
Keltský náboženský partikularismus 

Kolem r. 400 př. n. I. zaplnily střední Evropu bojové družiny 
starých Keltů. Začíná doba (aténská; po čtyři staletí jsou naše 
země pod politickou kontrolou vyspělého národa Keltu (Gal
iu), který zanechal evropské civilizaci bohaté kulturní dědictví, 
mj. i četné názvy řek, pohoří, mčsl, ba i celých zemí: staré 
Čechy - Bohemia - Boiohaemumjsou toho nejlepším příkla
dem. 

Dobou laténskou začíná i pro evropské vnitrozemí raná 
doba dějinná. Rozpínající se římská republika se v rámci dál
kového obchodu, zejména však vojenskými akcemi, dostává do 
kontaktu s tímto „barbarikem" a její politikové, vojáci, cesto
vatelé a historici své zážitky svěřují pergamenu a atramentu. 
A tak počínaje Hérodotem přes Poscidonia z Apameje, Tita 
Livia, Gaia Iulia Cacsara, Lucana, Strabona až po Plinia Star
šího a Publia Cornelia Tacita a jiné autory se pojednou zá
padní Evropa a částečné i temnoty Hcrcynskčho lesa střední 
Evropy začínají prosvčlloval živým svčdeelvím písemných pra
menů. Zpráv není zpočátku mnoho a některé jsou i zmatené, 
ale jsou tu a v konfrontaci s prameny archeologickými dovolují 
vytvořit si daleko přesnější představy o náboženství té doby, 
než torriu byk) kdykoli dříve. Historikovi náboženství umožňují 
navíc oprostit se od dosud převládající materiální stránky kul
tovní složky religiózních systému a zamčřit pozornost více 
k vlastní náboženské víře. 

Písemné zprávy vztahující se k náboženství, mají ovšem ně
které specifické problémy. Informace starověkých zpravodajů 
jsou zřejmě filtrovány prismatem antických věr; je proto třeba 
hodnotit je kriticky. Ostrovní, hlavně irské raně středověké 
podání pak zachycuje často spíše jen přežitky původních včr-
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ských představ a kultů starých Gallů. 1 lak ovšem poskytují 
písemné prameny vítané informace. 

Keltské etnikum se formovalo již od střední doby bronzové 
v prostorách severné Alp od východní Francie po jižní Čechy. 
Osou jeho pravlasti bylo horní Podunají, kde v dobč halStalské, 
v prostředí velmožských hradů, vznikl pod silnými vlivy z Řec
ka a Elrurie nový životní styl a výtvarný laténský umčlecký 
i řemeslný sloh. 

V dobe velké expanze se Keltové dostali do styku s Římem, 
kontaktovali se se starými Ilyry v severozápadní části Balkánu, 
narazili na thrácké kmeny ve východní polovinč tohoto polo
ostrova, poznali patrné i periferie staré Skýlie, až konečné 
pronikli do samého Řecka (r. 279 př. n. 1. útočili i na posvátnou 
delfskou včštírnu). Na severu pak méli mnoho co činit se svými 
nebezpečnými konkurenty a posléze přemožiteli - starými 
Germány. Mnohostranné přímé kontakty s antikou se nutné 
musely odrazit i v duchovním živote Keltů, jmenovité v jejich 
náboženství. 

Keltové prý byli mnohamilionový národ, složený z velkého 
počtu kmenů. Nejmocnějšími kmeny byli Haeduové, Biturgio-
vé, Bojové, Arverni, Scnoni, Belgové, Helvetiové, Vindclikovč, 
Skordiskové aj. V dobé velké expanze se mnohé silné kmeny 
rozdělily ve více částí: např. i Bojové, jejichž jedna část se 
usadila na čtyři staletí v dnešních Cechách. Východnč od čes
kých Bojů, nékde blíže střednímu Podunají, sedéli jejich blí
ženci Volkové -Tekloságové; potomci Volků - Kotinové jsou 
vzpomínáni ješté za doby císaře Marka Aurelia ve 2. stol. n. 1. 

V souvislosti s existencí početných gallských kmenů se často 
hovoří o keltském partikularismu, tedy o jakési roztřStčnosti, 
a to jak v oblasti politické a hospodářské, tak i náboženské. 

Jaké bylo náboženství starých Keltů? 
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Než si o něm povíme, musíme zdůraznit, že většina informa
cí písemných sdčlcní se týká západního keltského svčta. Apli
kace těchto zpráv také na východní keltský svět, včetně střední 
Evropy, nemusí plně odpovídat skutečnosti. 

V dobách etnogeneze, tj. v mladším pravěku, tvořil základ 
věrských představ Prakcllů - jako ostatně všech indoevrop-
ských etnik - animulismus, kult Velké matky, přírodních sil 
a héroú - významných mrtvých předků. Keltové byli mystické
ho založení, silně vznětliví a pověrčiví, nadaní velkou předsta
vivostí. Uctívali prameny, hory, stromy (zvláště prý duby po
rostlé jmelím), některé rostliny (šalvěj, sporýš), ba i samotnou 
půdu. V době vstupu do dějin mělo jejich náboženství již znač
ně propracovanou polytcistickou dogmatiku. Ta se opírala 
q rozvinutou spiritualitu, kterou uznávali i antičtí vzdělanci; 
oceňovali její moudrost a proklamované ctnosti (v protikladu 
proti římské korupci a počínajícímu společenskému úpadku). 
Keltové se oddávali do ochrany nadpozemských bytostí, které 
nad nimi měly bdít zaživa a vést je i po smrti. Smrt pro ně 
neznamenala konce, nýbrž jen přechod do jiného života; byla 
pro ně - podle slov básníka Lucana - jen „středem dlouhého 
života". 

Náboženskou doktrínu rozpracovávali druidové (slovo dru-
id vzniklo z původního dru wid = velmi učený), vzdělaná vrstva 
božích sluhů, která si získala vlivné postavení ve společnosti 
vůbec. Podstatou učení druidů byla víra v nesmrtelné bohy, 
v nesmrtelnost duše, která po smrti přechází do jiných bytostí, 
a přísná morálka, akcentující ctnost, čestnost a statečnost. Ty
to ctnosti druidové střežili i po stránce praktické. 

