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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je analýza pojetí artušovského cyklu v českých 

adaptacích pro děti a mládež. Důvodem mé volby je jednak obliba tohoto tématu jak 

v české, tak i v anglické literatuře, jednak téměř neexistující odborná studie к této 

problematice. 

V první části práce se nejprve zaměřím na pojmy jako mýtus, epos a adaptace 

literárního díla pro děti a mládež, poukáži na jejich hlavní znaky. Poté využiji těchto 

poznatků nejen ke vzájemnému srovnám jednotlivých českých děl zobrazujících 
pui//' ÙjUy 

legendárního krále Artuše a jeho rytíře, ale také к porovnání těchto s původními díly 

psanými anglicky. V úvodní části práce se dále pokusím určit možné Hulpachovy zdroje. 

Využil tento autor pouze díla anglická, nebo sáhl i do bohatého cyklu francouzského? Lze 

vůbec toto vystopovat na takových dílech, která byla tematicky, kompozičně i jazykově 

uzpůsobena vkusu mladých čtenářů? 

Ve druhé části práce se zaměřím pouze na díla Hulpachova a srovnám je z hlediska 

tematického, kompozičního a jazykového. Byly tyto knihy nějakým způsobem ovlivněny 

dobou svého vzniku? Liší se například pojetím mytologických nebo náboženských motivů? 

Ve třetí, poslední části uvedu přehled významných anglických, francouzských 

a německých děl od šestého století až po současnost; zaměřím se i na inspirace 
щ 

artušovského cyklu v hudbě, filmu a komiksech. 

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na artušovský cyklus a jeho různá pojetí 
t âd&f>ia<Jt/ 

v českých literárních adaptacích pro děti a mládež, srovnat jednotlivá česká díla 

s tematikou života legendárního krále Artuše a rytířů Kruhového stolu s původními díly 

anglickými a pokusit se určit inspirační zdroje adaptací Vladimíra Hulpacha. 
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2 Artušovský epos a jeho adaptace v české literatuře 

Chceme-li se zabývat otázkou adaptace artušovského mýtu v české literatuře pro 

děti a mládež, musíme nejprve věnovat pozornost dvěma pojmům, a to pojmu adaptace 

a pojmu mýtus. 

Charakterizovat adaptaci literárního díla je relativně snadné. Podle Kateřiny 

Dejmalové se takovou adaptací rozumí „úprava, jež usnadňuje vnímání díla okruhu 

čtenářů, kteří jsou v některém směru (zpravidla kulturně) příliš vzdáleni původnímu 

adresátu"} Autorka dále uvádí, že „se nejčastěji upravují mýty, které jsou pro současného 

čtenáře příliš odlehlé časově či kulturně, nebo je naopak smyslem adaptace seznamovat 

děti od nejútlejšího věku se základními kulturotvornými texty dané civilizace (příklad úprav 

biblických textů)". 2 Významnou skutečností zůstává, že by „literární adaptace však 

neměla ochudit původní dílo ani hodnotově, ani umělecky". 3 Bohužel ne všem literárním 

adaptacím pro děti a mládež se toto „neochuzení" daří. Každým rokem se sice jejich počet 

na pultech našich knihkupectví zvyšuje, ale ne vždy můžeme hovořit o knihách 

hodnotných, o převyprávěních s bohatou slovní zásobou a s poetickým způsobem 

vyjadřování, která by mladé čtenáře obohacovala. S politováním si musíme přiznat, že 

důvody к vydání některých knih, a tedy i literárních adaptací pro děti a mládež, bývají 
sf 

hlavně komerční. Tyto se Snaží upoutat dětskou pozornost zářivými, rádoby působivými 

ilustracemi, krátkými texty, které obsahují převážně jednoduchá souvětí a ne příliš bohatou 

slovní zásobu. Ale právě v dnešní, „přemedializované" době potřebují mladí čtenáři také 

jiný jazyk než ten, který znají z počítačových her a z televize, a to jazyk bohatý, mnohdy 

tajemný a kouzelný, jazyk starých mýtů, eposů a vyprávění, jenž autoři jako Vladimír 

Hulpach, Emanuel Frynta či Václav Cibula přizpůsobují v literárních adaptacích jejich 

potřebám. 



Od pojmu literární adaptace pro děti a mládež nyní přejděme к pojmu mýtus. 

„ Základem mýtu, jak už naznačuje sám pojem, je narace, příběh, předávaný při různých 

příležitostech - rituální obřady v průběhu sakrálního roku, kdy se opakují základní 

kosmogonické či antropogonické příběhy; části mýtu vyprávěné při společenských 

událostech a na slavnostech. " 4 

„ Mýtus je ztělesněním stálých a neměnných pravd. Nezná rozdíl mezi pravdou a fikcí. 

Ačkoli je z moderního hlediska fantastickou projekcí, současníkům ztělesňuje vědění, je 

považován za pravdivý a posvátný zároveň, čímž se liší od vědomě fantastických lidových 

vyprávění určených pro zábavu, zvi pohádek nebo bajek. Obecná platnost mýtu byla 

stvrzována rituálem, tj. závazně opakovaným slavnostním předváděním mytického příběhu 

příslušníky společenství. "5 

V dávných eposech a mytologických vyprávěních je „častá představa putování spojená 

se závažnou životní zkouškou (iniciací), symbolickou nebo skutečnou smrtí 

a znovuzrozením. Významným mytologickým námětem jsou katastrofy a konec světa, 

stíhající lidstvo pro jeho pošetilost či nemravnost. ..Řeckému a vůbec evropskému bájesloví 

je nejvlastnější antropocentrismus - hlavní pozornost je připoutána к lidským osudům, bozi 

jsou plasticky individualizovaní a nepostrádají lidské slabosti. " 6 

Co si tedy představit pod pojmem adaptace mýtu? Co autoři takovým uzpůsobením 

sledují? Adaptací mýtu se rozumí snaha seznámit nedospělého čtenáře (a nejen jeho) 

s mýty, které tvoří kulturní základ celé naší společnosti i celého lidstva samotného, 

představit mu mýty, které buď těsně souvisejí s prostředím, v němž tento žije, nebo jsou 

spjaté s prostředím natolik vzdáleným, že by к jejich pochopení mladý čtenář bez pomoci 

adaptace sám jen těžko hledal cestu. Prostřednictvím mýtů promlouvají totiž ke čtenářům 

celé generace našich předků, a tímto způsobem předávají znalosti týkající se posvátné 

historie, zaznamenané na samém počátku našich dějin, a jsou to právě adaptace, které 
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dětem pomáhají závažnému symbolickému sdělení porozumět, protože mýty nikdy 

nezaznamenávají chronologické události tak, jak jsou tomu mladí čtenáři zvyklí z učebnic 

dějepisu, ale předávají svá sdělení pomocí obrazů, symbolů, metafor apod. 

Pojednáním o mýtu však teoretická problematika artušovského cyklu zdaleka 

nekončí. Chceme-li ji zachytit v celé její úplnosti, musíme věnovat pozornost také pojmu 

epos. Co je epos a jak ho můžeme charakterizovat? Jaké jsou hlavní styčné body mýtu 

a eposu? 

Epos je „nejstarší útvar velké epiky skládaný ve verších a určený původně 

к přednesu v doprovodu hudebního nástroje. Jeho námětem jsou činy příkladných hrdinů 

v zápasu s odpůrci, oslava vítězství a odměn za ně. Epos rozvrhuje jistý model světa, 

utváří, stabilizuje a reprezentuje své výchozí kultury, civilizace, vznikající etnika, národní 

společenství i slovesné umění. Rozmanitost výchozích inspirací v rozličných časech, 

kulturách a jazycích mu za staletí vtiskovala velkou diferencovanost v látkách 

i ztvárňování. "7 

Eposy můžeme rozdělit na tzv. autentické, sekundární a moderní. S artušovským 

cyklem bezprostředně souvisí jen sekundární hrdinský epos, uvádím proto jen 
/íV 

charakteristiku a některé další příklady tohoto. „Archaický typ sekundárního hrdinského 

eposu představuje Aeneis (roku 19 př. n. l.)...Asi z 8. - 10. století pochází staroanglický 

Beowulf s útržkovitým dějem a bohatstvím reflexí, v nichž se mísí a doplňuje 

předkřesťanské a křesťanské myšlení. Vraném evropském středověku vznikla francouzská 

Píseň o Rolandovi (asi kolem roku 1100), španělská píseň o Cidovi (kolem roku 1140), 

německá Píseň o Nibelunzích (asi 1200-1210). Z prostředí vysoké evropské šlechty vychází 

ve 12. - 13. století nový typ, epos dvorský, nebo rytířský, který v křesťanském pojetí 

zpracovává starší látky cizí: keltské, antické, orientální (O Tristanovi a Izoldě, o Alexandru 

makedonském, o družině krále Artuše). " 8 Již na první pohled je patrné, že rytířský nebo 
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dvorský epos má velmi blízko k eposu hrdinskému. Hlavní postavou rytířského eposu, jak 

už sám název napovídá, je zpravidla soudobý rytíř - spravedlivý a moudrý vládce, odvážný 

a udatný bojovník, ochránce žen a ochránce svého krále. Takový rytíř často bývá také 

obdařen nadpřirozenou silou, která mu nejednou pomůže zvítězit v kruté bitvě. Ale onen 

rytíř však není jen obávaným bojovníkem, je také oddaným ochráncem a milovníkem ženy, 

již si vyvolil a pro kterou neváhá zemřít, pro kterou překonává nejen ty nejtěžší překážky, 

ale často také sám sebe (např. Lancelot). Pro rytířský epos jsou také typická válečná tažení, 

rytířské turnaje a fantaskní prvky. Zprvu skládali rytířské eposy potulní pěvci a přednášeli 

tyto zidealizované obrazy dvora šlechtě na jejích panstvích. Nutno říci, že středověká 

literatura rytířství obdivovala, milovala a oslavovala, a právě tak ho přetvářela v mytologii. 

Je zřejmé, že veškerá vyprávění o statečných skutcích rytířů se nejprve předávala ústní 

formou a teprve o mnoho let později byla zapsána. Prvky rytířského eposu pak o něco 

později převzaly rytířské romány. 

Podívejme se ještě na problematiku artušovského cyklu z pohledu společensko-

historického. Jaká byla situace v Británii v době většiny písemných zápisů textů 

souvisejících s postavou krále Artuše? Rázem se ocitáme ve středověku, a to v době, kdy 

Vilém Dobyvatel vyhrává bitvu u Hastings (v roce 1066). К nemalému odporu původních 

obyvatel s sebou tento vojevůdce přináší, kromě jiného, také francouzský jazyk, který bude 

po dlouhou dobu velmi ovlivňovat většinu literární tvorby. Ruku v ruce s francouzským 

jazykem postupně přicházejí také nové literární žánry, například veršovaná povídka, 

fabliau, romance apod., jejichž vliv se také uplatní. Až do 14. století francouzština do 

značné míry nahradí angličtinu v případě běžných literárních děl té doby a latina si získá 

roli jazyka děl odborných a náboženských. Anglicky psaná literatura v této době prakticky 

neexistuje. Aristokracie užívá jazyk francouzský, duchovenstvo latinu a obyčejní lidé 

mluví různými dialekty středověké angličtiny. Vznikne mnoho středověkých povídek, tzv. 

- 9 -



oj 
I 

romancí, s Artušovskou tematikou, na nichž je vliv francouzský velmi patrný. Do literatury 

vstoupí také některé prvky italské, a to hlavně v případě literárních děl vzniklých v jižní 

Anglii. 

Již na základě předchozích úvah je patrné, že veškeré české literární adaptace 

(a tedy i jejich předlohy) určené dětem a mládeži jsou protkané mytologickými prvky. 

Kromě těch, které jsem již zmínila, bych ještě ráda uvedla například posílení sakrálního 

času. Ukotvení děje, pokud se zde vůbec nachází, je jen na základě křesťanských svátků, 

jako jsou například Velikonoce nebo Vánoce (např. pan Gawain přijíždí na souboj se 

Zeleným rytířem v době Vánoc). Ne všechna fakta zmíněná v těchto dílech jsou historicky 

spolehlivá a pravdivá. Někdy je poslední bitvou Artuše bitva u Camlan, jindy po této 

následuje ještě mnoho dalších slavných bitev. Ve všech příbězích se setkáváme jak se 

složkou přirozenou, tak nadpřirozenou (např. draci, jednotlivé zázraky, Viviana, Merlin). 

Hlavní hrdinové všech těchto příběhů konají mimořádné činy a jsou vzorem pro lid. Jsme 

zde seznámeni i s magickými rostlinami (např. dub) a zvířaty (např. Gringolet, mluvící 

losos). S mýty souvisí i představa posmrtného života (blažený ostrov Avalon), představa 

putování (hledání Svatého grálu) a představa nelehkých životních zkoušek (např. 

jednotlivé boje s nepřáteli, nástrahy zlých démonů). Zmínit musíme také osudovou lásku 

(např. láska Lancelota a Guinevery), mateřskou lásku (např. láska Blanchefleur 

k Lohengrinovi) a nespočetné pohanské, pohádkové a křesťanské prvky (např. pentagram, 

draci a aluze na Ježíše a Boha). 
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3 Zdroje artušovských převyprávění Vladimíra Hulpacha 

Jak již bylo zmíněno v úvodní části této práce, dochází při adaptaci literárních mýtů 

к jejich celkovému zjednodušení, a to po stránce kompoziční, tematické a jazykové. 

Nejednou autor zvolí i jiný literární druh. Také Vladimír Hulpach svá převyprávění upravil 

ve všech výše zmíněných ohledech. 

Na nejdelší adaptaci, tedy na adaptaci Rytíři krále Artuše 60, se pokusme vystopovat 

zdroje, ze kterých Hulpach pravděpodobně čerpal. A zároveň se pokusme právě na této 

adaptaci poukázat na zjednodušující úpravy. 

Již na první pohled, a to na základě horizontálního členění textu, vykazuje tato 

adaptace pro děti a mládež shody s anglicky psaným dílem Sira Thomase Maloryho Le 

Morte d'Arthur l0, vydaného poprvé už v roce 1470, ale dodnes překládaného, 

prepracovávaného a čteného. V obou knihách jsou všechny kapitoly uvedeny prologem, 

který je v podstatě jejich stručným obsahem. Toto je část prologu z knihy Rytíři krále 

Artuše-. „Jak se chtěl nový král 'Dračí hlava' usmířit s vévodou z Tintagilu, ale namísto 
h 

toho pojal lásku к vévodkyni. Merlin pomáhá v dosažení jeho tužby. " 9 a toto je prolog 

z knihy Le Morte d'Arthur. „How Uther Pendragon made war on the duke of Cornwall, 

and how by the mean of Merlin he lay by the duchess and gat Arthur. " 10 Není divu, že 

formulace je rozdílná, vždyť zde máme dva rozdílné jazyky, ale nelze popřít, že 

podobnosti tu jsou. 

Nyní přejděme к jednotlivým kapitolám a vyprávěním. Je zřejmé, že třetí, čtvrté, 

páté a šesté vyprávění knihy Rytíři krále Artuše 60 odpovídá první knize z Le Morte 

d'Arturl0. Vladimír Hulpach pouze jednotlivá vyprávění zkrátil; mnohem stručnější a také 

méně „krvavé" je například líčení bitev a bojů. Tam, kde Malory líčí Artušovy bitvy 

v několika kapitolách, stačí Hulpachovi pro dětskou adaptaci půl stránky. Z první knihy 
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z Le Morte d'Arthur 10 Hulpach například zcela vynechal příběhy rytíře Pellinora, 

Palamida, Ulfia, Griffleta. Není zde ani příběh krále Riense, jenž si chtěl Artušovým 

vousem ozdobit svůj plášť, a nejspíše s ohledem na dětského čtenáře se Hulpach rozhodl 

vynechat i vyprávění, ve kterém král Artuš nechal sebrat všechny děti narozené v máji 

jistého roku a vyslat je na lodi na moře, kde všichni kromě chlapce Mordreda zahynuli, 

neboť Artušovi Merlin prorokoval, že právě jedno z nich mu v budoucnu přinese zkázu. 

Také vyprávění sedmé Rytířů krále Artuše 60, tedy vyprávění o Balinovi, odpovídá 

Malorymu, v tomto případě knize druhé z Le Morte d'Arthur l0. Troufám si říci, že toto 

vyprávění je Malorymu nejbližší, přestože Hulpach opět některé příhody vynechal. 

Domnívám se, že i zde, kromě hlediska stručnosti, mohl být v některých případech 

důvodem ohled na dětského čtenáře. Jako příklad uveďme epizodu, ve které Balin viní 
A / f 

Jezerní pannu ze smrti své matky a následně jí usekne hlavu a tuto si odnese do své 

komnaty. 
Vyprávění osmé z Hulpachovy adaptace také poměrně věrně odpovídá Malorymu. 

Vj i $ • 
Vladimír Hulpach převyprávěl svatební události krále Artuše a vynechal příběhy pana 

Tora, příběh s bílým jelenem či krvavou smrt manželky rytíře Ablamara. 

Z hlediska otázky předloh je vyprávění deváté pravděpodobně nej zajímavější. 

Jedná se o převyprávění dobrodružství pana Gawaina a Zeleného rytíře. Již na první pohled 

se toto vyprávění v knize Rytíři krále Artuše 60 od ostatních podstatně odlišuje, a to 

použitím veršů, které se nikde jinde v této adaptaci nevyskytují. V knize Le Morte 

d'Arthur10 příběh Zeleného rytíře chybí. Hulpach tedy v tomto případě musel sáhnout po 

Jiném zdroji. Původní verze Zeleného rytíře, jejíž autorství bývá přičítáno básníkovi 

s označením The Pearl Poet a jejíž název je Sir Gawain and the Green Knight 11, je psaná 

aliterativním veršem. Podívejme se nejprve na verše z Hulapachovy adaptace: 

„ Pak prodloužil se den a mráz i sníh 
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kdes v horách leh ', když březen přešel práh. 

Kraj omládl a vlnky jarních vod 

břeh zelený už v moři zrcadlí... 

Zas vůně fial, pryskyřic, zpěv hnízd 

či tajuplná tůň tě mámívá. 

Však dál 

jeď rytíři až tam, 

kde létem chví se vzduch. 

Spěj dobrodružství vstříc. 

Až na hrad Camelot. " 

„ Pak den se krátí, v mracích těžkne déšť, 

co včera plá, je tklivým stínem dnes. 

Jen z šerých mlh tká podzim svoji nit. 

Pláč listí teď, když spadlo jako háv, 

zas bloudí údolím, 

zas přijde noc 

bez úplňku a hvězd, čas zemřelých. 

A hrad? 

Jak osamělá stráž 

na sklonku října ční, 

než přijde loučení. 

10 

Hle: Gringolet už ržá. " 

které jen napovídají skutečnosti, že jeho předloha musela být veršovaná. Jen těžko se dá 

přesně určit, který překlad do moderní angličtiny mohl Hulpach použít, ale je velmi 

Pravděpodobné, že se jednalo právě o překlad díla Sir Gawain and the Green Knight11 od 

- 13 -



anonymního autora ze 14. století označovaného jako The Pearl Poet, neboť do té míry, do 

které lze srovnat dvě básně napsané v odlišných jazycích, z nichž jedna je navíc upravena 

pro mladé čtenáře, vykazují obě díla jisté podobnosti. Pro srovnání uvádím popis jarní 

a podzimní přírody a odjezd pana Gawaina do Zelené kaple v básni Sir Gawain and the 

Green Knight: 

"But then the world's weather wrestles with winter: 

cold clings to the ground, but clouds rise, 

releasing warm rain; rinsing showers 

fall to the flat earth; flowers appear, 

both field and forest are fringed with green. 

Birds busy themselves building, and with brilliant song 

celebrate summer, for soon each slope 

will rush to bloom with blossoms set 

in lines luxuriant and lush, 

while noble notes form nets 

that fill the forest hush. " 

"Then the summer season when the west breeze blows 

and soft winds sigh on seed and stem. 

How the green things glory in their urgent growth 

when the dripping dew drops from the leaves, 

waiting for the warm sun's welcome glance. 

But then Fall flies in, and fills their hearts, 

Bidding them be rich, ripe, and ready for winter. 

The autumn drought drives up dust 
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that billows in clouds above the broad earth. 

Wild winds whistle, wrestling the sun; 

Leaves launch from each limb and land on the soil, 

while the green grass fades to grey. 

What rose at the first now ripens and rots 

till the year has gathered its full yield of yesterdays. 

In the way of the world, winter winds 

Around till the Michaelmas moon 

brings frost to touch the ground. " 13 

Desáté vyprávění z Rytířů krále Artuše60, tedy vyprávění o Cynonovi, panu 

Uwainovi a o krásné Paní pramene, se téměř naprosto shoduje s příběhem s názvem Owain 

or the Lady of the Fountain zdila Mabinogion H , jenž jsem četla v překladu Lady 

Charlotte Guest. Hulpach tedy musel také číst některý jeho moderní překlad. 

Pro vyprávění jedenácté, vyprávění o panu Lancelotovi z jezera a o Krásnoručkovi, 

použil Hulpach pravděpodobně minimálně dva různé zdroje. Dle mého názoru mu pro 

popsání dětských let Lancelotových posloužilo francouzské dílo Prose Lancelot 15 a pro 

zobrazení příběhů Krásnoručka použil jako základ Le Morte D'Arthur 16, protože příběhy 

tohoto hrdiny odpovídají sedmé knize Sira Thomase Maloryho. 

Podobně také vyprávění dvanácté muselo mít nejméně dva zdroje. Domnívám se, 

ze pro vylíčení konce Merlinova Hulpach zřejmě opět použil anonymní francouzské dílo 

The Vulgate Cycle 17, tedy jeho část zvanou Estoire de Merlin, a to buď v jazyce 

francouzském, tedy v původním jazyce díla, nebo v některém překladu anglickém. 

Základem pro vyprávění o Lancelotovi^ coby o dospělém rytíři a milenci královny 

Guenevery a panny Elainy, byl opět nejspíše Malory, a to jeho jedenáctá a dvanáctá kniha. 
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Třinácté vyprávění svého souboru Hulpach celé věnoval příběhu nešťastné lásky 

pana Tristrama a Isoldy. Zde však není jednoduché určit, z čeho přesně autor čerpal. Dle 

mého názoru opět využil část vyprávění o Tristramovi z osmé knihy Thomase Maloryho, 

a to zejména tam, kde se popisuje narození Tristrama, jeho souboj s Marhausem, setkání 

s krásnou Isoldou či účinky čarovného nápoje. Nicméně závěr příběhu Malorymu 

neodpovídá. Jsem přesvědčena, že v tomto případě sáhl Hulpach snad po překladech 

Béroula 18, či po díle Prose Tristam l9. Stejně tak ale mohl Hulpach použít staročeskou 

anonymní báseň s názvem Tristram a Izalda . 

Vyprávění čtrnácté, vyprávění o Parcevalovi, má velmi blízko к příběhu 

z Mabinogionu 21 s názvem Peredur, son of Efrawg, ale také к básni Chrétienově nesoucí 

název Erec and Enida 22. Jisté shody bychom nalezli i s anonymním dílem z dvanáctého 

století s názvem Parceval, le Conte du Graal 23. Myslím si, že Hulpach četl a pro svou 

adaptaci pro děti a mládež použil všechna tato tri díla. 
- H , Mildmd 

Patnácté vyprávění je z hlediska stopování zdrojů velmi jednoduché. Hulpach zcela 

jistě využil i zde dílo Mabiogion 24, a to příběh s názvem Kilhwch and Olwen, které jen 

nepatrně zkrátil a uzpůsobil dětskému čtenáři. 

V případě vyprávění šestnáctého se Hulpach opět vrátil к dílu Maloryho, konkrétně 

zde čerpal z knihy čtvrté, třinácté, čtrnácté a osmnácté. 

Vyprávění sedmnácté je vyprávěním příběhu o Lohengrinovi. Toto vyprávění 

nemá, narozdíl od ostatních, tradici anglickou, ale německou. Z toho důvodu je tedy 

možné, že Hulpach čerpal z některého překladu díla Parzival 25 Wolframa von 

Eschenbacha. Je však také možné, že autor jen převzal látku od Emanuela Frynty, 
Ш 

například z díla Hrdinové starých evropských bájí26 nebo ze souboru Meč a píseň 21, a jen 

ji rozpracoval. 
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aŕ 

Vyprávění osmnácté, devatenácté a dvacáté potom opět odpovídá dílu Thomase 

Maloryho, konkrétně knize třináct, sedmnáct, devatenáct, dvacet a dvacet jedna. 

Nepochybně tím nej markantnějším na všech adaptacích pro děti a mládež je 

tematické zjednodušení. Dovolím si proto ještě shrnout některé další Hulpachovy úpravy. 

Jak již bylo řečeno výše, musel autor uzpůsobit nebo zcela vypustit vše, co by mohlo být 

pro mladého čtenáře nevhodné. Narozdíl od většiny anglických předloh, které jsem měla 

možnost prostudovat, se zde nehovoří o milostných pletkách rytířů krále Artuše 
s nejrůznějšími krásnými dámami. Ani cizoložství jako takové se zde nevyskytuje; jen 

era 

čistá láska Lancelota к vdané královně se této oblasti nepatrně přibližuje. Tabu je také 

příbuzenská láska, která je poměrně často zastoupena v předlohách anglických. Podobně 

useknuté hlavy a těla rozsekaná na kousky Hulpach raději nepoužil. Další, zásadní úprava 

se týká hlavně postavy krále Artuše. Ve všech adaptacích pro děti a mládež je Artuš, snad 

až na jedinou výjimku, charakterizován jako vzorný panovník, rytíř, manžel i člověk 
i nU^al W 

celkově,1 ke kterému všichni vzhlíží, kterého si všichni váží a komu by si za žádných 

okolností nikdo nedovolil cokoliv vytýkat. V anglických předlohách tomu ale tak vždy 

není. Kilwich si například troufne panovníkovi drze vyhrožovat a sám Artuš zde bývá na 

mnoha místech zachycen jako znavený král, jenž zanedbává své vladařské povinnosti, 

a tudíž od něj většina jeho rytířů odchází. V takových chvílích je krásná Guinevera 

nesmírně zarmoucená a nešťastná. V knihách pro děti a mládež je dodržování slibů jedním 

z hlavních principů rytířů, který není nikdy porušen, ale v dílech původních tomu tak 
Г 

nebývá vždy. Z adaptací pro děti a mládež jsou také například vynechávány postavy 

liliputů, skřetů, poustevníků a kněží. Zajímavé je, že ani v jedné knize pro děti a mládež se 

nevyskytuje věhlasná Artušova loď, dýka či jeho plášť a oštěp, které mají ve všech 

předlohách zpravidla stejnou důležitost jako samotný Excalibur. 
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O vypouštění náboženských prvků v Hulpachových adaptacích, které bylo dozajista 

ovlivněno dobou vzniku, bude řeč v následujících kapitolách mé práce. 

Co se jazykového zjednodušení týče, není toto tak patrné jako uzpůsobení 

tematické. Srovnáme-li například knihy pro děti a mládež s dílem Maloryho, zjistíme, že 

jazykové zjednodušení není tolik markantní. Avšak všechna ostatní díla, která Hulpach 

pravděpodobně využil, si jistě vyžádala mnohem závažnější jazykové úpravy, a to úpravy 

související se syntaxí i se slovní zásobou. O převodu poezie do prózy, který se týká 

příběhu Gawaina a Zeleného rytíře, jsme se již zmínili. 

Jsem přesvědčena, že o jakémkoliv ochuzení látky způsobeném literární adaptací 

nemůže být ani řeč. Já osobně bych snad jen ve vyprávění, kdy Lancelot míří zachránit 

Guineveru, použila ještě mytický symbol mostu. V anglických předlohách musí hlavní 

hrdina přejít přes tzv. most meče (The Sword Bridge), který je právě tak úzký a tak ostrý 

jako meč. Toto podobenství ale vůbec není nové; most v indické, severské i keltské 

mytologii symbolizuje zpravidla přechod mezi světem lidí a světem bohů. V artušovském 

cyklu pro děti a mládež by mohl být jen symbolem náročné zkoušky, kterou hrdina 

podstoupí pro svou milou. 
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4 Adaptace artušovského cyklu v české literatuře pro děti a mládež 

Mladí čeští čtenáři se mohou s artušovskou tematikou seznámit prostřednictvím 

čtyř základních knih, jež všechny jsou převyprávěním starých britských a francouzských 

legend a pověstí, vytvořeným Vladimírem Hulpachem v časovém rozmezí od roku 1970 do 

roku 1995. Nej starším dílem je Meč a píseň , které pochází právě z roku 1970. Toto dílo 

je, kromě ilustrací, co se Artušovského cyklu týče naprosto shodné s nejmladší 

Hulpachovou knihou Hrdinové starých evropských bájí29, vydanou v roce 1995. Obě tato 

díla se věnují jak příběhům ze staré Anglie, tak látkám španělským, německým, ruským či 

finským. V těchto souborech se mladí čtenáři mohou začíst nejen do stručnějšího, avšak 

velmi poetického a působivého převyprávění artušovského cyklu, ale také se seznámit se 

slavnými evropskými hrdiny, jako jsou například Roland, Cid, Sigfried, Ilia Muromec či 

Ilmarinen a Väinämöinen. Jediným rozdílem mezi oběma knihami je to, že Meč a píseň 30 

v některých kapitolách obsahuje navíc některé příběhy. V kapitole věnované Anglii a Irsku 

je to například vyprávění o Beowulfovi, které v Hrdinech chybí. Knihy, které vyšly 

v časovém období mezi dvěma výše zmíněnými díly, jsou si také navzájem velmi podobné. 

