dnešním lidem nové duševní souvislosti, jež jim od 
základu mění pohled na život a dosud nepovšimnuté ukazují v novém světle. 

116 Schmeil, Tierkunde, str. 174: Lososi se mohou vymrštit do výše tří metrů a do dálky 

 šesti metrů. Nezřídka se zraní o kamení a následkem zranění zahynou. 

117 V kultu mrtvých byl tis uctíván jako představitel věčné zeleně a života, ale i pro svou jedovatost. 
Dále ho považovali za mocnou magickou ochranu před zlými duchy. Když se jeho větve zapíchly do 
země a zkřížily před vchodem, nemohli do domu vniknout démoni. V lidovém léčitelství se používal 
jako prostředek proti běsnivosti (Bachthold-SHiubli, Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, II, 
str. 645). Caesar píše v Zdpiscích o vdlce galské (VI, 31) o jednom králi Belgů: "Když Catuvolcus... 
nemohl, chabý už stařec, snášet útrapy války... otrávil se jedovatou šťávou tisu." Harald Nielsen píše: 
"Do posledního jídla se přimísily rozetřené bobule tisu. Strom často sloužil jako obětní strom, na nějž 
navěsili umělé údy, aby se vyléčil skutečný, chorý úd." (Giftpflanzen der Heimat, str. 29). Dříve se 
bobule (nnsky) tisu, především však semena a jehličí, používaly jako prostředek k potratu, často se 
smrtelným koncem. Ve středověké "čarodějnické masti" byl obsažen rovněž tis. V. Ranke-Graves cituje 
ShakespearovaMakbetha, kde kotel mimo jiné obsahoval i "zpod bezlunní z tisu třísky"( W. 
Shakespeare, Tragédie, Odeon, Praha 1983, Makbeth, lY, I, přeložil E. A. Saudek. (Pozn. překl.) 

)* (Die Wei13e Gottin, str. 226). 1Yž autor dále píše o irském tisu (str. 227), že je "kouzlem poznání a 
kolem královým". "Kolo královo" připomíná stoupající a klesající dráhu slunce jako krále roku. To vše 
potvrzuje, že strom byl úzce spojová s tajemstvími smrti a života, jež Scáthach předává svým "synům" a 
nakonec i Cúchulainnovi. 

118 Motiv incestu se objevuje jak v buddhistické, tak v západní alchymistické literatu 

 ře. "V alchymické práci ohně... (se adepti učí)... znovu vejít do dělohy, aby obnovili 

svou skutečnou přirozenost a svťij životní osud", - nebo: ,,Adept musí se vrátit do matčina lůna a 
dokonce s ní obcovat". (M. Eliade, Mysterium der Wiedergeburt, str. 106). K tomu Eliade vysvětluje: 
"Matka přirozeně symbolizuje přírodu v jejím alchymickém prastavu prvotní hmoty (prima materia)" 
(str. 107). - Přeloženo do řeči 



hlubinné psychologie musí zde Cúchulainn obstát ve své oidipovské zkoušce a on této archaické 
symbolické řeči rozumí. 

119 Keltolog Thomas F. Ó'Rahillyvykládá bolgos jako "svítící", "blýskající se". Podle něj je 
Cúchulainnova smrtící zbraň Gae bolga oštěp "zářného boha", boha světla. Dává tento oštěp do 
souvislosti s kyjem Di°VÝm nebo Tór°VÝm, metajícím blesky (Thomas F. Ó'Rahilly, Early lrish 
History and Mythology, str. 52). A blesk je vskutku smrtící, když zasáhne člověka, ale současně má 
oplodňující účinek na zemi; to lze chápat symbolicky i reálně, když blesk uvolní napětí v atmosféře, na 
zem se snáší oplodňující déšť. V souvislosti s Cúchulainnem však zůstává otevřena otázka, proč lze 
tento vražedný nástroj uchopit a vrhat pouze prsty u nohou a proč lze tuto techniku účinně používat 
jedině pod vodou (srov. část třehl. 

120 Rollestone, str. 189; Lopelmann, Erinn, str. 225 a n.; Heimeran, str. 54 a n.; Thurney 

sen, Die irische Helden- und Konigssage, str. 319 a n. 121 Bachthold-Staubli, Iv, str. 1197-1209. 122 
Pramen: Heimeran, Der Rinderraub, Miinchen 1976. Táin je "krádež", bó znamená 

 "dobytek". . 