Druidismus povznesl keltské náboženství na úroveň filo
zofického učení, ovlivněného samozřejmě i různými antickými 
proudy; šlo zejména o Izv. orfismus a pythagoreismus. 
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Orfismus má svůj původ v Řecku nékdy v 7. - 6. stol. př. n. 
1.; vyvinul se z kultu boha Dionýsa a název dostal podle bájného 
pčvce Orfea. Vznikl jako reakce na iónský racionalismus. Jeho 
podstatou byla víra v nesmrtelnost duše a v posmrtný život, 
v néfnž zlí budou pykat (tato idea došla později renezance 
zvláště v křesťanském náboženství). Na rozdíl od starších 
představ, že posmrtný život je pouhým pokračováním strasti
plného pozemského života, orfismus učí, že záhrobní život 
může být životem blažených. Součástí tohoto silné religiózního 
sméru byla také asketická morálka, která prý jediná může 
osvobodit duši od lélesnč schránky, a posléze i učení o steho
vání duší (metempsychózc). 

Pythagoreismus se vyvinul v Řecku z učení filozofa Pytha
gora z ostrova Samu (6. stol. př. n. 1.); byl to filozoficko-nábo-
ženský smér, nasycený však i politickými tendencemi stoupen
ců otrokářské demokracie. Pythagorova zformulovali učení 
o harmonii sfér, kodex ctností a kodex tajemství. Podstatnou 
součástí tohoto sméru bylo učení o číslech jako pravých pod
statách vécí; byl to první pokus vyložil svét z jeho kvantitativní 
stránky. Poznat svét znamenalo pro Pythagorovce poznal čísla, 
která jej řídí. Vesmír a vše z čeho se skládaje určeno číslem 3. 
Podle toho začátek, prostředek a konec tvoří tři členy celku, 
neboli trojici. - Také v keltském svčté byla tríáda velmi vý
znamnou entitou, jak ješlč uvidíme. 

Římské antické náboženství ovlivnilo Kehy v dobé jejich 
vlády v Evropé jen málo. Teprve v dobé romanizace západního 
keltského svčta došlo lam k obratu, ale to již klepalo na dvéře 
rané křesťanství, kleré se mezi Kelly ujímalo snáze než např. 
mezi Germány. 

Keltské náboženství rané doby dějinné znalo velké množství 
bohů. Zřejmé kuždý kmen mél původnč své místní božslvo; 
tento silný partikularismus ješlč umocňovalo podloží okupo-
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váných zemí, v němž přežívaly místní rcligionislické tradice. 
Obecný panteon sc za těchto okolností vytvářel velmi těžko. 

Z historických pramenů je známo na 400 jmen či přízvisek 
keltských bohu nebo bohyní. Většinou jde o božstva spjatá 
přímo s určitým kmenem, aniž je známa jejich vyhraněná 
„kompetence". Působnost nčktcrých bohů se naopak překrý
vá. 

Tak je jmenován bůh (král) světa Albiorix, „velký mladík" 
Manopos, bůh kmene Tontioris, bůh boje Caturix, či průvodce 

mrtvých s kyjem a lukem Ogmios. 
Ogmios je však považován také za 
boha výmluvnosti (byl zobrazován 
s řetčzy, vycházejícími z jeho úst 
a upevněnými k uším posluchačů), 
jindy vystupoval i jako bůh války 
a královské moci; pravou částí tváře 
se usmíval, na levé části mčl hrozivý 
výraz. Písemné zprávy se nedají 
v každém jednotlivém případě dát 
do souladu s archeologickými nále
zy a tak řadu bohů, známých z vý
tvarného provedení, nedovedeme 
pojmenovat; týká se to např. i zná
mého dvojhlavčho boha z Roque-
pertuse (Fr.), který prý jednu tvář 
obracel k živým, druhou k mrtvým. 
Haeduové uctívali boha s atribu
tem kladiva, paličky či mlatu (srov. 
obr. 29); někdy vystupoval v dopro
vodu jakési žcpy - bohyně (?•). Ve 

Skulptura keltského boha siřední Gallii se objevuje bůh sjele-
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nimi parohy zvaným Cemunnos (obr. 28); Cernunnos byl bo
hem života a smrti. Poměrné často se vyskytuje i bůh s kancem. 
V Gallii, severní Itálii a Noriku ctili boha Bělena (byl bohem 
slunce, podobným Apollónovi), ješlč dále k východu boha 
s hady: bůh držící v ruce hada 
(např. s beraní hlavou) nebo 
gallský torques (posvátný ná
krčník) se v keltském umění 
vyskytuje často. 

Objevují se i ženská bož
stva. Např. u pramenů Seiny 
uctívali bohyni léčivé síly Sé-
quanu, k jejíž poctě ukládali do 
vody sošky poutníků. Obec
nějšího významu nabyla po
stupně bohyně koní Epuna. 
V západní Evropě až po Irsko 

Reliéf trojice keltských bohyní („tří 
matron") z Cirenccsler (Angl.). (F. 
Schlette) 

Reliéf bohyně Iipony s košíkem plo
dů L Lucemburska. (F. Schlette) 

uctívali i čelná jiná ženská bož
stva, jimž prý byli podřízeni 
i místní bohové mužští. Někdy 
se objevují i božské páry, např. 
Sucellus a Nantosuelta v Gal
lii, Vuiasus a Tiana v Panonii 
aj. Typická je posléze keltská 
božská triáda: často je zobra
zována trojice bohyní - ma
tek (kult matron) s atributy úro
dy a plodnosti (měsíc, koš 
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s plody, peruť, křidlo), nebo bůh se třemi obličej!: trohlavý bůh 
byl prý nejmocnější. Počet tří symbolizoval Keltům obecné sílu 
a dokonalost. 

