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Úvod 

Cesta je jedním z hlavních motivů románů a lais z 12. století. Na první pohled se 

může zdát, že cestování se dostalo do popředí zájmu až v naší době. Opak je pravdou. 

Jacques le Goff přesvědčivě vyvrací představu, že středověký člověk se cítil být pevně 

svázán se zemí, kde se narodil-~a že cesty středověké Evropy zely prázdnotou. Středověký 
,~ 

člověk se cítil být poutníkem a svůj život vnímal jako cestu, ať už se vydal na stezky, které 

pojily město s městem, nebo bádal nad smyslem života v bezpečí domova. 1 Vždy vnímal 

svou činnost jako pohyb na cestě života. 

Po pádu Římské říše v roce 475 prošla celá Evropa bouřlivým stěhováním národů, 

které v 8. století znovu oživily výboje Arabů, v 10. století vpády Vikingů a ve století 12. 

příchod Turků. A v kolektivní paměti delší dobu usedlých germánských Franků ve Francii, 

Visigótů ve Španělsku nebo Langobardů v Itálii a různých germánských kmenů Tv 
Německu jistě zůstaly vzpomínky na dlouhé putování Evropou, než našli svou zemi 

zaslíbenou. 

Proto v románové tvorbě 12. století, což je doba, jíž se budeme zabývat, je motiv 

cesty hlavní dějovou linií a pojí v sobě dva aspekty, fyzické hrdinovo putování a zároveň 

jeho morální dozrávání. Cesta je tak kromě plnění hrdinských skutků také hledání sebe 
1 :'~c~_ \ 1 .~\. 

sama. I proto se setkáváme s rytíři jako je Lancelot, Yvain, Perceval,Gawain, Lanval, 

Guingamor a dalšími, jak sami putují neznámými kraji a sami zdolávají těžké zkoušky, 

jimž zatím každý, kdo se o ně pokusil, podlehl. Ale takové osamělé putování je výjimkou, 

o níž píší básníci. Skutečné rytířské putování se bez druhů neobešlo, jak říká G. Duby: 

Společnost, kterou se zabývám, můžeme považovat za s~lukovitou: jednotlivci byli nuceni se 

spolčovat, spojovat se do skupin a jen bok po boku, obklopen přáteli, se každý probíjel životem. 

Samotářské putování neexistovalo jinde než v románech. A to jen v krátkých úsecích. Samota v 

románech není vnímána jako osvobození, ale naopak jako bolestná krize, jako vysilující pokání. 

Dvůr očekává návrat Lancelo~51 rytíři z hrdinských vyprávění během zkoušky sní, jako Erec, že se 

vrátí zpět do hnízda nebo, pokud nemají svůj domov, že se připojí k nějaké domácnosti, do klidu a 

bezpečí. V podstatě se válečníci báli zůstat sami: samota a izolace je pokrývaly hanbou. Kdo 

projížděl sám bez společnosti druhů působil uboze a zranitelně nebo jako vyhnanec ... 2 

1 J. Le Goff: Středověký člověk ajeho svět, Vyšehrad, Praha, 1999. str. 14 
2 G. Duby: Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Fayard, Paris, 1984. str. 93 
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Ne osamělými rytíři, ale společnostmi rytířů se hemžily středověké cesty. Cestování 

bylo pro mnohé životní nutností. Nejstarší ze šlechtických synů opouštěl rodný dům ještě 

jako chlapec, aby u bohatších příbuzných, zpravidla u bratra matky, získal rytířské ostruhy 

a po několika letech strávených popojížděním z jednoho turnaje na druhý se vracel zpátky, 

aby se ujal majetku po otci. Mladší syny čekal ale osud neustálého potulování, účastí na 

turnajích, kde doufali zajmout bohatšího rytíře, než jsou sami, a tak získat vysoké výkupné 

nebo zaujmout bohatou dědičku bez mužských příbuzných a usadit se najejím panství. 

Nejstarší syny ženil jejich otec. Zpravidla od něj dostali vlastní dům, kde se ženou a 

potomky čekali, až přejmou vládu nad celým rodovým majetkem. Mladší synové si hledali 

sami ochránce, velmože, který vlastnil dům a manželku a mohl využít služeb mladých 

rytířů. A9kertr ve středověku označení mladý zahrnuje "každého rytíře, který nevlastní 

legitimní manželku," 1 a nemá vlastní dům. 

Především o těchto rytířích se dovídáme ze starofrancouzských lais a románů. 

Právě proto, že je řád feudální společnosti postavil do pozice celoživotní závislosti, že 

cesta těch šťastnějších za získáním vlastního majetku je tak složitá, jsou výbornými adepty 

na setkání s představitelkami tajemného kouzelného světa. Víla, která se stane rytířovou 

milenkou, mu nahradí vše, oč ho život připravil. Dá mu nekonečné bohatství a nakonec ho 

odvádí do své říše, takže rytíř, který neměl nic než své zbraně a válečného koně, se stane 

pánem říše víl a stane se nesmrtelným. Toto schéma pohádkových motivů naznačuje 

příběh o Popelce, nejodstrkovanější se dočká královské odměny za příkoří, která musela 

vytrpět. 

Struktura lais a románů není úplně stejná. Oba útvary čerpají ze starší tradice, z děl 

jednak antických autorů, to platí hlavně pro romány, ale hlavně z tzv. bretonské látky, což 

jsou střípky staré keltské mytologie, kterou s sebou do Bretaně přivezli původní keltští 

obyvatelé britských ostrovů prchající před germánskou expanzí v 5. a 6. století. 

Lais využívají motiv cesty, jen aby se hrdina vzdálil společnosti lidí a v samotě lesa 

se mohl setkat s vílou. Další část cesty zaujímá rytířův definitivní odchod ze světa lidí do 
r, / --, 

říše víly. Příběh zachycuje ukřivděného hrdinu, ~anva('llebo Graelent,~který dojde 

zasloužené odměny, nebo jednoduše vynikajícího rytíře Desiré, kterého víla odmění právě 

pro jeho rytířské kvality. V Lai de Desiré se také autor zmíní, že víla je dobrou křesťankou. 

Tím se dostává do pozadí původně pohanský charakter víly, která se potom může stát 

1 G. Duby: Mále Moyen Áge. De l'amour et autres essais, Flammarion, Paris, 1990. p. 75 
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vhodnou odměnou křesťanského rytíře. Desiré je také hrdina, který nepotřebuje odměnu 

mimo svět lidí, protože jeho druhové ho dostatečně ctí a milují. 

Starofrancouzské romány předvádějí složitější stavbu a také v nich nalezneme víc 

manipulace s vypůjčenými motivy, takže je často těžké určit, odkud která látka pochází. 
·iC / 

Cesta je hlavní náplní románů champagnského autora Chrétiena de Troyes. Jeho hrdinové 

na cestách hledají odpověď nebo nápravu vlastních chyb. To platí především pro román 

Erek a Enide a pro Yvain aneb rytíř se lvem. I v první části Vyprávění o Grálu, Perceval 

aneb vyprávění o Grálu, sledujeme učednickou cestu mladého hlupáčka Percevala, který se 

chce stát opravdovým rytířem. Teprve po zaučení do rytířského umění na hradě 

Gornemanta de Goort a zasvěcení v lásce u Blanchefleury se Perceval může vydat na 

mystické hledání Svatého Grálu, symbolu křesťanského rytířstva. 

Pro Chrétienovy hrdiny není rozhodující setkání se světem nadpřirozených bytostí, 

tato setkání jsou jen jednou z mnohých zkoušek, jež udatní rytíři musí překonat. Cíl jejich 

cesty je získání rytířské slávy a p,ř,edevším návrat do světa lidí, kde by jejich sláva mohla 
, t<'.!j! - .. " .} 

být potvrzena. Uspěchy rytířů Kruhového stolu mají pouze význam, jsou-li známy mezi 

lidmi v jejich vlastním společenství. 

Hlavním inspiračním zdrojem románů Chrétiena de Troyes stejně jako anonymních 
r 

lais a lais básnířky Marie de France je tzv. bretonská látka. Ta byla považována za 

"neskutečnou a svádivou", 1 ale v době, kdy byla doporučována hlavně čtení o činech 

svatých aj iná poučná literatura, si bretonská látka získala velkou oblibu. Setkáváme se tu ) __ 

bytostmi, v nichž lze vidět postavy dávné keltské mytologie, na scénu přicházejí především 

víly, pravděpodobné božské strážkyně pramenů a studánek. Nicméně tato funkce už pro 

středověkou společnost neměla smysl, a tak se dávná bohyně mění ve vílu, dobroditelku 

ale i pokušitelku potulných rytířů. 

1 D. Poiron: Le mervei1leux dans la littérature francyaise du Moyen Age, PUF, Paris, 1982. str. 63 
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1. Metodologie 

Cesta hrdinů se neobejde bez zastávek na noc u pohostinných obyvatel cizích zemí. 

Podle článku Elizabeth Merlin-Videcoq představují v románech Chrétiena de Troyes velmi 

podstatnou část vyprávění. V Erekovi a Enidě najdeme 43% veršů věnovaných motivu 

pohostinnosti, v Percevalovi 40%, Yvainovi 29% a Lancelotovi 19%.1 

I pobyt u pohostinného pána hradu či města se může stát dobrodružstvím a potulný 

rytíř si nemůže být nikdy jist, jestli přístřeší, které mu bylo nabídnuto, mu skutečně zajistí 

hledaný odpočinek. Postavení hostitele a hosta je velmi vratké. Ani jeden si nemůže být 

zcela jist úmysly toho druhého, rytíř v nesnázích může být nepřítel a stejně tak štědrý 

hostitel může mít s poutníkem nekalé úmysly. I proto je ';J~ každé kultuře pohostinnost 

předmětem velmi kodifikovaných rituálů, které mají dvojí funkci: poskytnout přístřeší a 

pohodlí cestovateli a zároveň maximálně omezit nebezpečí nutně spjaté s přijezdem 

neznámého cizinc~)':2 
v' 

V této práci se proto budu zabývat zobrazením motivu pohostinnosti v již 

zmíněných románech Chrétiena de Troyes, dále v Románu o Partonopeu de Blois, v lais 

Marie de France, především v Lai o Lanvalov~ a v lais neznamých autorů, v Graelentovi, 

Guingamorovi a Tyoletovi. 

Jednotlivé motivy pohostinnosti jsem rozdělila do čtyř skupin. Pohostinnost ve 

městech, pohostinnost hradních pánů a svobodných manů. Jde mi tu hlavně o osamělost 

hradů a domů těchto postav. Dále pohostinnost na dvoře krále Artuše. Nejvíce se budu 

věnovat pohostinnosti víl a na závěr se zmíním o velmi mystické pohostinnosti Krále 

rybáře. Cílem je najít typické rysy jednotlivých rituálů v různých prostředích a jakou roli 

hrají pro celý příběh, eventuálně jejich sociologický význam z hlediska dobové reality. 

Poslední kapitola bude věnována podrobnějšímu popisu míst, kde se scény 

pohostinnosti odehrávají. Hlavní důraz bude kladen na rozdíl mezi místy reálnými a 

kouzelnými. U obojího se samozřejmě jedná o plod představivosti autora. Je však zajímavé 

uvědomit si rozdíl mezi ideálním skutečným městem či hradem a městem či zámkem, který 

autor umístil do světa jiného, než je ten náš, a jak je tedy kouzelný svět viděn autory 

dvanáctého století. 

1 E. Merlin-Videcoq: Les motifs de I'hospitalité dans les romans de Chrétien de Troyes: typologie et choix 
narratifs dans Représantations médiévales de l'hospitaIité, éd. D. Boutet et C.Roussel, Littérales n027, Centre 
des Sciences de la Littérature, Paris, 2001. str.152 
2 E. Merlin-Videcoq:Les motifs de l'hospitaIité dans les romans de Chrétien de Troyes: typologie et choix 
narratifs, dans Réprésentations médiévales de I'hospitalité, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, éd. D. 
Boutet, C. Roussel, Littérales n. 27, Paris-Nanterre, 2000. str. 142 
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2. Pohostinnost ve městech 

Město je ohraničený prostor uvnitř hradeb, který se řídí vlastními pravidly a zvyky. 

