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The study deals with the phenomenon of the Celtic Goddess-Mother and her
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Náboenská aktivita Keltov bola úzko spätá s prírodným cyklom a tajomstvom periodickej obnovy sveta, prièom toto tajomstvo bolo zverené do rúk ien, resp. Ve¾kej
Bohyne Matky.
Keï si bliie vimneme keltský kalendár, zistíme, e základné sviatky keltského roka sa
neriadili Slnkom, ani Mesiacom (hoci dátum slávnosti bol vdy stanovený na obdobie splnu), ale roènými obdobiami, ktorých príchod jednotlivé sviatky ohlasovali. Celkovo sa rok
delil na dve základné roèné odbobia: leto, zaèínajúce v noci na prelome 30. apríla a 1. mája
(tzv. geimhredh) a zimu, zaèínajúcu v noci z 31. októbra na 1. novembra (tzv. samradh).
Tieto dve hlavné obdobia sa ete delili na polovice zodpovedajúce pribline naim roèným
obdobiam (jar, leto, jeseò, zima). Príchod jari vítal Imbolc (Oimelc), leta Beltain (Beltene),
jesene Lughnasad a zimy Samhain (Samuin).
V naom klimatickom pásme nie je takéto rozdelenie roka nièím zvlátnym, pozoruhodné sú vak termíny týchto osláv: Imbolc sa zvykol slávi na konci januára, Beltain na
konci apríla, Lughnasad na konci júla a Samhain na konci októbra. Prinajmenom oslava
jari (Imbolc) poèas najtuhej zimy a oslava jesene (Lughnasad) ete pred atvou sa zdajú
by trochu predèasné. Tento rozpor sa vysvetlí, ak si uvedomíme, e Kelti, napriek tomu, e
obrábali pôdu a pestovali obilie, predsa len nikdy neboli klasickými ro¾níkmi (niekedy sa
oznaèujú aj termínom seminomádi). Caesar vo svojich Zápiskoch o vojne v Galii charakterizuje ostrovných Keltov ako ¾udí, ktorí nesejú obilie, ivia se len mliekom a mäsom a ob-
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a)
b)
c)
Obr. 1 a) Sheila-na Gig z vonkajej výzdoby kostola v Kipecku (Herfordshire)
b) Sheila-na Gig z Ballygawley
c) Starena rodiaca a pridájajúca hada (symbol sexuality, plodivej energie a chtonickej zemskej sily)

liekajú sa do koí. 1 V ich mytológii sa stretávame prevane s dvoma typmi hrdinov: jeden
je hrdina-bojovník a druhý je hrdina-pastier (najèastejie pastier svíò), prièom pastier svíò
je bojovníkovi rovnocenný èo do sily i dôstojnosti. Aj keltský kalendár sviatkov odráa
predovetkým udalosti dôleité pre ivot pastierov, chovate¾ov koní, roného statku a ovcí.
Mohli by sme ho dokonca poklada za typický pastiersky kalendár, hoci neskôr asimiloval
aj èrty klasického ro¾níckeho a solárneho kalendára.
Charakter tohto kalendára úzko súvisí s keltskou Ve¾kou Bohyòou typu Terra Mater. Ani
ona toti nemala v keltskom prostredí svoju klasickú podobu, známu z východných neolitických kultúr. V klasických rurálnych kultúrach východného typu sa stretávame zvyèajne
s trojjedinou podobou Terry Mater zobrazovanej ako panna, ena a starena, prièom úplne
prirodzene v úlohe matky-rodièky vystupuje prostredná z nich, t.j. ena.2
U Keltov sa rovnako stretávame s pannou, enou a starenou ako tromi rovnocennými
hypostázami trojjedinej Terry Mater. Úloha matky-rodièky v podobe eny vak chýba. Naproti tomu sú ve¾mi poèetné zobrazenia matky-rodièky v podobe stareny. V keltskej ikonografii sú známe ako tzv. Sheily-na-Gig, hojne rozírené na pevnine i pri¾ahlých britských
a írskych ostrovoch. Zvyèajne ide o nie príli umelecky prepracované zobrazenie starej
eny s ve¾kou hlavou a oèami, s ovisnutými prsiami, v rodiacej polohe, ktorá si oboma
rukami rozahuje rodidlá.
V takejto podobe sa nachádza dokonca na vonkajej výzdobe ranokresanského chrámu
v anglickom Kipecku (Herfordshire). Ide nepochybne o zobrazenie Bohyne Matky ako
kozmogenitrix  pramatky vesmíru, ale zároveò ide o zobrazenie konkrétnej èasti keltského
roka, ktorá je reaktualizáciou tejto mýtickej udalosti. Starena, ktorá na zaèiatku èasov porodila vesmír, je identická so starenou, ktorá v èase treskúcej zimy (obdobie smrti) privádza
na svet diea (nový ivot). Tak sa praèas opakuje v èase a mýtická udalos v profánnej rea162
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b)
Obr. 2 a) Trojjediná bohyòa matka z Naix; súsoiu dominuje starena driaca na kolenách atribúty
plodnosti (koík s ovocím).
b) Vonkajia tabu¾ka kotlíka z Gundestrupu: Boh-Otec a Boh-Syn adorujú pred Bohyòou-Matkou.

lite. Motív mýtickej rodiacej stareny sa preto viae aj ku konkrétnej udalosti v ivote pastierov, ktorá je v ich kalendári fixovaná ako posvätná. V mesiacoch január a február toti
privádzali na svet svoje mláïatá ovce, v dôsledku èoho sa u nich objavilo aj mlieko. Po
krutých zimných mesiacoch to muselo skutoène pôsobi ako malý zázrak, návrat ivota,
hodný oslávenia. Zároveò to bolo neklamným znamením toho, e starena-zima je u na
ústupe; svoje ezlo u toti odovzdala bohyni panne-jari.