První, a tedy i mladší z nich, nese název Příběhy Kruhového stolu 31 (z roku 1980), druhá 

potom Rytíři krále Artuše 32 (z roku 1992). Obě díla se, na rozdíl od oněch dvou 

předchozích, věnují výhradně artušovské tematice. Obecně lze tedy říci, že obsahují více 

příběhů artušovského cyklu. Také tyto dvě jsou, až na drobné výjimky, jež se týkají 

ilustrací a některých vyprávění, naprosto shodné. Mladší dílo Hulpach pouze rozšířil 

o následující tři vyprávění: vyprávění o dvou bratrech - Balinovi a Balanovi, „kteří se 

navzájem mečem zahubili, nevědouce jeden o druhém " 33; vyprávění o panu Cynonovi 

a Uwainovi a jejich setkání s Černým rytířem a o vyprávění o Lohengrinovi, synovi 

Parcivala. 
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Nejprve uvedeme stručný obsah nejstaršího díla věnovaného pouze králi Artušovi 
. , P 

(z roku 1980) a porovnáme toto s ostatními adaptacemi pro děti a mládež. Autor tuto knihu 

rozdělil do osmnácti kapitol, z nichž každá má svůj vlastní prolog, který je stručným 

obsahem každé kapitoly. Již jen na základě tohoto dělení můžeme pozorovat značnou 

podobnost s dílem Thomase Maloryho nesoucím název Le Morte d 'Arthur 34, neboť on 

své dílo rozdělil naprosto shodným způsobem. 

Vyprávění první 

Vladimír Hulpach začíná vypravování Trojskou válkou. Dozvídáme se, jak Řekové 

zapálili Tróju i hrad Pergamon. Zachránil se jen Aeneas, syn bohyně Afrodity a prince 

Anchíse. Aeneas měl syna Askánia, ten zase syna Silvia a Silvius byl otcem Brutovým, 

jenž nešťastnou náhodou zabil svého otce, za což ho rozezlení příbuzní vyhnali ze země. 

Brutus se však nedal zlomit, vydal se do Řecka, kde vyvedl potomky poražených Trojanů 

z otroctví, a tak 324 lodí mohlo vyplout na sever. Tam se na opuštěném ostrově Leogetia 
J 4 4 

nacházel chrám zasvěcený bohyni Artemis. Přinesl jí Brutus oběť a ptal se jí, kam má dále 

plout: „Pověz mi, mocná ochránkyně mláďat a dětství všeho tvorstva, paní měsíčního svitu, 

vládkyně lovu a smrtících střel, kam se máme vrtnout? Devětkrát opakoval Brutus svou 

prosbu, čtyřikrát obešel oltář, rozlévaje víno. Potom ulehl před sochu bohyně na laní kůži 

0 usnul. Ve spánku však přece jen zaslechl a zapamatoval si slova, která к němu Artemis 

pronesla: Pluj к západu slunce, Brute. Až mineš dalekou říši Galů, spatříš veliký ostrov. 

Tam tví potomci vybudují novou Tróju, k níž bude s úctou pohlížet celý svět." 35 

1 udělal Brutus přesně to, co mu Artemis poradila. Plul se svou družinou velmi dlouho, 

když najednou spatřili, Jak ze siné mlhy vystupuje zprvu úzká a nezřetelná čára pobřeží, 

jak se každým okamžikem rozšiřuje a nad obzorem lze rozeznat útesy, stromy, keře". 36 

К poctě svého vůdce Trójané nazvali ostrov Británie. 
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Vyprávění druhé 

Brutus se domníval, že zaslíbená země Británie je neobydlená, ale v jeskyních se 

skrývali obři, kteří novým osadníkům škodili, jak mohli. Nejsilnějším z obrů byl 

Gogmagog. Zde na moment odbočme a zaměřme se na výrazy Gog a Magog. Tyto v Bibli 

označují nepřátelské síly, které kontroluje a ovládá sám Satan a které se údajně objeví před 

koncem světa. Udatný hrdina Corineus nakonec, к veliké radosti všech osadníků, zabil 

Gogmagoga. V té době již Brutus umřel a zanechal po sobě tři syny: Lotrina, kterému 

později připadla jižní část panství Loergie, tj. dnešní Anglie bez Cornwallu; Kamberovým 

panstvím se stala Kambrie, tj .dnešní Wales; a na Albanacta zbyly Albany, tj. dnešní 

Skotsko. V 5. století však zemřel také Konstantin, jenž po sobě rovněž zanechal tři syny: 

Aurelia Ambrosia, Uthera Pendragona a Konstantina, který byl nej starší, ale o světskou 

moc neměl vůbec zájem; byl to mnich, králem se stal pouze z donucení, a to na radu 

Vortigerna, královského rádce, aby tak ulehčil svému umírajícímu otci. Neuvědomil si, jak 
i 4 IW 

moc Vortigern baží po trůnu. Všichni synové Konstantina byli ale ještě chlapci, vlády se 

tedy ujal tyran Vortigern, jenž utlačoval jak lid prostý, tak i velmože. Vortigern za pomoci 

proradných a zlých Piktů, kteří obývali Skotsko a Severní Irsko, zabil mladého Konstance 

a ujal se trůnu. Lid se proti Vortigernově krutosti velmi bouřil a tyran pochopil, že mu už 

nic nepomůže a že Britové čekají jen na vhodnou příležitost, aby mu všechny kruté činy 

oplatili. Usmyslil si tedy, že dá vystavět kamenný hrad, neboť jen silné a nepřemožitelné 

bašty ho mohou uchránit před hrozícím nebezpečím. I začal stavět v Kambrii, ale každý 

pokus se mu zbortil. I nevěděl si už Vortigern rady, navštívil proto královské astrology 

a mudrce, kteří mu sdělili toto: „Osud nechce, abys vystavěl hrad běžnými způsoby. Musíš 

proto najít v zemi chlapce, jehož matkou je prostá dívka a otcem neviditelný démon. 

Nečistou sílu démona od novorozeněte zažehnal kněz, nadpřirozená moc však prý chlapci 

zůstala...Aťsjeho krví smísí maltu a tvůj hrad bude stát navěky Г 37 Zde poprvé vstupuje 



na scénu Merlin, jenž je oním tajemným chlapcem a který už jako dítě pronášel první 

věštby a který také vysvětlil, proč veškeré pokusy o vystavění hradu selhaly. Přímo pod 

základy nachází se podle jeho slov malé jezírko a pod ním spí dva draci, jeden je červený 

a ten druhý bílý. Tito spolu zápasí na život a na smrt. Nejprve je boj nerozhodný, pak 

dlouho vyhrává bílý drak, ale červený drak se nakonec vzchopí a přemůže toho bílého. 
i 

Merlin vysvětlil význam celé scenérie: Bílý drak symbolizuje Vortigerna a červený lid 

Británie, který nakonec nad Vortgernem zvítězí. Zde pronesl Merlin následující proroctví: 

„ Věz tedy pane (Vortigern), že neunikneš spravedlivé odplatě!...Zato duby v Cornwallu 

rozkvetou, v Kambrii zase zazní smích a celý ostrov si znovu uvědomí jméno Brutovo, 

poněvadž názvy, které mu dali cizinci, budou i s nimi zapomenuty. " 38 

Vyprávění třetí 

Po smrti Konstance se králem stal mladičký Uther Pendragon. „ Té noci vyšla nad 

Británií prazvláštní hvězda. Svým oslnivým svitem jakoby pokrývala celou oblohu, ale 

nejen to: Stříbrné paprsky náhle vytvořily podobu draka, z jehož tlamy vyšlehl plamen, 

dosahující od země Galů až к Irskému moři. A Merlin pravil Pendragonovi: Británie 

osiřela, můj pane, a poněvadž na nebi vzplála tvá hvězda v podobě draka, nadešel čas, aby 

ses ujal vlády. A ještě něco ti prozradím: Plamen z dračí tlamy předznamenává tvého syna. 

Předčí svou slávou všechny panovníky, jež Británie poznala, a jeho říše bude patřit 

k nej mocnějším na světě." 39 Pendragon, zvaný také Dračí hlava, se krátce nato zamiloval 

do krásné Ygerny, ženy vévody zTintagilu, kterou mu Merlin pomohl získat lstí pod 

podmínkou, že syna Artuše, kterého spolu první noci zplodí, mu král svěří na výchovu. 

A jak Merlin řekl, tak se i stalo. Uther Pendragon svého synka nikdy nespatřil, neboť ho 

hned po narození Merlin odnesl. 
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Vyprávění čtvrté 

Merlin svěřil Artuše do péče siru Hektorovi z Walesu, dobrému příteli krále 

Pendragona, který měl jen o něco málo staršího syna jménem Kay a jenž oba chlapce 

vychovával jako bratry. Když Artuš dovršil svýeh patnácti let, jeho pravý otec umřel. 

Merlin přišel к arcibiskupovi canterburskému a poradil mu, aby povolal pány a velmože. 

Na Vánoce byli tedy do Londýna svoláni urození páni z celé země. Na slyšení bylo dáno, 

že budoucím králem se stane ten, kdo prokáže nej větší sílu. „Na nádvoří, přímo proti 

kostelním dveřím, stál veliký čtverhranný kámen. Na něm pak ležela ocelová kovadlina 

a v té vězel až po rukojeť nahý meč. O něm zlatá písmena na kameni zvěstovala: KOMU 

SE PODAŘÍ MEČ VYTÁHNOUT, TEN BUDE PO PRÁVU I RODEM KRÁLEM CELÉ 

BRITÁNIE. " 40 Osud však již rozhodl, že jediný, kdo může vyhrát, je mladý Artuš. 

Vyprávění páté 

Artuš byl korunován králem a zúčastnil se prvních bojů, a to zejména proti Sasům, 

Piktům, Skotům, a prožil svá první velká vítězství. Merlin doporučil Artušovi přepevný 

hrad Camelot, nacházející se nedaleko Southamptonu. Na hrad Camelot přijela jednoho 

dne se třemi rytíři, svými syny Gawainem, Gaherisem a Agravaniem, Morgawsa, dcera 

vévody z Tintagilu, nevlastní sestra krále Artuše. Morgawsa je manželkou krále Lota 
v 

z Orkney a přišla Artušovi oznámit, že právě tento oblehl krále Leodegranse v hradě 

Cameliardu. I vydal se Artuš nebohému králi na pomoc. 

Vyprávění šesté 

Mladý král Artuš získal od Jezerní panny kouzelný meč Excalibur. „Jezerní 

hladina se vzedmula a zprostředka začaly pospíchat к okrajům vysoké vlny, ačkoliv bylo 

úplné bezvětří. Potom se z vody vynořila štíhlá ruka, oděná do běloskvoucího aksamitu a ta 

ruka třímala zářivý meč... Je to zbraň cennější než deset jiných mečů. Dokud ji budeš mít 

při sobě, neztratíš v boji jedinou kapku krve. Přijdeš-li o ní, přijdeš o život. Na to můj pane 
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nesmíš nikdy zapomenout. " 41 A právě také díky tomuto meči pomůže Artuš Leodegransovi 

vyhrát bitvu s Lotem z Orkney. Artuš se vášnivě zamiluje do dcery krále Leodegransa, 

spanilé Guenevery, a dokonce se mu ji podaří získat, ale Merlin již v tomto okamžiku 

předpověděl neštěstí: „Je-li mužovo srdce rozhodnuto, nelze je přesvědčit 

o opaku. Vím jen to, že v daleké budoucnosti, až i mé kosti budou tlít v hrobě, rozpoutá se 

mezi přáteli pro Gueneveru strašlivá vojna. " 42 Král Artuš se vrátil na hrad Camelot 

a vystrojil pohřeb poraženému králi Lotovi. Na jeho hrobě bylo zapáleno dvanáct dlouhých 

svící. Merlin oznámil Artušovi, že se vydává na cesty a že ony svíce na hrobu krále Lota 

ukáží, je-li živ a zdráv. 

Vyprávění sedmé 

Koná se slavná svatba krále Artuše a Guenevery. Od Gueneveřina otce dostali 

mladí novomanželé jako svatební dar Kruhový stůl se 150 vyřezávanými stolci. Všechny 
. s J / 

stolce byli stejné, aby se nikdo na nikoho nevyvyšoval. Jedno místo, Záhubný stolec zvané, 
^ f 

však muselo zůstat ještě prázdné, neboť je určeno pro nejsvatějšího rytíře Kruhového stolu. 

Usedne-li nyní někdo na toto místo, zemře. 

Vyprávění osmé 

Dozvídáme se o Zeleném rytíři, který chce vyzkoušet sílu rytířů Kruhového stolu. 

Jednoho dne přijel na hrad Camelot podivný jezdec: „Nikdo z přítomných se mu nemohl 

rovnat mohutností či výškou; ba i silák Pellinor vypadal proti němu jako skrček. 

Nejpodivněji však působilo, že vlasy i husté vousy spadaly rytíři až na prsa a záda jako 

jarní tráva a měly tutéž barvu. Pod pláštěnkou ze zelené kožešiny pak bylo vidět široký pás 

vykládaný ametysty a ruka svírala sekyru pobleskující zeleným ostřím. Také návštěvníkův 

kůň vypadal jako z pohádky. Na zelené hřívě mu tály sněhové vločky, které stékaly ve 

stružkách po mechové šíji až ke zlatým kopytům. I zelené sedlo a pokrývku měl kůň 

krumplované zlatem. " 43 Zelený rytíř vyzval pana Gawaina na podivný souboj. Dohoda 
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zněla: Pokusit se useknout Zelenému rytíři hlavu, a ten že Gawainovi tuto ránu přesně za 

I 1 

jeden rok oplatí. Gawain ťal do krku podivného rytíře a jeho hlava se okamžitě odkutálela. 

Zelený rytíř ale nepadl, jak bychom očekávali. Zvedl svou zelenou hlavu a odjel. A tak se 

přesně za jeden rok musel pan Gawain vydat na cestu do Zelené kaple. Cestou přijel na 

neznámý hrad, kde byl přivítán a pobídnut к odpočinku. S hradním pánem, panem 

Bertilakem z pustiny, musel dokonce uzavřít podivnou dohodu. Hradní pán se zavázal 

předat Gawainovi vše, co během dne uloví, a pan Gawain Bertilakovi zase vše, co během 

dne na hradě získá. Pan Gawain sice předal tři polibky, které dostal od hradní paní, ale 

nezmínil se již o krajkovém pásu, jenž mu věnovala, aby ho ochraňoval v soubojích. Poté 

se pan Gawain vydal к Zelené kapli na slíbený souboj se Zeleným rytířem. Jaké to bylo 

překvapení, když pan Gawain zjistil, že Zelený rytíř je vlastně pan Bertilak z pustiny, 

kterého poslala Jezerní panna vyzkoušet rytíře. Chtě nechtě musel pan Gawain přiznat, že 

nesplnil slib, jenž dal Zelenému rytíři, a začal si odvazovat onen pás. Ale Zelený rytíř mu 

řekl: „Nech si ho, milý příteli, jako výstrahu před ženskou šalbou, poněvadž tě má paní 

s mým vědomím oklamala. A věz, že mnozí znamenití mudrci i bojovníci jako například 

Šalamoun, Samson či David podlehli ženské lsti. " 44 

Vyprávění deváté 

Král Ban z Benwicku byl jednoho dne nepřáteli vyhnán ze svého hradu 

i s manželkou a synem Lancelotem. Prchli před krutostí zlotřilých rytířů, zastavili se až 

u jezera, odkud mohli pozorovat hořící hrad, svůj domov. Ban z Benwicku tento pohled ale 

negnesl a zarmoucen na místě zemřel. Dítě, které volali Lancelot, sedělo vyděšeně u jezera, 

když se najednou voda rozestoupila a vyšla krásná víla - Jezerní panna; ta vzala Lancelota 

za ruku a odvedla ho do svého zámku pod vodou. Jezerní panna Lancelota vychovávala, 

teprve když dospěl do věku muže, poslala ho na přepevný hrad Camelot, aby se stal 
ľ 

rytířem Kruhového stolu. I přijel tedy Lancelot z Jezera na hrad Camelot. Od prvního 
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okamžiku se vášnivě zamiloval do královny Guenevery. I ona si Lancelota oblíbila a po 

jednom z turnajů, který Lancelot opět vyhrál, mu předala dárek - jeden z devíti démantů. 

A Lancelot si umínil, že každý rok vyhraje stejný turnaj, a získá tak všech devět démantů 

a nakonec je všechny předá Gueneveře. Kromě Lancelota byl i nejmladší bratr pana 

Gawaina, Gareth, pasován na rytíře. Zanedlouho také on musel podstoupit první rytířskou 

zkoušku. Na hrad přijela panna Lineta a žádala pomoc pro svou sestru paní Liones, jež drží 

na jejich hradě strašlivý Červený rytíř. Statečný Gareth přemohl Červeného rytíře a zůstal 
O 

na hradě těchto panen. My však nevíme, „ kterou z nich si nakonec vzal za manželku. 

Neboť staré knihy o tom nemluví stejnou řečí a shodují se jen v tvrzení, že mládenec byl 

milován oběma. " 45 

Vyprávění desáté 
^ db* b%Jo>/àt 

Na stará kolena se Merlin zbláznil do Jezerní panny, pronásledoval ji všude jako 

stín. Jezerní panně to zprvu velmi lichotilo, protože se od Merlina naučila spoustu nových 

kouzel, ale pak jí už jeho neustálá přítomnost začala vadit a chtěla se starocha zbavit. 

Vymyslela tedy důmyslný plán a nechala nebohého kouzelníka navždy zavalit v temné 

jeskyni. Protože dvanáct svící na hrobě krále Lota hořelo jen skomíravým plamenem, 

nechal Artuš kouzelníka svými rytíři hledat. A tak kolem oné zavalené jeskyně jednoho 

dne projížděl pan Gawain a vyslechl následující, ale již poslední Merlinovo proroctví: 

,, Hvězdy ukazují, že na Camelot přijde neštěstí; že se objeví velké nepřátelství mezi rytíři 

Kruhového stolu a jen svatý grál může těm bědám odpomoci. " 46 Lancelotovi tato 

Merlinova slova nešla z hlavy. Cítil se velmi provinile vůči Artušovi kvůli své lásce ke 

Guneveře. Chtěl ulehčit svému svědomí a odjel z Camelotu. Mladíkovi nadbíhá krásná 

panna Elaina, které jednoho dne její otec svěřil následující tajemství: „Při tvém narození, 

milá Elaino, ti sudičky předpověděly, že porodíš syna, který dosáhne nejcennější věci na 

AI 
světě svatého grálu. Otcem toho syna bude nejlepší rytíř Británie, Lancelot. " Naštěstí 
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pro spanilou Elainu Lancelot ztratil paměť a na chvíli zapomněl nejen své jméno, ale i na 

milovanou Gueneveru. Nazval se tedy Provinilým rytířem. Než se rok s rokem sešel, 

narodil se jemu a Elaině syn Galahad. Paměť se Lancelotovi nakonec vrátila a on odešel 

zpět к rytířům Kruhového stolu a ke svojí lásce, ke Gueneveře. 

Vyprávění jedenácté 

Toto vyprávění je celé věnováno nešťastné lásce Tristrama a Isoldy a odehrává se na 

samém jihu Británie. Meliodas měl za ženu Markovu sestru a té se po několika letech 

manželství narodil syn Tristram. Matka jeho však při porodu zemřela, a tak se o dítě staral 

strýc. Když Tristramovi táhlo na devatenáctý rok, usmyslil si irský král Angus, že dostane 

od krále Marka z Cornwallu daň ve zlatě, jinak že pošle do jeho země vojsko. Angus 

skutečně poslal bez meškání ke břehům Cornwallu loď s panem Marhausem, což byl velmi 

dobrý bojovník. Za krále Marka se nikdo nechtěl postavit; sotva se totiž roznesla zvěst 

0 panu Marhausovi, nenašel se v Cornwallu jediný odvážlivec, který by s ním chtěl zkřížit 

svou zbraň. Mladičký Tristram se však rozhodl, že Markovi pomůže. A protože byl rychlý 

1 obratný, skutečně se mu podařilo nad Marhausem zvítězit. Nevyšel ale z boje nezraněn, 

proradný Ir ho zasáhl svým otráveným mečem do boku. Proto se tedy Tristram stále 

neuzdravoval. Poradili mu, že jedině v Irsku, kde byl jed vyroben, může nebohý Tristram 

najít pomoc. I plul tedy zraněný Tristram do Irska, kde se seznámil s Isoldou Zlatovlasou, 

dcerou Angusovou. O Isoldě se říkalo, že je nejkrásnější pannou celého Irska. Isolda se 
Цг 

však také vyznala v léčení nemocí a sama ošetřovala Tristrama až do té doby, než byl opět 

zcela zdráv. Všichni si mladičkého Tristrama ihned oblíbili, jen královna ho stále 
V 

podezírala. Jednoho večera se vkradla do jeho pokoje a zjistila, že jeho meči chybí právě 
H 

takový úlomek, který našli v hlavě jejího umírajícího bratra Marhause. Královnino přání 

zní: popravit Tristrama. Král byl ale moudřejší než královna, věděl že Tristram zabil 

Marhause právem. Z toho důvodu ho varuje a radí mu odjet co nejdříve ze země. Tristram 
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uposlechl jeho radu, ale odjíždí nešťasten, protože Isoldu velmi miluje. Nezbývá mu než se 

vrátit ke strýci Markovi, kterému vypravuje vše, co se mu přihodilo. Nejvíce ale hovoří 

o překrásné a moudré Isoldě. Strýc ho poslouchá ze zájmem a snad i se závistí a nakonec 

se rozhodne, že si Isoldu vezme za manželku, aniž ji kdy před tím spatřil. Nebohý Tristram 

je dokonce požádán, aby Isoldu pro Marka do Cornwallu přivezl. Tristram vybojuje pro 

Anguse nepěkný souboj a ten mu samou radostí dá Isoldu pro strýce za manželku. Krásná 

a mladá Isolda se však nechce stát ženou neznámého starce. Isoldu na cestě doprovází paní 

Bragwaina, za kterou těsně před vyplutím přišla královna s malou lahvičkou, v níž byl 

čarovný nápoj lásky určený pro Isoldu a Marka. Na moři loď zastihne silný vítr, který 

způsobí na palubě nemalou spoušť. Mezi spoustou věcí poházených bez ladu a skladu 
«f 

najdou Tristram s Isoldou čarovný nápoj a vypijí tento až do dna. V té chvíli zahořeli 

к sobě tou nejhlubší láskou a na celém světě nebylo moci, která by je z ní vymanila. Přesto 

však bylo vše zařízeno tak, že nikdo nic nepoznal, a Isolda se provdala za Marka. Tristram 

odjíždí, stává se potulným rytířem a snaží se na svou velikou lásku zapomenout. Jen ještě 

jedinkrát touží krásnou Isoldu spatřit: „Kratičké jsou chvíle štěstí a slunce, dlouhá je vžití 

noc a beznaděje." 4 81 sevřel svoji milovanou v náručí a odjel do Bretaně za svým přítelem, 

rytířem Ganhardinem, jenž má kupodivu krásnou sestru, která se též jmenuje Isolda a jíž 

všichni pro její krásné štíhlé ruce a sněhobílou pleť říkají Isolda Běloruká. Tato Isolda číslo 

dvě se do Tristrama velmi zamiluje. Krátce poté v Bretani vypukla velmi zlá nemoc 

a první, kdo onemocněl, byl Tristram. Tuší, že nebude žít již déle než tři dni, a proto žádá 

svého sluhu, aby dojel pro milovanou Isoldu Zlatovlasou, neboť ona jediná mu může život 

ještě zachránit. Nemocný Tristram čeká v přístavišti na loď, která snad přiveze jeho Isoldu. 

Hned bude vědět, zda Isolda přijíždí. Domluvil se se sluhou, že pokud bude Isolda na lodi, 

budou napnuty bílé plachty. Isolda Běloruká se i v přístavišti o Tristrama obětavě stará, 
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i když ji nesmírně bolí, že ona nem tou Isoldou se zlatými vlasy, kterou mladík tolik 

miluje. Isolda Běloruká zavezla Tristrama na břeh, odkud mohl netrpělivě vyhlížet loď 

s bílými plachtami. Najednou uviděla Isolda připlouvat loď s plachtami bílými jako padlý 

sníh, ale zalhala Tristramovi, neboť tvrdila, že loď, jež se právě blíží ke břehu, má jen a jen 

černou barvu plachet. Tristram umírá. Z lodi vystoupila Isolda Zlatovlasá a nad smrtí 

milého jí žalem puklo srdce. 

Vyprávění dvanácté 
A i 

Jednoho dne se rytíři Kruhového stolu vydali na hon na bílého jelena. Gunevera se 

o něco později za nimi do lesa vypravila a cestou potkala podivnou skupinku: vysokého 

rytíře v brnění, dívku a vousatého trpaslíka. Zeptala se trpaslíka, jak se jmenuje jeho pán, 

avšak on jí jen hrubě odpověděl, a dokonce ji udeřil do tváře. Rytíř Geraint, jenž královnu 

doprovázel, se rozzuřil a vydal se za nimi, jen aby pomstil královninu urážku. Špatný den 

však pro Guneveru ještě neskončil; jakmile se vrátila na Camelot, objevil se tam divoce 

vyhlížející rytíř v černém brnění a vchrstl jí pohár vína přímo do tváře. Byla to výzva na 

souboj pro kteréhokoliv rytíře, jenž se odváží s tímto podivínem bojovat. V tu dobu zrovna 

na hrad Camelot přijel mladičký Parcival v otrhaných šatech a na vyhublém koníkovi. 

Všichni se mu vysmívali a rytíř Kay ho se smíchem poslal za Černým rytířem. 

К překvapení všech mladík rytíře skutečně porazil, vzal si jeho výzbroj a zanedlouho byl 

pasován na rytíře. Mezitím Geraint dojel na hrad, jehož pánem byl právě onen rytíř, 
i b il 

kterého potkala Guenevera v lese. Tento si říkal Sokolí rytíř a neprávem se zmocnil hradu 

hraběte Yniola a jeho dcery Enidy. Statečný rytíř ale v souboji nad Sokolím rytířem vyhrál, 

získal trofej, kterou samozřejmě nemohlo být nic jiného než vzácný sokol, předal hrad zpět 

Yniolovi a oženil se s Enidou. 
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Vyprávění třinácté 

Na přepevný hrad Camelot přijíždí mladý rytíř Kilwich, syn Kylyddův a bratranec 

Artušův, kterému macecha přisoudila za nevěstu nesmírně krásnou princeznu Olwenu, 

dceru krále Yspadadlena Penkawra, jež měla "vlasy plavější než květy janovce, tváře 

růžovější než šípková růže a oči si jiskrností nezadaly se zrakem sokola. Tak byla krásná, 

a poněvadž v jejích šlépějích vyrůstal i bělounký jetel, kudy jen kráčela, právem se jí říkalo 

Olwena - Bílá stopa. " 49 Sotva macecha jméno spanilé děvy vyslovila, Kilwich se do ní 

zamiloval, aniž ji někdy drive spatřil. Kilwich žádá na Artušovi a rytířích Kruhového stolu, 

aby mu pomohli Olwenu najít. Artuš s sebou vezme tři rytíře: Gurhyra Gwalstata, který 

zná všechny jazyky, co jich na světě je, i řeči zvířat rozumí; Kyndeliga, jenž nikdy 

nezabloudí; a rytíře Kaye, který vydrží devět dnů beze spánku a na stejnou dobu dokáže 

zadržet i dech. Ypadaden Penkawr určil, že Kilwich musí splnit následující čtyři úkoly: 

vysbírat z pole devět bušlů lnu, vysázet ho jinde, poté len sklidit a uvít Olweninu svatební 

roušku; najít myslivce Mabona, který se ztratil ve věku tri let; přivést na šňůře upletené ze 

živého vousu loupežníka Dillusa Varwawca mláďata vlčice Gast Rhymhi; přinést meč obra 

Gwernacha. Díky svým schopnostem a díky pomoci kosa z Kilgwri, jelena z Redynvre, 

°rla zGuern Abwy, mravenců a lososa zLlyn Llyw rytíři Kruhového stolu pomohou 

Kilwichovi vykonat několik velmi obtížných úkolů, které jim uložil Olwenin otec, a mladý 

muž tak jejich zásluhou získá svou předurčenou nevěstu. 