123 Královna Medb (Maeve) byla ženou každého irského krále, nejednalo se tedy o skutečnou, ale 
mytickou postavu, jež představovala vládu nad půdou země. To vyplývái z toho, že Fiachnovi, majiteli 
Velkého býka Donna, nabídla "přízeň svých stehen" (De Vries, str. 130). Hrob královny Maeve na hoře 
Knock nad zátokou Sligo nebyl zatím prozkoumán, údajně proto, že se místní obyvatelé obávají 
neštěstí, které by je postihlo, kdyby někdo sáW na cairn dávné královny vI1 (Ranke-Graves, str. 120). 

124 Býk tak patří jednak do severovýchodního Ulsteru, jednak do "středu" Irska (Mi 

 de), kde bylo sídlo nejvyššího krále. 

125 Původ Galioninů je nejistý. Podle Ó'Rahillyho (str. 16, 22, 393) jsou větví Laginů, Leinsterských, 
kteří přišli na ostrov kolem roku 500 před Kr., zatímco příchod Goidelů lze klást do 1. století před Kr. 
Ó'Rahilly a Rollestone soudí, že se jednalo o předkeltský kmen, který se dostal do Irska přes Španělsko. 
Jmenují se tak podle velkého počtu lehkých oštěpů, které s sebou nosili; byli vysoce vážení jako udatní 
bojovníci. Není vyloučeno, že Galioninové jsou větví španělských Galicijců, kteří se již dostali do styku 
s řeckou a římskou kulturou. Tím by byli představiteli nové mužské racionality a královně Maeve nutně 
museli připadat podezřelí a nebezpeční. 

126 Podle jiné verze využije bohyně války Morrigú jeho slabosti a žízně a přiblíží se k němu jako 
jednooká stařena. Před jeho očima dojí krávu s třemi vemeny. Cúchulainn ji požádá, aby mu dala napít 
z prvního cecku, a poděkuje slovy: "Zdar budiždárkynH" Tu se zhojí oko, jež vypícW oštěpem. Při 
druhém napití a přání se obnovírozšlápnutá "úhořova" hlava a při třetím se napraví "vlkova" přeražená 
noha. Rány, které způsobil, moW uzdravit jedině on. 

127 Frank Teuchmann, Der Mensch und sein Tempel. Megalithkultur, str. 29 a 35. 128 Heimeran, 
Rinderraub, str. 214 a n. 

129 Heimeran, Rinderraub, str. 223. 

130 Podle jiné verze Cúchulainn po nářku za Ferdiada upadne do smrtelných mrákot. 

Nepřátelské vojsko vpadne do Ulsteru. Přátelé odnesou Cúchulainna do jeho hradu Murtheimne. 
Zásvětní přfbuzní, Dé Danannové, mu přinesou čarovné léčivé byliny. 

131 Lopelmann, Erinn, str. 450. 

132 Thurneysen, Die irische Helden- und Konigssage, str. 219. 

133 Tato mateřská bohyně a její dcera Finnabair, její pozitivní budoucnost, j sou jedno. 



"Finnabair" znamená "krásné" anebo "bílé zjevení", tedy bílou bohyni vjejíprastaré a věčně mladé 
podobě, která zde rozhněvaně ustupuje (srov. H. Birkhan, Keltis 

 che Erziihlungen vom Kaiser Arthur, I, str. 289). 

134 Srov. Manfred Lurker, WOrterbuch der Symbolik, str. 306 a n. 

135 Thurneysen, Die irische Helden- und Konigssage, "Der Tod von Aifes Einzigem", str. 

404 - 412. 

136 Thurneysen, tamtéž, str. 413 - 426, a Sagen, str. 88 -114. 

137 Tento Oengus je bratrem Fann. 

138 Thurneysen, Sagen, str. 96 a n. 

139 Thurneysen, Sagen, str. 106 a n. 

140 C. G. Jung takové řízené fantazie nazýval "aktivní imaginací", Gesammelte Werke, sv. 

6,8,12. 

141 Thurneysen, Die irische Helden- und Konigssage, str. 547- 571. 
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247 C. F. Meyer, "Saer-Spruch", v Siimtliche Werke (Knaurs Klassiker, str. 814). 

248 Richter, Chartres, str. 12. 

249 Emma Jungová/Marie Louise v. Franz, Die Gralslegende in psychologischer Sicht, str. 

372. 