Na poměrně malé ploše se tísní velké množství obyvatel, kteří sdíl{~tejné zájmy, totiž 

obranu, kterou jim zajišťují hradby, zpravidla postavené za jejich společné peníze. Poutník 

se ve městě střetává s kompaktní masou. Ta pro něj na jedné straně může představovat 

nebezpečí, nejsou-Ii zájmy poutníka v souladu se zájmy skupiny. To okusí například pan 

Gauvain ve městě krále Escavalonu. Na druhou stranu ale srocený dav obdivovatelů, 
~-

svědků poutníkova hrdinského činu ( Erek a La Joie de la cort), šíří rychleji a účinněji 

hrdinovu slávu. Město díky tomu, že ve svých útrobách shromažďuje větší množství 

různého obyvatelstva, proti například hradům, má v podstatě "Iegendotvorný" charakter. 

Zvěsti se tu rychleji šíří a je tu víc ochotně naslouchajících posluchačů. 

Nicméně vztah mezi hostem a hostitelem je ve městě stejně intimní jako v případě 

majitelů hradů. Pro urozené cestovatele/a tedy potulné rytíře našich příběhů totiž platí, že 

se nikdy neubytují v krčmách a jiných domech, kde projde větší množství hostí najednou, 

ačkoli taková zařízení již ve dvanáctém století existovala, jak o tom referuje Hugo 

Oschinski/:-Rytíř se ubytuje vždy v domě bohatého měšťana či místního šlechtice. Slovo 

"hostel" později "hotel" ve dvanáctém století znamenalo prostě dům. Jeho význam 

osvětluje znovu Hugo Oschinski: " Ve dvanáctém a třináctém století mělo slovo 'hostel' 

zcela běžně význam 'dům'. Vedle toho samozřejmě nacházíme i slovo 'maison'. Obě slova 

byla používána buď společně, nebo zaměňována, ale pokud bychom měli častost výskytu 

spočítat, ukázalo by se, že 'hostel' ve významu 'dům' je mnohem častější než 'maison'. Dům 

šlechtice, měšťana ale i vzdálená chýše dřevorubce Varochera (v Macaire), všechny jsou 

označovány jako 'hostel'.2 

Ne všichni obyvatelé měst jsou jen obyčejní měšťané, ale mnozí z nich, a ti nejvíc" 

pospíchají nabídnout přístřeší svého domu potulnému rytíři, jsou sami šlechtici, bývalí 

rytíři, zchudlí neustálým válčením, takže se musí uchýlit pod ochranu městských hradeb, 

jako otec Enidy. Ale právě proto, že je sám rytířem, chce uctít neznámého hrdinu. 

"Tant ai esté toz jors en guerre 

Que toute ai perdue ma terre 

1 H. Oschinski:Der Ritter unterwegs und die Ptlege der Gastfreundschaft im Alten Frankreich. Inaugural
Dissertation, Halle A/S, 1900. str. 18 
2 Ibid. str. 18 
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Et engagie, et vendue. ,,1 

Ve Vyprávění o Grálu je pan Gauvain ve městě Tintangel pozván jedním z rytířů, 

aby u něj strávil noc. Garin, Gauvainův hostitel, se účastní turnaje pořádaného pánem 

města, který vdává svou starší dceru. V Gauvainovi, který se turnaje nechce účastnit, ale 

pozná rytíře, tedy příslušníka stejné třídy, k níž patří sám. 

"Et mes sire Gauvains i fu, 

Qui apres la rote i antra, 

Et devant la porte ancontra 

Le prodom, le vavasor, 

Qui au seignor dona le jor 

Consoil del tornoi comancier. 

Si le prie de herbergier 

Et debonerement et bel, 

Et dist: 'Sire, an cest chastel 

Est vostre ostex toz atornez. 

Se vos plest, hui mes remenez, 

Que se vos avant aleiez, 

Boen hostel hui mes n'avreiez. ,,2 

Rytíři, neboli "vavasoři", jsou prakticky rovní svým statutem ve společnosti svým hostům, 

potulným rytířům. Ti ale stojí pře(;i' jen o stupínek výš, protože přicházejí od krále Artuše a 

patří mezi výkvět své třídy. 

K obyčejným měšťanům, tedy lidem neurozeným, přistupují autoři příběhů s větší 

nedůvěrou. Ale pokud nabídnou svůj dům rytíři k pobytu, jsou zpravidla "courtois et 

sages", což jsou vlastnosti urozené vrstvy. Tak také mluví autor Lai de Graelent o 

domácím nešťastného rytíře a hlavně o měšťanské dívce, která rytíře bez prostředků pozve 

k sobě na oběd a půjčí mu své vlastní sedlo a uzdu, aby Graelent mohl osedlat svého koně 

a vůbec opustit město. 

I Ch. de Troyes:Oeuvres complť:tes, Librairie Générale Fran<;aise, Paris, 1992. Erec et Enide v:515-517 
2Ch. de Troyes: Oeuvres complť:tes. éd. D. Poh·on. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal. v: 
5168-5180 
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Ale většinou se měšťané tak šlechetně nechovají, raději dávají najevo škodolibou 

radost, když se rytíři nedaří. Projevují svým hloupým výsměchem svůj nízký původ a 

nízké mravy. 

Cil e ce1es qui l'esgarderent, 

l'escarnirent molt e gaberent. 

Tex est costume de borgois, 

n'en verrés gaires de cortois.1 

Válečníci pro ty smějící se škodolibce necítí nic než pohrdání. Opovrhují i pílí 
. J 

měšťanů a jejich hromaděním majetku, protože dobře)f,· Že by bohatí měšťané mohli 
./ 

proniknout i mezi ně. Jen ti z neurozených najdou trochu milosti v očích urozených, kteří 

se vzdají snu postoupit mezi hrdé rytíře, ale pokorně se smíří se svým podřízeným 

postavením. Ani příběhy o vznešených činech rytířů nejsou určeny pro neurozené uši, jak 

praví autor Thébského románu: 

Tout se taisent cil del mestier 

si ne sont derc ni chivaler: 

ensement poent escouter 

come li asnes a harper. 

Ne parlerai de peltiers 

ne de villains ne de berchiers, 

mais de deux friers vous din·ai 

et lor gestes acounterais.2 

Hugo Oschinski cituje pasáž z Románu o sedmi mudrcích, kde se přímo mluví o tom, jak 

jsou nevhodné smíšené sňatky. Vždyt' děti, jejichž matka by nepocházela z urozeného 

rodu, by vůbec nemohly získat vlastnosti rytířů, ty se totiž dědí se vznešenou krví. 

Cheualiers fausse molt ses loys, 

Quand il prent fille borgois. 

Com erent large si enfant, 

Quant il ert demi marcheant?1 

1 Lais féeriques des XIIe et XIIIe siť:cles, éd. A. Micha, Flammarion, Paris, 1992. Lai de Graelent v: 189-193 
2 Le Roman de Thebes, éd. F. Mora-Lebrun, Librairie Générale Franyaise, Paris, 1995. v:13-20 
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A dcera pána města Tintagel v Příběhu o Grálu se vysmívá Gauvainovi, protože se 

neúčastní turnaje. Zdá se jí, že je to kupec převlečený za rytíře, který chce prodat své koně 

a zbraně a vyhnout se svým převlekem poplatkům, které kupci museli odvádět pánu města. 

Kromě toho, že by jejímu otci ušel zisk, považuje tato slečna za nehoráznou drzost, že by 

se nějaký kupec měl vydávat za šlechtice. 

"Ja mar feroiz que seulement 

Comander que l'an aille prandre 

Un chevalier qui, sanz desfandre, 

Sert ceanz de malvese quile: 

S'a amené an ceste vile, 

Escuz, et lances fet porter 

Et chevax an destre mener. 

Et issi les costumes anble 

Por ce que chevaliers resanble 

Et ce franchist an tele guise 

Com s'il voist an marcheandise. ,,2 

Jak je vidět z citovaných ukázek, postoj urozených posluchačů dvorských románů je 

nesmiřitelný a největší hněv a pohrdání padá na hlavy těch neurozenců, kteří se snaží 

šlechticům vyrovnat a tváří s~/jako by byli urozenÍ. 

Protože role připadající představitelům jednotlivých vrstev společnosti jsou tak 

odlišné, a každá vrstva představuje stabilně určitý literární typ, nenajdeme v příbězích z 
, -;-: (:-

doby, kterou se zabýváme, žádné "bludné" měšt'any. Hle~ání dobrodružství a<~kfze n~i -< 
-' ~J:__ ~---

smysl své existence je vyhrazena jen a pouze rytířům. Neurození lidé tak vznešené poslání 

nemohou mít. 

Problematika poskytnutí pohostinnosti je tak, dá se říci, vyřešena pro urozené. 

Šlechtický hostitel bez rozpaků přijme do svého domu rytíře, jako v případě Ereka a 

Gauvaina, protože ví, že přijímá sobě rovného, příslušníka téže třídy a svým způsobem 

bratra ve zbrani. Pro měšt'ana je čest, že nějaký rytíř složí hlavu v jeho domě, takže i ten 

rád přijme bludného hosta. Ale vztah je jiný, mezi hostem a hostitelem není vztah 

I H. Oschinski:Der Ritter unterwegs und die Ptlege der Gastfreundschaft im Alten Frankreich. Inaugural
Dissertation, Halle A/S, 1900. str. 41 
2 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal 
v:5218-5228 
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blízkosti, bratrského porozumění, dělí je propast charakteru jejich povolání, původu. Ale 

romány se nezabývají problémy společnosti, zobrazují členy společenských vrstev, ne jak 

se skutečně chovali, ale jak si vznešení posluchači těchto literárních děl přáli, aby se 

chovali a aby realita vypadala. 

Neurození projevují úctu a jsou urozeným nápomocni, když to urození potřebují. 

Dále urozeného člověka lze snadno poznat nejen podle toho, jak je oblečen, ale i jeho rysy 

prozrazují vznešený původ. Proto byla dcera pána Tintagelu tak rozzlobena, když se 
-------- "-- .-_. 

domnívala, že Gauvain je kupec vydávající se za rytíře. Vždyť by tak obyčejný kupec mohl 

těžit z výhod, které se dostávaly vznešeným, požíval by úcty, která je určena pro jiné. 

Takové úcty a pomoci se dostane Erekovi a Enidě po noci strávené v pustém lese.' 

Úslužný sluha, který projíždí náhodou kolem s košíkem plným dobrého jídla, neváhá a 

obsah košíku nabídne pocestným, kteří přes útrapy cesty vykazují jasné rysy urozenosti. 

Vyhledá pro Ereka a jeho průvodkyni ubytování u poctivého měšťana, který Erekovi 

projevuje náležitou úctu a svůj dům poskytne bez výhrad rytíři, takže ten tu přijímá 

návštěvy a zcela považuje své dočasné ubytování za své vlastní. 

spolu 

Měšťan s rodinou se omezí na obsluhování vzácného hosta. V žádném případě ale 

nestolují. Neurozený hostitel vstupuje do svých nejlepších pokojů, které dal fk
L~--

dispozici vzácnému hostu, jen proto, aby zjistil, jakou službu má vykonat. Ale je to dobrý 

měšťan, protože pomůže Erekovi uprchnout před zrádným hrabětem, který chce násilím 

odvést Enide. Aby se svému hostiteli odměnil, nabídne mu Erek sedm koní, které den 

předtím vyhrál v souboji s loupeživými rytíři. Je tu vidět, že ačkoli měšťan nic nežádá, 

jeho pohostinnost není zadarmo, není mezi ním a Erekem pouto bratrské sounáležitosti. 

" ... Sire, de mon despans, 

N'avez encore rien conté. 

Enor m'avez feite et bonté, 

Et mout i afiert grant merite. 

Por set destriers me clamez quite, 

Que je ai ceanz amenez. 

Ne vos soit po; cez retenez. 

De plus ne vos puis mon don croistre 

Nes de la monte d'un chevoistre."l 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Erec et Enide. v: 3516-3524 
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Je dobré si všimnout ještě jednoho rysu v této příhodě. Celé dobrodružství.r kvůli 

němuž auto!: tento příběh vůbec vyprávÍ, totiž setkání se zrádným hrabětem a útěk, se 
<"\- ,/ 

odehrávajCjen mezi urozenými účastníky, ti neurození slouží jen jako kulisa pro celou 

příhodu. 

V podobném postavení se nacházejí obyvatelé města pod hradem Pire Aventure. 

Obyvatelé vidí přijíždět Yvaina doprovázeného vyslankyní slečny z Noire Epine a hned se 

kolem něho shlukne dav, aby rytíře doprovázel cestou městem k hradu. Všichni dobře vědí, 

jaké dobrodružství na něj na hradě čeká, ale nesmějí je vyzradit. Omezí se tedy na to, že 

Yvaina litují a vřele mu doporučují, aby raději přespal v lese než u pána jejich města. Sami 

nabídnout přístřeší nesmějí. 