Jar, ohlasovaná sviatkom Imbolc, nebola preto v keltskom prostredí spájaná s vegetaènou aktivitou, ale s obdobím vrhu nových mláïat a laktácie oviec a dobytka. V britskej tradícii sa tento sviatok zvykol slávi v súvislosti s panenskou bohyòou Brigit. V kótsku ete v 18. stor. slávili tento deò na poèes sv. Brigity (kresanská transformácia
pohanskej bohyne Brigit na sväticu, so zachovaním jej pôvodných atribútov). V tento deò
vraj pálili slamenú figurínu obleèenú do enských iat a potom kládli do kolísky obkolesenej horiacimi svieèkami bábiku, upletenú zo sena a obilia so slovami na úrodu. 3 Slamená figurína, ktorú pálili alebo topili, mala symbolizova hriechy, zimu a smr. (Tento
rituál mimochodom ve¾mi pripomína slovanský rituál vítania jari, poèas ktorého sa pálila
a topila slamená figurína stelesòujúca zimu a smr  Morena, Morzana a pod.) Stredoveká legenda zachovaná v Lismorskej knihe podáva u kresansky transformovaný výklad
sviatku Imbolc v podobe príbehu o pápeovi Bonifácovi, ktorý zakázal chlapcom hra
v tento deò rozírenú doskovú hru s figúrkou èarodejnice na jednej strane a s figúrkou
panny na druhej. Princíp hry spoèíval v ich vzájomnom boji, prièom èarodejnica vypúala proti panne draka, zatia¾ èo panna proti starene oveèku, ktorá nakoniec draka premôe. Potom starena vypustí leva, ale panna ho zaenie daïom a krupobitím. 4 Figúrka panny s atribútmi oveèky a daïa v tejto hre je nepochybne pohanskou bohyòou jari, ktorá
víazí nad starenou  bohyòou zimy.
163

Aj ostatné èasti keltského roka boli úzko spojené s pastierskym kalendárom a bohyòou
Terrou Mater. Sviatok Beltain súvisí s obdobím vyháòania dobytka na pau, pretoe a
v tomto období sa vytvorí súvislý trávnatý porast. O tomto sviatku z tradície nevieme ve¾a,
bol vraj zasvätený bohu menom Belenos. Názov sviatku Beltain je etymologicky moné
odvodi z koreòa »bel«, ktorý sa vyskytuje v mene boha Belenosa (èie Jasný, Svetlý) a tie
bohyne Belisamy (iarivá, Jasná) a »tine« (oheò).5 V tento deò sa definitívne konèila vláda
ve¾kého cyklu zimy a zaèínala vláda nového leta. Preto uhasínali vetky ohne, aby sa znovu
zapálili ohòom z centrálneho ohniska rituálne nieteného druidmi z dreva deviatich druhov
stromov. Súèasou obradu bolo tie zapálenie dvoch vatier, pomedzi ktoré najskôr preli
obyvatelia osady, mladí aj starí, deti aj chorí (nevládnych a ako chorých aspoò preniesli
medzi ohòami), potom medzi nimi hnali dobytok, kone a hydinu, aby ich oèistili od vetkých zimných chorôb a zabezpeèili tak ich prosperitu v nadchádzajúcom období. V súvislosti s týmto sviatkom sa vak opä spomína bohyòa Brigit a ve¾kolepé oslavy na jej
poèes. Nepochybne tu ide o druhú hypostázu tej istej bohyne, tentokrát v podobe zrelej
eny. (Brigit bola chápaná ako trojjediná, mala dve sestry rovnakého mena.)
V mytológii sa so sviatkom Beltain stretávame pomerne èasto (niekedy sa hovorí iba
o májovej noci, t.j. noc z 30. apríla na 1. mája). Najèastejie sa spomína v súvislosti
s tzv. detským hrdinom èi bohom, ktorý musí podstúpi iniciáciu. Tento preto zvádza boj so
silami temnôt alebo neúrodou. Tak waleský hrdina Pryderi zmizol hneï po narodení a objavoval sa potom v podobe riebätka vdy v noci na 1. mája, a kým nebol porazený temný
démon, ktorý ho unáal; alebo írsky hrdina Cuchúlainn, ktorého narodeniu predchádzal
prílet kàd¾a vtákov, ktoré zozobali vetko obilie, ovocie aj trávu a na koreò. V túto prelomovú noc musel kadoroène podstúpi svoju kvalifikáciu aj írsky hrdina Finn, zaviazaný
rôznymi druhmi rituálneho tabu  tzv. geasa. Vetci traja hrdinovia sú vak spomínaní
v súvislosti so enami: èi u karedými starenami, nevinnými pannami alebo zrelými enami. Väèinou nemajú vlastnú matku (Cuchúlainn, Finn).6 Tento moment nás len opä upozoròuje na to, e diea, ktoré bolo porodené v zime starenou, nemá vlastnú matku, pretoe
tá zomrela pri pôrode, a preto bolo vychovávané pannou, druhou hypostázou trojjedinej
bohyne. Teraz, keï nastal èas jeho zasvätenia do muského stavu, podstupuje rozlièné skúky. Napriek svojmu útlemu veku poráa vojská dospelých bojovníkov, prejavuje múdros
a rozvahu, ktorou pre¾stí a zahanbí druidov i krá¾ov. Tieto rituálne skúky (geasy) mu väèinou dávajú eny, èi u jeho nevlastná matka alebo jeho poèetné snúbenice, ako napr. Finnovi jeho Aoífe, ktorá chcela na Beltain èierneho vtáka ako raòají dar. Keï ho dostala, pustila
ho a prikázala Finnovi chyti vtáka ivého, a tak u potom kadý rok na Beltain, inak zahynie.7 Èierny vták je tu pravdepodobne symbolom zimy a atribútom Aoífe v aspekte bohyne
zimy-smrti. Podobne je v tento deò skúaný enou aj Cuchúlainn, a to samotnou bohyòou
vojny a smrti Morríghan. Bohyòa sa ho pokúsi zvies, ale Cuchúlain jej zvodom odolá.
Bohyòa mu prisahá pomstu a Cuchúlain musí bojova s jej premenami v podobe kravy,
vlèice a èierneho úhora. Nakoniec bohyòu porazí, a tým sa kvalifikuje ako hrdina.