250 Hetmann, Die Reise in die Andefswelt. 

251 Robert de Boron, Die Geschichte des Heiligen Gral. 

252 Schirmer, Lancelot und Ginevra, str. 203. 

253 Chrétien de Troyes, Gauwain sucht den Gral, str. 162. 

254 Srov. pozn. 249. 

255 C. G. Jung, Gesammelte Werke, sv. XII, např. str. 317-323. 
 
 



LITERATURA (246) 

Lexikon der Antike, Miinchen 1970 (dtv). 
AR.BOIS D JUBAINVILLE: Cours de littérature celtique. Paris 1883. 
BXCHTHOLD-STAuBLI, H.: Handwlirterbuch des deutschen Aberglaubens. De Gruyter, Leipzig 
1929. 
BIRKHAN, H.: Keltische Erziihlungen vom Kaiser Arthur, I. Graz 1985. 
BORON, ROBERT DE: Die Geschichte des Heiligen Gral. Aus dem Altfranzosischen iibersetzt 
von Konrad Sandkiihler. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1958. 
BUBER, MARTIN: Die vier Zweige des Mabinogi. Insel, Leipzig 1922. 
CAESAR, JULIUS: De bello gallico. Reclam, Stuttgart 1974. 
CHRÉTIEN DE TROYEs: Gauwein sucht den Gral. tJbersetzt von Konrad Sandkiihler. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1959. 
CLARUS, INGEBORG: Odysseus und Oidipus. Bonz, Stuttgart 1958. 
DIEDERICHS, ULF: Germanische Glitterlehre. Diederichs, Koln 1984. 
DuvAL, PAUL-MARIE: Die Kelten. C. H. Beck, Miinchen 1978. 
ELIADE, MIRCEA: Das Mysterium der Wiedergeburt - Versuch iiber einige Initiationstypen. Insel, 
 Frankfurt 1988. 
ESCHENBACH, WOLFRAM VON: Parzival. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1963. FILIP, JAN: Die keltische Zivilisation und ihr Erbe. Prag 1961. GOLTHER, WOLFGANG: 
Handbuch der germanischen Mythologie. Magnus, Stuttgart 
(Nachdruck der Ausgabe von 1908). 
GRIMM, BRUDER: Die Kinder- und Hausmarchen. Gottingen 1850. 
GROSSE, RUDOLF: Der Silberkessel von Gundestrup. Dornach 1983. 
GSANGER, HANs: Das heidnische Irland. Freiburg 1969. 
HARTMANN, HANs: Der Totenkult in Irland. Verlag Carl Winter, Heidelberg 1952. 
HATT, J EAN - J ACQUES: Die Kelten in Mitteleuropa. Salz burg 1980. 
HATT, JEAN- JACQUES: Kelten und Galloromanen. Nagel, Genf 1970. 
HEILIGENDORFF, WOLFGANG: Der keltische Matronenkultus. Mac Kenna, Leipzig 1934. HELCK, 
OTTO: Wlirterbuch der Agyptologie. Hrassowitz, Wiesbaden 1970. 
HETMANN, FREDERIK: Die Reise in die Anderswelt. Diederichs, Koln 1981. 
HETMANN, FREDERIK (HRSG.): Marchen aus Wales, Diederichs, Koln 1982. 
JENSEN, ADOLF E.: Die getlitete Gottheit. Kohlhammer, Stuttgart 1966. 
JUNG, CARL GUSTAV: Gesammelte Werke, Bd. 6, 8,12. Walter, Olten und Freiburg 1971 a n. JUNG, 
EMMAj VON FRANZ, MARIE LOUISE: Die Gralslegende in psychologischer Sicht. Rascher, 
Ziirich 1960 (Walter, Olten und Freiburg 1980). 
KERtNYI, KARL: Die Heroen der Griechen. Darmstadt 1959. 
LAYARD, JOHN: A Celtic Quest. Spring Publications, Dallas (Texas) 1985. 
LEIBOLD, GERHARD: Heilkriiuter. Falken, Niedernhausenrrs. 1980. 
LENGYEL, LANCELOT: Das geheime Wissen der Kelten. Bauer, Freiburg 1976. 
LóPELMANN, MARTIN: Erinn. Keltische Sagen aus Irland. Diederichs, Koln 1977. 
LoOMIS, ROGER S.: Wales and Arthurian Legends. University of Wales Press, Cardiff 1956. 
LURKER, MANFRED: WOrterbuch der Symbolik. Kroner, Stuttgart 1985. 
MARKALE, JEAN: Die Druiden. Dianus-1Iikont, Miinchen 1985. 
MEYER, CONRAD FERDINAND: "Siierspruch", Knaurs Klassiker, Miinchen 1952. 
MEYER, KUNo: Fiannaigecht XXIII. Dublin 1910. 
MOREAU, JACQUES: Die Welt der Kelten. Phaidon, Stuttgart 1965. 
NIELSEN, lIARALD: Giftpjlanzender Heimat. Kosmos-Franckh, Stuttgart 1979. 