"Et la costume est 'fa fors tex 

Que nos n'osons a noz ostex 

Hebergier, por den qui aveigne, 

Nul preudome qui de fors veigne. 

Ol' est SOl' toi des soreplus: 

La voie ne te desfant nus, 

Se tu viax, leissus monteras; 

Mes, par mon los retorneras."l 

Jak je vidět, obyvatelé města to s Yvainem a jeho pruvodkyní myslí dobře, ale jsou zcela 

svázáni poslušností svému pánu. Nejvyšší statečnost pro ně je poradit rytíři, aby se raději 

šel vyspat do lesa. Od takové podřízenosti se liší odhodlání pana Yvaina jet tvrdohlavě za 

dobrodružstvím, ať je jakékoli, i když z toho, co mu dav naznačuje, může snadno 

odhadnout, že se jedná o záležitost velmi nebezpečnou, v níž zatím, jak se zdá, nikdo 

neuspěl. 

Tato epizoda zajímavě vykresluje povahy Chrétienových hrdinů. Pan Gauvain 
Ir// 

váhá, zda se má zúčastnit turnaje u města TintageI;'protože byl vyzván na souboj, kde má 

hájit čest svou a svých blízkých. Kdyby byl v turnaji zraněn, nemohl by se souboje 

zúčastnit, a tím by poškodil své nejbližší. Naproti tomu Yvain má hájit dědické právo 

mladší z dcer pána z Noire Epine, kterou starší o vše připravila. Yvain přesto riskuje, i 

když ví, že stane-li se mu něco, z dívky bude žebračka. 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres compJetes. éd. D. Poiron. GaIIimard, Paris, 1994. Yvain ou Je chevalier au Jion. v: 
5157-5164 
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Yvain a jeho průvodkyně přijmou pozvání pána hradu, který jim připraví velmi 

vřelé uvítání. Tedy Yvainovi, protože o dívce se tu přestane mluvit. Jediná dcera hradního 

pána se ujme povinnosti hostitelky a hostu slouží, jak nejlépe dovede. 

Mes la pucele est tant cortoise, 

Et si franche et deboneire, 

Qu'ancor n'an cuide preu feire. 

Et bien set qu'a sa mere plest 

Que rien a feire ne li lest 

Dont ele le cuit losangier. 1 

Přes veškerou vstřícnost pána a jeho rodiny lze vytušit nějaké nebezpečí, navíc je tu 

varování měšťanů. Yvain musí za poskytnuté přístřeší zaplatit tím, že svede souboj se 

dvěma Netunovými syny. Jde zřejmě o ohavné obry. Toto setkání je jedním z nebezpečí, 

jaká číhají na cestovatele. Host je zcela vydán do rukou svého hostitele a musí se podřídit i 

jeho "špatnému zvyku", jak obyvatelé města označují chování svého pána. 

Stejně jako v příhodě hradu Pire A venture vzbudí příjezd Ereka, Enide a Guivreta 

do Brandiganu zvědavost místních. Stejně jako v Pire A venture se soucitní měšťané snaží 

odradit Ereka od zamýšleného dobrodružství Joie de la cort. Všichni totiž krásného rytíře 

litují a bojí se, že jako jeho předchůdci najde smrt. Obě epizody ukazují, jak jsou obyvatelé 

města odstrčeni od jakéhokoli podílu na příběhu. Znají tajemství obou dobrodružství, ale 

neodváží se je rytířům sdělit, i když s pastí, která je na odvážlivce přichystána, nesouhlasí a 

naopak straní příchozímu proti svému pánu. A když rytíř zvítězí, usmíření se koná jen mezi 

ním a pánem, strůjcem zkoušky. Obyvatelé města jen přihlížejí a nanejvýš se mohou z celé 

příhody radovat, popřípadě ji vyprávět dál, aby se o ní dozvědělo co nejvíc posluchačů. 

V epizodě s károu, do níž se Lancelot odhodlá nasednout, protože chce dostihnout 

unesenou královnu, projíždí Gauvain a Lancelot městem, aby se dostali k věži, která městu 

kraluje. I zde se měšťané seběhnou a pozorují cestovatele. Tato scéna zdůrazňuje odvahu 

Lancelota, protože jede v káře, což je dopravní prostředek určený usvědčeným zločincům, 

a dává tak všanc svou rytířskou pověst. Díky přítomnosti "obecenstva" se Lancelotova 

"antiheroická" příhoda může stát všeobecně známou a šířit se románovým světem.Vždyt' i 

hlídka u nebezpečného Passage des Pierres ví o Lancelotově dobrodružství: 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Yvain ou le Chevalier au Lion. v: 
5434-5439 
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"ja hom ya venir ne deust 

Qui sor charretle esté eust." 1 

Ne vždy jsou ale obyvatelé města ochotni a připraveni se seběhnout a účastnit se 

hrdinského činu toho či onoho hrdiny. Erek pronásledující Ydera do města, kde se setká s 

Enide, projíždí ulicemi zcela nepovšimnut místními obyvateli. Všichni se plně věnují 

přípravě na zítřejší turnaj a vzhlédnou od své práce, jen aby pozdravili Y dera, kterého 

znají, ale cizinci Erekovi žádná pozornost věnována není. 

Li uns peissoient par les rues 

Esperviers et faucons de mues, 

Et li autre aportoient hors 

Terciax, ostors muez et sors; 

Li autres joent d'autre part 

Ou a la mine ou a hasart, 

Cil as eschas et cil as tables. 

Li garyon devant ces estables 

Torchent les chevax et estrillent; 

Les dames es chanbres s'atillent. 

I .. .! 

Tuit le conjoent et saluent, (Y dier) 

Mes contre Erec ne se remuent, 

Qu'il ne le conuissoient pas? 

Tato epizoda je výjimečná právě z hlediska vykreslení samostatného života města. Jeho 

obyvatelé se připravují na slavnost a příjezd nějakého hrdiny je vůbec nezajím~ oproti 
.f, • 

předchozhn ukázkám, kdy se zdá, že obyvatelé Pire Aventure a Brandiganu nemají na 

starosti nic jinéhq{než se shluknout kolem nově příchozích. Erek si zkrátka svůj příchod 
\ 

do Y derova města špatně načasoval, pro jeho obyvatele není dostatečně zajímavý. 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gal1imard, Paris, 1994. Lancelot ou le Chevalier de la 
Charrette. v: 2223-2224 
2 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gal1imard, Paris, 1994. Erec et Enide. v: 351-367 
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Za povšimnutí také stojí vykreslení města a jeho obyvatel v příhodě pana Gauvaina 

ve městě krále Escavalonu. Mladý král je na lovu, když se setká s putujícím panem 

Gauvainem a nabídne mu svou věž k přenocování. Jeden z králových druhů Gauvaina 

doprovodí do města, které se jeví jako bohaté, plné krásných a zdatných obyvatel pilně si 

hledících svého řemesla. Ani tady příjezd cizince v doprovodu králova druha nebudí 

žádnou pozornost, ale město ajeho obyvatelé jsou popsáni velmi pozitivně. 

II esgarde la vile tote, 

Pueplee de mout bele gent, 

Et les changes d'or et d'argent 

Qui tuit sont covert de monoies, 

Et vit les places et les voies, 

Qui totes sont plainnes d'ovriers 

Qui fesoient divers mestiers, 

Si com li mestier sont divers. 1 

Ovšem když se Gauvain ve věži dobře baví ve společnosti královy sestry, jeden ze starších 

rytířů v něm pozná rytíře, jehož rukou zemřel otec královských sourozenců. Pan Gauvain 

starého krále kdysi zabil v souboji a teď se jede obhájit, ale s mladým králem se nepoznal. 

Celé město na výzvu starého rytíře povstane, rychtář i konšelé se chopí všeho, co jim 

zrovna padne pod ruku, a začnou dobývat věž, kde je Gauvain s královou sestrou. 

Obyvatelé se rázem změní ze zdatných řemeslníků na nezkrotnou zuřící chátru a král se 

musí obrátit na rychtáře, aby měšťany odehnal od věže. 

Au maior dit que il s'an voise 

Et que la comune an remaint. 

Tuit s'an vont, que nus n'i remaint 

Des ice que au maior plot.2 

Z této ukázky je patrné, že válečníci jsou městy a bohatstvím, která v nich vzniká díky 

činnosti řemeslníků a obchodníků/přitahováni. Rádi by města ovládali z pozice své síly a 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal. 
v:5758-5765 
2 Ibid. v: 6084-6087 
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svých rituálů, ale ve městě existuje vlastní hierarchie, měšťané se dokáží silnějším 

válečníkům vzepřít. Král, jakožto představitel třídy válečníků, do této hierarchie nezapadá, 

musí tedy se svými poddanými jednatskrz~'Jlného poddaného, kterého jmenoval do funkce 

rychtáře. Tváří v tvář rozvášněnému davu je sám bezmocný. 

Na závěr lze shrnout, že město z pohledu rytířů představuje homogenní skupinu, 

která se řídí vlastními pravidly. V případě Pire Aventure a Brandiganu to bylo tajemství 

města, jež tvořilo z obyvatel nositele společného tajemství. I když toto tajemství nebo 

"špatný zvyk" vycházely od pána města. Tyto dva příklady také odkazují na ideální 

město.Obyvatelé jsou naprosto podřízeni svému pánu a do děje nezasahují, celá událost se 

odehraje mezi pánem města a hrdinným rytířem. Vedle toho město, kam Erek pronásleduje 

Y dera, si žije mnohem autonomnějším životem, záležitosti rytířů měšťany evidentně 

nezajímají. A konečně poslední ukázka uvádí na scénu "emancipované" obyvatele, kteří 

směle zasáhnou do záležitostí rytířů, ať těm se to líbí nebo ne. Německé přísloví říká, 

"městský vzduch osvobozuje," a to je možná klíč k obdivu i strachu rytířů vůči městským_ 

obyvatelům. Ačkoli je autoři rádi popisují jako oddané poddané, občas probleskne, jakoi.v ,---

Escavalonu, skutečná tvář městských obyvatel. 
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3. Pohostinnost na osamělých hradech 

Pokud vynecháme případy, kdy ve městě čeká na potulné rytíře tajemná zkouška, 

jako tomu bylo v Pire A venture nebo v Brandiganu, může se rytíř, ačkoli proniká do 

kompaktního společenství obyvatel města, spolehnout na určitá pravidla chování a může 
.~ 

oprávněně očekávat, že s ním bude podle nich nakládáno. Pře9Yjen na osamělých hradech 

uprostřed neobydlené pustiny záleží jen na hradním pánu, jak se svým hostem naloží, 

bude-li respektovat zásady pohostinnosti, nebo je naopak hrubě poruší. 

Mohlo by se zdát, že právě v této části se setkáme s nejnapínavějším vztahem 

hostitele a hosta, že v této kapitole shrneme ty nejdobrodružnější příhody, kdy zrádný 

hostitel bude chtít poutníka zabít nebo okrást. Ale je tomu přesně naopak. Protože v této 

kapitole ještě zůstaneme ve světě lidí, vyhneme se nástrahám, které líčí kouzelné bytosti na 

rytíře ve svých tajemných a vzdálených sídlech. A protože majitelé hradů jsou sami 

urození, spíš hledí své bratry ve zbrani přátelsky pohostit, ne se najejich úkor obohatit. 

V románech Chrétiena de Troyes se jako nejtypičtější hostitel v pustině objevuje 

tzv. vavassor, což je svobodný člověk, ne nutně urozený, ale zpravidla držitel nějakého 

zapadlého léna kdesi v hlubokých lesích. Tito manové jsou nejčastějšími ubytovateli 

pocestných, ve svém skromném sídle jim nabídnou přístřeší a především přátelské přijetí 

členy manovy rodiny. Žádná léčka nebo zkouška se na rytíře nechystá. Hostitel, jako 

svobodný muž, možná sám dřív rytíř, příjímá bludného rytíře jako bratra ve zbrani, jako 

člena téže skupiny, která se vymezuje proti sedlákům a měšťanům, oba patří do třídy 

válečníků. A protože putovat ve zbroji a na válečném oři může jen rytíř, je jasné, že pán 

hradu či věže snadno bratra ve zbrani pozná. 