Vyprávění čtrnácté 

Jednoho dne bloudil sir Gawain po lese, když najednou uslyšel Merlinovu výzvu, 

aby pospíchal do Camelotu, neboť svatý grál od nich odchází a je nutno vyhlásit výpravu 

za ním. Na kamenný hrad Camelot v té době přijel Lancelotův syn, patnáctiletý Galahad, 

Jenž je zde vzápětí pasován na rytíře Kruhového stolu. Najednou v hodovní síni stanul 

neznámý stařec v bílém rouše, vedl Galahada k Záhubnému stolci a pravil mu, že právě 
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tam je jeho místo. Toho dne bylo poprvé a naposled obsazeno všech 150 stolců Kruhového 

stolu. „ Zšeřelá síň zahořela oslnivými paprsky a v tom světle rytíři spatřili nad stolem zlatý 

pohár přikrytý rouškou z bílého sametu. Současně naplnila ovzduší omamná kořenná vůně 

a tabule se prohnula pod tíhou tolika nevídaných pokrmů i nápojů, že v mžiku byli všichni 

nasyceni. Poté se zlatý pohár začal vzdalovat, jako by ho nesl neviditelný pták, až zmizel 

docela a s ním i oslnivá záře...Byl to svatý grál, jenže ho zakrývala rouška, což znamená, 

že od nás odchází. " 50 I rozjeli se tedy rytíři Kruhového stolu do celé země hledat bájný 

svatý grál a král Artuš musel sestavit novou rytířskou družinu. Jedním z nových rytířů byl 

i Pelleas, který se na jednom z turnajů zamiloval do krásné panny Ettrady. Ta však rytíře 

stále odmítá, nabídne se tedy pan Gawain, že Pelleasovi pomůže její lásku získat. Avšak 

sám pan Gawain, „jsa v lásce nestálý" 51, zatoužil po spanilé Ettradě a ona se jeho lásce 

nebránila. Pellease to ovšem rozzuřilo, jezdil tedy po kraji a všude spílal rytířům 

Knihového stolu. Mordred se zaradoval, neboť tušil, že přichází jeho čas. 

Vyprávění patnácté 

Všichni rytíři Kruhového stolu bloudili po celé zemi a hledali svatý grál. Také pan 

Gawain bloudil po krajině. Jednoho dne se mu zdál podivný sen: „Spatřil širokou 

šťavnatou pastvinu a na ní veliké stádo statných býků. Sto a padesát jich pan Gawain 

napočítal a všichni byli úplně černí, kteří měli barvu bílou. Po nějaké chvíli zvířata z té 

louky kupodivu odešla, ale pak je rytíř spatřil znovu. Jenže tentokrát byla pohublá, sešlá 

с 2 jT ' 

a zdaleka se jich nevrátil plný počet. " I vydal se pan Gawain opět na cestu, ale na 

Podivný sen nemohl zapomenout. Potkal poustevníka, který mu význam snu vyložil: 

>,Nuže, ta krásná pastvina představuje Kruhový stůl a sto padesát býků je Artušova 

družina. Poněvadž se vydali za svatým grálem, opustili i býci svou pastvinu. Jen tři rytíři 

však grálu dosáhnou - viděl jsi totiž ve snu také jen tři zvířata bílé barvy... Tobě se to 

nepodaří, právě tak jako většině ostatních. Nežil jsi dobrým životem a dopustil ses 
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i nečestných skutků. " 53 Jak poustevník předpověděl, tak se i stalo. Jen jednomu rytíři, 

Galahadovi, Lancelotovu synu, bylo souzeno najít svatý grál a odvézt ho z Británie. Na své 

cestě se znovu setkal s Parcivalem a panem Borsem a pravil jim: „Bylo mi určeno, abych 

odvezl v této truhlici svatý grál z Británie. A poněvadž jsme se tu setkali, myslím, že i vy 

jste k tomu úkolu vybráni. " 54 Pluli velmi dlouho, až konečně dopluli do dalekého města 

Sarrasu (pravděpodobně Jeruzalém), kde se svatý grál poprvé objevil a kam má být opět 

navrácen. Protože svatý grál uzdravoval lidi a konal další nevídané zázraky, zvolili si 

Sarrasané Galahada za svého krále. Galahad však pocítil, že se jeho konec nezadržitelně 

blíží, obrátil se к panu Borsovi a pravil: „Cítím, že mezi vámi dlouho nezůstanu. Ale ty se 

vrátíš do Británie i na Camelot. Pozdravuj tam mého otce Lancelota a vyřiď mu, ať 

konečně zanechá všech pomíjivých světských radovánek. " 55 Více Galahad neřekl, 

„poněvadž z oblohy sestoupil stříbrný rytíř na bílém koni, vzal panice za ruku a brzy 

zmizeli v oblačných výšinách. Nejen však to; v oné chvíli pozvedla jakási divotvorná síla 

i svatý grál, aby Galahada následoval. A to bylo také naposled, kdy prostí smrtelníci 

zázračný pohár spatřili." 56 Pan Gawain nemohl dosáhnout svatého grálu kvůli panu 

Pelleasovi, kterého zradil s pannou Ettradou, a pan Lancelot nemohl dosáhnout svatého 

grálu, neboť opustil pannu Elainu a ta se pro něj steskem utrápila. Pan Bors se vrátil na 

Artušův dvůr, král nechal jeho vypravování sepsat a kroniku poté uložili v Salisbury. 

Vyprávění šestnácté 

Rytíři se znovu sešli u proslulého Kruhového stolu, i když už bohužel ne v plném 

počtu. Kvůli proradnému rytíři Mordredovi přestala být láska Lancelota a královny 

Guenevery tajemstvím. Král Artuš chtěl svou nevěrnou ženu potrestat upálením, ale 

Lancelot ji za pomoci Jezerní panny zachránil. Lancelot a Artuš bojují na život a na smrt 

o královnu Gueneveru. 
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Vyprávění sedmnácté 

Zatímco Artuš bojoval s Lancelotem, proradný rytíř Mordred se zmocnil královské 

koruny, takže král musel hájit nejen svou čest, ale i korunu. Snad pro svůj hněv zapomněl 

na svůj zázračný meč Excalibur a byl smrtelně zraněn. Excalibur je po dlouhé době vrácen 

Jezerní panně. 

Jeden z Artušových rytířů odnesl umírajícího krále na pobřeží. Na obzoru se 

objevila černá loď a v ní tři víly, z nichž jednou byla i Jezerní panna. Víly naložily Artuše 

do korábu a král naposled promluvil: „Nikdo ať se nade mnou nermoutí, odjíždím na 

šťastný ostrov Avalon, kde se navždy vyhojí mé rány." 57 Avalon bývá také nazýván 

Ostrovem blažených (The Land of Apples) a apples, tedy jablka, symbolizují věčné mládí 

hrdinů. Podle některých pověstí je Artuš ještě stále léčen na Avalonu a je prorokován jeho 

návrat. Guenevera odešla do kláštera, kde zemřela. Také Lancelota zanedlouho zastihla 

smrt, čímž končí příběhy krále Artuše i jeho rytířů. 

Vyprávění osmnácté 

Toto vyprávění věnoval autor čtenáři „na porozuměnou i rozloučenou". 58 Mladý 

čtenář se zde dozvídá něco o životě skutečných rytířů a také o autorech, kteří se 

Artušovským cyklem zabývali. Jsou zde zmíněni následující spisovatelé: Nennius, 

Geoffrey zMonmouthu, Wace, Layamon, Mabinogion, Marie de France, Chrétien de 

Troyes, Wolfram z Eschenbachu, Thomas Malory, Edmund Spenser, John Milton, William 

Wordsworth, Lord Alfred Tennyson či Mark Twain. 

4.1. Srovnání jednotlivých českých artušovských adaptací 
ľ 

Pokusme se nyní srovnat dílo Příběhy kruhového stolu 59 s dílem jemu nejbližším, 

tedy s dílem nesoucím název Rytíři krále Artuše 60. Jak již bylo řečeno výše dětská 
v 

adaptace Rytíři krále Artuše 61 je téměř totožná s knihou Příběhy Kruhového stolu 62, 

obsahuje jen navíc tri vyprávění: o Balinovi; o panu Cynonovi, Uwainovi a jejich setkání 
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s Pánem pramene; a o Lohengrinovi. Rytíři krále Artuše 63 je kniha, co do množství 

zpracované látky, nejobsáhlejší. S ohledem na mladé čtenáře jsou, podle mého názoru, 

dalším podstatným rozdílem ilustrace (viz příloha). Již na první pohled je patrné, že mladší 

kniha je, na rozdíl od Příběhů, doplněna větším množstvím velmi pěkných, nevtíravých 

ilustrací. Jistě se nejednou stává, že si čtenář vybere knihu podle obrázků, které ho 

zaujmou. Jsem přesvědčena, že kdybychom dali dětem na výběr mezi knihou Příběhy 

kruhového stolu64 a knihou Rytíři krále Artuše 65, všechny by sáhly po té druhé, přestože 

obsah obou je téměř totožný. Zde musím dodat, že doba vzniku všech adaptací sehrála 

podstatnou roli, neboť všechny adaptace artušovského cyklu, které vyšly po roce 1989, 

jsou obecně ilustračně zdařilejší, a pro děti tedy také lákavější. Avšak ve srovnání 

s dnešními zářivými ilustracemi některých knih oceňuji jednoduchost a vkusnost starších 

obrázků. Měla-li bych pro děti volit mezi těmito dvěma možnostmi, neváhala bych vybrat 

tu druhou. 

Nyní jen pro informaci podám stručný obsah těch vyprávění, která se v Příbězích 

kruhového stolu 66 neobjevují. 

Vyprávění sedmé, tedy vyprávění o Balinovi a Balanovi 

Na hrad Camelot přijela vysoká dívka „ od paty až к hlavě zahalená do řasnatého 

pláště nachové barvy, z něhož se rozlévala záře jejích zlatých vlasů" 67, a tvrdila, že 

Přijíždí z ostrova mrtvých, z ostrova Avalonu. Přítomné rytíře žádá, zda by jí mohli 

odpomoci od meče, kterým je opásána. Jenomže meč držel v pochvě velmi pevně, dokonce 

ani sám král Artuš s ním nedokázal pohnout o jediný milimetr. Tento nelehký úkol se 

Podařil až rytíři Balinovi, nejchudšímu ze všech rytířů. Dívka rytíře požádala, aby jí meč 

vrátil, ale Balin odmítl. A tu se „dívčin úsměv náhle proměnil v mrazivý škleb. Nezapomeň, 

přicházím z Avalonu! Nevrátíš-li zbraň, jsi vkrátku předurčen к záhubě, neboť s ní 

způsobíš nesmírné hoře a sobě pak žalost největší, která tě přivede do hrobu. " 68 
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Dívka nakonec odešla bez meče a jen líbezná vůně po ní zůstala. Také Balin odjíždí 

z Camelotu, nevěda, že je pronásledován panem Lanceorem, který také velmi touží po 

vzácném meči. Utkají se tito dva v nerovném souboji a pan Balin zabije pana Lanceora. 

Z ničeho nic se u mrtvého muže objeví neznámá žena a praví: „Ach, co jsi to učinil, 

rytíři?...Nevíš snad, jak jsem pana Lanceora milovala?" 69 Tu seskočí z koně, probodne se 

Balinovým mečem, klesne vedle své lásky a kletba panny z Avalonu se začíná naplňovat. 
I ' 

I zjeví se Balinovi Merlin v šedé kápi a kárá Balina za to, že si meč ponechal. Jediné, co 

prý teď může udělat, aby odčinil svou vinu, je nechat pár důstojně pohřbít. V tomto mu 

pomůže i král Marek, který „ tenkrát totiž ještě měl vůči mladým milencům laskavé 

a slitovné srdce. V nedaleké budoucnosti však, jak brzy seznáme, se převelice změnil. " 70 

Merlin Balinovi dále poradí, aby zajal krále Riense, Artušova nepřítele, chce-li si zpět 

získat svou pověst. Jediné, co mu musí slíbit, je, že ho nezabije, což Balin odpřísáhl. 

Jednoho dne Balin čeká v úkrytu na Riense, ale kdyby Merláin nezasáhl, jistojistě by ho 

byl zabil. Jakmile Balin odvede Riense к Artušovi, vydává se opět na cestu za dalším 

dobrodružstvím. Na své cestě potká podivného jezdce jménem Harleus Vousatý, který „ ač 

byl mohutné, obří postavy, ač měl u pasu meč, který by Balin sotva uzdvihl, otáčel se 

v sedle ustrašeně kolem". 71 Když se ho Balin optá na důvod, odpoví následovně: „Čekám 

na smrt, abys věděl, ale nevím, odkud udeří. Neboť mě pronásleduje nepřítel zcela 
b <* J 

neviditelný a jeho zbraň může ukrátit můj život každou chvíli. " 72 Jméno jeho je Garlon. 

Balin nabídne Harleovi doprovod na hrad Camelot, kde bude v bezpečí. Ale z ničeho nic 

odkudsi z hvozdu přiletělo dlouhé kopí a Harlea zabilo. Balin přísahá Garlonovi pomstu 

a vydává se za ním. Jednoho dne přijede na hrad krále Pellama, bratra Garlona. Zde 

skutečně zabije zlého Garlona a sám Pellamus se pokloní jeho bojovému umění. A tak se 

vydá Balin znovu na cestu, až dorazí na hrad na ostrově uprostřed řeky, kde se také utká 

s neznámým jezdcem v červeném brnění, kterého v nelítostném souboji smrtelně zraní. 
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Teprve když mu odkryje štít, zjistí, že to je jeho bratr Balan. Oba bratři se vydají ke břehu, 

kde v obětí umírají. Jen na jejich náhrobku se skvěl následující nápis: „Zde leží Balin 

a Balan, bratři, kteří se navzájem mečem zahubili, nevědouce jeden o druhém. " 

Konflikt mezi bratry je starý jako lidstvo samo. Vždyť už v Bibli se vypráví 

o Kainovi a Ábelovi; v indické mytologii byl zase opičí král Kishkindhya, narozený 

z vlasu své matky, zabit Rámou; v norské mytologii jako příklad poslouží příběh Balina 

a Sugrivy. 

Vyprávění desáté, tedy vyprávění o panu Cynonovi a Uwainovi a jejich setkání 

s Pánem pramene, s Černým rytířem 

Jednou z hlavních postav tohoto vyprávění je pan Cynon, jenž na hradě krále 

Artuše vypravuje podivný příběh o tom, jak jednou přijel do překrásného údolí, plného 

ptačího zpěvu a zvěře. Nad údolím se tyčil ještě krásnější hrad: „ Měl věže tak štíhlé 

a vznosné, že Camelot proti němu vypadá jako rybářská chatrč. " 74 Na louce pod hradem 

zahlédl dva chlapce, kteří byli oblečeni do zlatého brokátu a kteří se zrovna učili střílet 

z luku z pravé slonoviny. Potom Cynon vstoupil do toho hradu, kde spatřil dvacet čtyři 

dívek, jak tkají ten vzácný brokát. Byly tak líbezné, že o nich Cynon praví: „ Troufám si 

tvrdit, že ani krása naší královny by jejich krásu nepředčila. " 75 Poté Cynon dojede na 

Paseku, uprostřed které sedí skutečný obr - jednooký, jednonohý a s obrovskou palicí 

v ruce. Chvíli s ním pan Cynon zápasí, ale zanedlouho se obr unaví a ptá se rytíře, co 

v těchto končinách pohledává. Cynon na to odpoví, že dobrodružství, a tak ho obr pošle na 

Palouk s vysokou jedlí uprostřed; pod tou jedlí nachází se studánka s mramorovým ostěním 

běloučkým jako sníh, ke které je zlatým řetězem připoután džbán. Na radu obra pan Cynon 

nabral vodu a trochu vylil na mramorovou desku. Najednou se ale „ ozval za obzorem dusot 

kopyt, jako když se bouře přibližuje, a zanedlouho se objevil jezdec. Celý v černém měl 

zasazené dřevce s hrotem tak zlatým, až oči přecházely. " 76 Pan Cynon byl v souboji 
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s tajemným rytířem zraněn a odjíždí. Zde také končí jeho vyprávění. Ale panu Uwainovi, 

synovi krále Uriense z Gore a rytíři krále Artuše v jedné osobě, tento příběh nedává spát, 

touží po souboji s Černým rytířem. Vydá se tedy na onen palouk, a protože je zkušenějším 

bojovníkem, než byl pan Cynon, zraní tajemného rytíře a sleduje krvavou stopu až do jeho 

hradu. Najednou mu cestu zastoupí neznámá dívka v bílé říze a praví: „ Dále nejezdi, sic tě 

čeká smrt!" 77 Nechal se jí tedy Uwain odvést do jejího domu, kde se dozvěděl, že oním 

tajemným rytířem je Pán pramene, který je teď smrtelně zraněn, a ona dívka, že je panna 

Luneda, služebná Paní pramene, manželky Pána pramene. Nakonec Pán pramene umírá 

a pan Uwain ve smutečním průvodu zahlédne Paní pramene, „vznosnou, vysokou paní, 

jejíž vlasy svítily na temném sametu jako oheň, zatímco líbeznost tváře násobila bledost".7* 

Na první pohled se do ní zamiluje a žádá Lunedu o pomoc. Luneda truchlící vdově poradí, 

aby za ochránce pramene a za svého nového manžela vybrala některého zrytím 

Kruhového stolu. Paní souhlasí a Luneda přivede pana Uwaina, který postupně zaujme 

místo zesnulého Pána pramene. 

Vyprávění sedmnácté, tedy vyprávění o Lohengrinovi, synovi Parcivala. 

V tomto vyprávění bloudí pan Lancelot po kraji a hledá svatý grál. Jednou dokonce 

nastoupí na jakýsi koráb, jenž ho odveze do daleké země. „Staré knihy bohužel mlčí 

o jejím názvu. " 79 A v této daleké zemi potká rytíř Lancelot pana Parcivala a pokračují 

v hledání grálu společně. Jednoho dne dojedou na hrad krásné paní Blanchefleur, se kterou 

se pan Parcival ožení a díky které na kratičkou chvíli na grál zapomene. Ale o svatební 

noci má sen, ve kterém „spatřil zlatý pohár naplněný rudou krví, a ta krev jako hořké slzy 

stékala po jeho okrajích ". 80 Když se ráno pan Parcival probudí, rozvzpomene se na svatý 

grál a bez rozloučení se opět vydává tento pohár hledat. Paní Blanchefleur nemůže uvěřit, 

že ji pan Parcival jen tak opustil, vyhledá tedy starého učeného Araba, který „sídlil na 

hradě odnepaměti a náležel k nej moudřejším mužům světa" 81 a jenž jí vysvětlí, že pan 
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Parcival odjel navždy, neboť musí splnit poslání jemu předurčené, a to najít svatý grál. 

Blanchefleur za několik měsíců porodí plavovlasého, modrookého syna Lohengrina. Když 

chlapec dosáhne plnoletosti, matka mu na smrtelném loži klade na srdce, aby vyhledal 

Araba a vyptal se ho na svého otce. On splní matčino přání a je mu řečeno následující: 

„ Věz, že tvůj otec, jako jeden z mála, svatého grálu dosáhl, avšak není již naživu a marně 

bys jej hledal. I tebe však čeká ve světě nevídané dobrodružství a dosáhneš nemenší slávy. 

Jednoho se však střež. Prozradíš-li komukoliv jeho jméno a čím Parcival pro tebe byl, 

musíš se s tím člověkem navždy rozloučit, byť by pro tebe znamenal sebevíc. " 82 Lohengrin 

tedy opouští rodný hrad a vydává se za dobrodružstvím, které mu Arab předpověděl, až 

dorazí к řece a nedaleko po proudu uvidí přívoz s převozníkem. Ale tento mu sdělí, že člun 

pro něj určený čeká mnohem dále, zde že mu bude jen zaopatřena výstroj. A Lohengrin 

nemůže věřit svým očím, když spatří stříbrné brnění a přilbu se znakem labutě. Poté přívoz 

i s převozníkem zmizí a Lohengrin jede dál, až narazí na druhý přívoz. I zde mu ale 

převozník oznámí, že loď jemu určená čeká mnohem dále a on že mu jen předá výstroj. 

A tak se i stalo. Lohengrin obdržel nádherný meč, kopí a štít s vyobrazením labutě. A opět 

vše zmizelo a hrdina pokračoval v cestě. Najednou na řece uviděl překrásný člun ze 

vzácného dřeva, к němuž byla na přídi připoutána obrovská sněhobílá labuť. Nalodil se 

tedy Lohengrin i se svým koněm a labuť se rychlým letem vydala na cestu. Daleko po 

proudu této řeky jménem Šelda, ve městě zvaném Antverpy žila mladá, plavovlasá, 

modrooká vévodkyně Elsa z Brabantu a Limburgu. Po smrti otce byla nejen její výchova, 

ale i veškerá vláda svěřena krutému služebníkovi jménem Telramund, jenž bažil po moci 

a usmyslel si, že se s Elsou ožení, jen aby mohl vládnout zemi. Elsa se bránila, ale 

Telramund naléhal a jednoho dne dovedl Elsu před císaře Jindřicha, aby jí tento domluvil. 

Jindřich chtěl sice krásné panně pomoci, ale nechtěl si ani rozhněvat Telramunda. Nechal 

tedy na břehu řeky vystavět turnaj iště a rozkázal třikráte po třech hodinách vytrubovat 
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výzvu k souboji pro všechny, kdo by se chtěli utkat s Telramundem a získat krásnou Elsu. 

Na třetí zatroubení se objevil Lohengrin, přemohl vévodu a pojal Elsu za manželku. Elsa 

musela při svatebním obřadu slíbit, že se nikdy nezeptá na jeho původ. I žili spolu dlouho 

a spokojeně a Elsa porodila Lohenginovi dva krásné synky. Jednou přijel na návštěvu 

i císař Jindřich se svými syny, a tak si chlapci mohli společně hrát. Najednou Lohengrinovi 

synci přiběhli za Elsou s pláčem, že se jim císařovi chlapci posmívají, bůhví odkud pochází 

jejich otec a jaké asi neurozené předky měl. V tu chvíli Elsa zapomněla na svůj dávný slib 

Lohengrinovi a žádala vysvětlení jeho původu. Lohengrin se nezlobil, posadil si oba 

chlapce na kolena a vše jim popravdě převyprávěl. Když s povídáním skončil, smutně řekl 

své ženě: „ Dobře víš, co jsi mi slíbila. A poněvadž ten slib nebyl dodržen, musím odtud 

navždy odejít. Neboť tak je psáno v knize tvého i mého osudu, tak mi vyjevil starý a moudrý 

Arab. " 83 A tak odešel Lohengrin к řece Šeldě, kde už na něj čekala ona veliká sněhobílá 

labuť a známý člun. 

4.1.1. Tituly jednotlivých adaptací 

Kromě těchto, troufám si říci poměrně nepatrných rozdílů obsahových, zvolil 

Hulpach pro dvě téměř shodná díla naprosto odlišné tituly. V případě adaptace Rytíři krále 

Artuše 84 se jedná se o titul protagonistický, kdežto název Příběhy Kruhového stolu 85 je 

kombinací titulu žánrového (příběhy) a předmětového (Kruhový stůl). 

4.1.2. Stylizační rovina 

Zaměřme se nyní na stylizační rovinu těchto dvou, téměř totožných adaptací pro 

děti a mládež. Je vůbec možné nalézt nějaké rozdíly? Samozřejmě srovnávat můžeme 

pouze Příběhy kruhového stolu 86 s těmi třemi vyprávěními z Rytířů krále Artuše 87, 

kterými se obě díla liší. V souvislosti s adaptací Rytíři krále Artuše 89 bych ráda zmínila 

vyprávění desáté, které se od všech ostatních přece jen odlišuje, a to velkým množstvím 

Používaných přirovnání. Je pravda, že přirovnání nejsou ve všech těchto adaptacích pro 
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děti a mládež nezvyklá, ale v této kapitole se jich opravdu vyskytuje mnohem více. 

Uveďme následující příklady z vyprávění rytíře Cynona: „ V nejkrásnějším místě pak nad 

jednou zátočinou se tyčil na skalnatém ostrohu hrad. Měl věže tak štíhlé a vznosné, že 

Camelot proti němu vypadá jako rybářská chatrč. " 90 ; všichni tři (tři postavy na onom 

krásném hradě) byli oblečeni do brokátu tak zlatistého, že až oči přecházely. Věřte nebo ne, 

kdyby se zde teď objevili, bude si každý v této síni připadat jako žebrák" 91 ; „Potom mě ten 

pěstoun uvedl s velkou slávou do hradu a tam jsem spatřil čtyřiadvacet dívek, které onen 

drahocenný brokát tkaly... Troufám si tvrdit, že ani krása naší královny Guenevery by jejich 

krásu nepředčila. " 91; „ Už z dálky bylo pak vidět jedli tak vysokou, že se zdálo, jako by do 

oblak svou špicí dosahovala. A pod tou jedlí se vskutku třpytila studánka obkroužená 
QT 

mramorem, běloučkým jako sníh. " ; „ Za obzorem se ozval dusot kopyt, jako když se 

bouře přibližuje, a zanedlouho se objevil jezdec. Celý v černém měl zasazené dřevce 

s hrotem tak zlatým, až oči přecházely. " 94 Důvodem této odlišnosti bude zcela určitě jiný 

zdroj artušovských legend, které Hulpach použil pro tuto adaptaci. 

Nyní jen připomenu, že kniha Hrdinové starých evropských bájí 95, kromě 

odlišných ilustrací, nevykazuje v souvislosti s artušovským cyklem naprosto žádné rozdíly 

ve srovnání s knihou Meč a píseň. 96 Pokusme se nyní srovnat dvě dvojice děl, tedy díla 

Meč a píseň 97 a Hrdinové starých evropských bájí 98na straně jedné s díly Rytíři krále 

Artuše 99 a Příběhy Kruhového stolu 100 na straně druhé. Pro zjednodušení označím tyto 

dvě skupiny jako Hrdiny a j ako Rytíře. 

Hrdinové jsou, co do rozsahu, kratší a neobsahují žádné příběhy, které by se 

nevyskytly v Rytířích. Obecně jsou tematické okruhy v Hrdinech následující: Jak se stal 

Artuš králem, Pan Gawain a Zelený rytíř, Kilwich a Olwena, O panu Lancelotovi 

a o hledání svatého grálu a Artušova smrt. 
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Srovnali jsme tituly v případě Rytířů, podívejme se nyní ze stejného hlediska i na 

titul Hrdinové starých evropských bájí. 101 V tomto případě se jedná o kombinaci titulu 

protagonistického (hrdinové), časového (starých), lokalizačního (evropských) a žánrového 

(bájí). Meč a píseň 102 je naopak titulem objektovým. 

Celkově se zdají být Hrdinové knihami o něco více lyričtějšími než Rytíři. Již 

v samém prologu Hrdinů můžeme vidět, jak se Vladimír Hulpach snaží za pomoci jazyka 

o navázání dobové atmosféry - ztotožňuje se zde s pěvcem, dávným bardem, jenž bude 

vypravovat o veškerých dobrodružstvích, která se přihodila rytířům krále Artuše: 

„O strašném třesku mečů, příbězích dlouhých cest, 

jenž tenkrát zažil mnohý. 

0 statečnosti těch, co jeli v prachu pod korouhví, 

1 o věrnosti na život a na smrt. 

Než nejen věci krásné zná předlouhá paměť; 

podivná proroctví a úklady a zmar 

šly za oněmi velikými ději, 

tak jako stíny slunce provázejí. 

A všude tam, kde zrodilo se dobrodružství, 

provázel pěvec. 

Toulal se staletími. 

Po mořích bez hranic a zemích, co k nim patří. 

Po hvozdech s kavalkádou lovců, po pláních, když hasly bitvy. 

Kol hradeb sněhem zavátých i žárem zčernalých. 

Ač ho vždy jiné tváře provázely a jiné květy vidě kvést, 

chodíval starou Evropou, Evropou rytířů a sličných paní, 

přemoudrých starců i siláků prostých, sám nezměněn a neunaven, 
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než ho čas dostihl a předešel, aby ho se vzpomínkou zasnoubil. 

A v ní: Znovu z té dálky pěvec přichází. 