Títo detskí hrdinovia sa chápu zväèa ako bohovia Slnka (mladé Slnko), alebo majú aspoò
niektoré solárne atribúty.8 (Pryderi sa objavuje v podobe koòa, Cuchúlainn je synom slneèného boha Lugha a nad jeho hlavou sa v boji objavuje svetelná iara; meno hrdinu Finna má
solárnu konotáciu »finn«, t.j. svetlý.) Írsky hrdina Finn musel napr. kadé ráno na Beltain,
ete skôr ako vylo Slnko, preskoèi jednu dolinu tam a spä. Zapa¾ovanie ohòov na sviatok
Beltain a (ich) preskakovanie malo teda nielen purifikaèný, ale aj iniciaèný význam. Beltain
týmto ve¾mi pripomína svätojánsku noc v kresanskej tradícii. V túto noc sa u nás zvykli
zapa¾ova ohne, ponad ktoré preskakovali najmä mladí, slobodní mládenci a devy. Je pravdepodobné, e tento obrad je vo väèej èasti Európy kresanskou transformáciou slávnosti Belta164

in. V okolí Paría sa ete v 18. stor. noc svätého Jána slávila zapa¾ovaním ohòov, ponad ktoré
skákali výluène malé deti.9 Uvedený rituál je nepochybne reminiscenciou keltského Beltainu
v jeho èistej podobe. Oslavuje toti príchod mladého Slnka, slneèného synèeka Ve¾kej Bohyne Matky (Slncová ma). Táto ho v rozlièných svojich podobách skúa a nakoniec, keï
v skúkach obstojí, stane sa jeho enou a dovolí mu zasadnú po jej boku na trón.10
Slávnos jesene  Lughnasad, slávená uprostred leta (na konci júla) sa viae k udalosti
kosby. Kosenie trávy, príprava dobytka na ustajnenie, miznúca zelená paa ... (tráva v auguste je u väèinou spálená od slnka, suchá a ltá) boli predzvesou konca leta a nadchádzajúcej jesene. Opä nám chýbajú bliie údaje o priebehu osláv, vieme vak, e sa vtedy
konali preteky koní, uzatvárali sa svadby a rieili súdne spory. V súvislosti s bohom Lugh,
ktorému bol sviatok zasvätený, vieme, e vyhlásil na poèes bohyne Taltiu slávnostnú hostinu pre uchádzaèov o trón, ktorí u absolvovali vetky skúky. Taltiu bola mýtickou krá¾ovnou Firbolgov, dcérou Mag Mor (Ve¾ká rovina) a Lughovou pestúnkou, ktorá umrela od
vyèerpania, keï sa snaila vyèisti vetku zem v Írsku a pripravi ju tak na obrábanie.11Tento
fragment mýtu nie je dostatoèný na intepretáciu, ale je zrejmé, e sa opä spomína bohyòa
Terra Mater, tentokrát v súvislosti s Lughnasadom a so svojím chovancom Lughom (matka Lugha opä nie je známa; Taltiu sa spomína ako jeho nevlastná matka). Z mýtov vieme,
e poèas Lughnasadu sa predvádzali akési scény divadelného charakteru, spomína sa tie
udalos oplakávania. Zmysel je opä nejasný  môe toti ís, najmä v nekorom období,
o oplakávanie smrti mladého boha (ako v ro¾níckom kalendári, ibae tu by sa neviazal so
atvou, ale s obdobím kosenia trávy), alebo o oplakávanie smrti solárneho hrdinu (èo je
vak vzh¾adom na termín slávnosti dos nepravdepodobné), alebo, ako to ponúka u samotný mýtus o bohyni Taltiu, ide o oplakávanie samotnej bohyne-eny, ktorá u zaèína starnú,
prichádza o svoje krásne zelené vlasy a pomaly sa mení na edivú a èasom pleivú starenu.
(Sheila-na-Gig je znázoròovaná bez vlasov, ako holohlavá.)
Slávnos Samhain, v predveèer 1. novembra, je potom u jednoznaène v rukách tzv.
cailleachs, starých èarodejníc zo sveta màtvych, ktoré prichádzajú v túto noc do sveta
ivých ohria sa pri ohni, nieèo si zajes a vypi a vypoèu staré príbehy. Vtedy neslobodno
o nich, ani o màtvych hovori niè zlé.12 Previnilca stihol prísny trest. Verilo sa toti, e
nepreije túto zimu, lebo si ho cailleachs vezmú zo sebou.
Samhain znamená koniec leta.13 V túto prelomovú noc nastával èas temna a temné
sily zaèali víazi nad svetlom. Preto je Samhain v mytológii zvyèajne obdobím skonu vetkých hrdinov kvalifikovaných poèas Beltainu. Tak Cuchúlainn zomiera poèas Samhainu,
podobne ako Finn. Obidvom sa pred smrou zjaví starena, aby sa nakoniec pozreli tvárou
v tvár tej, ktorá im na zaèiatku dala ivot, aby s òou oò neustále bojovali, a ktorá im ho
teraz, s poh¾adom oèí mraziacich a na kos, berie.14
Bohaté hostiny poriadané poèas Samhainu mali priaznivo nakloni màtvych, aby sa prihovorili za ete ijúcich v krajine màtvych a zásobi ich potravou, aby poèas zimy netreli
núdzu a nenavtevovali príbytky ivých. (Tak rozírený obrad stravovania sa na hroboch
poèas 1. novembra, alebo dnená pamiatka zosnulých má zrejme ve¾mi archaické korene.)
V tomto období sa poráali aj prebytoèné kusy dobytka pred jeho zimným ustajnením. Toto
vetko malo oklama starenu-zimu, e sa urodilo dostatok dobytka, ktorý sa dobre vypásol na
zelenej tráve a úroda bola bohatá, take na túto zimu majú hojnos zásob pre vetkých a smr,
zvyknutá kosi najmä medzi demi a starcami, tento rok nebude slávi svoju atvu hláv.