Podíváme se blíže na setkání Lancelota, který při náročném hledání královny a 

jejího únosce v zemi Gorre potká ochotného pána, který vracejíc se z lovu srdečně zve 

rytíře do svého domu. 

Si com il son chemin tenoit, 

Vit un chevalier qui venoit 

Dei bois ou il avoit chacié. 
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Li vavassor molt tost errant 

Vient ancontre le chevalier, 

Si le prie de hebergier: 1 

Man i jeho rodina jsou vůči Lancelotovi velmi štědří a ten se tak stává středem jejich 

pozornosti. Celá rodina, otec, matka, synové i dcery se snaží ze všech sil rytíři posloužit a 

projevit mu nějakou laskavost. 

Por lui servir trestuit se baillent; 

Si le sallient et descendent. 

A lor seignor gaires n'attendent 

Ne les serors ne li cinc frere, 

Car bien savoient que lor pere 

Voloit que ensi le feYssent: 

Molt l'enorent et conjoYssent.2 

Kromě pos~nutí přístřeší dá ještě hostitel Lancelotovi cenné rady, jak dál pokračovat v 
, , 

cestě a navíc mu svěří dva ze svých synů. Starší už byl pasován na rytíře a mladší se o 

rytířské ostruhy teprve uchází. V tomto hostitelově gestu se znovu ukazuje důvěra mezi 

dvěma válečníky, důvěra staršího rytíře, že mladší hrdina se o jeho syny dobře postará. 

I v následující epizodě, která následuje den po odjezdu Lancelota a manových synů 

od jejich otce, se rodina jiného drobného mana postará o co nejvlídnější přijetí hrdiny a 

jeho doprovodu. Lancelot se dlouho zdržel na cestě, naštěstí se jim do cesty postavila 

osamělá věž a její vlídná paní. 

D'une forest molt tart issirent; 

A ľissir une meison virent 

A un chevalier, et sa fame, 

Qui sanbloit estre boene dame, 

Virent a la porte seoir. 

Tantost qu'ele les pot veoir 

S'est contre aus an estant dreciee; 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Lancelot ou le Chevalier de la 
Charrette, v: 2021-2030 
2 lbid. 2066-2072 
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A chiere molt joiant et liee 

Les salue, et dit: 'Bien vaingniez; 

Mon ostel voel que vos praigniez; 

Hebergiez estes, descendez.' 1 

Znovu synové a dcery pospíchají, aby pomohli poutníkům odsedlat a ustájit koně, 

pomáhají jim sundat zbroj a oblékají je do vlastních kabátců pro větší pohodlí. 

Hned na začátku příběhu o Yvainovi vypráví jeho bratranec Calogrenant o 

zvláštním dobrodružství v Barentonu. Než začne hluboký barentonský les, je každý 

poutník uvítán na hradě pána s jestřábem. Stojí na padacím mostě svého hradu, jestřába na 

rukavici a každého, kdo projede kolem, radostně vítá a vede do hradu. 

Zdá se, že tento motiv je vypůjčen z nějakého staršího příběhu. Skoro se zdá, že pán 

s jestřábem čeká na toho, kdo projede kolem a hledá v něm vysvoboditele. I jeho vděčná 

uvítací slova jakoby měla skrytý význam. A konečně oba rytíři, Calogrenant i Yvain se 

dočkají naprosto stejného přijetí. Nicméně u poskytnutí přístřeší na noc oběma hrdinům 

pánova úloha v příběhu končí. 

Et sor le pont an piez estoit, 

Cil cui la fortresse estoit, 

Sor son po ing un ostor milé. 

Ne l'oi mie salilé, 

Quant il me vint a l'estrié prendre, 

Si me comanda a descendre. 

Et il me dist tot maintenant 

Plus de set foiz en un tenant, 

Que benoit fust la voie 

Par ou leanz entre estoie? 

Dále pán naléhá, aby se rytíři, až se budou vracet z výpravy, u něho znovu zastavili. To 

Calogrenant po svém neúspěchu rád splní, ale ani ted' se o pánovi nic nedovíme. Není 

I Ibid.2515-2525 
2 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Yvain ou le chevalier au lion. v: 
195-206 
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dokonce ani zvědav, jak se Calogrenantovi vedlo, co na své cestě viděl. Ví, že na druhé 

straně barentonského lesa je kouzelná studánka? Možná, že jen střeží vstup do 

barentonského lesa, odděluje svět lidí a svět kouzel, a jeho sídlo je poslední místo, kam 

dosahuje civilizace, než se poutník vydá do hlubin temných hvozdů, možného domova 

víl... 

Cesta Yvaina zavede na hrad, jehož obyvatelé trpí krutostí obra Harpina. I když tito 

lidé tolik trpí, přesto se ze všech sil snaží nedat nic najevo a co nejvlídněji Yvaina přimou. 

Ačkoli nejprve zaváhají, protože Yvain je v této fázi příběhu nerozlučně doprovázen lvem. 

Mes del lyon, que venir voient 

Qvoec lui, durement s'efroient, 

Si li dYent que, s'illi plest, 

Son lyon a la porte lest 

Qu'il ne les afost et ocYe; 1 

Jejich reakce je pochopitelná, protože lev byl spíš vnímán jako divá a zlá šelma, než jako 

vznešený král zvířat. Jen ti nejstatečnější rytíři se mu mohou postavit. Boj se lvem je 

například nejtěžší zkouška, která čeká na Gauvaina na zámku Roche de Champguin. 

Podobně Tyolet ve stejnojmenném lai musí udolat sedm zuřivých lvů, kteří ho málem 

připraví o život, než se dostane k bílému jelenu. 

Typicky k uvítání hosta patří radost z jeho přítomnosti. I obyvatelé Harpinem 

ohrožovaného hradu se radují ze svého hosta, ale jejich radost se pojí s hlubokým 

smutkem. 

Et quant grant joie li ont feite, 

Une dolors qui les desheite 

Lor refet la joie oblYer; 

Si recomancent a crYer, 

Et plorent, et si s'esgratinent? 

Samozřejmě, že se všichni snaží své trápení před panem Yvainem skrýt, ale vždycky je 

nakonec jejich žal přemůže a oni propuknou v pláč. Yvain by rád zjistil, co je příčinou 

1 Ibid.v:3789-3793 
2 Ibid. v: 3817-3821 
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neštěstí svého hostitele, ale ten mu je nechce prozradit. Nechce totiž obtěžovat milého 

hosta vlastním trápením. Tak daleko jde nezištnost tohoto hradního pána, že ani na chvíli 

nepomýšlí požádat hrdinu o pomoc. Vždyť rytíř od rytíře nežádá za poskytnuté přístřeší 

žádnou odměnu narozdíl od měšťanů. 

Ve Vyprávění o Gráfu má setkání s hostitelem iniciační pohvahu. První setkán( s' 

pánem Gomemantem de Goort je zpočátku velmi podobné setkání v Yvainovi s pánem s 

jestřábem. 

Vestuz d'une robe d'ermine 

S'aloit uns prodom esbatant 

Par sus le pont, et si atant 

Celui qui vers le pont venoit. 1 

Hradní pán se prochází po padacím mostě svého hradu a jde v ústrety příjíždějícímu 

mladíkovi. Když s ním zapřede rozhovor, zjistí, jak nepoučený a hloupý jeho host je, a 

rozhodne se Percevala zasvětit do tajů rytířského stavu a udělat z něj opravdového rytíře. 

Zatím totiž "příběh Percevalova mládí patří k takzvaným pohádkám o hlupáčkovi, které 

jsou rozšířeny po celém světě. V nich se zrovna tomu nejmladšímu a nejhloupějšímu 

podaří vykonat velký čin nebo získat těžko dosažitelný skvost. ,,2 Perceval se velmi podobá 

mladému Tyoletovi ze stejnojmenného lai, oba vyrůstají v lese jen se svými matkami a oba 

jsou stejně nevědomí ohledně světa, který končí na hranicích lesa. 

Velmi zajímavý je také fakt, že iniciační úlohu, tedy zasvěcení mladíka do 

rytířského umění, převezme někdo vzdálený Artušovu dvoru. To poukazuje na vzrůstající 

pasivitu Artuše a rytířů Kruhového stolu. 

U Gornemanta se Perceval zdrží jen jednu noc, pak pospíchá dál, protože se bojí o 

osud matky, kterou tak bezohledně opustil. Další zastavení jej čeká u krásné Blanchet1eur, 

neteře Gornemanta de Goort. Ta je se svými lidmi obležena na svém hradě Beaurepaire 

chtivým nápadníkem Clamadeuem des Iles. Blanchet1eur Percevala v noci navštíví a svěří 

se mu se svým trápením a tím, jak je bezbranná. U strýce se Perceval naučil rytířskému 

umění, u Blanchet1eur poznal lásku. 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le conte du Graal. v: 
1352-1355 
2 E. Jungová, M-L. von Frantz: Legenda o Grálu, hlubinně psychologický výklad středověké legendy. Portál 
s.r.o., Praha, 2001. str. 33 
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Ale kromě iniciačního motivu poznání lásky v postavení Blanchefleur probleskuje 

motiv bezradné dámy hledající ochranitele. Podobně jako Blanchefleur, která rytíři, jenž je 

schopen ji ochránit, nabízí sebe a svou zemi, jednají i paní z Noroison, která vyléčí Yvaina 

ze šílenství, a Laudine. Ani jeden z Chrétienových hrdinů u štědré paní nezůstane. Perceval 

se prozatím nechce s Blanchefleur oženit, protože chce získat rytířskou slávu, a Yvain 

nemůže přijmout nabídku paní z Noroison, protože chce získat zpět svou manželku 

Laudine, s níž ale nedokázal zůstat, protože chtěl ještě získat slávu na turnajích po boku 

pana Gauvaina. Nicméně je tu vidět téma bezbranných žen, které svou tíseň řeší sňatkem:s 
'.-,.~'-'-

hrdinou, který jako jediný dokáže ochránit jejich majetek. Tento motiv dále ukazuje na 

ženský princip pečovatelky a trpělivé ochranitelky, která zůstává na jednom místě a 

zajišťuje pohodlí neustále se pohybujícímu aktivnímu muži. 

A jako poslední je třeba shrnout podmotivy tématu pohostinnosti v "reálném" 

prostředí, tj. ve světě lidí. Na začátek je to vždy hostitel, kdo nabízí přístřeší svého domu 

poutníkovi. Zdá se, že pro hostitele je ctí,/" přijmout cestovatele ve svém domě. 

Koneckonců, jak vyplývá z předložených příběhů, na cestách se potkávají zpravidla udatní 

rytíři, takže hostitel si může být jist, že k sobě zve hrdiny a ne obyčejnou chátru. Touhu po 

hostu vysvětluje Hugo Oschinski jako východisko z nudy sužující obyvatele osamělých 

hradů. l 

Po vstupu do domu se rodina nebo sluhové hostitele chopí koní a obstarají je. Není 

divu, že péče o koně hraje tak důležitou roli. Kůň je vlastně součástí rytíře. "Rytíř, který je 

lhostejný ke svému koni I .. .! opouští jeden řád pro druhý. Nepatří už do světa rytířů. ,,2 Tím, 

že rytíř opustí svého koně, nemůže už dům opustit bez svolení svého hostitele. Ačkoli toto 

gesto patří do repertoáru úslužné pohostinnosti, zároveň poukazuje na stále přítomnou 

obavu: nedůvěru místních vůči neznámému cizinci, svému hostu. 

Následuje odzbrojení. Zpravidla dcery hostitele se ujmou této úlohy. Rytíř přijíždí 

ve zbroji, má drátěnou košili a přílbu. Když se zbaví těchto atributů světa, odkud přichází, 

obléknou ho dívky do pěkného kabátce. Tím, že host odloží vlastní oblečení a vezme na 

sebe oděv, který mu věnují hostitelé, eliminuje prvky své cizosti a na jednu noc, kdy žádá 
./ 

přístřeší, se stane jedním z místních. Jeden druhému tak naznačí, že jim od sebe navzájem 

nehrozí žádné nebezpečí. 