O ZLA TĚM VĚKU STRUNY SE ROZECHVĚJÍ 

A ZNOVU ÚSTA ZAČNOU VYPRÁVĚT... " 103 

Nejen z této působivé básně je patrné, jak poetický jazyk autor používá, jak za 

pomocí krásného jazyka českého chce vnášet radost do srdce mladých čtenářů. 

Jako důkaz lyričnosti textu, který není v Rytířích tak patrný, podejme ještě prolog 

к anglické a irské části knihy, к části španělské а к části finské: 

„ Hory Armoriky se otevřou a Armorika 

sama bude korunována Brutovým 

diadémem. Wales se naplní radostí 

a cormvallské duby rozkvetou. Ostrov 

přijme jméno Brutovo a název, který mu 

dali cizinci, bude i s nimi zapomenut... " 104 

„ Odchází černá noc a bude ráno bílé, 

pověz mi, co bys chtěl poslouchat 

v tyto chvíle? 

Já nechci slyšet nic než píseň kohoutí, 

chci sednout na koně, jet slunci naproti. • « 105 

„ Mráz mi písně našeptával, 

déšť mi runy v duši dával, 

jindy větry přivály je, 

mořské vlny přihnaly je, 

ptáci písně složili mi. "106 

Musím říci, že i když Rytíři obsahují více příběhů, tedy více látky, ze které můžeme 

čerpat znalosti o dobách dávných, o dobách krále Artuše a o jeho udatných rytířích, je 

Právě lyrizace tím, co v Rytířích postrádám. Právě v dnešní době by bylo velmi dobré, 

kdyby se děti a mládež mohly nechat unášet nejen napínavostí příběhů, ale i krásou 
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českého jazyka. Ba eo více, nezapomeňme, že velká většina děl artušovského cyklu 

skutečně původně existovala převážně ve verších. Sice by nejspíše nebylo vhodné použít 

pouze verše pro tyto adaptace pro děti a mládež; pokud ano, tak jen v mnohem kratší verzi 

a ne se záměrem zprostředkovat mýty staré Anglie mladému českému čtenáři. Ale některé 

úryvky poezie by možná těmto adaptacím neuškodily. Dle mého názoru lze obecně říci, že 

v případě Hrdinů se autor více zaměřil na jazyk, kdežto v případě Rytířů se autor o něco 

více než na jazyk zaměřil na příběh. 

Dovolím si jen malý mytologický vstup v souvislosti s cornwallskými duby. Dle 

keltské mytologie jsou duby stromy posvátné. Jejich tvrdé dřevo bývalo symbolem síly, 

vytrvalosti a nadpřirozené moci. Keltští druidové si z jejich dřeva prý vyráběli kouzelné 

hůlky. Není tedy vůbec zvláštní, že autoři, hovoří-li o těžkých časech Británie, jako symbol 

naděje používají posvátný dub, který jednou určitě rozkvete. 

Pásmo vypravěče je v Rytířích i v Hrdinech psáno ver-formě. Avšak pouze 

v případě Rytířů autor zmiňuje staré knihy, ze kterých čerpal: „Neboť staré knihy o tom 

nemluví stejnou řečí. " 107; „Zvěst o smutném osudu Tristrama a Isoldy se brzy dostala do 

všech hradů a měst, neboť ji tam donesli potulní zpěváci, a potom byla zapsána i do mnoha 

knih. " 108; „ O dobrodružství pana Gawaina se Zeleným rytířem se na Camelotu dlouho 

vyprávělo a byl to král Artuš, kdo poručil ten příběh sepsat, aby se tak uchoval po věčné 

časy. " 109 

Pásmo postav je v případě obou dvojic děl psáno v ich-formě, přímá řeč je zde 

graficky oddělena. Při srovnávání všech čtyř knih mě překvapilo rozdílné, místy snad až 

nahodilé užívání tykání a vykání. Tuto skutečnost a veškeré případy s ní související zde 

uvádím, protože právě toto by mohlo hrát důležitou úlohu při pátrání po zdrojích, kterých 

Hulpach využil. Kdo komu a za jakých okolností tyká či vyká? Nejprve se zaměřme na 
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Vykání 

Merlin vyká Utheru Pendragonovi: ,JPane, má se stát váš potomek i vaším 

následníkem trůnu?" 110 i Artušovi: „Ještě vás smrt neděsí?...Pohleďte tam na 

vodu...Odvažte loďku a jeďte si pro tu zbraň... Viděl jste, pane můj, Jezerní pannu, která je 

vládkyní těchto vod. Meč, co vám darovala, má jméno Excalibur a přinese vám mnohá 

vítězství...Pochva je však cennější než deset takových mečů...Přijdete-li o ni, přijdete o svůj 

život. Na to, můj pane, nezapomeňte". 111 

Rytíři vykají pannám, dívkám, ženám a naopak: „Zaspal byste soudný den, pane 

Gawaine... Všichni už dávno odjeli a jen vás tu nechali, musíte se o mne postarat, milý 

rytíři... " 112 (choť Zeleného rytíře ke Gawainovi); „Jako rytíř Kruhového stolu jsem vám 

ke všem službám, krásná paní..Kdybyste už nebyla vdaná, rád bych vás měl za manželku. " 

113 (Gawain к choti Zeleného rytíře) 

Rytíři si mezi sebou vykají i tykají: „Zelená kaple leží dvě míle odsud; není tedy 

důvod, proč byste spěchal...A protože vy musíte před odjezdem nabrat sil, zůstanete 

v hradu. Slibuji vám, že to nejlepší, co ulovím, bude vaše, když vy mi slíbíte, že co během 

dne dostanete, patří mně. " 114 (Zelený rytíř ke Gawainovi); „Nejprve ty mi dáš ránu do 

nahého krku a já ti ji přesně za rok vrátím. " 115 (Zelený rytíř ke Gawainovi) 

Rytíři králi Artušovi zpravidla vykají. Zcela určitě se jedná o vyjádření projevu 

úcty. „Jde nejen o čest trůnu, můj pane, ale i čest všech rytířů Kruhového stolu. A proto 

dovolte, abych vyzkoušel v klání s naším hostem sám svou sílu a dokázal tak, že jsem hoden 

cti, které se mi dostalo. " 116 (Gawain к Artušovi) 

Také poslové svým pánům ze stejného důvodu vykají. „Můj pane, zatímco zde 

meškáte s vojskem, váš synovec Mordred se uskokem a lstí zmocnil v Anglii vaší koruny. " 

117 
(posel к Artušovi) 

- 44 -



Tykání 

Artuš Merlinovi důsledně tyká. „ Guenevera je nej spanilejší nevěsta, kterou mi osud 

mohl přivést do cesty, a mé srdce se již rozhodlo, abych ji učinil královnou. Schvaluješ i ty 

mou volbu? " 118 (Artuš к Merlinovi) 

Zajímavé ovšem je, že například Kilwich Artušovi v jediném rozhovoru jednou 

tyká a podruhé vyká. „Mám к tobě velkou prosbu, králi." 119 (Kilwich к Artušovi); 

„Nejprve ustřihněte moje vlasy podle zvyku na znamení rodové spřízněnosti. " 120 (Kilwich 

к Artušovi) 

Tykání je také běžné v případě promluv osob starších к osobám mladším. „Ty tedy 

chceš mou dceru za ženu?...Musíš napřed splnit několik úkolů. " 121 (Yspadaden Penkawr 

ke Kilwichovi) 

Lze říci, že co se používání vykání a tykám týče, platí do jisté míry to samé pro 

Rytíře. Na rozdíl od Hrdinů však v Rytířích Merlin Artušovi pouze nevyká, ale i tyká: „Ani 

nemusím předvídat budoucnost, abych ti odpověděl, můj pane. Pohleď jen tam na pole. " 

10") 

; dále jistou odlišnost pozorujeme ve vztahu rytířů к ženám a pannám, neboť ani zde se 

nevyskytuje jen vykání, ale také tykání: „A jaké je tvé jméno urozená panno?" 123 

Z výše uvedených ukázek je patrné, že tykání a vykání není ve všech ohledech 

používáno důsledně. Dle mého názoru můžeme hovořit o několika příčinách. Jednou z nich 

se zdá být i ta, že autor čerpal z několika zdrojů, a to jak anglických, pro které by bylo 

snejvětší pravděpodobností typické použití tykání (z angl. nerozlíšeného „you"), tak 

z francouzských, ve kterých by bylo tykání a vykání pravděpodobně důsledně rozlišeno 

(z fr. „tu" a „Vous") . To by snad mohlo vysvětlit i to, že rytíři v hovoru mezi sebou 

používají jednou vykání, jednou tykání. Otázkou zůstává, zdaje možné, že autor čerpal ze 

dvou zdrojů i v jediném kratičkém rozhovoru. 
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4.1.3. Jazykové prostředky 

Zde bych ráda zmínila používání přechodníkových konstrukcí, jež je typické pro 

obě skupiny děl (v Hrdinech: „ Brutus sám pak předstoupil před oltář bohyně s nádobou 

plnou vína a krve, řka... " 124 ; „A tehdy přijímaje z rukou královny drahokam a dívaje se 

do její líbezné tváře, si pan Lancelot potají umínil..." 125 ; v Rytířích: Guenevera 

„sledovala každý králův výpad, každou jeho ránu, nemohouc se zbavit při pohledu na něj 

podivného rozechvění. " 126; pan Gawain „rozloučil se s milými druhy...vzal svůj meč a štít 

s obrazem Bohorodičky, a zasadiv koni ostruhy, vyrazil na cestu ". 127) a které je zde, dle 

mého názoru, způsobeno autorovým záměrem navodit starobylou atmosféru a zesílit 

lyriěnost textu. Na druhou stranu je zcela zřejmé, že celkový počet přechodníkových 

konstrukcí je při srovnání Hrdinů s Rytíři relativně nižší v Rytířích. I zde tedy platí, že 

Hrdinové jsou lyricky propracovaní o něco více. 

Vyvolání dojmu starobylosti je také pravděpodobně příčinou zachování 

postnominálního postavení shodného atributu v překladu: „navštívil samotného biskupa 

canterburského" 128 ; „do království benwického a gallského" 129 ; „do země 

cameliardské" 13°; „život královnin" m . Pravděpodobně bychom mohli v těchto 

příkladech vidět i anglický nebo francouzský zdroj, který si Hulpach pro svou adaptaci 

vybral. Srovnejme angl. The Kingdom of Gallia, The Kingdom of Benwick spíše než The 

Gallic Kingdom, The Benwick Kingdom; podobně také fr. Le Royaume Gaulois. 

Dalším prvkem starobylosti textu je také genitiv adverbální. Zde lze opět určitě 

vystopovat anglický zdroj. Srovnejme angl. „There was not" a „Nebylo zatím králova 

nástupce." 132 Typické jsou zájmenné tvary: „Po bitvě také hned přispěchala, aby 

doprovodila hrdinu do koupele, a poté aby jej hostila královskými pokrmy i vínem. " 133, 

stejně jako jmenné tvary adjektiv: slavnostně oděn" 134. 
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Vladimír Hulpach v obou dvojicích děl používá slovní zásobu různého dobového 

zabarvení: archaismy (slaměné víchy, voskovice, hodokvas, zevlovat) a historismy (<dřev ce, 

panoš, pavlán, hordy, pochopové). Také knižní výrazy a poetismy nejsou neobvyklé (rek, 

ujet koňmo, jímat ženy do otroctví, koně ržálí, šíje, složit hold, okázalé slavnosti, páně 

Pelleasovy stesky, dlít, zaržání). 

Většina autorů, kteří se zabývají touto tematikou, používá také celou řadu toponym: 

Londýn, Saint Albans, Westminster, Southhampton, hrad Corbenik, a toto se tudíž 

v Hulpachových adaptacích také nutně projeví. 

V těchto směrech v podstatě není rozdílu mezi jednotlivými adaptacemi. Pouze na 

rozdíl od kratšího zpracování Hrdinů se v Rytířích objevují také pejorativa (košiláč, 

staroch, klouče), augmentativa {praporce), termíny (pernatci vodní) a slova přejatá z cizích 

jazyků (zdomácnělá: čabarka; cizí: fraucimor, sard). 

Na rozdíl od Hrdinů je v Rytířích ze syntaktického hlediska používáno více 

zvolacích vět, které slouží к oživení a dynamičnosti textu. Zde opět připomínám důraz na 

příběh v Rytířích a důraz na jazyk v Hrdinech. Např.: „ Těch ryb, co se v nich prohánělo, 

právě tak jako v černých jezerech!" I35; „ To bylo shonu!" 136; „Běda nám!" 137; „ Všeho ale 

do času!".138 

Domnívám se, že Rytíři jsou celkově jen nepatrně méně lyričtí, co se jazyka týče. 

Samozřejmě i zde nacházíme množství obratů a výpovědí, které pohladí srdce čtenářovo, 

ale je jich relativně o něco málo méně ve srovnání s Hrdiny. Jako příklad uveďme tento 

následující z Rytířů: „Hle jak z ohňů pradávné bitvy, z popelu slavného města vedou 

zaváté šlápěje к našim příběhům... " I39; „A obloha bývala v tom kraji vysoká a nedohledná 

jako mořské pláně; jindy zas přisedala až ke korunám stromů měkká mlha. Jen málokdy 

živly zdivočely; tehdy ale hnal vichr zběsile vlny oceánu až hluboko do vnitrozemí a lijavec 

bičoval lesíky skryté v údolí i nepoddajné skály, dokud ho neukonejšilo svítání. " 140; 
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„Kratičké jsou chvíle štěstí a slunce, dlouhá je v žití noc a beznaděje. " 141 Vyskytují se zde 

jedenkráte také verše: 

„ Pak prodloužil se den a mráz i sníh, 

kdes v horách leh ', když březen přešel práh. 

Kraj omládl a vlnky jarních vod 

břeh zelený už v modři zrcadlí. 

Zas vůně fial, pryskyřic, zpěv hnízd 

či tajuplná tůň tě mámívá. 

Však dál 

jeď, rytíři, až tam, 

kde létem chví se vzduch. 

Spěj dobrodružství vstříc. 

Až na hrad Camelot! " 142 

, Pak den se krátí, v mracích těžkne déšť, 

co včera plá, je tklivým stínem dnes. 

Jen z šerých mlh tká podzim svoji nit. 

Pláč listí teď, když spadlo jako háv, 

zas bloudí údolím, zas přijde noc 

bez úplňku a hvězd, čas zemřelých. 

A hrad? 

Jak osamělá stráž 

na sklonku října ční, 

než přijde loučení. 

Hle: Gringolet už ržá... " 143 

Nalezneme zde i nejednu metaforu (chuchvalce raní mlhy) a synekdochu 

(„ V podhůří se oko potěšilo šťavnatými a věčně zelenými pastvinami. " 144), přesto platí to, 

co již bylo řečeno výše. 

4.1.4. Postavy adaptací a jejich charakteristika 

Zajímavou skutečností je, že ve všech adaptacích pro děti a mládež u většiny postav 

převažuje nepřímá charakteristika; vnější charakteristika se neobjevuje příliš často -

jedinou výjimkou bývají popisy krásy dam a panen, ale tyto pasáže jsou obvykle velmi 

krátké. Podobně je tomu i s vnitřní charakteristikou postav, která je zde obsažena snad ještě 

méně. I toto je jedna z hlavních odlišností od děl anglických, určených dospělým čtenářům. 

Dle mého názoru je důvod zcela prostý, děti dávají přednost příběhu, událostem před 

rozsáhlými popisy. Dílo je pro ně potom celkově zajímavější, má rychlý spád. Na rozdíl od 

původních děl nejsou hlavní postavy také zpravidla obdařeny tak nesmírnou silou jako 
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v originále. Jejich schopnosti mohou být sice nadpřirozené, ale ne do takové míry. 

Výjimkou je Merlin a Jezerní Panna. Ale například Artuš ve většině adaptacích pro děti 

a mládež nezabíjí sto rytířů jednou ranou a podobně. 

Co tedy víme o jednotlivých postavách a liší se tyto nějak výrazně v některých ohledech ve 

všech adaptacích? 

Artuš 

Artuš je zde popisován jako „nekřtěný syn" 145 Uthera Pendragona a Igrainy, jenž je 

hned po narození dán na vychování do Skotska к panu Hektorovi. Je to muž, který má rád 

svého nevlastního bratra Kaye: ,J>řál bratru, aby se na turnaji vyznamenal." 146 Zde je opět 

zobrazen jako dobrý král: přísahal Artuš panstvu i lidu, že bude jejich dobrým 

a spravedlivým vládcem pro všechny dny života. " 147, ale i jako statečný a zkušený 

bojovník, i když, jak jsem již zmínila, jeho schopnosti nejsou v tomto ohledu nějakým 

způsobem přemrštěné a nevěrohodné jako u některých původních děl: „A tu král Artuš 

vyrazil jako lev do pole. " I48; „...konal král Artuš se svým mečem takové divy, že tam kde 

se objevila jeho korouhev s rudým drakem, tam se dávali nepřátelé na úprk. " 149; „Král 

Artuš se v jedné chvíli tak rozzuřil, že pobil dvacet rytířů." 15°; „...poučen válečnými 

zkušenostmi nechával Artuš nastupovat do útoku pěšce, zatímco jízdní na křídlech 

pronikali hluboko do nepřátelského týlu. " 151 ; „ Vytáhl meč a několika ranami obra zabil. ". 

152 Artuš je ale také velmi moudrý a prozíravý král, pro kterého je důležitá nejen 

přítomnost a budoucnost, ale i minulost: „Proto také prozíravý král Artuš povolal к sobě 

kronikáře, aby všechny ty slavné příběhy sepsal, a tak je zůstavil až po naše časy. " 153 

Stejně i jako ve všech původních dílech, má král, a nejen on, sny zobrazující budoucnost: 

» Uviděl ve vzduchu zápasit obrovského medvěda a draka a ten drak neustále útočil, až 

protivníka srazil k zemi... Myslil zprvu, že je to předznamenání boje, který naň čeká, 
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a protože znamení draka měl Artuš na své korouhvi, doufal ve vítězství. " 154 Na druhou 

stranu je Artuš také pyšný a hrdý muž, který by nechal upálit nebohou Gueneveru jen kvůli 

nepodloženému podezření týkajícího se otráveného nápoje podaného jednomu z rytířů. Zde 

se ani nesnaží hájit sám její čest, nechá tuto záležitost na ostatních rytířích. Výše zmíněná 

charakteristika je charakteristikou krále Artuše z Hrdinů. Jeho postava je ve všech 

adaptacích téměř shodná. Jediným rozdílem je, že v Hrdinech se nedozvíme, byl-li Artuš 

pokřtěným, či nepokřtěným synem Uthera Pendragona. Důvodem v případě knihy 

Hrdinové evropských bájí 155 bude určitě jen rok vydání. 

Postava Artuše je neoddělitelně spjata s keltskou mytologií. V některých velmi 

starých keltských vyprávěních a legendách bývá Artuš zobrazován jako ne původně lidská, 

ale božská postava, oplývající různými nadpřirozenými schopnostmi. Samotné jméno 

Artuš neboli Arthur je jméno keltského původu, které snad vzniklo spojením „artos viros", 

tedy „bear man", medvědí muž, nebo má základ v irském slově „art", což znamená 

„kámen". Mytologický Artuš mohl tedy původně být zosobněním jednoho z mnoha 

zvířecích božstev. Na božský původ by mohla ukazovat i jeho legendární nesmrtelnost, 

neboť přes své smrtelné zranění nezemřel, jen ho víly odvezly na šťastný ostrov Avalon, 

kde podle pověsti jen spí a čeká, že se jednoho dne bude moci vrátit a znovu vést svůj lid. 

Nicméně ve všech adaptacích pro děti a mládež je Artuš vždy zobrazován jako moudrý 

král a statečný bojovník. 

Guenevera 

V případě této postavy můžeme hovořit i o vnější charakteristice, jež je zde 

založena na používání přirovnání, což je pro popis ženské krásy v těchto adaptacích 

typické: „...a královna Guenevera se svými hradními dámami okrašlovala celou společnost 

jako květy spanilých růží rozkvetlou zahradu. " 156; „Ani král Artuš nemohl z Guenevery 

spustit oči. To byla jistě ta nejkrásnější panna, jakou kdy spatřil. " 157 Objevuje se zde 
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i charakteristika nepřímá, a to hlavně ve vztahu к postavě Lancelota: „ Už při pasování mu 

totiž Guenevera přinesla meč zahalený svou vlečkou na důkaz toho, že si jej pro všechny 

časy vyvolila za ochránce, a také pan Lancelot к ní vzplanul převelikým obdivem a kvůli ní 

158 r 

vyhrával příští udatenství. " Na rozdíl od předešlých případů z Hrdinů nalezneme 

v Rytířích i vnitřní charakteristiku postavy, která je zde, к mému překvapení, jak pozitivní, 

tak negativní: „ Tvá krása, které není v celé zemi rovno, snoubí se také s ušlechtilostí 

a ctností. " 159 ;„... a místo vlídnosti byla teď plná žárlivosti i nenávisti. "160 

Jméno Guinevera je podle všeho jménem původně keltským, jehož stará velšská 

podoba je Gwenhwyfar. Význam tohoto jména je „The White Fay", „The White Ghost" 

nebo „The White Cloud", tedy „Bílá víla", „Bílý démon" či „Bílý oblak". Jak již bylo 

řečeno výše, charakteristika Guenevery v českých adaptacích pro děti a mládež je, až na 

drobné výjimky, pozitivní. A důvodem je právě to, že se jedná o dílo určené dětem. 

Nicméně ve většině anglických i francouzských předlohách, které mohl Vladimír Hulpach 

použít, bývá tato postava vyobrazena poměrně negativně, a to jako svůdkyně nejednoho 

rytíře. Domnívám se, že právě toto zachycení postavy má svůj původ již v keltské 

mytologii, kde bohyně bílých oblaků na sebe často bere podobu smrtelné ženy, jež přináší 

zkázu a pohromu. 

Merlin 

Merlin je rádcem nejen krále Artuše, ale dokonce i samotného arcibiskupa. Je to 

zvláštní postava s nadpřirozenými schopnostmi a ve věku již několika staletí: „Za těch 

rytířských časů žil už dlouhá léta v Británii podivný a moudrý stařec Merlin...Podivný 

proto, že znal příští osudy ubohých a mocných, že dovedl změnit svou postavu, oděv i tvář, 

jak se mu zlíbilo, a už jako chlapec měl hlavní slovo и dvora samotného krále. Prý byl 

synem démona, jehož nečistou sílu zažehnal od novorozeněte kněz; čarodějná moc však 

Merlinovi božským řízením osudu zůstala." 161 Snad nej zajímavější z jeho schopností je 
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vidění blízké i daleké budoucnosti: „Meč, co vám darovala, má jméno Excalibur a přinese 

vám mnohá vítězství. " l62; „A marně bych pro vás, můj pane, hledal lepší ženu, i když 

daleká budoucnost se mi nejeví tak růžová jako dnes. " 163 

Nicméně ani Merlinova moudrost, ani ta nej lepší kouzla ho nedokázala ochránit 

před zkázou, do které se dostal díky Jezerní panně, do níž se na stará kolena bláznivě 

zamiloval. „ Oblíbil si totiž v té době Jezerní pannu a kvůli ní opustil i Camelot, neboť jak 

už to ve stáří bývá, nechal se jí navzdory své moudrosti oblouznit. Viviana toužila jen po 

tom, aby se od Merlina naučila všechny jeho čarodějné kousky, a proto mu naoko milostivě 

dovolila, aby ji všude doprovázel. Když už poznala, že jí stařec vše, co znal, vypověděl, 

zavedla ho jednou na odlehlé místo do Broceliandského lesa. Usedla s ním pod hlohový 

keř a čekala, až Merlin usne. Sotva zavřel nic zlého netuše oči, potichounku se zvedla 

a opsala svým závojem kolem spícího devětkrát kouzelný kruh, který nikdo nemohl bez její 

vůle překročit. V tě pasti nechala Merlina uvězněného navždycky; nikomu o tom neřekla 

a sama kouzlo nikdy nezrušila. " 164 Avšak ještě jednou, a to právě odtud, pronesl Merlin 

svou poslední věštbu, kterou vyslechl pan Gawain: „ Svatý grál od nás odchází a je na čase 

vyhlásit velkou výpravu za ním, neboť ti, kdo grálu dobudou, jsou už připraveni. " 165 

Tolik charakteristika z Hrdinů, která je s charakteristikou této postavy v Rytířích ve 

všech směrech totožná. Jedinou odlišností je „smrt" mága v Rytířích, neboť zde nekončí 

v tajemném kruhu, který kolem něj opsala Jezerní panna, ale v zavalené jeskyni, kam ho 

tato vlákala lstí: „Pošetilý stařík se tedy hned hrnul dovnitř. Chodí v jeskyni sem a tam, oči 

si může vykoukat, ale po nějakém pokladu ani památky. A nakonec, když už chce jít zpátky, 

ozve se hromový rachot, skály padají a jeskyně je znovu zavalená! Způsobila to Jezerní 

panna. " 166 

V keltské mytologii se velmi často objevuje jakási „společenská třída" tajemných 

druidů, kteří zde vystupují jako mágové, proroci, učitelé, kněží, rádci a soudci. Je tedy 

- 52 -



zřejmé, že i postava Merlinova, coby králova rádce a proroka, je velmi stará a pro keltskou 

mytologii typická. 

Zelený rytíř 

„ Celý v zeleném brnění, se zelenými ostruhami, na zeleném hříběti pod překrásně 

vyšívaným sedlem... Jeho husté vousy budily hrůzu právě tak jako ohromná širočina, kterou 

držel v ruce. " 167 Zelený rytíř se v podivném souboji utká se sirem Gawainem: „Zelený 

rytíř odhrnul své dlouhé vousy a pan Gawain ho ťal na obnažené místo, až mu hlava 

odletěla. Ale podivný soupeř se nes kácel. Zvedl svou hlavu do náruče, nasedl na zelené 

hříbě... " 168 Zelený rytíř přebývá na hradě přibližně dvě míle od Zelené kaple a „usmrtí 

každého, kdo sem jen vkročí". 169 Pravé jeho jméno je rytíř Bertilak a všechna svá kouzla 

zná od jakési víly. V obou dvojicích děl je tato postava charakterizována totožně. 

Ani postava Zeleného rytíře není ničím novým. Domnívám se, že by tato postava 

snad mohla mít souvislost se starým pohanským vyobrazením Zeleného muže, kterého 

dodnes vídáme v podobě různých soch, obrazů a reliéfů. Zpravidla se jedná o zobrazení 

mužského obličeje, kteiý je buď jen obklopen listím, anebo je jím dokonce tvořen. Na 

těchto vyobrazeních mu z úst, nosu, očí a uší obvykle vyrůstají zelené výhonky a větvičky. 

Zelený muž bývá v mytologii spojován s přírodními božstvy a je symbolem znovuzrození 

a nového počátku. Mohl snad Zelený rytíř symbolizovat i nový začátek pro pana Gawaina? 

Počátek, od kterého už si pan Gawain bude dávat pozor na ženskou šalbu? Počátek, od 

kterého už bude pan Gawain vždy mluvit jen pravdu? 

Gawain 

Gawain je synem krále Lota z Orkney. Je to onen rytíř, který cestuje na svém 

zázračném koni Gringoletovi a který se nechal ošálit ženskou šalbou, což byla zkouška 

Zeleného rytíře. „Ošálila vás, neboť se vše stalo s mým vědomím..Noste dál svůj pás, 

alespoň vám bude připomínkou a výstrahou před ženskou šalbou, neboť i mnozí znamenití 
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králové a bojovníci, jako například Šalamoun, Samson či David, této šalbě, jak sám víte, 

podlehli. " 170 Také charakteristika pana Gawaina je ve všech adaptacích shodná. 

Asi nikoho nepřekvapí, že postava pana Gawaina má svou tradici v keltské 

mytologii, kde bývá vyobrazen jako syn slunečního boha. 