Postupné však přece jen někteří bohové získali výjimečné 
postavení a vytvořili jakýsi minipanleon vyšších bytostí. Luca-
nus jmenuje 3 ncjvýznamnčjší keltské bohy; jsou to Tarunis, 
Teutatés a Esus. Podle Caesara byl nejvyšŠím bohem Gallic 
patron cest a kupců, ochránce uméní a řemeseL 

Tarunis je označován jako 
pán nebes. Jeho symbolem je 
kolo. Na zobrazeních také čas
to kolo drží v ruce, nčkdy tří
má kladivo nebo mlat, jindy 
dokonce blesk či hrom (taran). 
Kolo ovšem odedávna symbo
lizuje slunce; Taranis by tedy 
mčl být bohem „nebeských 
úkazů" vůbec. Je snad perzo-
nifikací původních nebeských 
sil. Aspiroval zřejmě na místo 
nejvyššího boha. Lucanus ne
ní dalek toho, aby jej ztotožnil 
s římským Jupiterem. Později 
býval Taranis identifikován 
také s římským Plutonem, bo
hem podsvčtí. - Taranis byl 
usmiřován přinášením darů 
včetně lidských obětí; vyžado
val rituální popravu utopením 
(ponořením do kádě s vodou). 

Bronzová plastika keltského boha Ta-
ranise z Francie. (D. Norton - Taylor) 
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Teutates byl podle Caesa-
ra bohem války. Je přirovná
ván k římskému Mariovi, 
jindy k Merkurovi. Snad lo 
byl původně místní kmenový 
bůh, který chránil svůj lid 
i za války a tak se slal pro 
Římany i válečným bohem. 
Druidové na jeho počeši sbí
rali jmelí z posvátných du
bů. Usmiřován byl upálením 
oběti. Tento způsob obělová-
ní Udí popisuje Caesar Gallo-
vé prý mají „nesmírné velké 
modly, jejichž údy, spletené 
z proutí, vyplní živými lidmi. 

Pak je zapálí a lidé uprostřed 
plamenů jsou zbaveni živo
ta". 

Také Esus, bůh stromoví, 
vystupuje v římskem podání v podobé Marta nebo Merkura. 
Mnoho o něm nevíme; palrné vrostl do keltského panteonu 
také jen jako jeden z drobných kmenových bohů. Usmiřován 
byl oběšením oběti na stromě; lato skulečnost může být vý
znamná pro pochopení významu posvátných stromů v kelt
ském náboženství. 

Triádu nejvýznamnějších bohů doplňují pak další jména, 
která buď přešla do cclokellského panteonu z původních re
gionálních poměrů, nebo se transformovala ze starších před
stav, jako tomu asi bylo v případě bohyně koní, ochránkynč 
jezdců a pocestných Epuny. Epona je chlhonické božstvo, při
pomínající ještě starobylou Málku zemi, či Velkou matku. 

Ilustrace z raně novovčkčho anglické
ho překladu Cacsarových „Cummcn-
tarii", představující upalování obětí. 
(D. Norton -Taylor) 
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Časem její význam přerostl i mimo keltský svět. Byla zobra
zována jako žena s končm (na koni) nebo v doprovodu hříběte 
a psa. Z pozdějších wallcských příběhů známe hrdinku Rhian-
non, které pomohla k nálezem ztraceného syna v den 1. května 
klisna; tato episoda bývá uváděna do souvislostí s tradicí staré 
bohyně Epony. 

Synem, jindy manželem Eponiným byl Lug, opět jedno 
z hlavních keltských božstev, uctívaných v celé Gallii a na brit
ských ostrovech. Byl ochráncem rolnictva, řemesel, umění i vá
lečných ctností, nebo vystupoval jako sluneční bůh. Býval pova
žován také za otce bohů. V souvislosti se slavnostmi svátku 
lugnasad - svátku žní (kolem 1. srpna) byl povýšen na boha 
všech Keltů. Slavnosti lugnasadu v době Augustově splynuly 
s císařovým svátkem a bůh Lug byl ztotožněn s římským Mer
kurem. 

Posléze bez obecného významu nebyl ani Sucellus, bůh 
ohně, kovář, který bděl nad keltským řemeslem, jmenovitě nad 
černou metalurgií (železářstvím). 

V keltských oblastech obsazených později Římany se rozvi
nuly kulty dalších božstev, kontaminovaných často s bohy řím
skými. Tak je tu doložen kult Granna {Apollo Gnzn/iitf), jemuž 
připisovali velkou léčivou moc, dále kult bohyně lékařství a o-
chránkyně pramenů Sirony, další bohyně lékařského umění 
Visuny (Vesuny), boba Meřkuria, Arvemoriga, Rosmerty, bohy
ně horAbnoby, „sester" Sulevií a jiných „matron" - ochránkyň 
mateřství. 

Pořímštění Keltové pak uctívali přímo i některé římské bo
hy; nejčastěji Merkura, A po liona, Minervu a Marse; samo
zřejmě ctili i vládce bohů Juppitera (Jova). 

Někteří keltští bohové bývali zobrazováni ve společnosti 
zvířat. Zvířata měla symbolicky navazovat spojení světa živých 
se světem mrtvých, příp. být vůbec průvodci duší. Zejména šlo 
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v tomto případč o některé ptáky, hlavně labutč, a o koně a jele
ny; tato zvířata považovali za posvátná. Zvláště jelen, tajemný 
tvor shazující každou zimu paroží, se těšil posvátné úctě, buď 
jako symbol hojnosti a obnovy, nebo jako průvodce duší. Ně
která další zvířata, jmenovitě hady a kočky, považovali Keltové 
za ztělesnění stínů či duchů. 

Zvláštního významu nabyl v keltské mytologii kanec, který 
byl asi vyjádřením odvahy. Irská legenda vypravuje o kanci, 
který zabil v jednom dni 50 loveckých psů a 50 bojovníků. 
Podle některých výkladů symbolizoval kanec boha Esa. Bron
zové figurky kančíků jsou pravidelnou součástí drobného kelt
ského umění; obraz kance se objevuje i na některých keltských 
mincích. Není vyloučeno, že „prasátko pro štěstí", hračka udr
žující se dodnes, je vzdáleným ohlasem staré keltské symboliky. 
Hodí se připomenout, že kančí kosti, ne-li celé skelety prasat, 
se objevují v bohatých raně keltských hrobkách již v době hal-
štalské. 