Pod¾a tradície jej preto priniesli hojnú obe vopred, aj v podobe ¾udských obetí. V Írsku sa
ete v èasoch pôsobenia sv. Patrika (5. stor. po Kr.) spomína v mieste Mag Slecht krvavý
rituál obetovania vetkého prvorodeného (alebo tretiny toho, èo sa v ten rok narodilo) bostvu
Cromm Cruaich, t.j. Krvavá Hlava (alebo Hlava nebotíka).15
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Ak by sme teda mali vystihnú rámcový charakter Terry Mater v keltskom prostredí,
mohli by sme vychádza práve z keltského kalendára a termínov najdôleitejích osláv, ako
je to zachytené v nasledujúcej schéme:

Charakter Bohyne Matky sa, ako vidie, do znaènej miery odráa v keltskom kalendári.
V jej osobe, stelesòujúcej vetky podoby eny, t.j. pannu, enu a starenu, sa mysticky napåòa èas v prírode do svojej plnosti, aby sa na prahu smrti vtelil do nového ivota prostredníctvom Ve¾kej Bohyne  eny. Jej obraz je vak neúplný, práve tak, ako zatia¾ zachovaný
fragment keltského kalendára. Preto ak chceme pochopi keltskú podobu Bohyne Matky
v jej pecifickom prostredí, musíme najskôr pochopi keltský kalendár ako taký.
Keltský kalendár môeme pomerne úspene rekontruova na základe tzv. colignského
kalendára, ktorý sa naiel v roku 1897 vo vinici v Coligny (dep. Ain, Francúzsko). Ide
o fragmenty bronzovej dosky z konca 1. stor. pr. Kr., ktorá pôvodne tvorila väèí celok
a obsahovala kompletné názvy keltských mesiacov v latinke. Hoci ide o doposia¾ najdlhí
zachovaný text v galskom jazyku, sú názvy mesiacov len ako preloite¾né. Zdá sa vak, e
súvisia s konkrétnym roèným obdobím a sú jeho metaforickou charakteristikou, ako napr.
simivisonios (máj/jún), t. j. èas jasu alebo equos (jún/júl), èie èas koní a pod.16
Rok bol ïalej rozdelený na 12 lunárnych mesiacov (lunácií): 7 tridsadòových a 5 dvadsadevädòových (rok mal teda 355 dní); prièom 29-dòové mesiace boli pokladané za neastné a 30-dòové za astné. V colignskom kalendári sú priaznivé mesiace oznaèované
termínom »MAT» a nepriaznivé »ANM«. Kadý mesiac bol ete rozdelený na dve obdobia
(15 + 15, alebo 15 + 14); prvá polovica bola pokladaná za jasnú a druhá za temnú.
Korekciou pod¾a Slnka bol kadé tri roky vkladaný do kalendára trinásty mesiac, ktorý mal
30 dní a bol celý pokladaný za neastný. 17 Caesar uvádza, e Kelti nepoèítajú èas pod¾a
dní, ale nocí.18 Znamená to, e urèitý deò nezaèínal východom Slnka, ale Mesiaca a hviezd.
V colignskom kalendári sa pre zaèiatok dòa pouíval názov atenoux.
Pod¾a precízneho rozdelenia mesiacov a jednotlivých èastí roka, ako i správ antických
autorov vieme, e Kelti prísne dbali o to, aby sa správne udalosti odohrávali v správnych
èasoch, t.j. dátum kadej dôleitej udalosti, èi u v súkromnom alebo obecnom ivote bol
druidmi presne stanovený na priaznivý deò, mesiac a rok. Nezachovali sa nám nijaké písomné správy o ich postupoch, je vak ve¾mi pravdepodobné, e pri stanovovaní jednotlivých dátumov zohrával svoju úlohu kalendár, postavenie Mesiaca a hviezd.
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Schéma è. 1.

Keï si bliie vimneme formálnu truktúru colignského kalendára, zistíme v nej urèité
pravidelnosti. Ide najmä o akúsi dvojkovú polarizovanú pulzáciu: jasné/temné t.j. astné/
neastné (dve èasti roka, striedanie mesiacov, dve èasti mesiaca), trojkovú celostnú periodizáciu: vkladanie doplnkového mesiaca kadé tri roky, a tým uzavretie jednej periódy,
dvanástkovú èiastkovú (jednotlivé roèné lunácie) a trinástkovú doplnkovú periodizáciu
(13. doplnková lunácia opakujúca sa kadý tretí rok). Ako mono vidie, ide o èísla 2, 3, 12
a 13. Prirodzene, nemono zabudnú ani na èíslo 4, ktoré zatia¾ nebolo spomínané, základné 2 èasti roka sa toti delili kadá ete na dve polovice, take týmto spôsobom vznikli 4
èasti roka, podriadené dvom základným.
Zachovaný fragment colignského kalendára obsahuje 16 ståpcov, kadý po tyri mesiace. Spolu je tu uvedených 62 lunárnych mesiacov a dve doplnkové, prestupné lunácie. Nájdený fragment je teda výsekom piatich rokov z dnes u strateného celku. Zachovaná èas
nám vak môe pomôc, hoci len hypoteticky, zrekontruova celok.
Východiskovým údajom pre rekontrukciu nebude èíslo 16 (16 ståpcov), pretoe vieme,
e je to len náhodné èíslo urèujúce poèet zachovaných, t.j. nie vetkých ståpcov. Z rovnakého dôvodu je pre nás nezaujímavé aj èíslo 5 (poèet náhodne zachovaných rokov). Východiskovým údajom pre nau rekontrukciu vak môe by èíslo 4, t.j. poèet mesiacov v jednotlivých ståpcoch, pretoe ten bol vo vetkých zachovaných ståpcoch rovnaký, t.j. môeme ho
poklada za kontantu aj pre ostatné, dnes u stratené ståpce colignského kalendára. Ak
dodríme vnútorné pravidelnosti keltského kalendára, t.j. jeho èlenenie vdy na dva 12mesaèné a jeden 13-mesaèný rok a pritom dodríme aj jeho rámcovú truktúru, toti delenie na ståpce obsahujúce vdy 4 mesiace, môeme naèrtnú schému, ktorá s vysokou pravdepodobnosou zodpovedá pôvodnému kalendáru (pozri schému è. 1). Keïe je v podstate
jedno, èi zaèneme 12-mesaèným alebo 13-mesaèným rokom, zaèneme napríklad neastným 13-mesaèným rokom.