I H. Oschinski:Der Ritter unterwegs und die Pí1ege der Gastfreundschaft im Alten Frankreich. Inaugural
Dissertation, Halle A/S, 1900. str. 42 
2 E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. str. 101 
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Poté následuje večeře a po ní se celá rodina i s hostem ukládá ke spánku. Vlastně 

proto, aby uspokojil tyto dvě potřeby, žádá poutník o ubytování a také se podrobí rituálům 

pohostinnosti, které ho na omezenou dobu začlení mezi rodinu svého hostitele. 
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4. Na dvoře krále Artuše 

V románech je dvůr krále Artuše popisován jako místo, kde se shromažďují ti 

nejlepší rytíři světa. Představuje rytířský ideál)a pro společnost válečníků je tudíž garantem 

rytířských hodnot. Chrétien de Troyes se jeví jako velký obdivovatel rytířství a ve svých 

prvních románech, Cliges a Erek a Enide, popisuje Artušův dvůr v plném lesku a slávě. 

V románu Cliges přijíždí mladý dědic řeckého trůnu k Artušovi, aby se nechal 

bretonským králem pasovat na rytíře. 

Alexandre le roi salue, 

Qui la leingue avoit esmolue 

A bien parler et sagement. 

'Rois, fet il, se de vos ne mant 

Renomee qui vos renome, 

Des que Dex fist le premier home, 

ne nasqui de vostre puissance 

Rois qui an Deu etist creance; 

Rois, li renons qui de vos cort 

M'a amené a vostre cort 

Por vos servir et enorer, 

Et s'i voldrai demorer 

Que chevaliers soie noviax 

Se mes servises vos est biax, 

De vostre main, non d'autrui, 

Car se de la vostre nel sui, 

Ne serai chevaliers clamez. 1 

Alexandre předstupuje před Artuše před celým královým dvorem. Ten se zřejmě sešel, aby 

přivítal cizího hosta. Je to jeden z mála takových obrazů .Artušovského dvora, neboť 

zpravi~la hrdina nebo nepřítel přichází k Artušovi neočekáván a krále a jeho družinu 

vyruší, např. příchod Percevala ve Vyprávění o Grálu nebo vpád Meleaganta v 

Lancelotovi. 

IChrétien de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Cliges. v:337-353 
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V tomto slavnostním okamžiku na Artušově dvoře vystupuje na povrch ještě jeden 

zajímavý aspekt, "středověký koncept translatio studii et imperii z Východu na Západ. 

Romány se jím inspirují a věrně propagují víru v nadřazenost Západu." 1 To dokazuje i 

Chrétienův Alexandre, který přijme pozici Artušova žáka, protože shledává, že v Řecku 

není nikdo, kdo by ho mohl naučit rytířskému umění tak dokonale. Také v románu Cliges 

jsou rytíři Kruhového stolu aktivní, Artuš sám vyhledává dobrodružství a účastní se válek. 

Ne že by tomu tak nebylo v dalších románech, ale tam se pouze dovídáme, že Artuš je na 

válečném tažení, ale nevíme, proti komu a co se tam přihodilo. Je to jen vedlejší informace, 

protože hlavní jádro příběhu se soustředí na hlavního hrdinu ajeho putování. 

V pozdějších románech a v Lais o Lanvalovi a o Graelentovi zbývá jen vzpomínka 
\ . 

na slávu Artušova dvora. Artuš sám se stává pasivní a rytíři se na jeho dvoře scházejí, jen 

aby se vydali na další výpravu, a vracejí se, abý o svých činech vyprávěli. Například 

Calogrenant vypráví o svém dobrodružství u Í3arentonské studánky. Ze slavného dvora se 

stává posluchačstvo, už není místem dění. Sám Artuš také žádné slavné činy nevykonává, 

ale je stále nejlepším rytířem. Jeho chrabrost je součástí kolektivní paměti. 

Erek a Enide je román o opakovaných návratech na Artušův dvůr. Erek se vydává 

za dobrodružstvím, aby se vždy vrátil na královský dvůr. V tomto románu je Artuš usazený 

pán, který vlastní manželku a jeho úloha je výchova mladých rytířů. Artuš sám se výprav 

neúčastní, to členové jeho družiny šíří slávu svého pána. V následující ukázce se Erek vrací 

s Enidc)1~_ na Caradigan, aby tu oslavil zásnuby, a ví, že je netrpělivě očekáván a že bude 

dobře přijat. Dvůr nemá nic jiného na práci než uvítat mladého hrdinu. 

Por esgarder s'illes verroient, 

As fenestre monté estoit 

Li meillor baron de la cort. 

La reYne Ganievre i cort 

Et s'i vint meYsmes li rois, 

Kex et Percevax li Galois 

Et mes sire Gauvains apres, 

Et Corz, li filz au roi Arés; 

Lucans i fu le botelliers; 

I C. Gaullier-Bourgassas. La tentation de J'Orient dans Je roman médiévaI. Sur J'imaginaire de J'Autre, 
Honoré Champion, Paris, 2003. str. 39 
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Mout i ot de boens chevaliers. 1 

Příjezd Ereka je také příležitostí pro královnu, aby ukázala svou štědrost. Daruje Enide své 

drahocenné nové šaty a plášť nesmírné hodnoty. Ačkoli Chrétien vypočítává jménem celou 

řadu rytířů zvučných jmen, veškerá pozornost se soustředí na Ereka a jeho snoubenku. 

Rytíři Kruhového stolu tu jsou jen jako obecenstvo, ale čím je toto obecentstvo vzácnější, 

tím stoupá hodnota Erekajako hlavní hvězdy. 

Během putování, které se Erek rozhodl podstoupit, aby dokázal, že není změkčilý 

rytíř, se s Enidou setkají s Artušem a jeho rytíři v lesním táboře, kam se král vydal na lov. 

Majordom Keu vyrazí toulavého rytíře pozvat do tábora, ale Erek pozvání odmítne, i když 

ví, že nevyhoví samotnému králi Artušovi. Odmítne i obratného pana Gauvaina, ten ale 

nad ním léčkou zvítězí, pošle své páže ke králi, aby ho vybídl přemístit se několik mil po 

cestě, kterou jede Erek. Tak Erek nemůže krále minout a musí přijmout jeho pozvání. 

A un des vaslez an l'oroille 

Que tost aille dire le roi 

Que il preigne prochain conroi 

De ses trez destendre et abatre, 

Et veigne trois liues ou catre 

Devant ax en mi chemin 

Tandre les aucubes de lin. 

'Iluec l'estuet enuit logier, 

S'il vi alt conoistre et hebergier 

le meillor chevalier por voir 

C'onques vei"st, au mien espoir, 

Qu'il ne vialt por un ne por el 

Guerpir sa voie por ostel? 

'Y 
Je s podivem, že Erek odmítne přerušit cestu, i kdyby'tol11ělhýt sám král, kdo si přeje se s 

ním setkat. Nakonec je to vlastně král, kdo musí ustoupit, aby dosáhn~l svého. Je vidět, že 
" 

Artuš má rytíře jdoucí za dobrodružstvím ve velké úctě. A rytíř jako Erek je tak plně zaujat 

svým hledáním, že je mu za těžko cestu přerušit. Je takový rytíř důležitější než král? 

lIbid. Erec etEnide. v: 1509-1518 
2 Ibid. 4116-4128 
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Podobná situace nastane ve Vyprávění o Grálu. Zbrojnoši v táboře Artušova vojska 

si všimnou Percevala, jak zamyšleně pozoruje krvavé skrvrny na sněhu. I tady král vyšle 

své nejlepší rytíře, aby hrdinu k němu přivedli. První se této úlohy ujme Sagremor, ale 

vrátí se sraženz koně. Poté se přihlásí majordom Keu, ale ten se vrátí se zlomenou rukou. 

Teprve dvorný pan Gauvain dokáže přivést Percevala ke králi. V podstatě je zábavné, že 

tak jednoduchá příhodahako pozvání Percevala do králova stanu;' se vyvine v hotové 
<'\ 

dobrodružství se dvěma rytířskými kláními a král je nucen vysílat jednoho posla za 

druhým, aby docílil svého. A přestože jeden z Artušových rytířů je vážně zraněn, Perceval 

je přátelsky přijat a všichni se radují z jeho návratu. Další významný rys je ten, že Artuš 

nikdy nejedná sám, vždy má kolem sebe dost rytířů,:'ochotných se úkolu ujmout. 

A není to jen Artuš, kdo ztrácí na schopnosti jednat. Celý jeho dvůr a rytíři 

Kruhového stolu podléhají pasivitě. Například scéna z prvního příjezdu nezkušeného 

Percevala na Artušův dvůr ukazuje krále smutného a tak zahloubaného, že si ani nevšimne 

prosťáčka, který na koni dojel až před jeho stůl. Navíc mu v tak neuctivém příjezdu nikdo 

z přítomných nezabránil. Ani když ho Perceval osloví, neprobere se ze svého zahloubání. 

Teprve když nic nechápající mladík otočí koně a chce odjet, kůň ohonem zavadí o královu 
..-\.f 

čepici a král se probudí ze zadumání. Ta scéna je vpC?dstatě komická, ale hlavě 
"'\, {'-" 

zpochybňuje královu důstojnost. Po tak legračním probuzení Artuš zapřede s Percevalem 

řeč a vysvětlí mu příčinu svého smutku: Červený rytíř mu ukradl zlatý pohár, a dokonce z 

něj vylil víno královně do klína, což ji hluboce urazilo. Ale ani král, ani jeho rytíři, kteří 

museli být přítomni, vždyt' událost se stala ujídla a Artuš stoluje vždy s celým dvorem, nic 

nepodnikli, aby smělce ztrestali. 

Podobná scéna se odehraje na začátku příběhu Lancelot aneb rytíř na káře. I zde 

Artuš sedí u jídla obklopen svými rytíři. Do síně vjede zpupně Méléagant, následník trůnu 

ze sousední země Gorre, a vmete Artušovi do tváře urážlivou výzvu: 

"Rois Artus, j'ai un ma prison, 

De ta terre et de ta meison, 

Chevaliers, dames et puceles; 

Mes ne ťan di pas les noveles 

Por ce que jes te vuelle rendre; 

Enyois te voel dire et aprandre 

Que tu n'as force ne avoir 

Par quoi tu les puisses ravoir; 
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Et saches bien qu'ainsi morras 

Que ja aidier ne lor porras."] 

A zase se nic nestane, nikdo z přítomných na opovážlivá slova nezareaguje. Jen Artuš 

konstatuje, že se stavem věcí se bude muset smířit, jelikož s tím nemůže nic dělat. A on i 

královna se věnují majordomovi, který předstírá, že chce opustit královy služby. Především 

se zdá, že Méléagant zpochybňuje to, co je artušovským ideálem. Copak je možné, že by 

Artuš neměl prostředky nebo rytíře na pomoc vlastním poddaným? 

Proč Chrétien de Troyes ukazuje Artušův dvůr tak pasivní? Jako kdyby všichni 

rytíři Kruhového stolu ztratili svoji statečnost a všichni jen čekali na hrdinu, který je spasí. 

" ... Ale úsilí jednotlivce, odmítáno ve všech směrech stanoveným řádem, by vedlo k úvaze, 

že tento řád již není takový, jaký ho chtěl Bůh. Rytířstvo by tak ukázalo na stále se 

zvětšující rozdíl mezi čím dál vznešenějším ideálem a čím dál zmatenější a nepřátelskou 

skutečností. Zjistilo by se, že vyvolená skupina nedokáže splnit svůj úkol, protože na ní lpí 

tíha prvotního provinění: použití síly. Potřebuje proto spasitele, který by dokázal překročit 

hranice kurtoazní lásky a došel naplnění v křesťanské víře a lásce v Boha. Ale to by 

znamenalo konec rytířských dobrodružství, a zmizel by tak důvod existence rytířstva. Tak 

se zhruba projevovala předtucha konečného neštěstí a odkrývala skrytý smysl věcí.,,2 

V Lai o Lanvalovi a v Lai o Graelentovi také mnoho nezbývá ze vznešenosti a 

vážnosti Artušova dvora. Jako by se na Caradiganu přestali shromažďovat ti nejlepší rytíři 

nebo alespoň přestali ctít rytířské ctnosti. Artušův dvůr se jeví spíš jako místo intrik a 

vzájemné žárlivosti. Lanval je syn krále vzdálené země, je tedy mezi Artušovými rytíři 

cizincem, ale králi věrně sloužil a statečně po jeho boku bojoval. Nicméně když král 

rozděloval odměny, na Lanvala zapomněl a mezi jeho spolubojovníky se nenašel nikdo, 

kdo by krále na křivdu upozornil. Když se Lanval domůže bohatství skrze svou kouzelnou 

milenku, zamiluje se do něj královna. Lanval ji odmítne, a ta si stěžuje na urážku králi, 

který zahájí s Lanvalem proces. V tomto lai Artušův dvůr slouží jako protipól světu lásky 

Lanvala a víly. Marie de France polemizuje s rytířským světem, který "nevěří ve své 

vlastní hodnoty a veškeré chování směřuje k zachování osobních výhod a výhod kasty. 