V keltské symbolice se však objevují i četná jiná zvířata 
a ptáci. Je to např. orel a zvláště mluvící havran, spjatý s bi
tevním polem a usedající na návrší. Božští havrani podle staré 
keltské pověsti, zapsané Tilem Liviem, řídili směr výbojů obou 
synovců krále Bilurgiů Sigovesa a Bclovesa. Strabon zazname
nal také pověru o havraním přístavu na dně oceánu. Význam
ným úkolem byl v keltském bájesloví obdařen také jeřáb -
posel ročních období, dále holub a zejména pak kohout, vítající 
každé ráno slunce; gallský kohout je ostatně pojmem i v soudo
bé etnologii. Mezi savci hrál významnou roh vedle kance také 
býk, např. býk se třemi rohy (larvos trigarnos). V maloasijské 
Galatii byl uctíván božský býk Deiolaros, což ovšem může být 
dokladem převzetí místní mediteránní tradice býčího kultu. 
Objeví se i beran a zvláště opět kůň, jehož figurky se vyskytnou 
v archeologických pramenech již od doby halštatské. 
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Keltští bohové nežili oddélené od lidí, jako tomu bylo např. 
u Římanů či Germánů; naopak žili životem smrtelníků, byť na 
posvátných místech, např. v jeskyních, na ostrovech, na horách, 
ve vřesovištích apod. Přesto však to byly mocné transcendentní 
síly, kterým bylo nutno obélovat. Panovala představa, že bohy 
nelze naklonit jinak než dá-li se jim za obéť život člověka. 
Nejmilejší je bohům obélování provinilce, ale není-li provi
nilců, sahá se i k popravám nevinných. 

Tvůrci náboženské doktríny a hlavními aktéry religiózních 
obřadů byli již zmínéní druidové. Byla to hierarchicky učle-
něná, uzavřená vrstva vzdčlanců, jejíž postavení bylo rovné 
s postavením keltské aristokracie (nobility). Vedle nábožen
ského významu méli také velký politický vliv, neboť jim byla 
svéřována výchova šlechtické mládeže; byli také věštci, soudci, 
rozhodčími ve včeech „civilních i trestních", strážci mravů 
a tradice a nositeli nejrůznčjších „tajemství", tj. empirických 
poznatků z některých včdních oborů; mohli být i válečníky. 
Tajemstvím obklopili i své učení. 1 když jisté znali i tajemství 
písma, ve větším měřítku ho neužívali a písemných památek 
nezanechali. Proto také výuku svých žáků vedli výlučně ústně; 
učební látku, stylizovanou do nesčetných básní, zvláště základy 
náboženské teorie, se museli žáci učit zpaměti. Hlavní zásady 
učení druidů byly shrnuly do hesla: „Cti bohy, buď statečný 
a nepáchej zlo". 

Druidismus byla instituce celokellská. Podle Caesara vzni
kla na britských ostrovech, kam se ještě v posledním století př. 
Kr. jezdili kněží z celého keltského světa hlouběji vzdělat. 
Vrstva druidů se doplňovala z řad keltské nobility, ale pře
devším se reprodukovala sama ze sebe. Získání hodnosti drui-
da i tak vyžadovalo dlouhodobou přípravu - noviciát mohl 
trvat až 20 let. Představitelé druidů každoročně sněmovali na 
jakési posvátné mýtině hvozdu v zemi Carnutů (na jihu dnešní 
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Pařížské pánve); i z tuho je patrné, že 51o o dobře organi
zovanou instituci. 

Kromě druidů tu byli ješlé cuhagové, patrné knězi nižších 
hodností, a proroci, dále vates, jejichž funkce v náboženských 
rituálech je nejasná, a pak bardi - pčvci, kteří doprovázeli svý
mi zpěvy jak náboženské, tak profánní slavnosti. Bardi udržo
vali a snad i rozvíjeli hrdinnou mytologii starých Keltů. 

Druidismus byl úhelným kamenem duchovní složky keltské 
společnosti. Pevně až fanaticky ovládali knčží celý náboženský, 
veřejný i soukromý život Galiu. Šlo vlastně o svého druhu „cír
kev", která mčla už i svou ncjvyšší, všemi uznávanou hlavu; 
jestliže tento ncjvyšší druid zemřel, volili jeho nástupce, což se 
někdy neobešlo i bez bojů. K ochraně svého učení používali 
druidové i jakéhosi „interdiktu", kterým stíhali jak jednotlivce, 
tak celé kmeny. 

Keltská společnost konce starého letopočtu spěla k vytvo
ření městských států s rozsáhlejším zázemím a druidové se 
svou náboženskou doktrínou byli připraveni stát se ideovou 
oporou této organizace. Po úpadku keltské moci, za římské 
okupace Gallie, nastal soumrak druidismu. Jako nosná síla 
společenské stavby se druidové bránili romanizaci, vyvolávali 
povstání proti Římanům a snažili se všemi silami o zachování 
keltské identity. Římská správa se proto naopak pokoušela 
o jejich likvidaci. Zcela v tomto duchu probíhalo kdykoli po
zději potlačování vedoucích složek odporu ze strany novo
dobých okupantů... 

Keltové nestavěli svým bohům ani v době rozkvětu své moci 
žádné honosné kamenné svatyně; teprve pod přímým římským 
vlivem vznikaly zvláště v jižní Gallii skutečné chrámy. Vlastním 
keltským obyčejem však bylo uctívání bohů přímo v přírodě, na 
posvátných místech („loci conscerati"), v zasvěcených hájích 
(„nemeton"), v lesích, v jeskyních, na horách, ve vřesovištích, 
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pustinách, na neobydlených místech, u vodních pramenu či 
tekoucích vod ald., prostč všude lam, kde podle jejich tušení 
sídlilo božstvo. 