Lancelot 

Lancelot je synem krále Bana; v útlém věku ho však unesla Jezerní panna 

a vychovala ho ve svém vodním království, a proto dostal přezdívku Lancelot z Jezera. Je 

to rytíř, který „proslul silou paží, dvorností i jezdeckým uměním nade všechny". 171 

V případě této postavy opět převažuje charakteristika nepřímá, a to hlavně tam, kde se 

popisuje jeho statečnost a udatenství: „...holou paží zabil protivníka, popadl jeho meč 

r tt 172 

a v malé chvíli přemohl i všechny ostatní. " ; „Nikdo se nemohl postavit jeho meči a on 

sám v rozhořčení ani nevěděl, kam rozdává rány. Tak se mohlo stát, že zabil i Gawainovy 

bratry Gareta a Gaherise, že přišel o život pan Kay i další rytíři Kruhového stolu. " 173; 

„...a jako lev se pustil do boje." 174; „...ale tu z nedalekého lesa vyjel na bělouši rytíř 

s neznámým erbem. Blížil se jako bouře..." 175 Lancelot se zamiloval do královny 

Guenevery a ona jeho lásku opětovala. Ani krása panny Elainy, která Lancelotovi porodila 

synka Galahada, nemohla změnit velikou lásku rytíře ke královně: „A také Lancelot к ní 

vzplanul převelikým obdivem a kvůli ní vykonával všechna příští udatenství. " 176 Snad 

právě pro tuto převelikou vinu nebylo ani Lancelotovi souzeno, aby dosáhl svatého grálu: 

..Prchni, Lancelote, není ti souzeno, abys dosáhl svatého grálu. " 177 

Tolik charakteristika rytíře Lancelota z Hrdinů, která je až doposud shodná 

s charakteristikou téže postavy v Rytířích. Na rozdíl od Hrdinů však v Rytířích Lancelot 

skutečně vyzná Gueneveře lásku a dokonce ji i políbí. „ Od chvíle, kdy královnu poprvé 

uviděl a ona se na něho poprvé usmála, rozhoříval se v jeho srdci ten cit čím dál tím 

Palčivěji. Až jednou, když spolu zůstali o samotě v rozkvetlé zahradě, pan Lancelot 
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Gueneveře svou lásku do písmene vyjevil. Královna však překvapena nebyla, neboť sama 

už dlouho na statečného rytíře myslívala, a proto se také onoho večera ti dva poprvé 

tt 178 • •• 

políbili, slibujíce si věrnost až do hrobu. " Zde Lancelot po Merlinově proroctví raději 

kvůli svému špatnému svědomí odjíždí z Camelotu. ,JSnad měsíc, snad celý rok bloudil. 

Živil se kořínky a lesními bobulemi, tvář mu zarostla strniskem vousů a cáry košile se na 
179 

jeho vyhublém těle sotva udržely. " Poté steskem po milované bytosti zešílí a na nějakou 

dobu ztratí paměť: „ Tady (hrad pana Blianta) žil Lancelot více než rok, ale rozumu nenabyl 

a nepromluvil s nikým ani slovíčko. Proto také, i když ho sytili a šatili, jak se na urozeného 

hosta sluší, poutali mu ruce i nohy silnými řetězy, aby snad zase neprovedl nějaký 

nerozvážný kousek." 180, „...a poněvadž Lancelot zapomněl i na své jméno, nazval se 

í 181 

Provinilým rytířem " 

Jak již bylo řečeno v předchozí části, kniha Rytíři krále Artuše 182 je knihou 

nejobsáhlejší - nalezneme v ní nejvíce příběhů s artušovskou tematikou. Vyskytují se zde 

proto některé postavy, které v ostatních dílech nenajdeme. 

Sir Balin zvaný Divoký 

Rytíř krále Artuše, který „ byl pokládán za nej chudšího, o čemž konečně svědčil 

i jeho otrhaný oděv". 183 „Měl na sobě jen prostý kabátec s nohavicemi, nasoukanými do 

starých rozpraskaných škorní, a kromě získaného meče jej chránil pouze malý kožený štít. " 
184 

Král Marek z Cornwallu 

Tuto postavu známe z vyprávění o Tristramovi a Isoldě. Zde však „měl ještě král 

Marek vůči milencům (Lanceor a jeho milá) laskavé a slitovné srdce. V nedaleké 

budoucnosti však se převelice změnil." 185 Zde se zcela výjimečně objevuje vnitřní 

charakteristika postavy. 
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Harleus Vousatý 

Jedna z postav, kterou na své cestě za dobrodružstvím rytíř Balin potkal. Rytíř, 

který „ač byl mohutné, ba obří postavy, ač měl u pasu meč, který by Balin sotva uzdvihl, 

otáčel se stále vsedle ustrašeně kolem, jako korouhvička". 186 Když se к němu Balin 

přiblížil, „ tu se začal krčit, ba přilehl к šíji svého vraníka natolik, že jeho černý plnovous 

splýval téměř nerozeznatelně s koňskou hřívou". 187 Harlea nakonec usmrtí neviditelný 

rytíř Garlon, kterého se tolik obával. Těsně před svým skonem ale ještě prosí Balina, aby 

ho pomstil. 

Sir Balan 

Sir Balan je bratrem rytíře Balina, mužem v brnění „rudém jako plamen" 188, který 

žije na hradě nacházejícím se na ostrově uprostřed řeky. 

Sir Uwain 

Sir Uwain, zde s přívlastkem horkokrevný, je synem krále Uriense z Gore, který 

s Artušem bojoval. Ale tento rytíř Kruhového stolu nedbal otcova nepřátelství a „přilnul 

к Artušovi i к jeho druhům upřímnou příchylností srdce. Jaký tedy div, že nedal dopustit 

ani na královnu nebo fraucimor a že se všech těch líbezných tváří v čemkoli zastával, jak 

jen mohl. " 189 

Černý rytíř, Pán pramene 

Rytíř v černém brnění, který „ měl zasazené dřevce s hrotem tak zlatým, až oči 

přecházely". 190 Temný nepřítel, který se „vždy přihnal jako větrná smršť s napřaženým 

kopím "191, jen aby uchránil pramen. 

V keltské mytologii černý rytíř vždy bývá zosobněním zla. 

Paní pramene 

Paní pramene je nejprve vdovou po Černém rytíři a pak manželkou pana Uwaina. 

Je to „ vznosná, vysoká paní se zelenkavýma očima, jejíž vlasy svítily jako oheň". 192 Paní 
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pramene je zde charakterizována jako žena takové krásy, že se ani kráse královny 

Guinevery nevyrovná. 

Blanchefleur 

Líbezná Blanchefleur se stane manželkou pana Parcivala a zanedlouho také matkou 

jeho syna Lohengrina. 

Parcival 

Uchopení postavy páně Parcivala se v této knize nijak neliší od ostatních adaptací 

pro děti a mládež. V tomto díle se pouze vyskytuje navíc jedno vyprávění, ve kterém pan 

Parcival na chvíli zapomene na své poslání a ožení se s krásnou Blanchefleur. Nicméně 

o svatební noci, kdy byl zplozen jeho syn Lohengrin, ve snu „spatří zlatý pohár naplněný 

rudou krví, a ta krev jako hořké slzy stéká po jeho okrajích".193 Bez rozloučení se tedy 

opět vydá na výpravu za svatým grálem. 

Lohengrin 

Plavovlasý a modrooký syn paní Blanchefleur a pana Parcivala, jenž od tajemných 

převozníků obdrží stříbrné brnění, jehož přilbice i štít mají na sobě umně vytepanou labuť 

a na štítě stojí napsáno: „Silným vzdoruji, slabé ochraňuji. " 194 

Dalšími postavami, jež se v jiných artušovských adaptacích nevyskytují, jsou 

následující: král Pellam; rytíř Lanceor z ostrova Erinu a jeho milá; mladičký rytíř 

Cynon; Luneda, dvorní dáma Paní pramene; panna z ostrova Avalonu; král Riens; 

Elsa, vévodkyně z Brabantu a Limburgu, manželka Lohengrina či krutý Telramund. 

Ve všech adaptacích pro děti a mládež se vyskytují nadpřirozené bytosti 

a předměty. Do této oblasti spadají i kouzla a pohádkové prvky. 

Pokud jde o bytosti nadpřirozené či o bytosti s nadpřirozenou silou, zmínili jsme již 

Merlina a Zeleného rytíře. Přejděme tedy nyní к postavám ostatním. Ve všech adaptacích 

pro děti a mládež se vyskytují následující nadpřirozené postavy: 
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Jezerní panna Viviana 

Viviana je vládkyní všech vod: „Krásná dívka přechází jezerem, jako by šla po 

pevné zemi a znovu ji vody pohltí. " 195 Je to paní, jež vychovala rytíře Lancelota, jež 

darovala Artušovi kouzelný meč Excalibur, jež odvezla smrtelně zraněného Artuše na 

blažený ostrov Avalon, ale jež také zničila kouzelníka Merlina. Z předchozích příkladů je 

zřejmé, že i zde převládá nepřímá charakteristika postavy. 

Podle keltských legend patří Viviana mezi jezerní božstvo. Její jméno bývá také 

Nimue a je zobrazována jako krásná víla s blonďatými vlasy, která pomáhá ženám a dětem 

v nesnázích a která pečuje o opuštěné děti. Jméno Nimue symbolizuje osud a ve starém 

jazyce je význam jména „ta, která žije". 

Víla Morgana 

Ve starých keltských vyprávěních je Morgana La Fay (La Fay je staré slovo pro 

vílu) bohyní války a smrti, která často létá nad bitevními poli, křičí jako celé hejno krkavců 

a nárokuje si hlavy mrtvých bojovníků. Jejím symbolem bývají právě krkavci, ale také 

větve jabloní. Podle těchto legend je Morgana jednou z devíti sester, které vládnou 

blaženému ostrovu Avalonu. Morgana má celkově zvláštní postavení v artušovském cyklu, 

neboť to není postava jen dobrá, nebo špatná. Je bytostí, která stojí na rozhraní mezi 

dobrem a zlem - na jedné straně je to léčitelka, kněžka a víla, na straně druhé ztělesnění 

zla, čarodějnice a symbol smrti. V adaptacích Vladimíra Hulpacha je patrné obé pojetí. 

Mezi další nadpřirozené postavy zmíněné v této knize patří: obr Gwernach 

a loupežník Dillus Varwawc. Déle bychom sem mohli zařadit pana Kaye, pana 

Kyndeliga a pana Gurhyra Gwalstata, o jejichž kouzelných schopnostech byla již řeč 

výše. Tolik Hrdinové starých evropských bájí. 196 

V Rytířích se, na rozdíl od Hrdinů, vyskytují také následující nadpřirozené bytosti 

a osoby nadané nadpřirozenou silou: 
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Obři 

Když dorazil Brutus do Británie, „v jeskyních kolem pobřeží se skrývali opravdoví 

197 

obři, vysocí až čtyři metry '. 

Také obři mají dávnou keltskou tradici. V mýtech starých Keltů jsou to právě obři, 

kteří řídili svět před bohy. Dodnes můžeme v jižní Anglii v oblasti Dorset najít 

prehistorickou, sto osmdesát stop vysokou křídovou kresbu obra, symbol plodnosti a síly. 

Corineus 

Corineus neboli muž obrovské síly, který zabije největšího a nej strašlivějšího 

z obrů - Gogmagoga. „ Gogmagoga popadl, hodil si ho na ramena jako pytel a rozběhl se 

к moři. Až na nejvyšším útesu se zastavil. A než se obr vzpamatoval, letěl už ze skály jako 

ohromný balvan, dokud se nerozbil na tisíce kousků. " 198 

Stříbrný rytíř 

Stříbrný rytíř na bílém koni, jenž v posledních dnech života Galahadova „sestoupil 

z oblohy, vzal panice za ruku a brzy zmizeli v oblačných výšinách. Nejen však to; v oné 

chvíli pozvedla jakási divotvorná síla i svatý grál, aby Galahada následoval. " 199 

Sudičky 

Zde nesmíme opomenout zmínit ani sudičky, které Elaině při narození 

předpověděly, že porodí syna, který dosáhne svatého grálu. 
2 0 0 • • 

Ale pouze Rytíři krále Artuše zmiňují tyto nadpřirozené postavy: 

Panna z ostrova Avalonu 

„Připlula jsem z ostrova mrtvých, z ostrova Avalonu," 201 říká o sobě tajemná 

dívka. A po jejím odchodu „jen líbezná vůně v síni zůstala". 202 
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Garion 

Garion neboli neviditelný rytíř využívá své schopnosti a náhodně zabíjí rytíře. Těm, 

kterým bylo dopřáno ho spatřiti, ukázal se jako „rytíř s temným obličejem, skvostným 

203 

oděvem i vystupováním". 

Tajemný Arab 

Blanchefleur po odjezdu pana Parcivala požádala ve svém smutku o radu učeného 

Araba, který „sídlil na hradě odnepaměti a náležel k nej moudřejším mužům světa". 204 

Následující věštbu svěří smutné Blanchefleur: „Pan Parcival je jedním z těch mála 

vyvolených rytířů Kruhového stolu, kteří mají dos ici svatého grálu. Nekřivdi mu však 

v tom, že by na tebe zapomněl. Snad ještě ani nevíš, že nosíš pod srdcem jeho syna a ten 

syn ti všechno vynahradí. " 205 Za dvacet let i Lohengrin přichází za moudrým Arabem, aby 

si vyslechl jinou věštbu: „ Věz, že tvůj otec, jako jeden z mála, svatého grálu dosáhl, avšak 

není již naživu a marně bys jej hledal. I tebe však čeká ve světě nevídané dobrodružství 

a dosáhneš nemenší slávy. Jednoho se však střež. Prozradíš-li komukoliv jeho jméno a čím 

Parcival pro tebe byl, musíš se s tím člověkem navždy rozloučit, byť by pro tebe znamenal 

sebevíc. " 206 

Převozníci z příběhu o Lohengrinovi 

Tajemní převozníci, již vždy po předám brnění Lohengrinovi tajemně a beze stopy 

zmizí i se svým přívozem: ,JNež se však do nové brně oblékl, zmizela lodice 

i s převozníkem, jako by se nad ní hladina neslyšně uzavřela." 207; „Také druhý 

z převozníků zmizel i se svou lodicí jako jitřní pára nad vodou. " 208 

Kouzelná obří labuť z příběhu o Lohengrinovi 

Která labuť by nebyla kouzelná, když za sebou uveze člun s mužem v plné zbroji 

i jeho koně? „ V lodi bylo dost místa jak pro Lohengrina, tak pro sivá/ca, a než se mládenec 

nadál, rozepjala labuť křídla, nachovějící v pozdně odpoledním slunci. Jako šíp se za ní 
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člun vydal po hladině a Lohengrinovi se brzy oba břehy slily v jedinou zelenou čáru. Kam 

a proč se labuť rozletěla takovou rychlostí, až nechávala za sebou zpěněnou hladinu? " 209 

Pro Kelty byla labuť nejen symbolem světla, tedy symbolem měsíce nebo slunce, 

ale také symbolem poselství či vítězství. V keltských legendách se také objevují příběhy 

0 labutích, které, sundaly-li své bílé peří, staly se dívkami, které oplývají neskutečnou 

krásou. Někdy je bílá labuť dokonce spojována i s Gueneverou. 

Obr z vyprávění pana Cynona 

Jednooký a jednonohý obr, který v ruce třímá strašlivou palici. 

4.1.5. Nadpřirozené bytosti a předměty v jednotlivých adaptacích: 

kouzelný meč Excalibur 

Tento dar Jezerní panny Viviany je nejen velice vzácným mečem se zlatou čepelí 

a s rukojetí vykládanou drahokamy, ale dohromady s pochvou má kouzelnou moc. „ Dokud 

ji (zbraň) budete mít při sobě, neztratíte v boji kapku krve. Přijdete-li o ni, přijdete o svůj 

život. " 210 Po smrti krále Artuše je vzácný meč opět navrácen do jezerního království: „ V té 

chvíli se z vln vynořila povědomá ruka v bílém, třikrát zbraní zamávala a zmizela jako 

a 211 

přelud pod hladinou. " 

Pro staré Kelty byla voda posvátná. Věřili, že některá jezera, některé řeky 

1 prameny mají kouzelnou moc. Jedním z rituálů bylo také posvěcování mečů v posvátných 

vodách, což by snad mohlo osvětlit legendu o tajemném meči Excaliburu. 

Kouzelný prsten pana Gareta 

Jedná se o „kouzelný prsten, jehož pouhým otočením změnila jeho zbroj i kůň 

к velkému údivu přátel i protivníků svou barvu". 2,2 

Již odpradávna bývá prsten magickým symbolem věčnosti, věrnosti a přináležitosti 

к určité skupině nebo společenství. Nem tedy divu, že mýty vždy přisuzovaly prstenům 

kouzelnou moc. 

- 61 -



Kruhový stůl 

Kruhový stůl je svatebním darem Artušovi a Gueneveře od krále Leodegranse. 

„S tím stolem stojí, můj pane, vaše moc i sláva. Už za Uther a Pendragona sedávali и něho 

s králem nej statečnější a nejoddanější z jeho rytířů na důkaz své věrnosti i na památku 

večeře Páně. Sto padesát stolců ke Kruhovému stolu náleží a žádný z nich není podle 

hodnosti či podle stáří druhému nadřazený, právě tak jako rytíři, kteří zde zaujmou místo, 

si budou více než bratry. Potom si všichni sedli na svá posvěcená místa a na každém stolci 

se náhle objevilo zlatým písmem napsané jméno toho, kdo na něm seděl. " 213 Po dlouhou 

dobu zůstávají dvě místa Kruhového stolu neobsazená. Jedním z nich je i tzv. Záhubný 

stolec, o kterém Merlin praví následující: "Toto je Stolec záhubný, určený pro 

nejsvatějšího rytíře Kruhového stolu, ale od té chvíle, kdy se místo obsadí, nás dělí dlouhá 

doba, proto si tam nikdo nesedejte, sice Záhubný stolec přivodí vaši smrt. " 2 ,4 Jednoho dne 

na Záhubný stolec usedne mladý rytíř Galahad, syn rytíře Lancelota a krásné Elainy, dcery 

krále Pellese. 

Již v keltské mytologii je kruh symbolem jednoty, dokonalosti, kosmu, absolutna, 

věčnosti a nekonečna. 

Kouzelná zvířata 

V kapitole o Kilwichovi a Olweně nás vyprávění seznamuje s mnoha zvířaty, která 

mají dar řeči a několikrát pomohou našim rytířům: kos z Cilgwri, jelen z Redynvre, losos 

z Llyn Llywu, orel z Gwern Abwy, a dokonce i prostí mravenci. Mezi kouzelná zvířata 

bychom mohli zařadit i zelené hříbě Zeleného rytíře či magického koně pana Gawaina, 

Gringoleta. 

Také staří Keltové uctívali mnohá zvířata, a právě jelen nebo často zmiňovaný bílý 

jelen, na kterého nejednou pořádá Artušova družina hon, patří к nejvýznamnějším. Pro 

Kelty je jelen symbolem boha Cernunna, boha života i podsvětí, jenž vládl všem lesním 
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zvířatům, stromům i bytostem. A právě bílý jelen doprovázející boha Cernunna podle 

pověstí často sváděl lovce a pocestné z jejich cesty. Nutno říci, že se bílý jelen vyskytuje 

ve všech dílech s artušovskou tématikou hojně, a to i v adaptacích pro děti a mládež. 

Dalším uctívaným zvířetem byl například kanec, symbolizující sílu a odvahu; had, tedy 

strážce tajemství a posvátného; a losos, spojovaný s moudrostí a věděním. Není tedy divu, 

že je to právě mluvící losos, který v příběhu o Kilwichovi poradí a pomůže Artušově 

družině. 

4.1.5.1. Svatý grál a jeho pojetí v literatuře 

Existuje nepřeberné množství teorií, které se zabývají otázkou svatého grálu. 

Obecně bývá přijímán názor, že svatý grál je posvátný pohár, ze kterého při poslední večeři 

pil Ježíš. Podle legendy zachytil Josef zArimathey do tohoto poháru několik kapek 

Kristovy krve hned po jeho ukřižování a následně odvezl pohár do Británie, kde se ona 

posvátná nádoba předávala v Josefově rodině z generace na generaci. Podle anglicky 

psaných legend má tento pohár zázračnou moc. Na jedné straně dokáže poskytnout jídlo 

těm, kteří jsou bez hříchu a dokáže i uzdravovat nemocné, na straně druhé je schopen 

oslepit či oněmět ty, kteří jsou v srdci nečistí - to se také v původních příbězích stalo králi 

zvanému Fisher King. Ve všech anglických předlohách je svatý grál vždy doprovázen ještě 

dalším posvátným předmětem, oštěpem, jenž probodl bok Ježíše. Žádná artušovská 

adaptace však o tomto oštěpu nevypráví. Důvodem bude zřejmě jak nutnost vynechávání 

náboženských prvků před rokem 1989, tak i snaha o jednoduchost a srozumitelnost. Svatý 

grál hrál hlavní roli poprvé ve středověké romanci s názvem Parcival, or the Story of Holy 

Grail 215, která pochází z doby kolem roku 1190 a jejímž autorem je francouzský básník 

Chrétien de Troyes. Podobně jako ve všech anglických předlohách, tak také ve všech 

českých adaptacích se rytíři Kruhového stolu vydávají hledat svatý grál. Ale dosáhnout ho 

mohou jen ti, kdož jsou bez hříchu. Tak je tomu pouze v případě pana Galahada, syna 
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Lancelotova. I když ho na jeho cestě za svatým grálem doprovází ještě Parcival a pan Bors, 

jedině Galahadovi je umožněno svatého grálu dosáhnout. Zde vysvětluje pojem a význam 

svatého grálu král Pelles následovně: „To je nej drahocennější předmět na světě a jmenuje 

se svatý grál neboli pohár, z něhož Pán pil při poslední večeři. Do naší země ho kdysi 

přinesl Josef z Arithmatie a v něm i několik kapek krve z ran nejsvatějšího mučedníka. 

Vězte však, že svatý grál skrze hříchy od nás odejde a že dokud ho některý z Artušových 

rytířů neuhlídá znovu, do té doby přestane existovat i slavný kruhový stůl. " 216 Také 

v tomto vyprávění oplývá grál kouzelnou mocí: „ V té chvíli zaplavila síň vůně omamnější 

než všechno koření světa a stoly se samy od sebe pokryly hojností výborných jídel 

a nápojů. " 217 I zde pomáhá grál nemocným, a to ve městě Sarrasu, což je s největší 

pravděpodobností Jeruzalém: „Nemocné a zmrzačené léčila jeho moc. " 218 

Vědci se domnívají, že svatý grál vstoupil do legend o králi Artušovi a jeho družině 

až někdy kolem dvanáctého století. Nicméně i v keltských mýtech se často vyskytuje motiv 

putování a hledání, ale v těchto bývá spojen s keltskou vírou v další svět, ve svět mrtvých. 

A stejně jako cesta za svatým grálem byla i cesta do Země mrtvých velmi dlouhá 

a náročná. Na tomto příkladu je patrné, jak byly postupně keltské mýty obohacovány 

o křesťanské prvky. Také oštěp, kterým byl podle legendy probodnut bok Ježíše a který ve 

všech anglických verzích, na rozdíl od českých adaptací pro děti a mládež, vždy doprovází 

svatý grál, nebyl původně spjat s křesťanstvím. Podle keltské mytologie se jednalo o oštěp, 

kterým byl zabit bratranec pana Peredura. 

V Rytířích se vyskytují i další kouzelné předměty, zvířata a magická čísla: 

Kouzelný nápoj, s jehož pomocí mohl Uther Pendragon změnit svou podobu na 

vévodu z Tintagilu, a sdílet tak lože s jeho ženou. 
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Dlouhé voskovice, podle jejichž plamene může král Artuš poznat, je-li kouzelník 

Merlin v pořádku: „ Chceš-li vědět, zda jsem živ a zdráv, stačí pohlédnout na ty svíce. 

Dokud jejich světlo nezhasne, nemusíš se obávat. Jinak mě dej hledat. " 219 

Kouzelný sard na sedle královny Guenevery, který „podle pověry zaháněl zlé 

a 220 

nemoci a prosvětloval noc ". 

Gawainův štít s pěticípou hvězdou, která „ svého majitele vždy ochránila ode 

všeho zlého ". 221 Pěticípá hvězda, pentagram; i zde můžeme pozorovat dávné pohanské 

a keltské symboly. Pentagram bývá vždy symbolem poznání a symbolem člověka. Jedná se 

také o ochranný magický prostředek proti zlým silám. V keltské mytologii každý vrchol 

pentagramu symbolizuje jedno období života: zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt. 

Pentagram byl také symbolem Venuše, bohyně matky (planeta Venuše každé čtyři roky 

opíše na obloze dokonalý pentagram). Domnívám se, že původní keltské mýty týkající se 

bájného Artuše a jeho rytířů v sobě nesly právě tuto symboliku. Legendy, které vznikaly ve 

středověku byly obohaceny o křesťanské symboly. V anglických a francouzských dílech 

o panu Gawainovi tedy čteme o pentagramu, už jen jako o symbolu křesťanském. 

Dozvídáme se, že pět vrcholů symbolizuje pět smyslů člověka, pět prstů člověka, pět ran 

Kristových a pět radostí Mariiných: Ježíšovo zvěstování, narození, zmrtvýchvstání, 

nanebevstoupení a Mariino nanebevstoupení. Ve všech Hulpachových adaptacích 

vysvětlení symboliky pentagramu chybí. 

Nápoj lásky připravený pro Isoldu a krále Marka: „ Vím, že Isolda nechce o svém 

nastávajícím ženichovi ani slyšet. Proto jsem přinesla tenhle čarovný nápoj. Když ho při 

svatbě naliješ králi Markovi a dceři do pohárů, zamilují se do sebe nadosmrti a všechno 

bude v nejlepším pořádku. " 222 

Loď, která odvezla pana Lancelota: „Hle - na palubě ani pod ní nebylo živé duše; 

zato však objevil stůl (Lancelot) obdařený tolika vybranými pokrmy i nápoji, že nikterak 
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o těch zázracích nepřemýšlel a pustil se hladově do jídla. " 223 

Zázračný štít rytíře Galahada, který všem ostatním přinesl jen neštěstí, ale 

Galahada vedl za svatým grálem. 

Kůň Zázračného rytíře, který se umí „ vznést ze země jako pták". 224 

Avšak pouze v Rytířích krále Artuše nalezneme následující: 

Prokletý meč panny z Avalonu 

Záhubný meč, který svému novému majiteli přináší pouze hoře a jeho soupeřům 

nevyhnutelnou smrt. Panna z Avalonu o něm hovoří takto: „Nezapomeň, že přicházím 

z Avalonu! Nevrátíš-li zbraň, jsi vkrátku předurčen к záhubě, neboť s ní způsobíš nesmírné 

hoře a sobě pak žalost největší, která tě přivede ke hrobu. " 226 Netrvá dlouho a její kletba 

se začíná naplňovat - zemře pan Lanceor i jeho milá. I Merlin kárá Balina: „ Vskutku sis 

neměl ten meč nechávat. " 227 Meč má opravdu zvláštní moc, neboť osobě, která ho vlastní, 

zatemňuje mysl a vtiskává jí zuřivou chuť zabíjet. 

Nejvíce používanou číslicí ve všech adaptacích je trojka, která bývá typická pro 

pohádky. Kupříkladu Artuš musel třikrát před zraky pánů vytáhnout meč z kovadliny; 

třikrát políbila hradní paní Gawaina před soubojem se Zeleným rytířem; tři dary věnoval 

Zelený rytíř Gawainovi; tři dny byly myslivci Mabonovi, když se ztratil; třikrát musel 

Lancelot zachránit královnu Gueneveru a tři smutné královny odvážejí smrtelně zraněného 

Artuše na ostrov Avalon. Podle mytologie je trojka šťastné a posvátné číslo; symbolizuje 

tři ctnosti: lásku, víru a naději; trojrozměrný svět a tři stránky lidského bytí: hmotnou, 

rozumovou a citovou. Je symbolem jednoty a harmonie. 

Další pohádkovou číslicí, které je hojně používáno, je devítka: pan Kay je schopen 

na celých devět dnů vydržet bez spánku a na stejnou dobu dokáže zadržet dech; Kilwich 

musí sklidit devět bušlů lnu, aby mohl získat krásnou Olwenu za manželku; při bojích 
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0 Olwenu musí rytíři krále Artuše přemoci devět strážných a zabít devět hlídacích psů. 

Mytologická devítka symbolizuje nejvyšší dokonalost a poznání, ale je také symbolem 

pralátky a zrození. 

V Rytířích se navíc ještě vyskytuje magická dvanáctka. Merlin na hrobě krále Lota 

zapálil právě dvanáct svící. Podle keltské mytologie je dvanáctka mimořádně magické 

a tajemné číslo, které znamená počátek i konec života. Dvanáctka bývala symbolem mágů, 

není tedy divu, že Merlin zapálil na hrobě právě dvanáct svící. 