NINCK, MARTIN: Wodan und der germanische Schicksalsglaube. Wissenschaftliche Buchge 
sellschaft, Darmstadt 1967. 
NORI'ON-TAYLOR, DUNCAN: Die Kelten. Time Life-Verlag 1978. 
Ó ÓGÁlN, DÁITHI: Fionn mac Cumhaill. Gill and Macmillan, Dublin 1984. 
PAULY: Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Miinchen 1979. 
POKORNY, JULIUS: Altkeltische Dichtung. Bern 1944. 
Ó RAHILLY, THOMAS F.: Early Irish History and Mythology. Dublin 1974. 
RANKE-GRAVES, ROBERT VON: Die Wei13e Gottin. Rowohlt, Reinbek 1980. 
REIMBOLD, ERNsr THOMAS: Die Briicke als Symbol. Symbolon- Jahrbuch, Koln 1972. 
RINDERRAUB, DER: Ůbersetzt nach Thomas Kinsella von Susanne Schaup. Heimeran, 
Miinchen 1976. 
RIcHTER, GOTTFRIED: Chartres. Urachhaus, Stuttgart 1982. 
ROLLESfONE, T. W.: Myths and Legends oj the Celtic Race. Constable, London 1985. ROLLEsroNE, 
T. w.: The High Deeds oj Finn. New York 1973. 
SCHIRMER, RUTH: Lancelotund Ginevra. Manesse, Ziirich 1961. 
SCHMEIL: Tierkunde. Quelle und Meyer, Heidelberg 1974. 
SCHMIDT, HEINRICH UND MARGARETE: Die vergessene Bildersprache christlicher Kunst. Miin 
chen 1981. 
SEUMAS MAc MANus: The Story oj the Celtic Race. 1975. 
SHARKEY, JOHN: Die keltische Welt. Insel, Frankfurt 1982. 
SPINDLER, KONRAD: Die jriihen Kelten. Reclam, Stuttgart 1983. 
STEPHENS, JAMES: Fionn, der Held. Ůbertragen von Ida Friederike Gorres. Melliger, 
Stuttgart 1981. 
SQUlRE, CHARLEs: Celtic Myth and Legend. Newcastle 1975. 
TEICHMANN, FRANK: Der Mensch und sein Tempel. Megalith-Kultur. Urachhaus, Stuttgart 
1983. 
THURNEYSEN, RUDOLF: Die irische Helden - und Konigssage. Georg Olms, Hildesheim 1980. 
THuRNEYSEN, RUDOLF: Keltische Sagen aus dem alten Irland. Wiesbaden 1984. 
VRlES, JAN DE: Keltische Religion. Kohlhammer, Stuttgart 1961. 
WEBER, LEOPOLD: Asgard. Stuttgart 1920. 
WINDlSCH, ERNST: DiealtirischeHeldensage. Leipzig 1905. 
WITHMONT: Die Ruckkehr der Gottin. Kosel, Miinchen 1989. 
YOUNG, ELLA: CELTICAI-III. Mellinger, Stuttgart 1956. 
 
 
 



Keltské mýty 
Ingeborg Clasurová 

 
Z německého originálu Keltische Mythen vydaného nakladatelstvím Walter Verlag roku 2000 přeložil 

Jan Hlavička 
Obálku a grafickou úpravu navrhla Anna Kožuriková 

Vydalo nakladatelstvíVyšehrad, spol. s r. o., v Praze roku 2001 jako svou 372. publikaci  
Odpovědný redaktor Martin Žemla Vydání první. Stran 248 Vytiskly Tiskárny Vimperk, a. s. 

Doporučená cena 248 Kč 
NakladatelstvíVyšehrad, spol. s r. o. Praha 1, Bartolomějská 9 e-mail: info@ivysehrad.cz 

www.ivysehrad.cz 
ISBN 80-7021-470-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