Mčli však přece jen umělá posvátná místa obehnaná plotem 
či ohrazená mělkým příkopem nebo i náspem, kde k oběti 
stačil kámen, menhir, nebo jen kůl či dřevěný sloup. Zvlášť clili 
posvátné stromy, nejvíce dub zimní, jehož ratolestí se použí
valo při všech obětech. Jestliže na takovém dubu rostlo jmelí, 
byl to důkaz, že jde o strom boží. Jmelí sbírali; sekalo se každý 
6. den po novoluní a obětovali se při tom 2 bílí býci. Dubový 
kmen prý sloužil - podle antických pramenů - i jako „Jupi
terova socha". 

V době před velkou expanzí, dosud v příkrovu halštatské 
kultury, znali Keltové ještě i starobylé kruhové areály - ron
dely. Takový objekt, „Goloring", datovaný halštatskými střepy, 
se nachází např. v lese mezi Koblcncí a Mayenem v Německu: 
má v průměru přes 200 m, je obehnaný náspem s vnitřním (!) 
příkopem a v jeho středu prý původně stál značně vysoký 
dřevěný sloup. Na britských ostrovech využívali druidové k sa
králním účelům zcela běžně i staré megalitické stavby, jmeno
vitě kruhové kromlcchy, symbolické „slavnosti druidů" se tam 
ostatně konají dodnes (obr. 10). 

Častější a typičtější je však čtyřúhclná keltská svatyně -
nemeton, ohrazená opěl příkopem s náspem nebo plotem. 

Kmen „nemeton" v četných názvech staré evropské toponomasliky, 
rozšířených po celém původním keltském svétč, nepřímo signalizuje 
existenci keltských svatyní. Jde nápř. o názvy Nemetobriga (lberský 
polostrov), Nemetacum (Gallie), Vememeton (Anglie), 
Medionemeton (Skotsko), Drunemeton (Malá Asise) atd. 
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Také tento typ kultovního místa má v pravčku staré tradice. 
Z Čech lze uvést unikátní slarokeltské kullištč z doby pozdnč 
halšlatské z Libenic na Kolínsku. 

V Libenicích odkryli archeologové pravidelnou plochu 
dlouhého (přes 80 m) obdélníka se zaoblenými rohy, ohra
zenou příkopkem. V nejzazší jihovýchodní časti této plochy 
bylo několik spojených záhlubní a jam („apsida"), mezi nimiž 
původně stála kamenná stéla a základ jakéhosi „obětního sto
lu"; patrně se tu nacházely také dřevěné sloupy se zavěšenými 
sakrálními nákrčníky - lorquesy. V okolí „apsidy" se našly 
dvojice kůlových jam - stopy někdejších dřevěných portiků. 
Uprostřed celého ohrazeného areálu se posléze objevil hrob 
s pohřbem asi 501etč ženy s bohatými milodary (spony, ná
ramky, nánožní kruhy, prsteny, jantarové a skleněné perly 
v železné schránce, kousky vosku): šlo bezpochyby o ženu-
knčžku, pohřbenou zde po ukončení funkce svatyně. Zbytky 
lidských, zvláště dětských skeletů a zvířecí kosti (prase, ovce, 

Půdorys a rekonstrukce slarokeltské svatyni z Libenic (ČR). (B. Soudský) 
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koza, kůň, pes), nalézané porůznu v příkopu a ve splachových 
vrstvách kultistč, jsou pak jednoznačné interpretovány jako 
doklady krvavých občlí. 

Libenická svatynč byla astronomicky orientována tak, aby 
její delší osa, spojující stélu v „apsidč" s protilehlým kamen
ným vizírem, smčřovala k místu východu Slunce na obloze na 
začátku listopadu. Šlo ledy také o zařízení umožňující určit 
dobu keltského svátku samainu (viz dále), jímž začínal Keltům 
nový kalendářní rok. 

Jiný důležitý doklad slarokcllskč svatynč z území ČR po
chází z akropolc známého hradiště nad Závistí u Zbraslavi. 
Závist byla jedním z kmenových center českých Bojů. Má však 

Sakrální okrsek na hradišti Závist u Zbraslavi s půdorysem čryřúhelné slaro-
kcliské svatynč. (K. Motyková - P. Drda - A. Rybová) 
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starobylou sídlištní minulost: stálo tu původně již hradisko lidu 
popelnicových polí, mocné opevnění zde vybudovali v době 
halŠtatskč, následovala přestavba po příchodu historických 
Keltů, a konečně tu v mladším lalčnu rozkvetlo vlastní keltské 
oppidum. Akropole byla několikrát přestavována. Sakrální 
okrsek se tu nacházel již v době knovízské kultury; v pozdní 
době halŠtatskč (5. - 4. stol. př. n. 1.) zde vybudovali zhruba 
čtvercový ohrazený areál (cca 30 x 30 m) se vstupem uprostřed 
severovýchodní strany. Asi 3 m východně od tohoto místa 
vznikla rozlehlá dřevěná zástavba (domy A I - A6), zakompo
novaná o něco později do časně lalénského kultiště s kamen
nou architekturou. 

Patrně brzy po příchodu historických Keltů byla na akropoli 
na Závisti provedena velkolepá přestavba: plošina návrší byla 
uměle zvýšena a bez ohledu na starší zástavbu vyrovnána do 
horizontu. Na zvětšené ploše (cca 70 x 55 m), opevněné ma
sivním příkopem a kamennou hradbou, se postupně budovaly 
nové dřevěné objekty na kamenných podezdívkách. U vý
chodního rohu areálu vyhloubili zřejmě již v této době obětní 
šachtu podobného typu, jaké jsou známé z některých keltských 
oppid ze západní Evropy. Zatímco starší, pozdně halštatská, 
svatyně vcelku splývala s terénem, objekty mladšího kultiště 
opticky vystupovaly nad terén. 

V pozdní době lalčnské, v době existence oppida na Závisti, 
nebyla již akropolc vyhrazena vysloveně jen sakrálním účelům. 
Došlo k parcelaci celé plochy na profánní a kultovní objekty. 
Pozoruhodné však jsou půdorysy dvou odkrytých dřevených 
sloupových budov (10 x 11,5 m a 7 x 10,5 m), připomínajících 
prototypy dřevěných keltských chrámků s obvodovou chod
bou, které známe z území romanizovanč Gallie. Rozhodně se 
však toto místo v závěrečném poměrně krátkém období trvání 
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oppida svou výstavností nemohlo nikterak srovnávat s monu
mentalitou svatyní obou předchozích fází. 