Přátelství, velkorysost a věrnost jsou vlastnosti, které tomuto světu chyhí,q. kterými naproti 

I Chrétien de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Lancelot ou le Chevalier de 
la Charrette. v: 51-60 
2 M.-L. Chenerie: Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XlI" et XIlI" siecles, Librarie 
Droz, Geneve, 1986. str: 21 (vlastní překlad) 
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tomu oplývá svět víly, tedy svět lásky." 1 Lanval, jako čestný a velkorysý, nepatří do tohoto 

světa, patří do kouzelného světa své vílí milenky, kde konečně nalezne štěstí. 

Také tři přerušení jednání shromáždění šlechticů vílou a jejímy družkami ani tak 

nezdůrazňují rituál přijetí jako spíš nedostatek úcty ke královu dvoru a poukazují na jeho 

nedostatky, tím že všechny jsou krásnější, lépe vychované než všechny přítomné paní a 

dívky. 

Ačkoli král Artuš a rytíři shromáždění kolem něj jsou všeobecně přijímáni jako 

vzor a záruka rytířských ctností, autoři citovaných románů a lais zdůrazňují určitou 

dvojznačnost a jakoby zpochybňovali dokonalost tohoto výkvětu rytířstva. U Chrétiena de 

Troyes je vidět posun od skutečně dokonalého artušovského světa, jak je popsán v románu 

Cliges a dále s trochou odchýlení v Erekovi a Enide, až se dostáváme do světa plného 

nejistoty a pochybností v Lancelotovi aneb rytiři na káře a v Percevalovi aneb vyprávěni o 

Grálu, kde král, neschopen potrestat urážku, reaguje smutkem a zamyšlením, ale ne činem. 

Artušova nečinnost může mít dva navzájem se prolínající důvody. Zaprvé je to 

starodávná, ještě mytická role krále, kdy král je symbolem té které civilizace či skupiny a 

její moc a životaschopnost je garantována symbolickou postavou krále. Do krále se 

promítají určité aspekty božstva. To platí jednak pro starověké národy, ale křesťanská 

království si uchovala vzpomínku na takové uspořádání těsným sepnutím moci královské a 

církevní. Král se považoval za Bohem vyvoleného a tento fakt symblizovalo pomazání 

posvátným olejem během korunovace. Jako tak důležitá postava král zůstává nehybný jako 

slunce a jeho rytíři kolem něj obíhají jako družice a svými činy a svým hrdinstvím rozšiřují 

slávu svého krále. Krále jako vtělení boží moci je třeba chránit, protože jeho smrt je 

neštěstím pro jeho lid. ( I hra v Šach představuje toto uspořádání, král nehraje, hrají 

všechny figurky kolem a krále brání.) 

Jako další vysvětlení se nabízí boj o moc, který se rozhořel v době vlády Ludvíka 

VII. a Filipa Augusta mezi panovníkem, městy a šlechtou. Panovník se čím dál víc opíralo 

pomoc měst, aby omezil rozpínající se moc svých vévodů. Šlechtici promítali své 

mocenské sny a ambice do literární tvorby. Velmi silným dokladem je Román o 

Partonopel:' z Blois. Koneckonců romány Chrétiena de Troyes vznikly na dvoře mocného 
, . 

vévody Champagnského, který byl spřízněn s hrabětem z Blois, a na dvoře hraběte 

Flanderského. Svět artušovských dobrodružství tedy není odraz skutečného světa, ale 

1 E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. p: 1 04 
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světa, který si tehdejší mocní a jejich chudnoucí rytíři představovali jako protipól realitě a 

stále vzrůstající moci měst a neurozeného obyvatelstva. 

Všechny scény pohostinnosti na Artušově dvoře se odehrávají před celým 

shromážděným dvorem. Když vidíme, jak král přijímá při jídle, dá se předpokládat, že 

všichni rytíři jsou s ním, protože se jedlo společně. Všichni rytíři Kruhového stolu byli 

přítomni, když Artuš zval Percevala nebo Tyoleta, aby zůstali na jeho dvoře a mohli tak 

vyjádřit souhlas s královým rozhodnutím. 

Víly přijíždějí před shromáždění, které projednává Lanvalovu vinu, takže znovu 

všichni rytíři jsou přítomni, aby odsouhlasili bud' Lanvalovo potrestání nebo propuštění. 

Nakonec urážka královny je urážka krále, zvlášť v Graelentovi je zdůrazněno, že prestiž 

krále je vtělena do jeho královny. Ten ale závažnost urážky projednává se svými vazaly, 

nesmí rozhodnout sám o osudu jednoho z nich. Z toho je vidět provázanost feudálního 

systému. Vazalové, jakkoli mocní, závisí na králi, a ten, tedy jeho skutečná moc, zase 

závisí na nich. 

Scény přijetí na Artušově dvoře odhalují touhu šlechty ,vtělenou do rytířského 

mýtu, podílet se na moci panovníka ajeho moc omezovat. 
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5. Pohostinnost tajemných bytostí 

Zatím jsme se věnovali pohostinnosti poskytované lidskými hostiteli, hrdinové byli 

v předešlých ukázkách přijímáni a hoštěni lidmi v jejich příbytcích, v našem skutečném 

světě. Nicméně podstatnou část vyprávění tvoří hrdinův pobyt na rozhraní lidského světa a 

světa tajemných bytostí nebo se přímo v jiném světě odehrává. 

Na první pohled je patrný důležitý rozdíl. V případech, kdy hostitelem jsou lidé, 

autor trvá na vzájemné úctě mezi hostem a hostitelem a do jisté míry na jejich bratrském 

vztahu. Jak jsme si ukázali, většinou oba patří do vrstvy bojovníků, jsou to tedy ti 

nejprivilegovanější členové tehdejší společnosti. Oba se těší určité rovnosti ve vzájemném 

vztahu. A je velmi důležité, že hostitel je vždy muž, i když ho může občas zastoupit jeho 

manželka, jako v případě paní, která vítá Lancelota před svou věží a zve jej do svého 

domu. 

V případech, kdy na scénu vstoupí víla, v korpusu textů, jimiž se pro tuto práci 

zabýváme, je kouzelná bytost vždy víla, se zdůrazňuje sexuální a iniciační charakter 

takového setkání. Dá se říci, že hrdina nebo mladík symbolicky překoná hranice dvou 

rozdílných světů, může se tedy jednat o přechod ze světa dětství do světa dospělosti nebo 

mnohem složitěji je takové setkání plné symbolů zásvětních, kdy hrdina překonává hranice 

mezi světem živých a říší mrtvých. 

Pokud se mluví o vílách, je třeba je rozlišit podle dvou hlavních typů, které se stále 

objevují ve folklorních pohádkách a jsou typické pro středověkou literaturu. Mluvíme o 

Melusíně a Morganě. Tyto dvě víly daly jména dvěma hlavním vyprávěcím schématům. 

Melusínské schéma se odvíjí od snahy víly proniknout do světa lidí. Příběh má následující 

sekvence: "svatba- dohoda- porušení dohody-zmizení víly"l. Morganské schéma má 

opačný směr. Tentokrát víla nejde hrdinovi v ústrety a neopouští svůj svět, ale přitahuje nic 

netušícího rytíře k sobě. Rytíř nevědomky překročí hranici dvou světů a návrat do světa 

lidí je pro něj skoro nemožný. 

Většina lais a románů začíná mel~sínským schématem, ale konec se řídí spíše 

schématem morganským, tj. hrdina opouští svět lidí a následuje vílu do její říše. Aby k 

setkání hrdiny s vílou vůbec mohlo dojít, je třeba, aby hrdina byl naprosto sám, aby se 

mohl oddat svým nejvnitřnějším prožitkům, což ve společnosti lidí není možné. Průnik do 

jiného světa totiž balancuje na pomezí snu a skutečnosti, vědomí a nevědomí a není nikdy 

I L. Harf-Lancner: Les Fées au Moyen-Áge, Morgane et Mélusine-la naissance des fées, Editions Slatkine, 
Geneve, 1984. str. 85 

33 

,"" '. 



jasné, zda se skutečně odehraje, nebo se odehraje jen v mysli hrdiny. Obě schémata, 

melu~ínské i morganské} využívají k setkání hrdiny a víly tématu "vášnivého lovce". 

Hrdina se vzdálí svým společníkům během lovu. Bílé zvíře, bílá barva je v keltské 

mytologii barva víl a zásvětí vůbec, :se zjeví osamocenému lovci a zavede ho do hlubin 
/ 

lesa, kde společně překonají řeku. Les a voda, ve většině případů řeka, ale ne nutně, jsou 

místa ukazující na setkání s nadpřirozenem. Středověká společnost vnímá les, stejně jako 

kdysi staří Řekové a Keltové, jako místo plné neznáma, plné nástrah, vymykající se lidské 

civilizaci. Člověk dává přednost otevřeným místům, kde vidí do dálky, jeho pohledu 

nebrání překážky, a tak se vyhne možným nástrahám a přepadení ze zálohy. Lidé, kteří ve 

středověku obývali lesy, byli obáváni a podezříváni z čar a kouzel obyvateli civilizovaných 

a kultivovaných oblastí. 

Stejně tak voda vzbuzuje strach a nedůvěru. Vodní svět je lidským očím zavřený, 

nelze proniknout pod hladinu vody a prozkoumat podvodní svět. Jako živitelka voda 

zavlažuje pole a zásobuje lidi rybami. Jako ničitelka bere všechno, co předtím dala, a zabíjí 

ve svých peřejích. Člověk je vystaven jejím rozmarům, aniž by jim mohl rozumět nebo je 

ovlivnit. 

Hrdina, tím že pronikne do hlubin lesa nebo překoná hlubokou řeku, se ocitá v 

dvojznačném prostoru, který je plný hrozeb a nebezpečí a zároveň plný lákavých příslibů. 

Hrdinova samota je plná významů. P~edevším, středověký člověk se bál zůstat sám 

a samotě se vyhýbal. Samota je výsadou mnichů a poustevníků, kteří v ní hledají Boha a 

spojení s ním. Ale jsou vystaveni přeludům a ďábelským mámením. Člověk, který zůstane 

sám, se snadno stane obětí vlastních slabostí a přeludů. "Válečníci se báli zůstat sami: 

samota a izolace je pokrývaly hanbou. Kdo projížděl sám bez společnosti druhů, působil 

uboze a zranitelně nebo jako vyhnanec ... "l 

Rozbor pohostinnosti tajemných bytostí začneme lai básnířky Marie de France, Lai 

o Lanvalovi. První setkání Lanvala s vílou jasně patří do melusínského schématu. Víla 

přichází za hrdinou, kterého si zvolila za milého. Víla, ženský element v tomto příběhu, jde 

proti tehdejším zažitým tendencím, protože ve středověkém světě, polarizovaném na 

mužský a ženský element, je aktivní muž. " Ženy jsou ovládány chladným prvkem, 

zatímco muže naplňuje přirozené teplo." 2 Muž je proto spojován s ohněm či sluncem, 

prvky, které byly povážovány za zdroj života. Naproti tomu ženskému principu odpovídá 

měsíc nebo voda, chladné prvky a hlavně závislé. Měsíc svítí díky tomu, že odráží sluneční 

I G. Duby: Guillaume le Maréchal ou le meilIeur chevalier du monde, Fayard, Paris, 1984. str. 93 

2 G. Duby: Dames du xn< siede. Eve et les pretres, Editions Gallimard, 1995. str. 208 
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světlo, stejně jako voda odráží světlo a pohlcuje je. Proto žena nemůže jednat sama od 

sebe, její činnost musí být vedena a odsouhlasena mužem. Epizoda v Lanvalovi klišé 

ženské závislosti a podřízenosti zpochybňuje. 