4.1.6. Náboženské prvky v jednotlivých adaptacích 

Ve srovnání s ostatními českými adaptacemi, které jsem měla možnost přečíst, se 

228 

v knize Hrdinové starých evropských bájí nachází relativně nejvíce náboženských 

prvků, a to ať se již jedná o pouhé náznaky, či přímá vyjádření. Domnívám se, že důvod je 

zcela prostý - toto vyprávění je zcela novým převyprávěním artušovského cyklu vydaného 

po roce 1989. Nyní porovnejme jednotlivé příklady: Artuš je „nekřtěný syn Uthera 

Pendragona" 229; na smrtelném loži hovoří Uther Pendragon o Artušovi mimo jiné i takto: 

„Ať se modlí za spásu mé duše. " 230; pan Galahad vlastní takový štít: „Štít s červeným 

křížem, který byl namalován ve jménu Toho, jež na kříži zemřel. " 23 '; skonání pana 

Galagada potom takto: „Jeho mysl se však natolik upoutala к boží službě, že se Pánu 
t* 232 , 

zalíbil a ten povolal jeho duši к sobě. " ; podobné se stalo i panu Parcivalovi: „ Poručil 
a 233 

1 on svou duši Bohu a zanedlouho skonal. " ; také pan Gawain má podobný štít: „...vzal 

svůj meč a štít s obrazem Bohorodičky... " 234; pan Gawain hovoří na smrtelném loži 

o Lancelotovi takto: „.Ať se rytíř Lancelot pomodlí na mém hrobě...pro lásku boží... " 235; 

na Vánoce hledá Anglie nového krále, který „ měl být vůlí boží vybrán " 236; důležité je také 

nechat některé předměty posvětit: „Nejprve sám arcibiskup posvětil králův meč na oltáři. " 

237 Dalšími náboženskými prvky jsou například Svatodušní slavnosti; svátky Všech 

svatých; nešpory; poustevníci; starozákonní hrdinové jako Šalamoun, Samson a David; 
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svatební mše, etc. Hovoříme-li o prvcích náboženských, musíme samozřejmě zmínit také 

svatý grál (viz výše). 

Srovnáme-li Rytíře s textem Hrdinů, dojdeme к závěru, že náboženských prvků se 

v této delší adaptaci skutečně vyskytuje mnohem méně. Dle mého názoru je důvodem doba 

vydání Příběhů Kruhového stolu 238, kterou je rok 1980. Řečtí bohové, např. Afrodita, 

Zeus, Hermes, Artemis, jsou zde zobrazováni spíše jako hrdinové, rekové. To koneckonců 

není žádné překvapení, vždyť toto zobrazení bývá v adaptacích pro děti a mládež typické. 

Ale prvky křesťanské jsou tu spíše jen naznačeny, a to většinou pouze jako časové údaje, 

kdy se odehrávají rytířské turnaje: Velikonoce, Vánoce, Štědrý den, Svatodušní svátky, 

nešpory. „Rádce ho totiž požádal, aby na vánoce toho roku svolal všechny urozené pány 

a sdělil jim, že ten, kdo prokáže největší sílu, bude zvolen za nového krále. " 239 Ostatní 

náboženské prvky jsou jen ojedinělé a zpravidla jiného rázu než v Hrdinech: posvěcení 

Artušova meče arcibiskupem; vysvěcené lože novomanželů Artuše a Guenevery. 

Srovnejme: „Z božího dopuštění i kuchtík někdy přemůže hloupého rytíře!" 240; „ 'Vypili 

čarovný nápoj spolu do dna!' zašeptala Bragwaina a v hrůze se pokřižovala. " 241 ; „ To je 

spíš sídlo ďábla než svatostánek.,ж 242 

V knize Hrdinové starých evropských bájí243 jsou vylíčena poslední slova Gawaina 

takto: „Ať se rytíř Lancelot pomodlí na mém hrobě...pro lásku boží..." 244, kdežto 

v Příbězích Kruhového stolu 245 jen takto: „...rytíři Lancelotovi předejte tento list...Je 

v něm prosba, aby mi odpustil a tobě, aby pomohl v boji...vlastní krví jsem ji pečetil... " 246 

Také okolnosti smrti pan Galahada jsou v obou knihách popsány odlišně: „Jeho mysl 

(Galahadova) se však natolik upoutala k boží službě, že se Pánu zalíbil a ten povolal jeho 

duši к sobě. Tím se také vyplnilo veliké přání nej zbožnějšího rytíře Kruhového stolu. " 247; 

„...do srdce pana Galahada vstoupil dosud nepoznaný smír... 'Cítím, že mezi vámi dlouho 

nezůstanu. '... Více Galahad neřekl, poněvadž к údivu toho velikého shromáždění sestoupil 
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z oblohy stříbrný rytíř na bílém koni, vzal panice za ruku a brzy zmizeli v oblačných 

výšinách. " 248 Podobně je tomu i v případě pana Parcivala: „Pan Parcival oblékl mníšskou 

kutnu a žil v poustevně svatým životem. I zde konal divy a dobrodiní a léčil každého, kdo 

jen za ním přišel. Když potom po roce ucítil pan Parcival, že jeho sil valem ubývá, poručil 

i on svou duši Bohu a zanedlouho skonal.,й 249; „...ani Parcival na světě dlouho nepobyl. 

Oblékl na sebe mníšskou kutnu, a věrně provázen panem Borsem, žil odloučen od lidí, aby 

za dvě léta v tichosti skonal. " 

V Příbězích kruhového stolu 251 se, na rozdíl od Hrdinů starých evropských bájí 252, 

vyskytují také aluze na ďábla: „ V měsíčním svitu stála na rozcestí krásná paní , celá 

v černém a vedla za uzdu vraníka jako uhel. Jen zočí mu sálal oheň." 253 ; „Parcival 

vyprostil jednu nohu z třmene, jenže druhá jako by byla něčím pevně zaklíněna. A dokud 

měl ještě hlavu nad vodou, zaslechl znovu divoký smích. Přesto ten ďábelský kůň, neboť to 

musela být opravdu ďáblova léčka, rytíře neutopil. Daleko za kopcem se ozvalo kohoutí 

zakokrhání, v mžiku byl pan Parcival volný a z posledních sil vyplaval na hladinu. " 254 
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5 Závěr 

Závěrem musím zdůraznit, že není Hulpachovy adaptace, kterou bych nemohla 

mladému českému čtenáři vřele doporučit. Je zřejmé, že autor nejvíce využil dílo Sira 

Thomase Maloryho s názvem Smrt krále Artuše 10; můžeme se však jen dohadovat, zda 

četl původní dílo anglické, či některý jeho český překlad. Ať již tomu bylo jakkoliv, jeho 

adaptace rozhodně nebyly žádným způsobem ochuzeny, a to ani umělecky, ani hodnotově. 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, dvojice knih Rytíři krále Artuše 61 

a Příběhy Kruhového stolu 62 je nepatrně více zaměřena na příběh, kdežto Meč a píseň 32 

29 • 

a Hrdinové starých evropských bájí se zdají být lyričtějšími. Právě z tohoto důvodu bych 

první dvě díla doporučila spíše mladším čtenářům, druhá dvě díla potom čtenářům starším, 

kteří již pravděpodobně více ocení autorovo krásné úchopem českého jazyka. Z hlediska 

didaktického obecně bych ale dětem doporučila všechny čtyři adaptace, a to kvůli 

hodnotám, které zobrazují - např. přátelství, čestnost, vytrvalost, statečnost, oddanost či 

lásku к druhému člověku. 

Při psaní této diplomové práce jsem měla možnost seznámit se s mnoha staršími 

i modernějšími artušovskými příběhy a legendami v anglickém jazyce v podání známých, 

méně známých, či dokonce anonymních autorů. Je jen škoda, že pouze malé množství 

těchto děl nalezneme v našich knihovnách v českém překladu. Objevilo by se jistě nemalé 

množství zájemců o Mabinogion, nevšední dílo s mnoha napínavými příběhy z keltské 

mytologie. Lingvisté by v tomto souboru určitě ocenili stopy staré velštiny ve vlastních 

jménech (např. Gwenhwyvar či Kilhwch, tedy Guinevera a Kilwich). Historikové by zase 
258 

s nadšením uvítali dílo História Brittonum . Překladatelé by nepochybili ani výběrem 

díla Vita Merlini 270 od Geoffreye z Monmouthu. Milovníci poezie by se jistě nechali unést 

básní The Lady of Shalott 303 od Alfreda Lorda Tennysona a religionisté by zaplesali nad 

dílem Parlesvaus. 286 
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Aby se našel ten, jenž meč z kovadliny vytáhne. 

Všichni rytíři, co zkusili své štěstí, 

Zjistili, že meč pevně vězí v kovadlině; 

Z nich není nikdo hoden stát se budoucím králem a pánem. 

Pan Kay, nejstatečnější rytíř přijel, 

Aby i on zkusil svou silu. 

Stejně jako všichni ostatní snil o tom, 

Že se stane králem, 

Požádal Artuše, aby pro něj našel meč, 

A Artuš doopravdy vyrazil splnit tento úkol. 

Na hřbitově v lese 

Nacházela se kovadlina a v ní meč, 

A Artuš vytáhl meč z ní, 

Kovadlina je teď poražena, 

V konce je jeho úkol najít meč, 

Meč, který ho posadil na trůn, 

Meč, který ho posadil na trůn. 

Pan Hektor a pan Kay spatřili ten meč 

A poklekli к modlitbě, 

Potom vzali meč zlehka z Artušovy ruky, 

Žasnouce nad jeho skutkem, 

Přede všemi prohlásili, 

Že Artuš je králem celé země, 

Že Artuš je králem celé země. K.Ch. 

326 Dickenson, Bruce: Retům of the King [online], [cit. 2007-05-09]. URL: 

<http://www.lyrics007.com/Bruce%20Dickinson%20Lyrics/Return%200f%20The%20King%20Lyrics.html>. 

Sto let námahy a bolesti 

Vytáhnout kámen znovu vzhůru 

Vyvrátit ho z domova jeho hory 

Vzít ho do posvátného kruhu 

Je v kameni ukryto tajemství? 

Poselství tam v kopcích 

Je v kamenech ukryto tajemství? 

Poselství z doby dávno minulé 

Já vím, že se král vrátí 

Z temnoty na světlo 
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Bude pálit stráně ohněm 

Já vím, že se král vrátí 

Až všechen lesk zreziví 

Uther Pendragon stojí vedle tebe 

Zde uctíváme slunce a měsíc 

Kalendář strachu 

Zíraje přes vodu 

Aby spatřil jasně zářící signální ohně 

Je to stín tam na kopci? 

Nebo jen přelud pouhý 

Jaký je význam těchto kamenů? 

Proč tady stoji tak osamoceny? K.Ch. 
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6.3. Přílohy 
6.3.1. Artušovský cyklus v krásné literatuře 

První, a tedy nei starší zmínka o králi Artušovi se nachází v rozsáhlé velšské básni 
s názvem Y Gododdin 55, která snad byla napsána na počátku 6. století našeho letopočtu 
básníkem Aneirinem a je známa z pozdějšího rukopisu, jenž se datuje do druhé poloviny 
13. století. Aneirin zařadil tuto báseň do své sbírky The Book of Aneirin 256. Samotná báseň 
je vlastně uspořádanou řadou žalozpěvů psaných ve staré velštině a vyprávějících 
o britském království Gododdin (jihovýchodní Skotsko), z něhož vzešlo na 300 statečných 
válečníků, utkalo se s drtivou převahou Saxů o pevnost v Catreath (dnešní Catterick) a také 
utrpělo strašlivou porážku. Jedna ze slok obsahuje odkaz na krále Artuše. Básník opěvuje 
válečníka Gwawrddura takto: 
„ He fed black ravens on the rampart of a fortress 
Though he was no Arthur 
Among the powerful ones in battle 
In the front rank, Gwawrddur was a palisade.257 

Mnohem delší zmínku, a to již nejen o statečném Artušovi, ale také o mladém muži 
Ambrosioví, kterého můžeme, stejně jako Geoffrey z Monmouthu, ztotožnit s kouzelníkem 
Merlinem, nalezneme v díle História Brittonum 2 8, jehož autorem by dle mínění historiků 
mohl být keltský mnich a historik v jedné osobě - Nennius. Toto dílo pravděpodobně 
vzniklo kolem roku 820 našeho letopočtu a dnes existuje v mnoha podobách zápisu. 
Přestože se odborníci shodli na skutečnosti, že se rozhodně nejedná o dílo z historického 
hlediska příliš věrohodné, zůstává jediným nej důležitějším zdrojem informací, které se 
týkají pravděpodobně v 5. století skutečně žijícího válečníka Vortigerna. Autor vypráví, 
jak tento v roce 447 po Kristovi pozval do země Anglosasy, žádaje je, aby se zde usadili 
a pomohli mu odrážet nájezdy Piktů a Skotů, sužující národ již po celá staletí. Tito noví 
příchozí však zle oklamali nebohého Vortigerna a během krátké doby obsadili mnohá 
území na ostrově. Ten slabý král Vortigern ještě jeden hřích spáchal: Oženil se se svou 
mladičkou dcerou a zplodil sní syna. Sotva se tuto hroznou věc dozvěděl biskup 
Germanus, shromáždil kolem sebe celou řadu kněží 
a vydal se na cestu k Vortigernovi, aby ho pokáral. Vortigern je tímto velmi rozrušený, zuří 
a prchá. Nevěda co počít, svolává svých dvanáct moudrých mužů a ptá se, co dělat. Na 
jejich radu odjíždí až к samým hranicím svého království a pokouší se zde vystavět 
opevněné město. Nicméně jakýmsi záhadným způsobem veškerý materiál shromážděný ke 
stavbě zmizí během jediné noci. Toť opakuje se ještě dvakrát. I zavolá Vortigern znovu své 
mudrce a prosí je o radu. Ta nakonec zní: Najít dítě zplozené bez muže, zabít ho a jeho 
krví potřísnit půdu pod zamýšlenou citadelou. V kraji Gleosing nalezeno bylo dítě takové, 
Ambrosius volané, a před krále předvedeno bylo. Chlapec tento svěří králi následující: Pod 
zemí, kde citadela stát by měla, nachází se jezírko; v tom jezírku jsou dvě spojené nádoby, 
v nich potom stan a v tom stanu dva draci - jeden červený a druhý bílý. Vortigern se 
přesvědčil, že je tomu skutečně tak, jak chlapec tvrdí. Nechal rozbít dvě spojené nádoby 
a spatřil dva draky, jak spolu bojují. Bílý drak byl nejprve očividně silnější, ale najednou 
vzchopil se červený drak a vytlačil bílého ze stanu i z jezírka. Chlapec vysvětluje význam 
tohoto zjevení následovně: Jezírko symbolizuje svět, stan království Vortigernovo, červený 
drak je symbolem krále, bílý potom symbolem cizinců, kteří obklopují Británii od moře 
k moři. Musí prý lidé povstat a vyhnat Sasy za moře, odkud přišli. Král Vortigern odměnil 
chlapce a vydal se se svými muži na východ, kde založil nové město. O Artušovi se zde 
hovoří pouze v jediném kratičkém odstavci, jenž je vlastně výčtem 12 vítězných bitev, 
z nichž v jedné sám Artuš pobil 960 mužů. Hrdina je zde popisován jako vojevůdce, jenž 
byl dvanáctkrát zvolen do čela všech bojovníků, přestože mezi nimi byli muži mnohem 
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urozenější nežli on. V této části, jakož i v celém textu, se hojně vyskytují prvky 
křesťanské: „ The eighth battle was at the fortress of Guennion, in which Arthur carried the 
image of holy Mary ever Virgin on his shoulders; and the pagans were put to flight on that 
day. And through the power of our Lord Jesus Christ and through the power of the blessed 
Virgin Mary his mother there was great slaughter among them...In all these engagements 
the Britons were successful. For no strength can avail against the will of the Almighty. " 259 

Dále jsou zde vyobrazeny dva zázraky spojené s postavou Artušovou; první z nich se 
odehrál v oblasti zvané Buelt. Zde se nacházela hromada kamení, z nichž ten nej vrchnější 
měl na sobě otisk tlapy Artušova psa jménem Cabal. Jednoho dne Cabal pronásledoval 
kance a při té příležitosti otiskl svou tlapu do kamene. Sám Artuš vyzdvihl tento kámen na 
samý vrchol všech kamenů. Pak muži odnesli tento kámen na celý jeden den a jednu noc, 
avšak druhý den byl kámen opět nalezen na svém původním místě. Druhý zázrak se 
odehrál v oblasti zvané Ercing. Podivný hrob se zde nacházel u pramene. I patřil ten hrob 
muži jménem Amr, tedy synovi Artušova vojáka, který sám Amra zabil a zde pohřbil. 
A přicházeli muži a snažili se přeměřit tento rov, nicméně nikdy nikdo nenaměřil stejné 
hodnoty, jedenkráte byl hrob dlouhý šest stop, jindy zase dvanáct stop. Autor v této části 
tvrdí, že i on sám se o to pokusil. Celé vyprávění je doslova protkáno toponymy, např. řeka 
Glein, Dubglas, Bassas, Tribruit, hora Agnet, Mount Badon, les Cat Coit, Celidon, apod. 
Dnes už se však můžeme jen dohadovat, o která místa by se mohlo pravděpodobně jednat. 
Mabinogion 260 

Jedná se o anonymní sbírku velšské poezie a 11 příběhů, která byla vytvořena 
někdy mezi 2. polovinou 11. století a koncem 13. století, avšak je založena na mnohem 
starší ústní tradici. Do sbírky byla začleněna velšská mytologie a artušovské legendy. 
Nikdo přesně neví, co označení Mabinogion znamená. Sbírka obsahuje tři artušovské 
romance (Owain, or the Lady of the Fountain-, Peredur, son of Efrawg; Geraint and Enid), 
na kterých je patrný normanský a francouzský vliv a které se také nacházejí v díle 
francouzského básníka Chrétiena de Troyes. Není však zcela jasné, zda jsou tyto velšské 
romance založené na básních Chrétiena, či zda oba autoři pouze čerpali ze stejných zdrojů. 
Jisté aleje, že velšské romance obsahují materiál, který se v Chrétienově díle nevyskytuje. 
Dále Mabinogion obsahuje 2 vyprávění (Kilhwch and Olwen; The Dream of Rhonabwy), 
která se také týkají krále Artuše. 
Kilhwch and Olwen 

Toto je příběh o Kilhwchovi, Artušově bratranci, synovi Kilydda a Goleuddyddy. 
Po smrti Goleuddyddy se otec Kilhwcha znovu ožení a macecha hocha prokleje, řkouc, že 
si nikdy nesmí vzít za manželku nikoho jiného než krásnou Olwen, dceru Yspaddadena 
Penkawra. On se do této dívky skutečně zamiluje, a to ještě dlouho před tím, než ji poprvé 
spatří. Svěří se tedy svému otci a ten mu poradí, aby šel za Artušem a požádal ho o pomoc. 
I vydá se Kilhwch za Artušem a zdraví ho jako nejvyššího panovníka země („Greeting be 
unto thee, Sovereign Ruler of this Island... " ') a praví mu, že když splní jeho prosbu, 
odmění se mu a bude ho velebit na celém světě, jestliže však pro něj toto dobrodiní 
neučiní, naopak ho na celém světě pohaní. Artuš na to odpoví, žádaje pouze: „...save only 
my ship; and my mantle; and Caledvwlch, my sword; and Rhongomyant, my lance; and 
Wynebgwrthucher, my shield; and Carnwenhau, my dagger; and Gwenhwyvar, my wife. " 

Na pomoc Kilhwchovi povolá Artuš svou družinu udatných bojovníků. Sir Kai dokáže 
zadržet dech na devět dní a devět nocí, stejnou dobu tento vydrží také beze spánku; koho 
jeho meč zraní, ten už se nikdy nevyléčí; Kai se dokáže natáhnout do stejné délky jako ten 
nejvyšší strom v lese; prší-li, v jeho rukou vše zůstává suché. Pan Drych Ail Kibddar má 
kopí účinné tak jako devět kopí dohromady. Kynddelig the Guide se nikdy nikde neztratí, 
neboť se vždy orientuje tak, jako kdyby byl v zemi své. Sir Gwrhyr zná všechny jazyky 
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světa. Sir Gwalchmai se nikdy odnikud nevrátil, aniž by nedosáhl toho, co si umínil. Menw 
zná takové kouzlo, které způsobí, že celou družinu nikdo neuvidí, ale rytíři každého. 
Dojdou až na hrad Yspaddadena Penkawra, kde mladík pro získání své milované splní za 
pomoci Artuše a jeho mužů nespočetné množství nelehkých úkolů, např. zabije obra, získá 
harfu, jež sama hraje, a vybojuje krev černé čarodějnice. 
The Dream of Rhonawby 
Příběh popisuje sen hlavního hrdiny Rhonabwyho o bitvě u Badon, které se účastní i Artuš, 
vůdce válečníků. Artuš je zde vyobrazen jako velmi statečný bojovník. Začíná se schylovat 
к bitvě a Artušův sluha přinese svému pánovi červený saténový koberec, v jehož každém 
rohu je vyobrazeno zlaté jablko; zlatou židli, jež je tak veliká, že by si na ni tři plně 
ozbrojení válečníci mohli sednout. Kdokoliv usedne na červený koberec, stává se pro 
okolní svět neviditelným, ale on sám může vidět každého. Artuš a Owain usednou na tento 
koberec a pustí se do hry v šachy. Owainovi patří celé hejno havranů; ti Artušovi sluhové 
a pomocníci, kteří si dovolili tyto havrany provokovat, byli krutě ptáky potrestáni. Havrani 
některé z nich uchopili za nehty, některé za hlavy, některé za oči či uši, jiné za paže 
a vznesli se s nimi do výše a tam trhali jejich těla. I přes to Artuš dále hraje šachy 
s Owainem, nic z okolního světa ho nezajímá. Avšak když tuto hroznou scenérii spatřili 
rytíři nepřítele, začali se dožadovat příměří. Artuš souhlasí a přijde celá řada bardů 
a opěvuje moudrého vojevůdce: „Thereupon, behold, bards came and recited verses 
before Arthur... They were in Arthur's praise. " 263 Zajímavé je, že je zde popisován 
i vzhled Artušových bojovníků. Lze tedy předpokládat, že Artuš vypadal jako jeden z nich 
- tedy velmi vysoký, statný a se světle hnědými kudrnatými vlasy, s velkýma očima, 
s obličejem bílým jako slonovina sama, s obočím černým jako černý jantar, se zápěstím 
bělejším než lilie a silnějším než kotník kteréhokoliv válečníka, s černými kníry a vousy. 
Zdá se, že tento příběh musí být velmi starý. Bojovníci zde mají typické velšské vzezření, 
které se nikdy nevyskytuje v pozdějších francouzských vyprávěních. Nejsou zde 
popisovány žádné rytířské turnaje, pážata či hostiny. Zajímavé také je, že je zde bitva 
u Camlan popisována jako dávná minulost, po které následovalo mnoho dalších slavných 
bitev, v kterých se Artuš těší dobrému zdraví a síle, kdežto u Geoffřeye z Monmouthu je 
tato bitva Artušovou poslední, neboť v ní byl smrtelně zraněn. 
Peredur, son of Efrawg 
Peredura chtěla matka uchránit přede vším zlým, uprchla s ním tedy do pouště a vzala 
s sebou jen ženy, děti a duchovní a nikdo z nich nesměl přivést koně či přinést zbraň tam, 
kde byl malý Peredur. Peredur však jednoho dne spatřil tři rytíře a zatoužil stát se jedním 
z nich. I vzal si starého vyhublého koně, vidle a vidlice místo zbraně a přichystal se 
na cestu. Jeho matka vůbec nebyla ráda, že její nejmladší syn odjíždí, ale přesto mu 
poradila, aby jel na dvůr krále Artuše: „ Go forward to the Court of Arthur, where there 
are the best, and the boldest, and the most bountiful men. " 264 Peredur se stal udatným 
bojovníkem, porazil mnoho rytířů a jeho sláva se brzy začala šířit po kraji. Podobně jako 
devět zlých čarodějnic, přemohl i jednookého obra, děsivého černého hada i tri sta nepřátel 
naráz. Snad nej zajímavější jsou z tohoto příběhu zázraky, se kterými se náš hrdina na své 
cestě za dobrodružstvím setkává. Například údolí, uprostřed kterého protéká řeka. Na jedné 
straně řeky jsou bílé ovce a na druhé černé. Když jedna bílá zamečí, přejde jedna černá 
řeku a stane se bílou a naopak. Také strom, jehož jedna půlka je od kořenů ke koruně 
v plamenech a druhá půlka je zelená a plná listů. Jednoho dne přijela za Peredurem 
na žluté mule panna s černými vlnitými vlasy, hubená a škaredá jako noc, s rozdrápanými 
rameny, černým obličejem, s jedním okem šedým a druhým černým, hluboko v hlavě 
usazeným, s dlouhými žlutými zuby, s obrovským břichem a s obrovskýma kostnatýma 
nohama a hrubými a rozzlobenými slovy к němu pravila: "Peredur, I greet thee not, seeing 
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that thou dost not merit it. Blind was fate in giving thee fame and favour. When thou wast 
in the Court of the Lame King, and didst see there the youth bearing the streaming spear, 
from the points of which were drops of blood flowing in streams, even to the hand of the 
youth, and many other wonders likewise, thou didst not inquire their meaning nor their 
cause. Hadst thou done so, the King would have been restored to health, and his dominions 
to peace. Whereas from henceforth, he will have to endure battles and conflicts, and his 
knights will perish, and wives will be widowed, and maidens will be left portionless, 
and all this is because of thee. " 265 Peredur neměl klid a vydal se zjistit význam toho 
oštěpu a dalších zázraků, které viděl na hradě chromého krále. Nejprve přijel na Hrad 
zázraků. Vstoupil dovnitř a spatřil šachovnici, na které šachové figurky samy mezi sebou 
hrály. A protože strana, které přál vítězství, prohrála, vzal Peredur šachovnici a hodil ji 
do jezera. Nato se mu zjevila černá děva a opět se na něj zlobila za to, co provedl. Ztrátu 
šachovnice mohl nahradit jedině zabitím černého muže a příšery-jelena, který žil hluboko 
v lese, byl rychlejší než cokoliv jiného na světě a měl roh nejostřejší ze všech věcí 
na světě. To vše se Peredurovi podařilo a nakonec dojel na hrad chromého krále. Tam 
našel mladíka, který se proměňoval v černou dámu, připravoval pro něj ty nejtěžší úkoly 
a který také původně nesl zkrvavený oštěp a useknutou hlavu .Tento prozradil Peredurovi, 
že ta hlava patřila jeho bratranci, kterého zabila kouzelnice z Gloucesteru a kterého musí 
pomstít. Ona kouzelnice také zmrzačila onoho chromého muže, který se ukázal být 
Peredurovým strýcem a mladík jeho bratrancem. Peredurovi přijede na pomoc Artuš, 
společně čarodějnici přemůžou a Peredur se stává dědicem chromého krále. 

Zde se setkáváme s hrdinou Gwalchmai tam, kde má Chrétien Gawaina. Příběh 
Peredura má zase blízko k Parcivalovi. Nicméně toto vyprávění je velmi zajímavé ještě 
z jiného důvodu - je celé protkané množstvím různých zázraků, podivných úkazů a také 
symbolů. Můžeme se jen ptát, co asi znamená tajemná šachovnice, barvu měnící ovce či 
strom v plamenech. 
Owain or the Lady of the Fountain 

Opět se nacházíme na hradě krále Artuše, kde se při slavném hodování vyprávějí 
příběhy к rozveselení krále, královny a ostatních rytířů. Také mladičký rytíř Kynon 
vypráví příběh, jenž zažil na své výpravě za dobrodružstvím. Jednoho dne přijel na krásný 
hrad, kde spatřil dva světlovlasé mladíky ve zlatém saténu, jak se cvičí ve střelbě z luků 
ze slonoviny a s překrásnými šípy z kostí velryby, pávích per a zlata. V hradě potom spatřil 
dvacet čtyři překrásných panen, které onen samet vyšívaly a jejichž krásu srovnává pan 
Kynon s krásou královny Gwenhwyvar: „I saw four-and-twnty damsels, embroidering 
satin at a window. And this I tell thee, Kai, that the least fair of them was fairer than the 
fairest maid thou hast ever beheld in the island of Britain, and the least lovely of them was 
more lovely than Gwenhwyvar, the wife of Arthur..." 266 Pan Kynon vypráví, jak chtěl 
zjistit, zdaje nejsilnějším na světě, a jak mu pán z onoho překrásného hradu poradil, aby se 
vydal za pánem lesa, obrem, sídlícím nedaleko hradu, který že ho prý pošle za největším 
dobrodružstvím jeho života. A jak řekl, tak se i stalo. Pán lesa ukázal Kynonovi cestu 
do údolí, v jehož středu stál vzrostlý strom, jenž byl tím nejzelenějším ze všech stromů. 
Pod tím stromem byla fontána s mramorovou deskou a se stříbrným džbánem к této desce 
připevněným. A pan Kynon vykonal přesně to, co mu obr poradil - vylil trochu vody 
na okraj fontány. A tu náhle spustila se bouře s krupobitím a deštěm tak silným, že by z ní 
žádný smrtelník nevyváži živý. Naštěstí měl pan Kynon štít, který mu zachránil život. 
Rázem vše utichlo a ozval se ptačí zpěv tak sladký a líbezný, že takový dosud nikdy pan 
Kynon neslyšel. Stačil však Kynon vyslechnout jen první tóny sladkého nápěvu a už se 
z lesa vyřítil černý rytíř, kteiý v nelítostném boji shodil Kynona na zem. A tak skončilo 
největší dobrodružství páně Kynonova života. Pan Owain poslouchal tento příběh velmi 
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pozorně a nakonec si usmyslel, že i on chce zažít takové dobrodružství, a vydal se tedy do 
údolí s fontánkou. A protože byl pan Owain mnohem starším, a tedy i zkušenějším rytířem, 
zabil v boji Pána pramene. A pak se oženil s krásnou vdovou po Černém rytíři, a stal se tak 
i novým strážcem fontánky. Přesně za tři roky se tři tisíce rytířů v čele s Artušem vydalo se 
hledat pana Owaina. Nalezli svého druha u fontánky a pro radostné shledání se celé tři 
měsíce konala hostina na hradě Owainově. 