S ranč lalénskou svatyní nad Závistí souvisí nález pískovcové 
hlavy muže (v 18 cm); jde o poměrné primitivní (ruslikalizo-
vanč) dílko patrné místního sochaře, připomínající rané kelt
ské skulptury jihogallsko-ligurské oblasti, vzniklé pod řeckými 
a řecko-etruskými vlivy. 

V dobč rozkvětu lalénské civilizace vznikaly v keltském svě
tě člyřúhelné, často přímo čtvercové svatyně, ohrazené opět 
příkopem s náspem, nebo alespoň palisádovým plotem, tzv. 
„Viereckschanze". Jsou rozšířeny od Francie až na Moravu, 
nejčastěji v jižním Pomohaní 
a v Bavorsku. Stavěly se po
dle určité normy, čtvercová 
plocha (100 x 100 m nebo 50 
x 50 m; výjimečně obdélník 
150 x 50 m), uzavřená menší 
fortifikací s jediným vstu
pem, nese stopy obvykle jen 
nějakých dřevěných sloupo
vých konstrukcí, příp. obět
ních jam; v některých z rohů 
svatyně bývá „obětní šachta": 
ve čtvercové svatyni v Holz-
hausen (Kr. Wolfratshausen) 
ve SRN dosahovala „obětní 
šachta" hloubky přes 35 m 
(obr. 24,25). Vzácně se v pro
storu svatyní najde i kostrový 1 - dřevina soSka z obilní Jachty kelt-
pohřeb. ské svatyni v Montbouy (Pr.); 2 - pís-

„ Viereckschanze" nejsou k°vcová stéla s dvojitou hlavou boha se 
, , . založenýma rukama z Holzgerlingen 

vázány pouze na centra- op- ( S R N ) . ( J . Filip) 
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pida, naopak jsou roztroušeny přímo v jednotlivých sídelních 
komorách keltské oikumcny. V Čechách stála taková 
čtyřúhelná svatyně např. v Mšeckých Žehrovicích na 
Novostrašecku, ve Skřiplcch u Berouna, v Markvarticích u Jičí
na; na Moravě v Ludéřově u Olomouce či v Olbramicích. 

Za zmínku stojí svatyně z Mšeckých Žehrovic, z níž pochází 
mj. také známá opuková skulptura - hlava keltského hčroa či 
druida (v 25 cm) s naznačeným posvátným nákrčníkem (tor-
quesem), odražená zřejmě z původní celistvé sochy (obr. 26); 
na rozdíl od skulptury z oppida nad Závistí jde v tomto případě 
o dílo neobyčejně dokonalé, vlastně o nejdokonalejší výtvor 
keltského sochařského umění vůbec. 

Čtvercové svatyně stály zpravidla také na hlavních keltských 
oppidech, kde pro ně vyčleňovali zvláštní posvátné okrsky, 
oddělené od vlastní obytné části. Je možné, že tyto „hradní 
svatyně" byly vyzdobeny 
sochami bohů podobně, ja
ko tomu bylo v Gallii. Nupř. 
ke svatyni na kcllsko-ligur-
ském oppidu Enlrcmont 
vedla asi 100 m dlouhá ces
ta, lemovaná sochami he
rou. Ve vlastní svatyni, v tzv. 
sále hlav, stály čtyřhranné 
vápencové sloupy s vytesa
nými lidskými hlavami; v ně
kterých sloupech umisťovali 
ve zvláštních výklencích (ni
kách) uťaté lidské hlavy. En-
tremontské sloupy jsou do
kladem prastarého kultu Kamenný portik s alvcolami pro lidské 

, . , . . . . . hlavy z keltské svatyní v Roquepcrtuse 
hdske hlavy, který prezil az ( F f }

J

 ( p _ M U u v a | ) 
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do této pokročilé doby. Ze sálu hlav entremontského oppida 
pocházejí jeStč čelné další kamenné skulptury a jejich zlomky 
(mésto zničili r. 123 př. n. I. Římané). Také na jiném známém 
oppidu v Roquepcrtuse v Provenci tvořily sloupové průčelí 
tamní svatyné hránčné, kdysi pomalované trility, které mfily 
vytesané dutiny pro lidské hlavy; lidské lebky se v některých 
těchto alveolách dokonce dochovaly. Nad příčným blokem 
hlavního portiku seděla kamenná ptačí Figura, připravená 
k letu „na onen svět". 

Kultem hlav jsme se dostali k tématu vlastních nábožen
ských obětí starých Keltů. Mnoho o tom dosud nevíme, ale jisté 
je, že alespoň místně se lov lidských hlav rozvinul až do zrůdné 
podoby; při iniciačních obřadech v Irsku se např. musel mladý 
muž prokázat useknutou hlavou nepřítele, aby prokázal svou 
zmužilost. Ale poznali jsme již, že i keltští bohové „vyžadovali" 
lidské oběti. Lidské oběti přinášeli druidové, což je tím méně 
pochopitelné, čím vyšší úroveň vzdělanosti těmto lidem přizná
me. Ale Keltové prý bezdruidů nikdy neobětovali. Možná však, 
že lidská oběť se přinášela často jen symbolicky, např. pouhým 
zraněním a skropením posvátných předmětů vytrysklou krví. 
Podle úvah. antických autorů lze soudit, že přece jen častěji než 
lidské, přinášeli Keltové bohům zvířecí oběti. Při nábožen
ských obřadech, spojených s obětováním bohům, hrál význam
nou roli bronzový kultovní kotlík s pohyblivými držadly. 