Lanval přijede na louku, kterou protíná bystřina. Tentokrát tu není žádné bílé zvíře, 

které by hrdinu dovedlo až k víle, ale Lanvalův kůň se třese strachy a jeví známky 

znepokojení, protože n~rozdíl od rytíře cítí blízkost nadpřirozených bytostí. Dvě panny 

jdou Lanvalovi v ústrety a osloví jej: 

"Sire Lanval, ma dameisele, 

ki mult par est curteise e bele, 

ele nus enveie pur vus: 

kar i venez ensemble od nus!"l 

Setkání, jak je vidět; iniciuje víla. Navíc vůbec neskrývá, svůj úmysl, protože o pár veršů 
/ 

dál Lanvalovi vysvětluje: 

"Lanval, fet ele, bels amis, 

pur vus vinc jeo fors de ma terre; 

de luinz vus sui venue querre. ,,2 

V tomto příběhu se role muže a ženy obrátily. Víla je tím, kdo setkání promyslel a 

naplánoval, kdo jedná podle své vůle a má jasný cíl. Naproti tomu Lanval se nechává vést, 

neví k čemu směřuje toto dobrodružství, podřizuje se vůli víly. Těžko nepodlehnout 

dojmu, že pasivita je hlavním rysem Lanvalovy povahy. Stejně jako neprojevuje svou vůli 

při setkání s vílou, ale naopak se jí plně podřizuje, je pasívní ve vztahu ke svým druhům z 

Artušovy družiny. Edgar Sienaert o něm říká:"Lanval, I .. .!, to je především snílek, který 

žije vzdálen tomuto světu, který ani není jeho světem." 3 Tento typ rytíře silně kontrastuje s 

romány Chrétiena de Troyes, kde rytíř je hybnou silou příběhu. 

Ale vraťme se k jednotlivým sekvencím Lanvalova setkání s vílou a její 

pohostinností. Jak už jsme podotkli, aby se takové setkání vůbec mohlo uskutečnit, je 

třeba, aby hrdina byl naprosto sám. Lanval tyto podmínky splňuje, protože v artušovském 

světě nemá ani druhy, ani přátele. Rytíře k víle dovede bílé zvíře jako avatar víly. Marie de 

1 Lais de Marie de France. éd. K. Warnke, Librairie générale fran9aise, Paris, 1990. Lanval v:71-74 
2 Ibid. v:ll0-112 
3 E. Sienaert: Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique, Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. str: 107 
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France tohoto vyslance jiného světa vynechala. Nicméně bílá laň dovede Graelenta, hrdinu 

příběhu, který se velmi nápadně Lai o Lanvalovi podobá, k prameni, kde čeká víla. Lanval 

se tedy obejde bez lovecké scény, kterou můžeme chápat jako poněkud agresivní prvek, 

který dobře zapadá do násilného mužského světa a nese v sobě stopy primitivní agresivity, 

" ale setkání mezi vyslankyněmi a Lanvalem se vyznačuje vybraným kurtoazním 

chováním." 1 

Motiv vyslankyň patří k zásadním rysům setkání s nadpřirozenou bytostí. Jen velmi 

zřídka zastihne rytíř vílu samotnou, zpravidla se ukazuje ve společnosti svých družek. 

"Vílaje velmi opatrná, aby se neukázala přímo lidským očím. Proto posílá napřed víly níže 

postavené, jejichž krása, jakkoli je výjimečná, se nevyrovná kráse jejich paní." 2 

Umyvadlo a ručník, které nesou dvě vyslankyně víly, se objevují také v Lai o 

Désirém nebo v epizodě v Lancelot aneb rytíř na káře, kde Lancelot přijme pozvání krásné 

neznámé, s níž se setká v hloubi lesa. Paul Gingras tvrdí, že "tělo je v sázce při tomto 

nečekaném setkání, jak o tom svědčí dvě umyvadla z ryzího zlata a plátno, které nesou dvě 

vyslankyně víly." 3 Význam těchto předmětů není jasný a Gingras se opírá o názory 

ostatních badatelů. Podle nich se může jednat o "rafinované potlačení divoké scény 

koupele hlavních postav z bretonkých lais" nebo jde o "prvky předcházející společnému 

jídlu." A konečně "umyvadlo a plátno mohou evokovat očistný rituál před vstupem do 

jiného světa (zásvětí). Ať je kterákoli ze zmíněných interpretací správnou, v každém 

případě jde o tělo samotné, a tělo je příčinou Lanvalova exilu a jeho setkání s vílou." 4 

Můžeme jen dodat, že umyvadlo ani látka se neobjevují ve scénách pohostinnosti a přijetí 

do domu lidí. Tyto dva prvky jsou součástí setkání s vílou a pobytem v domě nebo stanu 

víly a objevují se hlavně v erotických scénách nebo takových, které erotické dobrodružství 

předcházejí. Désiré málem znásilní družku víly a Lancelotovi víla nabídne ubytování jen 

pod podmínkou, že s ní stráví noc. 

Nakonec úvodní scéna má lehce erotickou konotaci a v podstatě svedení rytíře je 

hlavní cíl víliny cesty. Svůdně krásný je stan i víla, která v něm odpočívá. Ve shodě s 

melusínskými příběhy víla nabídne Lanvalovi bohatství a štěstí, pokud se s ní spojí, ale 

podmínkou je, že ji nikdo z lidí neuvidí ani neuslyší, jen Lanval. Oproti čistému 

melusínskému schématu se tedy víla nechystá žít se svým vyvoleným v jeho světě a 

lIbid. str: 101 
2 M. Stanesco: La Fée amante et Je ChevaJier: De J'interdit premier au rite sacrificieJ, dostupné z: 
http://mJpa.nottingham.ac.uk/archive/00000051/01lTeC _ Stanesco.pdf str. 7 
3 F. Gingras: Erostisme et merveilIes dans Je récit franc;ais des XII" et XIIIe siecIes, Honoré Champion; Paris, 
2002. str:270 
4 Ibid. str:271 
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proniknout mezi lidi, jako víly v irských legendách. Víla v Lanvalovi chce dál zůstat 

lidskému světu cizí a konečně z něj vyvést i Lanvala, aby společně s ní žil v její vílí říši. 

"Víla se stává milenkou, zvyky jiného světa ustoupily lásce a Avalon přestává být zemí 

svazující lásky mezi všemoucnou vílou a smrtelníkem, který jí je vydán na milost, ale zemí 

sdílené lásky." 1 Setkání s vílou představuje pro Lanvala určitou odměnu nebo náhradu za 

nespravedlnost krále Artuše, za křivdy, kterých se na Lanvalovi ostatní rytíři dopustili. 

Tento motiv se blíží motivu Popelky. Pohádka počítá s odměnou pro nejslabšího nebo lépe 

řečeno nejvíc odstrkovaného. "Popelka vypráví o trápení a soupeření mezi sourozenci, o 

přáních, která se uskuteční, o ponižovaném, který je povýšen, o opravdových zásluhách, 

které dojdou uznání, i když je skrývají ubohé hadry a cáry, o odměné spravedlonosti a 

potrestané zlomyslnosti ... " 2 

Ale víla si nechce Lanvala odvést do své země hned, trvá na tom, aby se vrátil zpět 

ke svým, do světa, kam prozatím patří. Setkání se uskutečnilo "mezi dvěma světy: paní 

(víla) přišla Lanvalovi v ústrety a on opustil královský dvůr a město. Setkání se tedy 

odehrálo mezi dvěma rozdílnými světy." 3 Proto víla posílá rytíře pryč, ačkoli si ho 

vyvolila. Zatím ještě nemůže u ní zůstat, neboť rozdíl mezi oběma světy je stále ještě 

nepřekonatelný. Michel Stanesco vysvětluje rozdíl mezi dvěma světy a dvěma bytostmi: 

"Pokud může přijít za svým milencem jen pod rouškou noci, není to z důvodů, které by 

diktovala společnost, i když je uvádí (víla) jako záminku. Je to proto, že na svém ostrově je 

součástí naprosto jiného světa, neuchopitelného a nesdělitelného, jehož síla by mohla 

smrtelníka paralyzovat." 4 Tento komentář nám pomůže pochopit, proč Lanval nemůže u 

své přítelkyně zůstat déle, než je daný ILmit. Navíc tu pořád panuje nejistota, jak chápat 

tajemnou říši víl. Keltská tradice nás navádí, že se může jednat o svět mrtvých, jehož 

vyslankyní víla je. Ale stejně tak se může jednat o zcela paralelní svět s tím naším, svět 

snů. Vždyť Lanval se jakoby ukládá ke spánku, než prožije celé dobrodružství: 

Le pan de sun manter plia 

desuz sun chief, si se culcha.5 

I E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. str: 106 
2 B. Bettelheim: Psychanalyse des contes de fées, Le livre de Poche, Paris, 1979. str:353 
3 E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. str: 102 
4 M. Stanesco: La Fée amante et le Chevalier: De I'interdit premier au rite sacrificiel, 
http://mlpa.nottingham.ac.uk/archive/00000051/01/TeC _ Stanesco.pdf, str: 7 
5 Lais de Marie de France. éd. K. Wamke, Librairie générale fran9aise, Paris, 1990. Lanval v:49-50 
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Můžeme si tedy myslet, že rytíř spí a vše, o čem Marie de France vypráví, se mu přihodilo 

ve snu. Nakonec, když sám myslí na svou tajemnou milenkucje plný pochybností. 

Suvent regarde ariere sei. 

Mult est Lanval en grant esfrei; 

de s'aventure vait pensant 

e en sun curage dotant. 

Esbai"z est, ne set que creire; 

il ne la quide mie a veire. I 

Teprve .t~hdy když Lanval podstoupí zkoušku, neuposlechne příkazu víly a prozradí jejich 

lásku, zacelí se bytostný rozdíl mezi dvěma světy, a Lanval může konečně opustit svět lidí 

pro svět víly. Odpuštění za jeho provinění je jako očistná lázeň fa až když se mu ho 

dostane, smí Lanval dojít až na Avalon se svou milou. 

r Lancelotovi v románu Lancelot aneb rytíř na káře se přihodilo, že jej k sobě 

pozvala tajemná paní. Zatímco pronásleduje královnu Guineveru a jejího únosce, potká/iv 

hlubokém lese pohostinnou krásku. "V podstatě všechny tyto paní, kterým se jen zřídka 

dostane skutečné individualizace, jsou velmi blízké archetypu víly." 2 Paní nebo dívka 

Lancelotovi nabídne svůj dům na noc, ale pod jednou podmínkou . 

... "Sire, mes ostex 

Vos est ci prés apareilliez 

Se del prendre estes conseilliez; 

Mes par itel herbergeroiz 

Que avoec moi vos coucheroiz, 

Einsi le vos ofre et presant. ,,3 

Taková podmínka je Lancelotovi velmi proti mysli, ale dívka ho odmítne svého požadavku 

zprostit. 

lIbid. v: 195-200 

Espoir tant le puet ele amer, 

Ne l'en vouldra quite clamer.1 

2 A. Berthelot: La Légende du roi Arthur, Hachette, Paris. 2004. str:ll0 
3 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Lancelot ou le Chevalier de la 
Charrette. v:946-951 
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Taková charakteristika řadí tuto dívku mezi víly, podobně jako jsme ,~iděli v Lanvalovi. 

Víla podle melusínského schématu se náhle objeví a nabídne rytíři svou lásku. "Podivnost 

takového vyznání lásky se zmírní, když si uvědomíme, že jsme v rámci pohádek, jimiž se 

autor evidentě inspiroval. Motiv víly, která bez okolků nabídne svou lásku rytíři, patří mezi 

typy příběhů reprezentované Lai o Lanvalovi. Taková postava představuje přírodní síly a 

především sexuální touhu žen, která fascinuje a zároveň nahání strach." 2 

Ačkoli je Lancelot velmi odmítavý vůči dívčiným návrhům, nakonec její pozvání 

přijme, což je docela zvláštní, vezmeme-li v úvahu víl inu podmínku a kdyŽ s-ituacÍ 

porovnáme s Erekem a Enide, kteří neváhají strávit první noc na své výpravě venku. 

Nicméně uvidíme, jak se nabídka ubytování a pohostinnosti změní v rytířské 

dobrodružství. Víla dovede rytíře de svého domu obehnaného zdí. 

Qu'il estoit clos a la reonde 

De hauz murs, et d'eve parfonde; 

Et la dedanz home n'avoit 

Fors cels que ele i amenoit.3 

Tentokrát obydlí víly není stan jako v předešlé ukázce, ale dům s vysokou zdí a hlubokým 

vodním příkopem. Marie de France napíše mnoho veršů, aby vykreslila bohatství a krásu 

stanu své víly, Chrétien de Troyes se omezí jen na dva verše: Tím, že odkazuje na 

Thessalii, orientální zemi~\ spojovanou s nevídaným bohatstvím, ale také kouzly" a 

nebezpečně amorálními krasavicemi. 