Všechny příběhy Mabinogionu přeložila do angličtiny Lady Charlotte Guest a tyto 
byly později přeloženy do francouzštiny pod názvem Contes populaires des Anciens 
Brétons 267 autorem Comte de la Villemarqué. Z této francouzské verze vycházel i Richard 
Wagner. 
12. století 
Geoffrey of Monmouth(?l 100-1154) 

Tento velšský spisovatel je autorem latinsky psaného dvanáctisvazkového díla 
História Regum Britanniae 268, jež napsal někdy kolem roku 1136. Zabývá se zde životy 
britských králů, a to od Bruta z Tróje až po Caedwallu, krále Severního Walesu, jenž vládl 
v letech 625-634. Jeho dílo vychází z tvorby Nennia a z populárních legend té doby. Toto 
dílo obsahuje první rozsáhlou sbírku o králi Artušovi. Jak už sám název díla napovídá, 
jedná se spíše o kroniku. Dozvídáme se o narození krále Artuše a také o jeho sestře Anně. 
Autor zde nehovoří o Merlinovi, kteiý by poslal Artuše kamsi na vychování, či 
0 vytahování meče z kovadliny. Zmiňuje pouze zvolení Artuše králem ve věku patnácti let, 
jeho korunovaci a následnou oslavu. Překvapivě i tady Artuš vlastní meč Excalibur: 
„And he took up his sword called Excalibur, the finest sword in the land of Britain which 
was made in the Isle of Avalon. " 269 Narozdíl od většiny českých překladů 
1 adaptací jsou tu hojně zastoupeny náboženské prvky, jako například obrazy Panny Marie, 
které měly Artuše ochraňovat v bitvách, apod. O Guineveře je zde pouze zmínka, a to jako 
o krásné manželce králově. Celé vyprávění o Artušovi je spíše výčtem jeho bitev 
a bojů, z nichž ten poslední je boj u Camlan. Narozdíl od příběhů krále Artuše je zde 
příběh Merlina a Vortigerna, vyprávějící o stavbě hradu a o chlapci zrozeném bez otce, 
naprosto totožný se všemi pozdějšími díly. 

Dalším latinským dílem Geoffreye zMonmouthu je Vita Merlini 270 z roku 1140. 
Nej zajímavější částí tohoto díla je bezpochyby popis ostrova Avalonu a příchodu krále 
Artuše na toto místo, který se jako takový nevyskytuje v žádných adaptacích pro děti 
a mládež, ba ani ve většině pozdějších anglicky psaných dílech. Ústy Merlinovými se zde 
praví: „ The island of apples which men call "The Fortunate Isle" gets its name from the 
fact that it produces all things of itself; the fields there have no need of the ploughs of the 
farmers and all cultivation is lacking except what nature provides. Of its own accord it 
produces grain and grapes, and apple trees grow in its woods from the close-clipped 
grass. The ground of its own accord produces everything instead of merely grass, 
and people live there a hundred years or more. There nine sisters rule by a pleasing set of 
laws those who come to them from our country. She who is first of them is more skilled in 
the healing art, and excels her sisters in the beauty of her person. Morgen is her name, 
and she has learned what useful properties all the herbs contain, so that she can cure sick 
bodies. She also knows an art by which to change her shape, and to cleave the air on new 
wings like Daedalus; when she wishes she is at Brest, Chartres, or Pavia, and when she 
will she slips down from the air onto your shores. And men say that she has taught 
mathematics to her sisters, Moronoe, Mazoe, Gliten, Glitonea, Gliton, Tyronoe, Thitis; 
Thitis best known for her cither. Thither after the battle of Camlan we took the wounded 
Arthur, guided by Barinthus to whom the waters and the stars of heaven were well known. 
With him steering the ship we arrived there with the prince, and Morgen received is with 
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fitting honour, and in her chamber she placed the king on a golden bed and with er own 
hand she uncovered his honourable wound and gazed at it for a long time. At length she 
said that health could be restored to him if he stayed with her for a long time and made use 
of her healing art. Rejoicing, therefore, we entrusted the king to her and returning spread 
our sails to the favouring winds. " 271 Na základě výše zmíněné ukázky je patrná další 
velmi zajímavá skutečnost. Jedním z průvodců krále Artuše na ostrov Avalon je Merlin, 
který ovšem ve většině ostatních děl umírá mnohem dříve, než je Artuš v poslední bitvě 
zraněn. 
Wace (71100-1174) 

Tento anglo-normanský kronikář a básník je autorem veršovaného příběhu 
s názvem Roman de Brut 272, který vznikl v roce 1155. Wace zde v normanském jazyce 
a pro normanské posluchače převyprávěl příběh krále Artuše a rytířů Kruhového stolu 
na základě díla Monmouthova. Dílo bylo svého času velmi populární a čtené. 
Thomas of Britain (12. století) 

Thomas of Britain je autorem básně ve staré francouzštině s názvem Tristan 273, 
která vznikla kolem roku 1170. Podle všeho toto dílo velmi významně ovlivnilo dílo Sira 
Thomase Malory ho. 
Béroul (12. století; francouzský jazyk) 

Béroul je autorem normanské verze legendy o Tristanovi ze 70 let 12. století 
s názvem Tristan 274. 
Marie de France (12. století) 

Marie de France byla francouzskou básnířkou, avšak většinu svého života strávila 
v Anglii. Je autorkou 12 takzvaných „lies", tedy francouzských středověkých epických 
básní, které se zabývají rytířstvím a věcmi s ním spojenými. Několik z nich se zabývá 
artušovskými legendami. Jako příklad uvádím epickou báseň s názvem Lanval 275, jež 
vypráví příběh rytíře ze dvora krále Artuše, který se zamiluje do tajemné víly, jejíž 
totožnost slíbil nikdy neprozradit a kvůli které také odolá svádění královny Guinevery. 
Nicméně mladý rytíř poruší svůj slib ve chvíli, kdy je královnou obviněn, že si jí nevšímá, 
čímž ji zahanbil, a že vlastně po žádné ženě netouží. Po takovém obvinění vybídne Artuš 
Lanvala, aby prozradil jméno své milé. Kvůli porušenému slibu se ona víla objeví, omluví 
urážku královny a odváží s sebou mladíka do Avalonu. 
Chrétien de Troyes (12. století) 

Do tvorby tohoto francouzského básníka se promítají písně trubadurů z jižní 
Francie. Jeho epické básně na téma artušovských legend bývají kritiky považovány 
za jedny z nej lepších ve středověku. 
báseň Erec and Enide 276 (francouzský jazyk; 1170) 

Erec jednoho dne doprovází královnu Guineveru, zatímco ostatní rytíři jsou na lovu 
jelena. Najednou se před královnou objeví cizí zvláštní rytíř jménem Yder s liliputem 
a chovají se velmi hrubě ke sluhovi královny. I vybídne tedy Guinevera Ereca, aby Ydera 
pronásledoval a pomstil urážku královny a jejího sluhy. Erec se vydá na velmi dalekou 
cestu, na jejímž konci přemůže nejen Ydera, ale také potká lásku svého života-Enide, se 
kterou se ihned ožení. Avšak po nějakém čase spokojeného života mladých manželů se 
začnou šířit pomluvy, že Erec již nem tak silný a že zanedbává své rytířské povinnosti. To 
velmi trápí Enide, která kvůli tomu pláče, a dokonce začne pochybovat o Erecově lásce. 
Nezbývá tedy Erecovi nic jiného, než se znovu vydat na cestu za dobrodružstvím. Vezme 
s sebou i krásnou Enide, které nařídí, že musí celou cestu mlčet. Ona ale i přes zákaz 
několikrát varuje manžela před blížícím se nebezpečím, čímž mu vždy zachrání život. 
Mladý pár projde celou řadou dobrodružství, než Erec nakonec dokáže, že je schopen 
poradit si jak s rytířskými, tak manželskými povinnostmi. 
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báseň Cligés 277 (francouzský jazyk; 1176) 
Tato báseň vypráví příběh rytíře Cligése, jenž se zamiluje do manželky svého 

strýce Fénice. Alexander přichází na dvůr krále Artuše a ožení se s Artušovou sestřenicí, 
která mu porodí syna Cligése. Cligés je vychován v Řecku a jednoho dne přijíždí na hrad 
Camelot, aby se stal rytířem. Jeho otec Alexander zdědil řecký trůn, ale vládou pověřil 
svého bratra Alise, a to do té doby, než bude Cligés dospělý. Po návratu se mladičký 
Cligés zamiluje do manželky strýce Alise, Fénice. Nešťastný Cligés neví, co si má počít, 
a proto odchází za Artušem, aby mu poradil. Mezitím ale Alis zemře, a tak už Cligésovi 
a Fénice nestojí nic v cestě a mohou se vzít. Tato báseň bývá často označována za parodii 
Tristana a Isoldy; její zobrazení milenecké lásky není vůbec romantické, ale zobrazuje 
cizoložství jako hřích. 
Yvain, le Chavalier au Lion278 (francouzský jazyk; 70. léta 12. století) 

V této romanci musí Yvain pomstít svého bratrance Cologrenanta, kterého porazil 
tajemný rytířem Esclad u čarovné fontány, jež způsobuje bouře. Po vykonání pomsty se 
zamiluje do vdovy po tomto rytíři a ožení se s ní. Zanedlouho po svatbě Gawain přemluví 
Yvaina, aby se s ním vydal za rytířským dobrodružstvím. Yvain slíbí své mladé ženě, že se 
vrátí přesně zajeden rok, svůj slib ovšem nedodrží, ba co více - úplně na svou manželku 
na nějakou dobu zapomene. Laudine se tedy rozhodne, že ho již v žádném případě nechce. 
Yvain, teď již skoro šílený žalem, chce za každou cenu znovu získat svou manželku zpět. 
Lev, kterého zachrání před zlým a krvelačným drakem, se mu stane nejen výtečným 
přítelem, ale také ochráncem a pomocníkem v nejrůznějších obtížných situacích. Nakonec 
Laudine dovolí Yvainovi i lvu, aby se vrátili do její pevnosti. Jméno Yvain zde 
pravděpodobně odpovídá jménu Owain. 
Lancelot, the Knight of the Cart279 (francouzský jazyk) 

V této epické básni se poprvé vyskytuje milostná aféra mezi Guineverou 
a Lancelotem. Proradný Malegant unesl královnu a pánové Lancelot, Kay a Gawain se ji 
vydali zachránit. Nejtěžší zkoušku ale podstoupí pan Lancelot, který kvůli královně 
neváhal vstoupit ani na potupný pranýř. Pojízdné pranýře budily smrtelnou hrůzu ve všech, 
kdo je jen zahlédli. Nikdo by na ně dobrovolně nikdy nevstoupil, neboť byly určeny těm, 
kteří spáchali nějaký těžký zločin. Zločinci byli pak voženi ulicemi, aby všichni viděli 
jejich hanbu. A nejen to, takoví ztratili svá práva a již nikdy nemohli být vítáni 
na jakémkoliv dvoře. Ale pan Lancelot miloval Guineveru natolik, že nezaváhal ani 
na okamžik a usedl na vůz. V tomto příběhu musí pan Lancelot na své cestě za záchranou 
královny odolávat milostným svodům nejrůznějších krásných dam a panen. Jedna krásná 
dáma snad nakonec pochopí Lancelotovy city, řkouc: „As I understand the case, he has on 
hand a more perilous and grave affair than any ever undertaken by a knight. " 280 Lancelot 
jde dál a dojde až před království Meleaganta, ke ktrému vedou jen dvě cesty: Podvodní 
most a Most meče. Lancelot zvolí druhou možnost, kterou je ten nejhorší most na světě, 
neboť je vystavěn z ostrého meče dlouhého jako dvě kopí. Ten most je ukotven na obou 
stranách v kmeni stromu, jenž hlídají dva leopardi, a tyčí se nad hlubokou černou řekou. 
Ale Lancelot si troufne i na tento úkol, řka: „...but I have faith and confidence in God, that 
He will protect me to the end" 281. Statečný Lancelot přemůže krále Meleaganta a jen na 
přímluvu královny ho nezabije. Té noci vyšplhá Lancelot oknem do pokoje Guinevery 
a následující ráno najde Melegant na královnině prostěradle krvavé stopy. Netuší však, že 
se jedná o Lancelotovu krev z ran, které utrpěl na Mostě meče, a obviní Guineveru 
z nevěry. Únos královny je nejstarším motivem Artušovského cyklu. Z díla tohoto básníka 
čerpal také Sir Thomas Malory. Chrétien údajně napsal tuto romanci na žádost Marie, 
vévodkyně z Champagne. Je možné, že si nevěru Guinevery s Lancelotem zcela vymyslel, 
aleje také možné, že čerpal ze zdrojů, které mu Marie poskytla. 
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Parceval, le Conte du Gr aal282 (francouzský jazyk; přibližně rok 1190) 
Toto dílo autor bohužel nestačil dokončit. Nicméně je to jedno z nej ranějších děl 

hovořící o svatém grálu. Vypráví se zde o dobrodružství mladého rytíře Parcevala, kterého 
matka po smrti jeho otce vychovala stranou od civilizace. Mladík jednoho dne vidí skupinu 
rytířů a touží stát se jedním z nich. A tak i přes matčiny námitky zamíří na dvůr krále 
Artuše, kde mu mladá dívka věští moc a slávu. Přestože si ho pan Kay dobírá, stane se 
Parceval rytířem a vyráží za dobrodružstvím. Když na své cestě potká krásnou princeznu 
Blanchefleur, zamiluje se do ní. Jedenkráte také zavítá na hrad krále rybáře (v některých 
dílech označovaného také jako chromý král nebo zraněný král), tedy posledního muže, jenž 
opatruje svatý grál. Tento muž je zraněný a neschopný pohybu, jediné, co mu zbývá, je 
rybaření. I přijíždějí rytíři z celé země a pokoušejí se ho vyléčit. To se však podaří až 
Parcevalovi a jeho pomocníkům, Galahadovi a Borsovi. Avšak svatý grál není jediná věc, 
kterou Parceval v paláci viděl. Objevily se zde i další vzácné předměty: zkrvavené kopí, 
kterým prorazili bok Ježíše, nebo převzácné svícny, svatý grál obsahuje jednu hostii, jež 
zachrání život nemocného krále, ale zcela ho bohužel nevyléčí. Parceval se vrací na hrad 
krále Artuše, kam také zanedlouho dorazí tajemná dáma a kárá Parcevala za to, že se 
nezeptal svého předchozího hostitele na Svatý grál a na ostatní tajemné předměty, protože 
právě tato otázka by vyléčila zraněného krále úplně. Vydá se tedy Parceval s panem 
Gawainem do toho hradu; tam naleznou dávno ztracenou matku a sestru Gawainovu 
a Parceval se tam setká se svým strýcem, poustevníkem, který ho učí věci duchovní 
a význam svatého grálu. 
Robert de Boron (přelom 12. a 13. století; francouzský jazyk) 

Významnými básněmi tohoto autora jsou: Joseph d'Artimathe, Merlin, Parceval 
a Mort Artu. 283 Z těchto čtyř se však dochovaly jen první dvě. Robert de Boron je prvním 
autorem, který dal mýtu o svatém grálu explicitně křesťanskou dimenzi. Podle něj použil 
Joseph z Arimathee pohár, aby do něj zachytil poslední kapky Ježíšovy krve. Jeho rodina 
poté převezla pohár do Avalonu, kde ho ochraňovali až do příchodu Artuše a Parcevala. 
13. století 
Guillaume le Clere (začátek 13. století) 
Roman de Fergus 284 (francouzský jazyk) 

Jedná se o další artušovskou romanci napsanou ve staré francouzštině ve Skotsku 
začátkem 13. století. Hlavní postavou je zde Fergus, chudý muž, který se stane jedním 
z rytířů krále Artuše. Roman de Fergus by podle všeho nebyl vhodným podkladem 
pro adaptace artušovského cyklu, neboť vyprávění je plné uříznutých hlav a krutých bitev. 
Lancelot-Grail285 (1210-1230; francouzský jazyk) 

Opět anonymní dílo známé také pod názvy The Prose Lancelot, The Vulgate Cycle, 
The Pseudo-Map Cycle. Těchto osm středověkých svazků je považováno za hlavní zdroj 
artušovských legend. Jedná se pravděpodobně o nej důležitější zdroj Maloryho. Dozvídáme 
se zde o svatém grálu, o lásce Lancelota a Guinevery. Dílo je rozděleno na následujících 
pět částí: 

Estoire del Saint Grail 
Vypráví o Josefovi z Arimathee a jeho synovi Josephovi, kteří přenesli grál 

do Británie. 
Estoire de Merlin 

O Merlinovi a Artušovi. 
Lancelot Propre 

Nejdelší část, která tvoří celou polovinu cyklu a vypráví o dobrodružstvích 
Lancelota a ostatních rytířů Kruhového stolu. 
Queste del Saint Graal 

- 91 -



Vypráví o hledání grálu. 
Mort Artu 

Vypráví o smrti krále Artuše rukou Mordreda a o kolapsu království. 
Parlesvaus 286 (anonymní, 1210; napsáno ve staré francouzštině a označováno také jako Li 
Hauz Livres du Graal) 

Toto dílo chce být pokračováním Chrétienova nedokončeného Parceval, le Conte 
du Graal282 . Bývá označováno jako poslední kanonický artušovský příběh. Nalezneme zde 
výrazné odlišnosti od ostatních zpracování této látky. Nej markantnějším rozdílem však 
jsou zajisté náboženské prvky, jejichž počet zde předčí kterékoliv jiné dílo s artušovskou 
tematikou. 

Dílo je velmi rozsáhlé a je rozděleno do tzv. větví. Již každá větev začíná úvodem 
s náboženskou tematikou. Svatý grál je zde popisován jako pohár, který Josephus, syn 
Josepha z Arimathie, převezl do Británie. Právě Joseph je částečně i vypravěčem tohoto 
příběhu (první větve, zníž část uvádím jako příklad) a popisuje Artuše jako velmi 
zbožného muže, který v každé chvíli myslí na Boha a ve všech těžkých bojích spoléhá 
na Jeho pomoc. Artuše zde vypravěč označuje slovy Good King, tedy dobrý král. 

Joseph z Arimathie byl sedm let Pilátovým vojákem, který sundal z kříže tělo 
Ježíše. Pilát mu toto tělo daroval, protože si myslel, že ho s hanbou bude vléci 
Jeruzalémem a zanechá ho na nějakém hrozném místě, ale Joseph ho uložil do svatého 
hrobu a schoval oštěp, kterým Ho probodli, a svatý pohár, do něhož Jeho krev zachycena 
byla. Artuš byl zprvu nej lepším bojovníkem, ale postupem času se stal unaveným 
a zemdleným, a tak od něj rytíři postupně odcházeli. Z celých 336 jich podle vyprávění 
zbylo jen 25. Guinevera byla z této situace velmi zarmoucena. Prosila Artuše, aby změnil 
celou situaci, aby se vydal do kaple sv. Augustina, která se nachází v Bílém lese. Tak vydal 
se Artuš na cestu a došel až ke kapli, odkud byl slyšet zpěv andělů. Šel se tedy podívat 
dovnitř, ale našel jen poustevníka na pokraji smrti. Nejprve si usmyslel zůstat s ním v této 
poslední chvilce, ale tajemný hlas ho varoval, že se bude konat v kapli poslední soud, 
a nesmí tam tedy být nikdo přítomen. Artuš odejde a znovu z kaple slyší hlasy, tentokrát 
jsou to hlasy andělů i ďáblů, kteří se dohadují o poustevníkovu duši. Když utichly hlasy 
andělů, zdálo se, že duše poustevníka připadla peklu, z čehož byl Artuš velmi smutný. Ale 
najednou se z kaple ozvaly znovu hlasy, hlas Panny Marie a hlas ďáblů: "Begone from 
hence, for no right have ye over the soul of this good man, whatsoever he may have done 
aforetime, for in my Son's service and mine own is he taken, and his penance hath he done 
in this hermitage of the sins that he hath done...True, Lady, say the devils, But longer had 
he served us than he hath served you and your Son. For forty years or more hath he been 
a murderer and robber in this forest, whereas his hermitage but five years hath he been. 
And now you Wish to thieve him from us...and the sweet Mother of our Lord God taketh the 
soul of the hermit, that was departed of his body, and so commendeth it to the angels 
and archangels that they make present thereof to Her dear Son in Paradise. And the angels 
take it and begin to sing for joy Te Deum Laudamus. And the Holy Lady leadeth them 
and goeth her way along with them. " Na jedné straně je dílo plné náboženských prvků 
a náboženských odkazů, na straně druhé je zde opět mnoho odťatých hlav a mnoho rytířů 
rozsekaných na kousky, a to často i samotným Artušem. 
Luce de Gat (30. léta 13. století) Helie de Boron (1240) 
Prose Traistan 288 

Jedná se o adaptaci Tristana a Isoldy. Je to poměrně dlouhá romance a jako první je 
pevně spjatá s artušovskými legendami. 

- 92 -



Layamon (počátek 13. století) 
Layamon byl anglickým básníkem, knězem a je také autorem parafráze díla Roman 

de Brut 2 4 autora Waceho s novým názvem Brut. 290 Jedná se o dlouhou báseň psanou 
aliterativním veršem v anglickém jazyce. 
14. století 

9Q1 
Alliterative Morte Arthure 

Toto anonymní dílo se skládá z 4346 veršů a je to adaptace Geoffieye 
z Monmouthu a Waceho, je jen o něco realističtější. 
The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle292 

Toto anonymní dílo začíná výzvou mystického rytíře Gromera Somera Joura králi 
Artušovi, aby zjistil, po čem ženy touží nejvíce. Rytíř Gawain se nabídne, že tuto hádanku 
pro svého pána vyřeší. Gromerova sestra a čarodějnice jménem Ragnelle v jedné osobě 
slíbí Gawainovi pomoc pod podmínkou, že si ji Gawain vezme za manželku. Gawain chce 
zachránit Artuše, a tak souhlasí. Ona mu vysvětlí, že ženy nejvíce chtějí neomezenou moc 
a právo samy se rozhodovat. Artuš tak odpoví Gomerovi a Gawain si vezme Ragnellu 
za manželku. Ta se o svatební noci promění v překrásnou dámu. Svůj původní vzhled tak 
může mít vždy půl dne a dává vybrat Gawainovi, zda ji chce mít krásnou v noci, když jsou 
spolu, nebo přes den, když jsou s ostatními. On jí dovolí, aby si sama vybrala a toto 
dovolení zruší i zbytek kletby a Ragnella bude krásná už pořád. 
Sir Gawain and the Green Knight293 

I v tomto případě se jedná o dílo anonymní, jehož autor bývá označován jako Pearl 
Poet. Dílo bylo napsáno aliterativním veršem v anglickém jazyce a skládá se ze čtyř částí: 
1) The Challenge: Zde se dozvídáme o slavnostních hodech, které se konají na hradě krále 
Artuše během Vánoc. Najednou vjede do sálu obrovský Zelený rytíř a vyzve rytíře, aby si 
jeden z nich troufl vzíti sekyru a tit ho do krku, on že úder potom přesně zajeden rok vrátí. 
I odváží se tedy pan Gawain a usekne Zelenému rytíři hlavu. Ten však překvapivě 
nezemře, sebere svou uťatou hlavu, odjíždí a ještě připomene Gawainovi, že se za jeden 
rok setkají v Zelené kapli. 2) Sir Gawain's journey: Zajeden rok si pan Gawain obleče své 
nej lepší brnění, nasedne na koně Gringoleta a vydá se hledat Zelenou kapli. Jede dlouho, 
až o Štědrém dnu dorazí na hrad, kde je velmi vřele uvítán majitelem i jeho paní. Svěří se 
jim, že se má utkat se Zeleným rytířem a oni mu sdělí, že Zelená kaple je již nedaleko, 
a tak se nechá Gawain přesvědčit a zůstane na několik dní. 3) The Lord's Bargain: 
Druhého dne se hradní pán vydá se svou družinou na lov, ale ještě před tím uzavře 
s Gawainem podivnou dohodu: Pan Gawain smí na hradě sníst a vypít vše, čeho si jen 
hrdlo žádá, hradní pán mu navíc věnuje vše, co během dne uloví výměnou za vše, co pan 
Gawain 
za tento jediný den na hradě získá. Zdá se podivná tato smlouva Gawainovi, ale souhlasí. 
Po odjezdu hradního pána se pana Gawaina snaží paní svést. Tvrdí, že zná reputaci 
Artušových. Gawain však slíbil, že až do souboje se Zeleným rytířem zůstane čistý, odolá 
tedy všem svodům až na jeden jediný polibek, který večer bez jakéhokoliv vysvětlování 
předá hradnímu pánovi. To se opakuje ještě další dva dny, kdy Gawain postupně získá dva 
a poté tři polibky od dámy. Třetí den navíc ještě Gawain od paní získá hedvábný opasek, 
jenž ho má údajně ochránit ode všeho zlého. Paní ho ale nabádá, že o opasku nesmí pánovi 
říci, a Gawain tak skutečně neučiní. 4) The meeting with the Green Knight: Pan Gawain 
odjede do Zelené kaple, maje opasek pod brněním. Utká se se Zeleným rytířem, který 
třikráte máchne sekyrou, ale až potřetí pana Gawaina lehce zraní. Poté Zelený rytíř 
vysvětlí, že je „druhé já" onoho hradního pána, rytíře Bertilaka de Hautdeserta, že tři údery 
sekyrou byly za tři návštěvy hradní paní v jeho ložnici a že třetí úder ho zranil, protože 
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vzal od paní onen zelený pás. Zelený rytíř ale Gawainovi odpustí, dovolí mu dokonce, aby 
si pás ponechal jako připomínku chyby 
a slabosti. Gawain lamentuje nad svou chybou a připomíná čtyři biblické muže, kteří se 
také nechali ženou ošálit. Hradní pán dále vysvětlí, že je jen sluhou Morgany, jež chtěla 
vyzkoušet rytíře krále Artuše. Pan Gawain se nakonec vrátí do sídla Artušova, kde všem 
vypráví svůj příběh. 
15.století 
Sir Thomas Malory (? - 71471) 

Sir Thomas Malory je autorem rozsáhlého díla s názvem Le Mort d'Arthur 294 

(1470). Své dílo Malory rozdělil na následujících 21 knih, z nichž každá se skládá 
z několika kapitol a má svůj vlastní prolog, který je vlastně jakýmsi stručným shrnutím 
obsahu dané kapitoly. 
Kniha první vypráví o Utherovi Pendragonovi, krásné Igraině, o Artušově narození, 
o Merlinovi, o kouzelném meči Excaliburu a o prvních bitvách Artušových. 
Kniha druhá je věnována příběhu Balina Divokého. 
Kniha třetí popisuje svatbu krále Artuše a Guinevery, získání Kruhového stolu a příběhy 
pana Gawaina, pana Tora, pana Gaherise a pana Pellinora. 
Kniha čtvrtá zachycuje Merlinův konec a také různá dobrodružství krále Artuše a pánů 
Pellinora, Gawaina, Uriense, Accolna, Iwaina, Marhause, Pellea a také Morgany a krásné 
Ettrady. 
Kniha pátá popisuje podivný sen krále Artuše a jeho následný boj s obrem a s Římany. 
Kniha šestá je věnována příběhům rytíře Lancelota, Bagdemaga, Gaherise a Tarquina. 
Kniha sedmá vypráví o panu Garethovi z Orkney, kterého volali Krásnoruček, o Červeném 
rytíři a o panu Persantovi. 
Kniha osmá je celá věnována smutnému příběhu Tristrama a Isoldy. 
Kniha devátá popisuje příběhy pana Brunora, který zachrání královnu Guineveru 
před lvem, pomstí smrt svého otce a ožení se s pannou jménem Maledisant. 
Kniha desátá líčí podivuhodné příběhy pana Tristrama, Lamoraka, Palomida, Dinadana, 
Amanta, Lancelota, Parcivala, Agravaina, Mordreda, Eliase, Alisandera, Malgrina, 
Bleoberia, Ectora a krále Marka. 
Kniha jedenáctá je věnována vztahu pana Lancelota s pannou Elainou, bojům 
Lancelotovým, jeho šílenství a žárlivosti a žalu královny Guinevery. 
Kniha dvanáctá opět líčí příběhy pana Lancelota, jeho život a turnaje na Radostném 
ostrově. 
Kniha třináctá popisuje výpravu za svatým grálem a obsazení Záhubného stolce panem 
Galahadem. 
Kniha čtrnáctá je věnována panu Parcivalovi a jeho příhodám na cestě za svatým grálem. 
Kniha patnáctá se opět vrací к příhodám pana Lancelota, popisuje jeho setkání 
s poustevníkem, který mu svěří, že Lancelot je jeho syn. 
Kniha šestnáctá je velmi nábožensky založená, neboť vypráví o setkání pana Gawaina 
s poustevníkem, o poustevníkových radách, o zpovědích a pokání, o ďáblu v ženské 
podobě. 
Kniha sedmnáctá se opět věnuje panu Lancelotovi, Galahadovi a svatému grálu. 
Kniha osmnáctá zobrazuje milostný příběh pana Lancelota a královny Guenevery. 
Kniha devatenáctá líčí únos královny Guenevery. 
Kniha dvacátá je vyobrazením války krále Artuše s Lancelotem a postihuje také konec 
Kruhového stolu. 
Kniha dvacátá první uzavírá dílo Artušovou poslední bitvou a jeho smrtí. 
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16. století 
Thomas Hughes 

The Misfortunes of Arthur 295 je divadelní hra založená na díle Geoffreve 
z Monmouthu, napsaná v roce 1588. J 

Edmund Spenser (1552?-1599) 
Tento anglický básník je autorem rytířské alegorie v šesti knihách s názvem The 

Faire Queene , jejíž hlavní postavou je Gloriana, královna Pohádkové země pro níž se 
dvanact rytířů krále Artuše, reprezentujících dvanáct rytířských ctností vrhá do těch 
nejúžasnějších dobrodružství. Artuš je zde popisován jako muž bláznivě zamilovaný 
do Gloriany, který ji stíhá na každém jejím kroku vždy, když zrovna nepomáhá svým 
rytířům z nejrůznějších nesnází. 