Našly se kotlíky vysoké umělecké hodnoty, ale i jednoduché 
práce bez výzdoby. Příkladem prvé skupiny kotlíků je starší 
nález (z r. 1891) z bažiny u Gundeslrup v Jutsku (obr. 27,28), 
jehož vlastní původ je nejasný. Základní plášť této nádoby byl 
z vnější i vnitřní strany opatřen stříbrnými, pozlacenými deska
mi s reliéfní výzdobou bohů nebo héroů, resp. i scén; tak se tu 
objeví bůh Cernunnos s jeleními parohy držící v jedné ruce 
posvátný torques, v druhé hada, dále bůh s kolem (Taranis), 
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troj hlavy bůh, skupina bojovníků sc standartou nebo symbolem 
kance; zvlášť významná je scéna lidské oběti utopením. 

Bohům se přinášely také votivní dary; svědčí o tom poklady 
na posvátných místech. Taková deposita, shromažďovaná čas
to celými generacemi, odhaluje někdy za příznivých okolností 
archeologie. Jsou sestavena často ze zbraní nebo šperků. Tak 
např. ze stanice La Tčnc ve Švýcarsku pochází sklad dvou a půl 
tisíce předmětů, z nichž více než 173 tvoří zbraně (meče, kopí, 
štíty aj.). Od Duehcova v Čechách je proslulý votivní depot, 
vyzvednutý r. 1892 v místním Velkém vřídle, při čištění prame
ne: v bronzovém kotlíku zde bylo uloženo cca 400 spon, 600 
náramků, dále prsteny a jiné šperky; celkový počet předmětů 
se odhaduje na 1.200 kusů. Mohlo tu jíl o „chrámový" poklad, 
uložený v době nebezpečí do vřídla, ale pravděpodobnější je, 
že tu jde o přímé volum božstvu vřídla. (Z doby římské jsou 
jisté náznaky uctívání dalších léčivých pramenů, jmenovitě 
v Teplicích a snad i v Karlových Varech.) Také na oppidu na 
Hostýne se našel depot železných kos pod kamenným žerno
vem, jehož nálezová situace dovoluje soudit na votum. 

Votivní depozita zmiňují v keltském světě také antičtí au
toři. Mělo jít často o obětování válečné kořisti, jindy o uložení 
surového zlata a stříbra na posvátných místech atd. 

Součástí náboženských obřadů bylo také věštění. Zdá sc 
však, že Keltové nespoléhali na věštby tolik, co později Germá-
ni nebo Slované. Pouze Slrabon zaznamenal, že bývalo zvykem 
seknout mečem lidskou oběť do boku a podle jejích křečí 
předpovídat budoucnost... 

V kultovní praxi hrál roli i rituální šperk, jmenovitě již zmi
ňovaný nákrčník specetítkovilými konci - torques, dále figur
ky kančíků, kom, psů, závěsná kolečka, některé amulety, zá-
věsky apod. Neodmyslitelnou součástí náboženských ceremonií 
byly jistě také obřadní nádoby; kromě vzácných kovových kollí-
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ků se používalo i keramické nádobí. V „industrializované" la-
ténské kultuře však nenajdeme speciální „sakrální" keramiku, 
jak jsme ji poznali v pravčku. I to svčdéí o vyšším stupni ab
strakce náboženské teorie i praxe. 

Druidové působili také jako političtí ideologové v době vál
ky, kdy zaklínali bohy o pomoc v boji. Tacitus např. velice 
sugestivně popsal vylodění římských jednotek na keltském 
ostrově Mona (Anglescy): „Na břehu stálo nepřátelské vojsko, 
semknuté, zježené zbraněmi. Jeho řadami probíhaly jako fúrie 
ženy v černém oděvu, s rozcuchanými vlasy a s pochodní v ru
ce. Vedle nich druidovc vztahující paže k nebi nešetřili straš
nými modlitbami." 

Povinností druidů byla také péče o kalendář. 
Keltský rok byl lunární; čas počítali podle nocí a na základě 

pozorování měsíce. O konkrétních astronomických zařízeních 
starých Keltů mnoho nevíme, jisté je pouze to, že materia
lizovaná terénní kalendária typu henge nepoužívali. Druidové 
zřejmé znali racionálnější způsoby evidence času. 

Keltský kalendář tedy nespočíval na rovnodennostech a slu
novratech; nebyl spjat s obděláváním půdy, nýbrž spfie s paste
vectvím. Rok se dělil na dvě základní období: teplé a studené. 
Teplé začínalo svátkem beltine ( = keltské slovo označující 
onen) kolem 1. května, kdy se dobytek vyháněl z chlévů na 
společné pastviny. Studené období začínalo o svitku samain 

Je pozoruhodné, že např. Deltové, současníci a v mnohém soupeři 
Keltu, jcítí v dobé kolem narození Kristova používali kruhová 
kalendária zcela ve stytu objektu typu henge. Známé je tzv. décké 
kalendárium v posvátném okrsku hlavního mésta Dccebalovy Hic -
Sarmizegetusa Regia, dnešní Gradigtea Muncelului v Sedmihradsku. 
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na začátku listopadu, kdy nadcházela zima a dobytek bylo 
nutno vrátit do chlévů. Oba svátky doprovázely velké slavnosti. 
Tak při vyhánění dobytka na pastviny zapalovali ohně, mezi 
nimiž zvířata procházela, aby byla chráněna před chorobami. 
Slavilo se vítězství života nad silami smrti; v lidových rituálech 
se ozývala symbolika plodnosti, tepla a bujného letního růstu. 
Tato tradice přeSla do středověku a v podobě Valpuržiny noci, 
sabatu čarodějnic či svatojanské noci se v evropském náro-
dopisu udržela do nejnovější doby. V předvečer bellinu se 
„uvolňovaly" magické síly, pomyslná vojska vycházela z jesky
ní, sestupovala z kopců apod. 

Svátkem samain začínal nový rok. Byl to svátek světa duchů, 
doby kdy do světa živých „vtrhli nebožtíci". Tehdy lidé na 
prahu zimy dávali duchům určitý podíl plodů léta. Ještě v pozd
ní době prý potomci starých Keltů - Irové obětovali o samainu 
první mládě z každého vrhu a nejslaršího z každého potom
stva. O samainu se bludné duše mrtvých přicházely ohřát do 
svého někdejšího domova a živí se snažili je usmířit oběťmi. 
Nepřipomíná nám loto Učení památku zesnulých křesťanského 
světa? 