Keï si bliie vimneme zrekontruovanú schému keltského kalendára, zistíme prekvapivo pravidelnú kresbu, ktorá vystúpila len vïaka práve vyobrazenému celku. Keïe mesiace
sú prísne usporiadané vdy po tyroch v jednotlivých ståpcoch, jeden ideálny 12-mesaèný
rok zaberie v schéme tri ståpce. Vkladaním 13-mesaèných rokov vak dochádza k narúaniu
tejto truktúry a k postupnému prelievaniu mesiacov/rokov do ïalieho (tvrtého) ståpca. Toto prelievanie sa javí ako zdanlivo chaotické a nedôleité. Pri podrobnejom skúmaní
vak zistíme, e je pravidelné. Môeme kontatova, e vznikajú tyri trojroèné cykly vytvárajúce periódu 12-tich rokov tak, e v prvom cykle sa vetkým trom rokom prelieva 1 mesiac,
v druhom cykle sú to 2 mesiace, v treom 3 a v tvrtom 4. Po dvanástich rokoch sa teda
dostávame k ideálnemu 12-mesaènému roku, ktorý sa neprelieva a v naej schéme zaberá 3 ståpce. (V prípade, e by sme boli zaèali schému variáciou 12, 12, 13 alebo 12, 13, 12,
vystúpili by rovnaké pravidelnosti, ibae by boli príslune posunuté.)
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Schéma è. 2.

Rekontrukcia pod¾a zachovaného fragmentu nás teda spontánne doviedla k stanoveniu
hypotézy o jestvovaní 12-roèného cyklu, vnútorne trukturovaného do tyroch meních úsekov, pozostávajúcich vdy z troch rokov. Túto hypotézu nemono potvrdi empiricky v písomnom materiáli, take zostaneme pri kontatovaní, e nám vyvstala logicky po uskutoènení rekontrukcie, a e v prípade, e sme neurobili chybu v postupe a v základných
axiómach, je moné pri danom stave náho poznania povaova ju minimálne za podnetnú.
V prospech danej hypotézy napokon svedèia aj èísla-pravidelnosti, ktoré z nej induktívne
vyplynuli, pracuje toti z èíslami 12, 13, 3 a 4. Tieto èísla-pravidelnosti sú typické pre
keltské trukturovanie meních èasových celkov. Ak nám teda bez zavádzania týchto pravidelností apriori logicky vyplynuli ako charakteristické aj pre väèie èasové celky, mono to
povaova za jednu a pravdepodobne zatia¾ aj jedinú monú cestu potvrdenia ich správnosti. Absencia èísla 2 v tomto prípade môe by len zdanlivá, vychádzajúc z pravidelností
zistených v meních èasových celkoch môeme toti opä s urèitou pravdepodobnosou
tvrdi, e 12-roèný cyklus bol rozdelený na dve èasti po iestich rokoch, prièom jedna z polovíc mohla by povaovaná za priaznivú èi priaznivejiu ako tá druhá.

Schéma è. 3.
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Pri pokuse túto rekontrukciu rozíri ete na dlhie èasové úseky nemôeme postupova
inak ako doteraz, pretoe iné pravidlá nám nie sú známe, a to v podstate znamená zduplikova u raz uvedenú schému.
Navonok sa samozrejme niè nezmenilo, pribudlo nám len nové 12-roèné obdobie, identické s predchádzajúcim. Skúsme si vak nau rekontrukciu vimnú z h¾adiska práve novovzniknutej dlhej 24-roènej periódy. Zistíme, e medzi ¾ubovo¾nou formáciou roka v 1.
cykle a zopakovaním identickej formácie v 2. cykle jestvuje opä fixná pravidelnos, tentokrát v podobe èísla 13. Znamená to, e kým sa celkom zopakovala konkrétna formácia
roka v nami rekontruovanom keltskom kalendári, uplynulo presne 13 rokov. Dané zistenie
prekvapivo opä neodporuje pravidelnostiam fungujúcim v meních èasových úsekoch, t.j.
èasovej jednotke roka a troch rokov. Tieto sa riadia dvanástkovou parciálnou a trinástkovou
doplnkovou periodizáciou. Dalo by sa teda uvaova aj o funkènosti tejto periodizácie vo
väèích èasových celkoch. Zdá sa, e tu ide akoby o stretnutie dvoch periodizácií, ktorých
pulz je asynchrónny. Dvanástková sa v tomto 24-roènom èasovom rozpätí stihne zopakova
dvakrát, kým trinástková periodizácia len raz. Èas pod¾a nej akoby plynul pomalie. Vysvetlenie azda mono opä nájs v kratom èasovom úseku, a to konkrétne skúmaním asociácií viazaných s 13. mesiacom, vkladaným do kalendára kadé tri roky. Napriek tomu, e
30-dòové mesiace boli inak povaované za astné, tento 30-dòový doplnkový mesiac bol
celý pokladaný za neastný. Narúal toti bený poriadok, vymykal sa benému chodu vecí
 t.j. keltskému ordinárnemu spôsobu rátania èasu. Zároveò ho vak paradoxne napåòal
a jedine on umoòoval jeho ïaliu regularitu. Plynul tak akoby pod¾a vyieho nevyhnutného poriadku. Celý mesiac bol pokladaný za obzvlá priaznivý pre komunikáciu s bohmi
a so zásvetím, èo vak bolo pre obyèajného smrte¾níka zvyèajne ve¾mi nebezpeèné. Je rovnako moné, e podobné asociácie ako s 13. mesiacom sa viazali aj s 13. rokom v keltskom kalendári, kedy prilo k naplneniu vyej fatálnej periódy, svet sa toti akoby zopakoval v èase prostredníctvom zopakovania roènej formácie v 13-roènej perióde.
Èrtajú sa nám teda dve väèie periodizácie, jedna parciálna 12-roèná a druhá, povedzme
e fatálna, 13-roèná periodizácia. Skúsme si teraz ïalej pozornejie víma 13-roènú periódu na pozadí parciálnej 12-roènej periódy a znásobme ná pokusný èas na trojnásobok
základnej periódy (viï schéma è. 3).