17. století 
William Rowley (1585 - 1624) 
The Birth of Merlin, or, The Childe Hath Found His Father 297 (1662) 
Richard Blackmore (1654 - 1729) 
Prince Arthur: An Heroick Poem in Ten Boob 298 (1695) 
King Arthur: An Heroick Poem in Twelve Books (1697) 

Obě díla tohoto autora jsou založena na díle Geoffreye z Monmouthu a jsou 
myšlena jako oslava Williama III. 
18. století 
Thomas Warton (1728-1790) 
The Grave of King Arthur 300 - báseň z roku 1777 
On King Arthur's Round-table at Winchester 301 - báseň z roku 1 111 
W.H. Ireland (17. století) 
Vor tiger n, An Historical Tragedy 302 - dílo z roku 1799 
19. století 
Alfred Lord Tennyson (1809 - 1892) Velká Británie 

Alfred Lord Tennyson je autorem velmi působivé romantické básně s názvem The 
Lady of Shalott 303 z roku 1832. Krásná Lady žije ve věži na ostrově Shalott nedaleko 
Camelotu: "By the island in the river 

Flowing down to Camelot. 
Four grey walls, and four grey towers, 
Overlook a space of flowers, 
And the silent isle imbowers 
The Lady of Shalott. " 304 

(L.A. Tennyson; 1832) 
Krásná dáma je však stižena hrůznou kletbou, která praví, že když se podívá na Camelot, 
přinese jí to zkázu. Lady tedy sleduje dění vně věže jen jako odraz ve svém zrcadle a vše 
co tam spatří, vyšívá do obrazů: 

"There she weaves by night and day 
A magic web with colours gay. 
She has heard a whisper say, 
A curse is on her if she stay 
To look down to Camelot. 
She knows not what the curse may be, 
And so she weave t h steadily, 
And little other care hath she, 
The Lady of Shalott. 
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And moving through a mirror clear 
That hangs before her all the year, 
Shadows of the world appear. " 305 

Ale jednou, když v zrcadle spatří obraz rytíře Lancelota, uvědomí si Lady Shalott jak 
nepěkný život vede, a z okna se podívá, a tak se kletba naplní: 

„ She left the web, she left the loom, 
She made three paces through the room, 
She saw the water-lily bloom, 
She saw the helmet and the plume, 
She look'd down to Camelot. 
Out flew the web andfloated wide; 
The mirror crack'dfrom side to side; 
'The curse is come upon me, ' cried 
The Lady of Shalott. " 306 

Lady Shalott opustí věž, najde na břehu řeky člun, na něj vyryje své jméno a vypraví se 
po řece na hrad Camelot. Ale jedině vrby u řeky slyšely zpívat poslední píseň její neb 
na hrad Camelot už doplula mrtvá, zmrzlá. Tam ji s ostatními rytíři spatří i pan Lancelot: 

„All the Knights at Camelot; 
But Lancelot mused a little space 
He said, 'She has a lovely face; 
God in his mercy lend her grace, 
The Lady of Shalott.'"307 

Dalším dílem tohoto básníka, které je založené na artušovském cyklu, a to hlavně 
na základě díla Maloryho a na díle Mabinogion 308, je sbírka básní z roku 1885 iež nese 
název The Idylls of the King. 309 

Mark Twain (1835 - 1910) USA 
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court 310 (1889) 

Jedná se o román, ve kterém je hlavní postava, Hank Morgan, Američan 
z Connecticatu, záhadným způsobem přenesen zpět v čase, a to do středověké Anglie 
a přímo na dvůr krále Artuše. 
20. století3,1 

Howard Pyle (1853- 1911) USA 
The Story of King Arthur and His Knights (\903) 
The Story of the Champions of the Round Table (\905) 
The Story of Sir Launcelot and His Companions (\901) 
The Story of the Grail and the Passing of King Arthur (1910) 
Terence Hanbury White (1906-1964) Velká Británie 
The Once and Future King - soubor knih z let 1938 - 1977 
John Ernest Steinbeck (1902 - 1968) USA 
The Acts of King Arthur and His Noble Knights - převyprávění díla Sira Thomase 
Maloryho z roku 1976 
Marion Eleanor Zimmer Bradley (1930 - 199) USA 
The Mists of Avalon - román z roku 1979, který převypravuje Artušovský cyklus z pohledu 
Morgany a Guenevery 
Joan Wolf (1951) USA 
The road to Avalon 1988 
Nancy McKenzie (1948) USA 
Queen of Camelot (2002) 
Prince of Dreams (2003) 
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The Grail Prince (2002) 
Dina L. Paxson (1943) USA 
Hallowed Isle (2000) 
Ancestors of Avalon (2004) 
Ravens of Avalon (2007) 
Rosemary Sutcliff (1920 - 1992) Velká Británie 
Sword at Sunset ( 1963) 
The Sword and the Circle (1979) 
The Light Beyond the Forest (1979) 
The Road to Camlann (1981) 
Ian Mc Dowell (1966) USA 
Mordred's Course (1998) 
Merlin's Gift (1997) 
Nancy Springer (1948) USA 
I am Mordred (2.002) 
I am Morgan Le Fay (2002) 
Rosalind Miles (1943) Velká Británie 
Guenevere, Queen of the Summer Country (2002) 
The Knight of the Sacred Lake (2001) 
The Child of the Holy Grail (2002) 
The Queen of the Western Isle (2000) 
The Maid of the White Hands (2005) 
The Lacly of the Sea (2005) 
Peter David (1956) USA 
Knight Life (1987) 
One Knight Only (2003) 
Fall of Knight (2006) 
Mary Stewart (1916) Velká Británie 
The Crystal Cave (1970) 
The Hollow Hills (1973) 
The Last Enchantment (1979) 
The Wicked Day (1983) 
Alfred Angelo Attanasio (1951) USA 
The Dragon and the Unicorn (1994) 
The Eagle and the Sword ( 1997) 
The Wolf and the Crown (1998) 
The Serpent and the Grail (1999) 
Bernard Cornwell (1944) Velká Británie 
The Winter King ( 1995) 
Enemy of God (1996) 
Excalibur: A Novel of Arthur (1997) 
Elizabeth E. Wein (1947) USA 
The Winter Prince (1993) 
Jane Yolen (1939) USA 
Sword of the Rightful King (2003) 
The Young Merlin Trilogy (2004) 
Gerald Morris (1963) USA 
The Squire's Tale (1998) 
The Squire, His Knight, and His Lady (1999) 
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The Savage Damsel and the Dwarf (2000) 
Parsifal's Page (2001) 
The Ballad of Sir Dinadan (2003) 
The Princess, the Crone, and the Dung-Cart Knight (2004) 
The Lioness and her Knight (2005) 
Warren Burton Murphy (1933) + Molly Cochran (1943) USA 
The Forever King (1991) 
The Broken Sword (1997) 
The Third Magic (2003) 
Stephen Lawhead (1950) USA 
Taliesin (1987) 
Merlin (1988) 
Arthur (1989) 
The Pendragon Cycle: Taliesin; Merlin; Arthur (1989) 
Pendragon (1994) 
Grail (1997) 
Avalon: The Return of King Arthur (1998) 
Roger Gilbert Lancelyn Green (1918 - 1987) Velká Británie 
King Arthur and His Knights of the Round Table (1995) 
Parke Godwin (1929) USA 
Firelord (1980) 
Beloved Exile (1984) 
The Last Rainbow (1985) 
Jack Why te (1940) Velká Británie 
The Skystone (1992) 
The Singing Sword (1993) 
The Eagles'Brood (\994) 
The Saxon Shore (1995) 
The Fort at River's Bend (1997) 
The Sorcerer: Metamorphosis (1997) 
Uther (2000) 
The Lance Thrower (2004) 
Janice Elliot (1931 - 1995) USA 
The King Awakes (1987) 
The Empty Throne (1988) 
Clive Staples Lewis (1898 - 1963) Irsko 
That Hideous Strength (1945) 
21.století312 

Meggin Patricia Cabot (1967) USA 
Avalon High (2005) 
The Merlin Prophecy (2007) 
Debra A. Kemp (1957) USA 
The House of Pendragon I: The Firebrand (2003) 
The House of Pendragon II: The Recruit (2007) 
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6.3.2. Komiksy 
Prince Valiant3 3 (anglický jazyk; autoři: Hal Foster, pokračování John Cullen Murphy) 

Prince Valiant začal vycházet jako pouhý komiksový proužek na pokračování 
v amerických novinách v roce 1937 a vychází s menšími úpravami až do současné doby. 
Hlavním hrdinou tohoto díla je Valiant, skandinávský princ, jenž pochází z norského 
ostrova Thüle. Valiant jednoho dne přichází na hrad Kamelot, kde se spřátelí nejen se 
sirem Gawainem a sirem Tristramem, ale získá si i respekt krále Artuše a kouzelníka 
Merlina, a dokonce se stane rytířem Kruhového stolu. Princ Valiant prochází celou řadou 
zkoušek a dobrodružství - bojuje proti proradným Hunům, pomůže svému otci získat zpět 
vládu na ostrově Thüle, také cestuje až do daleké Ameriky a Afriky. Nemalým 
pomocníkem ve všech dobrodružstvích je mu kouzelný Zpívající meč (Singing Sword). Ale 
ani lásku nepostrádá, protože se jednoho dne zamiluje do krásné dívky Alety. Zpočátku 
obsahoval tento komiks mnoho fantastických prvků, např. různé příšery z bažin 
a čarodějnice, avšak postupem času se stal mnohem realističtějším, a to i v ohledu na 
kouzla Merlina a víly Morgany. Autoři se dokonce snažili o přesné časové zařazení 
jednotlivých historických událostí, např. smrt Attily roku 453. Hal Foster za své dílo v roce 
1957 dostal cenu National Cartoonist Society Reuben Award. Příběhy prince Valianta 
vyšly také několikrát jako celek, 
(ilustrace viz obrazová příloha) 
Arthur, King of Britain 314 (anglický jazyk; autor: Michael Fraley; 1993-1994) 

Autor Michael Fraley se v případě tohoto komiku nechal poměrně hodně inspirovat 
dílem História Regnum Britanniae 315 velšského autora 12. století - Geoffreye 
z Monmouthu. Mladí čtenáři zde mohou provázet krále Artuše od jeho narození až po 
odchod do Avalonu. 
(ilustrace viz obrazová příloha) 
King Arthur: Excalibour Unsheathed 316 (anglický jazyk; autoři: Jeff Limke, Tom 
Yeates; 2006) 

V tomto případě se jedná o poměrně zdařilou adaptaci díla Le Morte d'Arthur 317 

z 15. století autora Sira Thomase Maloryho. Komiks je určen dětem ve věku 9-12 let. 
(ilustrace viz obrazová příloha) 

V anglickém jazyce lze najít obrovské množství komiksů, které se artušovskou 
tematikou zabývají, avšak těch, které bychom mohly nazvat „pěkné", „zdařilé" či „vhodné 
pro děti", je jen poskrovnu. Z onoho nepřeberného množství anglicky psaných komiků 
jsem vybrala předchozí tři, které mě zaujaly jednak svými texty, jež jsou zpravidla 
založené na dílech dávných spisovatelů, jednak ilustracemi. Jen jako odstrašující případ 
uvádím komik s názvem Camelot 3000318 (autoři: W. Baar, B. Balland; 1982-1985). Podle 
mého názoru se jedná o dílo naprosto nevhodné pro mladé čtenáře. Vystupují zde sice 
postavy jako král Artuš, Merlin, rytíři Kruhového stolu, etc., ale děj je jaksi „zvrácený". 
Považme, že Artuš a jeho družina se zde ocitli v roce 3000 a jsou nuceni bojovat proti 
invazi zlotřilých mimozemšťanů vedených Morganou. Nebohý sir Galahad se v tomto díle 
z křesťanského rytíře mění v samuraje, jehož život je zasvěcený Bushidu. Ba co více, pan 
Parsifal prodělal jakousi genetickou úpravu, na základě které se s něho stal obr s jemným 
chováním. Snad nejhůře dopadl sir Tristram, který se znovuzrodil v ženském těle. Ironicky 
řečeno, jediným kladným bodem je zobrazení lásky, která je schopna překonat vše, neboť 
přestože je Tristram v podstatě žena, získá lásku své Izaldy. 

К mému obrovskému překvapení patří k nej oblíbenějším komikům v Británii dílo 
s názvem Treasure of Britain 319 (anglický jazyk; Simon Bisley; 1983-dodnes), které 
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podle autora vychází z keltských mýtů. Pokud by tomu tak skutečně bylo, hlavní „super 
hrdina" by pravděpodobně místo slavného meče Excalibour nepoužíval sekyru s názvem 
Brainbiter (tedy sekyra, která „hryže mozek"). 

Podle všeho bychom tedy mohly anglicky psané komiky rozdělit do dvou skupin. 
Do první budou patřit ty, které jsou poměrně zdařilé, relativně odpovídají historii a jsou 
založené na starých mýtech. Tyto mívají také vcelku vkusné ilustrace. Na druhé straně stojí 
potom ty komiksy, jejichž autoři nevhodně smíchali keltské báje a mýty se sci-fí. Hrdinové 
těchto děl jsou vlastně super hrdinové připomínající Supermany, Spidermany, Batmany 
apod. Tomu samozřejmě odpovídají i ilustrace plné krve, zbraní a násilí. 

Dle mého názoru nej zdařilejšími francouzské komiksy s artušovskou tématikou 
jsou např.: 
Arthur au Royaume de l'Impossible 320 (francouzský jazyk; Yves Duval, Philippe 
Delaby; 1987-1991) 

Tento komiks vycházel v časopise Tintin. Má velmi zdařilé, dobově vypadající 
ilustrace a zdá se, že se autoři snažili i o historickou přesnost, 
(ilustrace viz obrazová) příloha 
Les Heros Cavaliers 32 (francouzský jazyk; autoři: Patric Cothias, Michel Rouge; 1997 -
dodnes) 

Přestože je toto dílo psáno z francouzského pohledu - Mark z Cornwallu je zde 
zobrazen jako urozený hrdina a Artuš jako barbarský válečník - jedná se o velmi zdařilé 
dílo, které je zasazené do poloviny 6. století. 
Arthur Pendragon 322 (francouzský jazyk; autoři: Jean-Luc Istin, Guy Michel; 2001) 
(ilustrace viz obrazová příloha) 
Merlin: La Quete de I'Epée 323 (Jean-Luc Istin, Demare; 2005) 

Pěkný příběh o Merlinovi, který hledá meč Excalibour a připravuje se na příchod 
Artuše. 
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6.3.3. Hudba 
Také v hudbě se mnozí nechali inspirovat keltskými mýty a artušovskými 

legendami. K mým nejoblíbenějším patří britský rokový zpěvák a pianista Rick Wakeman 
(1941), který celé jedno své album věnoval legendě o králi Artušovi. Album nese název 
The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table324 

a vyšlo v roce 1975. Jako příklad uvádím píseň s názvem Arthur: 
Upon a New Year's day 
A host of knights did pray 
That from the anvil one could draw the sword. 
As each knight took his turn 
They found the anvil, held it firm; 
None worthy of a future King and Lord. 
Sir Kay the bravest knight 
Appeared to try his might 
He dreamed of being King, as all the rest 
To Arthur Sir Kay called to search 
And bring for him a sword 
In earnest Arthur set about his quest. 
A churchyard in the wood 
The sword and anvil stood 
And Arthur drew the sword out of the stone 
The anvil now defeated 
His quest for the sword completed 
A sword that was to place him on the throne 
A sword that was to place him on the throne. 
Sir Hector and Sir Kay saw the sword 
And knelt to pray 
Then gently took it from young Arthur's hand 
They marvelled at his quest 
Proclaiming to the rest 
Arthur is the King of all this land 
Arthur the King of all this land.325 

Rick Waleman samozřejmě není jediný, kdo využil této tematiky; mohli bychom 
dále zmínit metalového zpěváka britské skupiny Iron Maiden Bruce Dickinsona 
a americkou metalovou skupinu Kamelot. 
Return of the King (Bruce Dickinson; The Chemical Wedding; 1998) 
A 100 years of toil and pain 
To pull a stone upright again 
Uproot from its mountain home 
Taken to this sacred circle 
Is there a secret in the stone? 
A message in the hills 
Is there a secret in the stones? 
A message long ago 
I know the king will come again 
From the shadow to the sun 
Burning hillsides from the beltane fires 
I know the king will come again 
When all that glitters turn to rust 
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Uther Pendragon standing fast beside you 
The sun the moon we worshipped here 
A calendar of fear 
Gazing across the channel sea 
To see the beacons burning brightly 
Is that a shadow on the hill? 
Or a phantom in the mere 
What is the meaning of these stones? 
Why do they stand alone? 326 
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6.3.4. Animované filmy 
Arthur! and the Square Knights of the Round Table 327 (autoři: Alex Buzo, Rod Hull, 
Lyle Martin, M.Robinson, John Palmer; 1966-1968) 

Jedná se o bláznivou, animovanou adaptaci artušovské legendy, jejímiž hlavními 
postavami jsou král Artuš, Guinevera, Lancelot, Merlin, Černý rytíř a Morgana. Ve většině 
epizodách dochází ke krutému boji dobra proti zlu. Postavy představující dobro jsou od 
postav představující zlo striktně odlišeny, např. Morgana či Černý rytíř mají směšný 
přízvuk, apod. 
(ilustrace viz obrazová příloha) 
The Legend of Prince Valiant 328 (Hal Foster; 1991-1994) 

Tento americký animovaný televizní seriál začíná pádem bájného království 
jménem Thüle, jehož dědicem je princ Valiant. Valiant, jeho rodiče a hrstka dalších, kteří 
přežili útok krutého souseda, vládce Cyninema, jsou vyhnáni ze země a nuceni odplout na 
nehostinné místo plné močálů. Mladý princ je zlomen žalem a ztrácí smysl života. Až 
jedné noci se mu zdá o království zvaném Kamelot, o králi Artušovi, o Merlinovi 
a o rytířích Kruhového stolu. Valiant je okouzlen tzv. Novým řádem těchto rytířů, podle 
kterého by pravda, spravedlnost, čest a přátelství měly být základem všech mezilidských 
vztahů. A tak, i proti vůli svého otce, odchází Valiant hledat hrad Kamelot a jeho rytíře, 
mezi které by rád jednoho dne patřil. Na své cestě potká dva tuláky, kteří se к němu 
připojí. Prvním z nich je Arn - nevzdělaný, prostý, ale velmi šikovný a dobrosrdečný 
venkovský člověk, jenž osiřel po nájezdu Vikingů a pro kterého se Valiant a Rowanne 
stanou jeho novou rodinou. Druhým tulákem je žena či spíše dívka, dcera kováře jménem 
Rowanne, jež velmi touží stát se první rytířkou Kruhového stolu. Rowanne je bojechtivé, 
odhodlané, paličaté a temperamentní děvče, které bezvadně zachází s lukem a šípy. Tito tři 
se velmi rychle stanou nejlepšími přáteli a společně najdou hrad Kamelot. Ale ještě před 
tím, než se z nich stanou skuteční rytíři, musí podstoupit celou řadu zkoušek a úkolů. 
Zajímavé je zde zobrazení královny Guinevery jako klidné, tiché a elegantní dámy, jež 
hluboce miluje svého Artuše. A je to právě ona, kdo si zachovává klidnou hlavu za každé 
situace a radí manželovi. 
Narozdíl od předchozího kresleného seriálu se zdá tento být mnohem vážnější. 
Samozřejmě že tento seriál příliš původním keltským mýtům a legendám neodpovídá, ale 
ve prospěch jejích tvůrců hovoří to, že kladli důraz na přátelství, čest, pravdu 
a spravedlnost a také skutečnost, že dali stejnou šanci dívce jako chlapcům, 
(ilustrace viz obrazová příloha) 
King Arthur and the Knights of Justice (autor: Jean Chalopin; 1992) 

V případě tohoto kresleného seriálu se autor zhlédl nejen v keltských mýtech, ale 
také v americkém fotbalu. V tomto příběhu je král Artuš se svými rytíři uvězněn vílou 
Morganou ve skleněné jeskyni. Kouzelník Merlin je ale nedokáže sám zachránit, a tak 
cestuje v čase a hledá pomoc. Nejvhodnějším kandidátem se nakonec zdá být Arthur King, 
obránce amerického fotbalového týmu. Merlin ho tedy i s celým týmem přenese na hrad 
Kamelot a uloží jim nelehký úkol - přemoci vílu Morganu a vysvobodit pravého Artuše a 
jeho družinu. 

Nej lepším z těchto tří děl se zdá být série The Prince Valiant, a to pro hodnoty, 
které zobrazuje. Zbývající dva seriály jsou podle mého názoru spíše komerčními, 
bláznivými komediemi. 

- 103 -



6.3.5. Vladimír Hulpach 
Vladimír Hulpach se narodil 21. dubna 1935 v Praze. Proslavil se jako autor 

mnoha knih, především adaptací eposů, pověstí a pohádek pro mládež. Maturoval v roce 
1954 na pedagogickém gymnáziu, následně krátce učil na základní škole v Horní Blatné, 
odkud odešel studovat filozofickou fakultu v Praze - obor čeština, ruština a 
srbochorvatština. Po promoci v roce 1959 pracoval jako redaktor cizojazyčných 
nakladatelství Artia, následně pracoval jako vedoucí odborný referent pro dětskou 
literaturu na ministerstvu školství. Od roku 1977 se stal zástupcem šéfredaktora 
nakladatelství Artia v Praze. V roce 1989 zvolil svobodné povolání, byl ředitelem a 
spolumajitelem nakladatelství Fénix. Je iniciátorem soutěže Zlatá stuha. PhDr. Vladimír 
Hupach začal publikovat v roce 1958 ve Světě v obrazech, tehdy se ještě jednalo o překlad. 
První původní práci pak otiskl v roce 1961 v časopise Pionýr, dále přispíval do Zlatého 
máje a časopisu ABC. Jak již bylo řečeno, Vladimír Hulpach píše knihy především pro 
mladé čtenáře. Ve svých dílech se zabývá dávnou minulostí, kde převypravuje báje, 
pověsti, hrdinské eposy nebo pohádky nejrůznějších národů celého světa. Hrdinské eposy, 
junácké písně a keltské mýty jsou například zpracovány v knihách Keltské mýty a báje, 
Ossianův návrat, Meč a píseň a Kralevic Marko. Pohádky a příběhy z Ameriky jsou 
zastoupeny v knihách Návrat opeřeného hada, Kouzelné šípy, Indiánské příběhy, Indiánské 
pohádky. Autor se však zabývá i domácími bájemi a pověstmi, ty zpracovává především v 
cyklu Báje a pověsti z Čech a Moravy, kdy například vyšly díly Ústecko, Střední Čechy, 
Karlovarsko nebo Liberecko. Kromě toho vyšlo Pohádkové vandrování po Čechách nebo 
Pohádkové vandrování Moravou. V poslední době vydal Vladimír Hulpach knihu Století 
Zdeňka Buriana, která vyšla ke stému výročí narození tohoto světoznámého českého 
výtvarníka, nebo dílo Bratři Grimmové - nejkrásnější pohádky. Michal Ezechel kronikář 
Prahy 10.330 

Právě za knihu Meč a píseň dostal Vladimír Hulpach spolu se spoluautory Emanuelem 
Fryntou a Václavem Cibulou ocenění Nejkrásnější kniha roku 1972. 

Bibliografie 331 

Co vyprávěl kalumet. Pohádky severoamerických Indiánů, 1966 
Chlapec a slunce. Indiánská pohádka, 1966 
Zvířátka a loupežníci. Pohádka pro nej menší čtenáře, 1969 
O Popelce. Pohádka pro nej menší čtenáře, 1969 
O chytré venkovance. Pohádka pro nej menší čtenáře, 1969 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Pohádka pro nej menší čtenáře, 1969 
O rybáři a jeho ženě. Pohádka pro malé čtenáře, 1970 
Meč a píseň. Hrdinské báje staré Evropy (spolu s Emanuelem Fryntou a Václavem 
Cibulou), 1970 
Šeherezádiny noci, 1972 
Kouzelné šípy. Indiánské pohádky, 1972 
Návrat Opeřeného hada. Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky, 1974 
Kralevic Marko. Antologie příběhů podle junáckych písní jižních Slovanů, 1975 
O toulavém Ryzáčkovi a jiné pohádky o koních, 1978 
Zlatá kvočna. Báje, pověsti a kronikářské příběhy Českého středohoří, 1979 
Historické lodě, 1979 
Příběhy Kruhového stolu, 1980 
Kouzelné dudy. Pohádky, báje a kronikářské příběhy ze Žatecka a Lounská, 1985 
Ossianův návrat, 1985 
Indiánské příběhy, 1987 

- 104 -



Pravěká příroda, 1991 
Pravěký člověk, 1991 
Objevení Ameriky, 1992 
Pohádkové vandrování po Čechách, 1992 
O těch Martinových dudách, 1992 
Rytíři krále Artuše, Fénix 1992 
Od sněženek к sněhulákům. Kouzelný kalendář, 1994 
Za pohádkou kolem světa, 1995 
Hrdinové starých evropských bájí (spolu s Emanuelem Fryntou a Václavem Cibulou), 1995 
Rytířské legendy, 1997 
Příběhy ze Shakespeara II, 1997 
Indiánskou stezkou, 1997 
Pohádkové vandrování Moravou, 1998 
Sindibád námořník. Z pohádek Tisíce a jedné noci, 1999 
Příběhy z her, 2000 
Keltské mýty a báje, 2000 
Báje a pověsti z Čech a Moravy. Karlovarsko, 2002 
Báje a pověsti z Čech a Moravy. Střední Čechy, 2002 
Báje a pověsti z Čech a Moravy. Ústecko, 2002 
Báje a pověsti z Čech a Moravy. Královéhradecko, 2003 
Báje a pověsti z Čech a Moravy. Liberecko, 2003 
Indiánské pohádky, 2003 
Století Zdeňka Buriana, 2004 

105 
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Anotační list 

Základní údaje: Kateřina Chadová 
Adaptace artušovského cyklu v české literatuře pro děti a mládež 
Arthurian legends in Czech literary works for young readers 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
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Artušovský cyklus a jeho pojetí v českých literárních adaptacích pro děti a mládež. 
Komparace jednotlivých českých děl s tematikou života legendárního krále Artuše 
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