Kromě obou hlavních svátků měli Keltové ještě další vý
znamné dny - imbolc (asi 1. února) a lugnasad (asi 1. srpna). 
Imbolc souvisel s laklací ovcí a znovuzrozením rostlinstva. Od
povídal patrně římským lupcrcaliím, slaveným na počest boha 
Luperca, ochránce slád, při nichž obětovali kozy a mladé psy; 
v křesťanském kalendáři jsou tomuto svátku analogické zhruba 
Hromnice. Lugnasad byl svátkem slunečního boha Luga a sla
vil se zřejmě k zajištění sklizně. V době romanizace Gallie se 
prý vždy v tento svátek shromáždily ve městě Lugdunu (dnešní 
Lyon) - hlavním městě tří Gallií - davy lidí a oddávaly se 
všeobecným radovánkám. 
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Málo víme o ostatních činnostech druidů. Lékařstvím se 
zřejmé neobírali, hudební umění bylo v té době již značné 
specializovaným druhem duchovního života, o zárodcích věd
ních oboru víme málo. 

Náboženský svět Keltů se odráží také v pohřebním ritu. 
Podívejme se stručni na poslední včci človčka a na pohřební 
obyčeje tohoto etnika. 

Vířili v posmrtný život, ve svět mrtvých, který neoddělovali 
od světa živých. Podle pozdějšího podání se svět mrtvých nalé
zal na jakémsi ostrove; připlouvalo se k němu skleněnou lodí: 
Již z dálky bylo vidět velkou neprůhlednou věž tohoto krásné
ho světa. Za touto věží se rozkládaly úrodné roviny se stromy 
se stříbrnými větvemi, z nichž visela zlatá jablka; dotknulo-li se 
jedno jablko druhého, ozval se tak líbezný zvuk, že člověk 
zapoměl na víechny strasti. V potocích tohoto světa teklo víno 
a medovina. Na rovinách se pásla velká stáda prasat, takže se 
tu mohly pořádat stále nové a nové hostiny. Mrtví zůstávali 
v tomto světě stále krásní a Šťastní. - JeštěProkopios v6. stol. 
n. 1. zaznamenal pověst o obyvatelích jedné země naprotiBrita-
nii, kteří měli za úkol převážet mrtvé na lodích na ostrov 
zemřelých; když dorazili s lodicemi plně naloženými mrtvolami 
k onomu ostrovu, nikoho prý neviděli, ale slyšeli hlasy, které 
počítaly cestující a nazývaly je jménem. 

V době etnogenese a ještě těsně před velkou expansí po
hřbívali Keltové nespálená těla pod mohylami. Mohyla byla 
typickým fenoménem tohoto etnika již od střední doby bronzo
vé; v době popelnicových polí ustoupila plochým popelnico
vým pohřbům, ale v době halšlalskč došlo k její plné renezanci. 
Zvláště knížecí vrstva raněhistorických Keltů se dávala po
hřbívat v prostorných komorových hrobkách pod velkými mo
hylami i s pohřebním vozem. Za expanze nebyl čas na budování 
lak nákladných monumentů a lak všude lam, kde se Keltové 
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Slarokeltská mohyla s pískovcovou anlropomorfní stélou z Hirschlanden 
(SRN). (H. Zůrn) 

doslali do pohybu, sc objevují jejich hřbitovy s hlubokými hro
bovými jámami bez náhrobku - tzv. plochá keltská pohřebišti. 
Mrtvé ukládali často do sbíjených dřevených rakví, nebo do 
hrobů vyložených dřevem, v natažené poloze na zádech, hla
vou k jihu nebo severu. Ve středním Podunají, zřejmé v dů
sledku sžívání se s domácími zvyklostmi, se objevují i pohřby 
ve skrčené poloze. Vybavení mrtvých je odstupňováno podle 
společenského postavení. Nčkterč bohaté hroby jsou ohra
ničeny kruhovým nebo čtvercovým příkopem; možná jde 
o symboly monumentálních náhrobků ze starých dob. 

Kromč osobních včcí, Šperků v ženských, a zbraní v muž
ských hrobech, dávali zemřelým do hrobu nádoby s nápojem 
a potravou: typickým prvkem pohřebního ritu bylo přikládání 
částí prasete (kance). Byl to starý zvyk, známý již v dobč hal-
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šlatské: souvisel patrně s pohřební hostinou. Vzácně se v hro
bech vyskytnou i kosti jiných zvířat: ovce, telete, skotu atd. 

Ze starého Boiohacma je dnes známo na 350 keltských 
hřbitovů: k nejznámějSím patří pohřebiště v Jenišově Újezdě 
u Bíliny, v Letkách u Prahy, v Dobšicích aj. Na Moravě roz
poznali archeologové na 200 keltských nckropolí, např. v Ho
lubicích u Vyškova, v Křcnovících, v Bmč - Maloměřiďch apod. 

Již od 3. stol. př. n. 1. se tu a lam ujímá na keltských hřbito
vech i žeh, zvláště v okupovaných oblastech střední a jiho
východní Evropy, tušíme v tom projev starého domácího et
nického podloží, které sice Keltové navenek asimilovali, ale 
jehož duchovní život si přece jen i pod okupačním tlakem 
udržoval svou identitu. Žárových pohřbů přibývá směrem od 
západu k jihovýchodu a také postupem času. Koncem doby 
lalénské již kremace mrtvých, zvláště opět ve středním Podu-
nají, převažuje. Je to civilizační jev, s náboženstvím snad ani 
nesouvisející; prvá století nového letopočtu jsou opět ve zna
mení obecné kremace téměř v celé Evropě. 

Jen výjimečně se dovídáme o některých zvláštnostech po
hřebního ritu starých Keltů: maloasijští Galatové prý pře
nechávali mrtvé supům... To je ovšem zvyk, který Keltům nebyl 
vlastní a příčil se jejich původní víře v posmrtný život. Galatové 
zřejmě v cizím vzdáleném prostředí silně podlehli také cizím 
věrským představám. 
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