Zisujeme, e konkrétna formácia roka z 1. cyklu a 2. cyklu sa zopakuje aj v 3. cykle,
prièom medzi opakovaním v 1. a 3. cykle uplynie presne 25 rokov. V èasovej perióde 25
rokov sa teda pod¾a trinástkovej fatálnej periódy, obrazne povedané, trikrát zopakuje svet.
Trikrát, t.j. v keltskom zmysle úplne, vo svojej mystickej totalite.
Vznikla nám týmto spôsobom opä nová perióda, tentokrát pozostávajúca z 25-tich rokov,
pre ktorú vak opä nemáme doloenú interpretáciu v písomných prameòoch. Tu sa vak
zaráajúco èasto stretávame s èíslom 50, pre ktoré zatia¾ nebolo moné poskytnú zrozumite¾né vysvetlenie. Vyskytuje sa v keltských mýtoch pri vyjadrovaní vlastne akéhoko¾vek väèieho poètu ¾udí alebo zvierat, zjavne bez snahy zachyti reálny poèet, ako napríklad: 50 muov,
ktorých na smr pohrýzol pred smrou Cuchúlainnov kôò, slávny edivák Macha; 50 druiek
Dechtire premenených Lughom na vtáky v írskom príbehu o Cuchúlainnovi; hnedý býk
z Cuailgne a 50 jalovíc, ktoré vo vojne pripadli conachtskej krá¾ovnej Maeve atï.
Ponúka sa teda vysvetlenie v podobe zaèlenenia periódy 25-tich rokov, získanej poèas
naej rekontrukcie, do ete väèej èasovej periódy 50-tich rokov, ktorá predstavuje dvojnásobok 25-roènej periódy, napåòajúc tak dvojkovú pulzáciu (jasný/temný  astný/neastný), typickú pre kratie èasové úseky.
V mýtoch sa potom ve¾mi èasto stretávame aj s trojnásobkom 50-roènej periódy, ako
napr.: armáda 50 chlapcov, ktorá poèas troch dní, èo Cuchúlainn spal, porazila 3 x 50 dospe169

lých bojovníkov; 3 x 50 mladíkov hrajúcich posvätnú loptovú hru v predveèer Samhainu na
ihrisku na vrchu Bruig v írskom príbehu o Elcmarovi a Oengusovi; 3 x 50 krá¾ovien, ktoré
plakali nad Cuchúlainnom a nechceli ho pusti do posledného boja; 3 x 50 uncí zlata a striebra, ktoré dal raz Fionn vojakovi ako old za jeden deò; 3 x 50 chlapcov, ktorých Cuchúlainn
sám porazil v posvätnej loptovej hre atï.
Naa, po vetkých stránkach ve¾mi krehká a ako potvrdite¾ná hypotéza o fixácii väèích
èasových úsekov v keltskom kalendári, teda okrem veobecne uznávanej periódy troch rokov
zavádza aj nové periódy dvanástich a trinástich rokov, prièom ïalej rozliuje dva základné
druhy periodizácie: dvanástkovú, ktorá slúila na akoby ordinárne meranie èasu (èo je samozrejme dos skres¾ujúce oznaèenie, keïe èas ako taký bol reflektovaný ako hlboko mystický
a posvätný) a trinástkovú periodizáciu, chápanú ako fatálnu. Sledovanie tejto trinástkovej periodizácie, konkrétne jej tretia perióda nás priviedla k èíslu 25 (t.j. perióde 25-tich rokov), ktoré sa
stalo východiskom pre uspokojivú interpretáciu èísla 50 (ako dvojnásobku tejto periódy), vyskytujúceho sa v keltských mýtoch. Mytologizovaný kalendárny údaj posvätnej 50-roènej periódy sa tu nachádza potom aj vo svojej trojnásobnej perióde, èo naznaèuje fixáciu ete väèieho
èasového úseku v dåke 150 rokov. Zdá sa vak, e ani tu ete nie sme na konci radu posvätných
periód. V mýtoch sa toti vyskytuje aj èíslo 300, ktoré je pravdepodobne dvojnásobkom 150roènej periódy, napåòajúc tak dvojkovú pulzáciu jasné/tmavé, resp. astné/neastné (prvých
150 rokov priaznivých a druhých 150 rokov nepriaznivých). Celkovo by sa teda dalo hovori
o nasledovných periódach:
 3-roèná perióda
 12-roèná perióda (ktorej súèasou mohli by menie periódy, násobky 3-roènej, t.j. 6 a 9
rokov)
 13-roèná perióda
 25-roèná perióda
 50-roèná perióda (2 x 25-roèná perióda)
 150-roèná perióda (3 x 50-roèná perióda)
 300-roèná perióda (2 x 150-roèná perióda),
prièom 12-roèná, 13- a 25-roèná perióda vyplynuli induktívne z rekontrukcie kalendára a 50-roèná, 150- a 300-roèná vyplynuli deduktívne ako numerické údaje z mytológie
a boli akceptované ako kalendárne údaje, keïe neodporujú zatia¾ zisteným vnútorným
pravidelnostiam keltského kalendára.
Na základe práve zrekontruovaného keltského kalendára sa teraz oblúkom vráme k téme
Ve¾kej Bohyne Matky. Zatia¾ sme zistili, e numerické údaje pouívané v keltskej mytológii
môu by zaifrovanými kalendárnymi údajmi. Èísla 50, 150 a 300 tak zrejme nie sú jediné,
ktoré poskytujú takúto krypto-kalendárnu interpretáciu. Skúsme si teraz vimnú, aké èísla
sa pouívajú v súvislosti s bohyòami, t.j. èísla, ktoré sa zvyèajne povaujú za náhodné.
èíslo 300:
Írska Bohyòa Matka Flidais, pani divej zveri, sa opisuje ako pani magického dobytka.
Jej bezrohé kravy (srny) dajú kadý veèer to¾ko mlieka, e sa ním môe nasýti 300 ¾udí
aj s rodinami.19
V írskom príbehu o Sithgailovi sa spomína, ako na sviatok Beltain Munsterèania premohli Bresa, ktorému museli kadoroène plati tribút v podobe mlieka z 300 kráv. Vyuili
pritom Bresovo geasa  t.j. zákaz odmietnu ponúknutý nápoj. Vyrobili teda 300 drevených
kráv a k nim pripevnili 300 vedier naplnených moèiarnou vodou. Toto mlieko ponúkli
Bresovi. Keïe nemohol odmietnu, musel pi, následkom èoho umrel. 20
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èíslo 150:
150 krá¾ovien oplakávajúcich v Ulsterskom cykle Cuchúlainna; 150 krajèírok ijúcich
po celý rok aty pre bojovú druinu fiannu v írskom príbehu o Finnovi, ...
èíslo 50:
50 jalovíc v príbehu o bitke o hnedého býka z Ulsterského cyklu; Dechtire a jej 50 druiek premenených na zázraèné vtáky v írskom príbehu o Cuchúlainnovi; Blodeuwedd a jej
50 druiek, ktoré na úteku popadali do jazera z waleskej mytológie Mabinogi, ...
èíslo 30:
Írska Bláthnad z Ulsterského cyklu vlastniaca magický kotol, do ktorého sa zmestí 30 kráv.
èíslo 29:
Dvadsaosem detí èarodejníka Catalina v írskom príbehu o Cuchúlainnovi, ktorých poslala krá¾ovná Maeve, aby ho zastavili. Vetkých 29 (Catalin + 27 synov + 1 vnuk) sa pokladalo za jednu osobu a robili vetko naraz. Cuchúlainn ich zabil jedným úderom meèa.
èíslo 13:
12 èarodejníc a trinásta pani domu, ktorá ich vyenie a prekabáti v britskom príbehu
Rohaté eny. 21
èíslo 12:
12 rohatých èarodejníc z predchádzajúceho príbehu, kadá s prísluným poètom rohov na
hlave (t.j. prvá s jedným a posledná s dvanástimi rohmi), navtívia enu, ktorá neskoro v noci mykala vlnu. Sadnú si k ohòu, utkajú plátno, spievajú starodávnu pieseò, upeèú koláè, ...
èíslo 4:
Spomína sa najèastejie v podobe kombinácií enského a muského princípu, prièom
sa stretávame so vetkými podobami Bohyne Matky: 3 stareny spôsobujúce príkoria jednému mládencovi, 3 matky vychovávajúce jedného syna, alebo 3 eny vydaté za jedného
mua, 3 dcéry u jedného otca, 3 sestry majúce jedného brata alebo naopak jedna starena
kladúca prekáky trom mládencom, jedna matka majúca troch synov, jedna ena vydatá za
troch muov, jedna dcéra majúca troch otcov, jedna sestra a traja bratia (vetky tieto podoby
sú v keltskej mytológii alebo ikonografii poèetne zastúpené, vzh¾adom na priestor ich nebudeme bliie konkretizova).
èíslo 3:
Opä bez bliej konkretizácie, poèetné podoby troch starien, troch ien, troch dcér a troch
sestier..., chápaných ako tri a jedna zároveò a poèetné atribúty náleiace týmto enám-bohyniam ako: 3 magické kravy, 3 èarovné jablká, 3 magické vtáky, 3 vajíèka,...
èíslo 2:
Waleská bohyòa Ceridwen mala pod¾a tradície dve deti: dcérku Creirvy, ktorá bola najkrajou enou na svete a syna Morvana, ktorý bol v stredovekej spisbe prirovnávaný k èertovi.22
Írska bohyòa Macha, ktorá zomrela pri pôrode porodiac dve deti: chlapèeka Fianu a dievèatko Fial.
Ako máme monos vidie, uvedené èísla v mýtoch, ktoré sa viau k Bohyni Matke, nie sú
náhodné. Tak èíslo 300 v príbehu o Flidais a o Bresovi je pravdepodobne mytologizáciou
300-roènej periódy, prièom v príbehu o Bresovi vystupuje postava bohyne skryte, ide toti
o jeho geasa, ktoré sa má splni na jej sviatok  Beltain, a preto toto geasa nejakým spôsobom
súvisí s kravami (jej atribút). Èísla 150 a 50 v spomínaných mytologických príbehoch sú
opä mytologizáciami posvätných periód 150 a 50-roènej. (Vzh¾adom na poèetnos výskytu
týchto èísiel a prevahu ich výskytu so enskými bostvami je moné súdi, e mohli nejakým
pecifickým spôsobom súvisie s Bohyòou Matkou.) Èíslo 30 stelesòuje 30 dní v mesiaci
(zvyèajne astných) v lunárnom kalendári. Èíslo 29 v naom príbehu môe by mytologizá171

ciou neastného 29-dòového mesiaca, môby konkrétne mesiaca Cantlos (?). V tomto prípade ide opä o skúku Bohyne Matky adepta podstupujúceho iniciáciu. Èíslo 13 je vyjadrením 13-mesaèného roka alebo 13-roèného roèného cyklu. V mytológii je väèinou rozloené
na èíslo 12 (mytologizácia 12-mesaèného roka alebo 12-roèného cyklu) a èíslo 1, ktoré ako
trináste v poradí predstavuje trinásty neastný mesiac/rok. (V naom príbehu ide o kresanskú inverziu: 12 bohýò  atribúty pradenia, tkania, hudby, jedla  ktoré zjavne stelesòujú 12
priaznivých po sebe nasledujúcich mesiacov/rokov  narastanie poètu rohov  je vykreslených ako zlé èarodejnice, kým ena, ktorá poruila rituálny zákaz, je chápaná kladne.) Rytmus èísla 4 sa prejavil aj v nami rekontruovanom kalendári v podobe tyroch sviatkov, zasvätených jednotlivým roèným obdobiam, Bohyni Matke v jej troch podobách a jej synovi.
Èíslo 3 má v keltskej mytológii azda nespoèetné mnostvo variácií. Ve¾mi èasto sa s ním
stretávame aj v keltskej ikonografii  zobrazovanie enských triád, najèastejie v podobe
troch matiek, tzv. matres. Èíslo 2 v príbehu o bohyni Mache a Ceridwen, z ktorých kadá
porodí chlapca a dievèatko, jednoznaène umoòujú kalendárnu interpretáciu. Ich dve
deti toti stelesòujú duálny charakter bohyne Terry Mater, ktorá má krásnu tvár v období
jari a leta a tvár podobnú smrti (Morvan) v druhej polovici roka  v zime a na jeseò.
Interpretácia keltskej Bohyne Matky pomocou kalendára a jeho rekontrukcia z úlomkov colignského kalendára nemôu poskytnú úplný obraz Bohyne Matky ani v prípade, e
sú aspoò èiastoène správne. Jej obraz mono sklada len z celkom malých úlomkov mytológie, ikonografie a tradície. Aj napriek jeho fragmentárnosti vystupuje tu na povrch minimálne úzka previazanos mystéria bohyne-eny s keltským mystériom èasu. Ich vzájomný
súlad nevypovedá ani tak o tom, èi boli mýty inpirované kalendárom alebo naopak, ale
skôr o jestvovaní akéhosi mýtického univerzálneho rytmu v pozadí. Na tejto pozoruhodnej
symfónii èasu je vak najdôleitejie to, e nám nestaèí len sa fascinovane zapoèúva do jej
tónov, ale sa u pomaly uèíme rozoznáva a zapisova jej partitúru.
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mýlil matrilinearitu s polygamiou, hoci je rovnako moné, e k takejto viacgeneraènej polygamii
v rámci matrilinearity dochádzalo (spomeòme napr. právo prvej noci zo strany svokry u niektorých
národov, ktoré je moné interpretova práve v rámci skúok iniciácie a pod.).
MATTHEWS, C., c.d., s. 129-130.

172

12 Mimochodom, aj to nae známe o màtvych len dobre bude ma najskôr korene v obdobných predstavách naich predkov.
13 GASSOWSKI, J.: Mitologia Celtów. Warszawa 1987, s. 74.
14 K Finnovým geasa patrilo preskoèi kadý rok na prvého mája celú jednu dolinu  tam a spä. Jedno
ráno, na ceste k doline, stretne ryavú starenu, ktorá dojí kravy. Poprosí ju o pohár mlieka, ale
starena odmietne. Finn v tom vidí zlé znamenie. A naozaj, v skúke neobstojí. Podarí sa mu preskoèi dolinu len na jednu stranu, pri preskoku spä sa zrúti do doliny a zahynie. (Citované z prednáky
Gerdy Pettersson, c.d., s. 2.) Spôsob jeho kvalifikácie opä pripomína preskakovanie svätojánskych
ohòov tam a spä v naej tradícii. Je dokonca moné, e význam tohto obradu je v oboch prostrediach totoný, toti imitova, a tým napomôc vyskoèeniu Slnka na oblohu.
15 GASSOWSKI, J., c.d., s. 75.
16 MATTHEWS, C., c.d., s. 136.
17 GASSOWSKI, J., c.d., s. 74.
18 CAESAR, G. J., c.d., s. 130.
19 BOTHEROYD, S. a P. F., c.d., s. 186.
20 ROSS, A.: Pagan Celtic Britain. London 1965, s. 306.
21 JACOBS, J.: Keltské pohádky. Britské ostrovy a Irsko, I. diel, Brno 1996, s. 27.
22 BOTHEROYD, S. a P. F., s. 56.
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CELTIC GODDESS-MOTHER AND COLIGNY CALENDAR
Summary
The author of this article deals with the phenomenon of the Celtic Goddess-Mother and her
connection with the Celtic calendar. She distinguishes three main images of the Goddess-Mother as old woman, virgin and adult woman. The author pays a special attention to the depiction
of old woman in labour, so called Sheila-na-Gig, and identifies her with the kosmogenitrix,
the Mother of Universe. She considers her mythical role is identical with the role of ugly old
woman in Celtic mythology and calendar cycle, where she brings to life the child and transforms herself to a beautiful virgin. The ugly old woman is the hyposthasis of winter (GoddessWinter) and the beautiful virgin is the hyposthasis of spring (Goddess-Spring). Just born child
(personification of new life) does not have his own mother. In mythology he is usually educated
by foster (human) mother. This mythological sequence corresponds to the Celtic festival of
Imbolc, held on the First of February.
The author points out to the strange date of festival of Imbolc and also of the other important
Celtic ceremonies, which were welcoming spring in the middle of winter, summer during the
spring, autumn before the harvest ... This fact is interpreted as the celebration of events in
pastoral calendar. Thus Imbolc on the First of February is thought to be linked with the lactation
of ewes, Beltain on the First of May marked the beginning of open pasturing, Lughnasad on the
First of August was connected with the cutting-grass in July and August and Samhain on the
First of November was tied up with the end of open pasturing.
All the festivals were linked with pastoral events and essentially with fertility and GoddessMother. Her cult was obviously directly connected with the Celtic calendar.
The author of this study makes an attempt of hypothetical reconstruction of the Celtic calendar on the base of fragment of so called Coligny Calendar. Surviving fragment consists of 16
columns, each of four months, representing a five-year cycle (62 lunar months plus two intercalary months). The year, divided into twelve lunar months, was adapted to the solar year by
adding an extra month of thirty days in every three-year cycle.
The author assumes that surviving section was part of a larger more-year calendar. All survived parts of Coligny Calendar were divided into columns of four months, without any gaps
between the neighbouring years. She tries to add following years and complete not surviving
part with the keeping of regularities of fragment. She comes to conclusion that the Celtic calendar should consisted of 12-year (ordinary) period and 13-year (fatal) period. Further she deals
with following intervals of 13-year period: 25-year and 50-year periods. For 50-year period she
finds many parallels in Celtic mythology, in what she interprets as crypto-calendar numbers.
As possible larger sacral periods she explains also the mythical numbers 150 and 300.
On the base of mythological parallels she returns to Goddess-Mother and interprets her
calendar numbers. In the very end she concludes that the mystery of Celtic Goddess-Mother,
thought to be lost in time, should be at least partially uncovered, because it was written down
into the Celtic calendar.
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