Si l'en mainne jusqu'an un baile 

N'avoit plus beljusqu'an Thessaile.4 

V domě nejsou ani služebné, ani služebníci. Vypadá to, že hostitelka a její host jsou v 

domě zcela sami. Prvek zdánlivé samoty se objevuje i v líčení jiného sídla víly, a to v Lai o 

Guingamorovi. J tam hrdina, Guingamor, navštíví víl in hrad a nepotká ani živáčka. Zcela 

sám bloudí po nádvoří a zlatých a stříbrných pokojích. A stejně bez vysvětlení se obyvatelé 

hradu zase objeví. Podobně je tomu i v domě Lance!otov}"hostitelky. 

lIbid. v: 969-970 
2 Ibid. str: 1265 
3 Ibid. v: 974-975 
4 Ibid. v:973-974 
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K zvláštnosti Lancelotovy víly navíc patří, že se zjeví sama, bez průvodkyně. Z 

citátu Michela Stanesca už víme, že víly se nezjevují samy, ale v doprovodu víl nižší 

instance. Znamená to tedy, že víla v Lancelotovi patří do nižší skupiny víl? Koneckonců 

její úloha není získat Lancelotovu lásku, ale jen vyzkoušet jeho věrnost královně. Je tedy 
\ 

tato víla vyslankyní nějaké královny víl? Artušovský svět se neustále snaží vypořádat s 

nástrahami všudypřítomné víly Morgany, která neustále strojí rytířům léčky a zkoušky. 

V prázdném sídle víly je již vše připraveno k večeři. Tím je znovu zdůrazněna 

tajemnost pohostinné paní. Tento prvek se zase blíží Románu o Partonopeu z Blois, kde je 

hrdina také zcela sám v honosném paláci, ale obsluhují jej neviditelní sluhové, takže hrdina 

vidí jen talíře a sklenice, které se pohybují. A navíc tu jsou připravena umyvadla s ručníky, 

což je další prvek, který se se zvláštní stálostí objevuje ve světě kouzel. Upozornili jsme na 

něj v Lanvalovi, je v Lancelotově dobrodružství a setkáme se s ním i v Partonopeuově 

příběhu. 

Kromě prvků, které se vytrvale opakují v případech hrdinova pobytu u tajemné 

bytosti, následuje i hrdinovo převléknutí kabátců, o němž jsme mluvili v souvislosti!. s 

pobytem u lidských hostitelů. Po jídle víla vybídne Lancelota, aby se šel na chvíli projít, že 

se zatím připraví ve svém pokoji, kde ji má hrdina po chvíli vyhledat. Místo aby ale našel 

vílu připravenou k milostné hře, najde ji přepadenou neznámým rytířem a jeho bojovníky, 

jak se ji pokouší znásilnit. Lancelot útočníky přemůže a odolá i víl inu svádění. 

Ačkoli Lancelot splnil obě zkoušky, zkoušku udatnosti a zkoušku cudnosti, nečeká 

naň žádná odměna. Víla neprozradí, kdo je, ani Lancelotovi neprozradí žádné tajemství, 

které by mu pomohlo ve hledání královny. Ale přece, zdá se, se něco stane. Jakoby 

skončilo kouzlo samoty a služebníci víly se objevili na scéně, jak o tom svědčí verš, kdy 

Lancelot žádá svého koně: "La pucele amener li fait" a o pár veršů dál, když rytíř slíbí, že 

vílu doprovodí najejí cestě: 

Son palefroi fait anseler: 

Tost fu ses comandemanz fez; 

Li palefroi li fu fors trez 

Et li chevax au chevalier. 1 

Z těchto veršů prakticky vyplývá, že víla se obrací se svými rozkazy na někoho a ten je 

vykonává. Že by Lancelot osvobodil svým nočním hrdinstvím víliny služebníky? Nebo že 

lIbid. v: 1332-1335 
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by jejich nepřítomnost byla jen součást zkoušky, kterou Lancelot tak šťastně přestál? Ať 

tak či onak, ani jedno není pro autora příliš důležité a ani pro nás v dalším pokračování 

příběhu, protože vysvětlení se nám nedostane. Pravděpodobně se nacházíme ve světě 

kouzel a víl, který byl tehdejším čtenářům a posluchačům takových příběhů důvěrně znám 

a autor se nemusel zdržovat dlouhým vysvětlováním. 

Předchozí dvě ukázky představily melu~fnské schéma, kdy víla pronikne do světa 

lidí, aby přivábila vyvoleného rytíře. V následujících ukázkách se podíváme na morganské 

schéma, tj. rytíř zváben víliným vyslancem, bílým zvířetem, proniká do její říše, aby tu s ní 

žil jako nesmrtelný. 

Jako první se podíváme na Lai o Guingamorovi. Příběh začíná známým "tématem 

Putifarovy manželky."l Královna, manželka Guingamorova strýce, se neúspěšně pokusí 

Guingamora svést. Má strach, že ji hrdina králi vyzradí, a tak, aby se ho zbavila, vyhlásí 

lov na bílého kance. Ze všech statečných rytířů na králově dvoře se jen Guingamor odváží 

přihlásit na tak těžký úkol. Lov na záhadného bílého kance je totiž skutečné rytířské 

dobrodružství. Ale král neslyší rád o takové zkoušce a svou ženu varuje před zpupnou 

výzvou: 

"Dame, sovent avez oi" 

l'aventure de la forest. 

Ce sachiez vos, molt me deplest 

qant en nulleu oi parler. 

Onques nus hon n'i pot aler 

qui puis em pelist reperier 

por qoi le porc pelist chacier; 

la lande i est aventureuse 

et la riviere perilleuse. 

Molt grand dommage i ai eli, 

.x. chevaliers i ai perdu, 

toz meillors de ceste terre 

que le sanglier alerent querre. ,,2 

Z králových slov se dovídáme, že tento nebezpečný lov není výzva jedinému rytíři, ale 

zřejmě dobrodružství, kterého se již mnozí pokusili zhostit. Už deset rytířů, říká král, se 

I Lais de Marie de France. éd. K. Warnke, Librairie générale fran((aise, Paris, 1990. Lanval str:151 
2 Lais féeriques des XlI" et Xn< si6cles, éd. A. Micha: Flammarion, Paris, 1992. Guingamor v: 170-182 
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ztratilo, když se pokoušeli ulovit bílého kance. To je důležitá podmínka většiny pohádek a 

povídek: "Mnozí nedokázali /úkoll splnit, vlastně nikdo zatím neuspěl, dokud se o úkol 

nepokusí hrdina příběhu. Skutečnost, že je příběh vůbec vyprávěn, předpokládá selhání ze 

strany všech, kdo se zatím o úkol pokoušeli. ,,1 Můžeme tedy předpokládat, že všech deset 

rytířů, kteří se na lov vypravili, neuspělo nebo někde zahynuli, protože se jim nepodařilo 

podat o sobě zprávu svému králi. Všichni do jednoho zmizeli beze stopy. 

Guingamor si na lov vyžádá výstroj svého strýce: 

Le chacěor le roi manda 

que la nuit devant li presta, 

et le brachet et son bon cor 

qu'il ne donnast por son pois ďor, 

.11. muetes de bons chiens le roi 

fet Guingamor mener os soi; 

n'oublia pas son liamier.2 

Proč Guingamor tolik stálo strýcovy psy, koně a lovecký roh? Tušil už, že se vydává na 

dobrodružství, kde se utká s nadpřirozenými silami, a věřil, že ho zkušení lovečtí 

pomocníci jeho strýce před nebezpečím ochrání? Těžko říct, zda král věděl, jaká řeka to 

protéká hlubokým lesem a co na rytíře čeká na druhém břehu. 

Král a jeho družina Guingamora vyprovodí pouze k lesu, dál se už nikdo z lidí 

proniknout neodváží, takže Guingamor se ocitne sám, jen s věrnými zvířecími průvodci. 

Ale obě smečky se brzy unaví, takže s ním zůstane jen věrný stopovací pes a strýcův kůň. 

Oba dva se král velmi vzpíral synovci půjčit. Během lovu kanec zavede lovce k hluboké 

řece, kterou oba překonají, takže se octnou na louce na druhém břehu. Guingamorovu 

pozornost upoutá nádherný palác, který do dálky září odrazy slunce, a vydá se jej 

prozkoumat. Ale uvnitř nenajde nikoho, palác je zcela pustý a prázdný. Guingamor se 

znovu rozjede za kancem a psem, který ani na chvíli nepřestal stopovat, oba brzy najde, ale 

znovu lov přeruší, tentokrát pro krásnou dívku, kterou uvidí v jezírku, kolem kterého kanec 

prchá. 

Je zvláštní, jak málo se Guingamor na lov soustředí ajak snadno se nechá rozptýlit 

poté, co přeplaval hraniční řeku. Není moc pravděpodobné, že by vášnivý lovec, a toto 

I G. L. Kittredge: A study of Gawain and the Green Knight, Oxford University Press, Oxford, ] 9] 6. str:79 
2 Lais féeriques des xW et XIIe siecles, éd. A. Micha: Flammarion, Paris, 1992. Guingamor v: 255-26] 
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téma tu je zpracováno, přerušil lov. Je možné, že jakmile překonal řeku, Guingamor se octl 

v moci tajemných sil, i když většinou to jsou zvířata, která takovou moc vycítí, viz kůň 

třesoucí se strachy v Lanvalovi. Možná, že pes i kůň, které král tolik nechtěl Guingamorovi 

půjčit, jsou zkušení průvodci, zvyklí lovit v těsné blízkosti tajemné říše, a proto na nich 

král tolik lpí. Věděl král, že má sousedku a kdo je jeho tajemná sousedka? 

I když Guingamor překoná řeku, setkání s vílou se neodehraje ihned na pomezí 

královy a její říše, ale u studánky, v níž se víla koupe. Lai o Guingamorovi vzácně 

zpracovává všechny motivy setkání smrtelníka s nadpřirozenou bytostí. Je tu temný les, 

kam se nikdo z lidí neodváží vstoupit, a hraniční řeka. Obojí slouží k navození tajemné 

atmosféry a k zdůraznění skutečnosti, že hrdina opouští civilizovaný svět a proniká do 

světa neznámého, plného nástrah. Je tu bílý kanec, posel víly. Někdy je bílé zvíře 

považováno za vtělení víly, která si tak láká budoucího milence k sobě. Tím se rozbíhá 

téma vášnivého lovce. Hrdina se nechá strhnout, opustí své druhy a v loveckém zaujetí 

proniká hloub a hloub do strašidelných hlubin lesa, aby se stal obětí tajemného prožitku. A 
I 

konečně setkání s vílou u studánky. Středověké víly se rády koupají, málokdy se setkání ,s 

nimi obejde bez přítomnosti vody. Víly jsou pravděpodobně dědičky dávných bohyň 

ochranitelek pramenů a studánek, jak je středověcí pěvci znali ze střípků starodávné 

keltské mytologie. A ještě navíc se tu objeví záblesk motivu labutích žen, o nichž detailně 

pojednává L. Harf-Lancnerová. Muž lovec uvidí koupající se dívky-labutě. Aby zabránil 

nejkrásnější z nich vzít na sebe zvířecí podobu, sebere její šat z peří. Dívka je pak nucena 

stát se mužovou ženou. I Guingamor chce zabránit koupající se dívce odejít ze studánky, 

proto jí chce odnést šaty. Ta si ale jeho pohybu všimne a napomene ho: 

le chevalier a apelé 

et fierement aresonné: 

"Guingamor, lessiez ma despoille."j 

Hned z jejích prvních slov je vidět, že dívka je pánem situace. Nemá ani trochu strach ':;: 

mladého lovc~ a navíc zná jeho jméno. To je doklad jejího nadpřirozeného původu. Víly 

jsou vševědoucí,._~nají minulost i budoucnostfa zatímco víla v Lanvalovi vyšla svému 

vyvolenému napr~~i do jeho světa, tato víla na ~uingamora čeká ve své vlastní říši. A hned 

mu nabízí svůj hrad k pobytu: 

lIbid. v: 445-447 
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"Venez avant, n'aiez esfoi, 

hebergiez vos hui mes o moi. 

Toute jor avez travaillé, 

si n'avez gueres esploitié."1 

A zas z jejích slov vyplývá, jak moc o Guingamorovi ví. Ví, aniž by jí rytíř cokoli řekl, že 

celý den marně stíhal bílého kance. 

Víla si vede rytíře do svého hradu, který Guingamor navštívil hned na začátku 

svého pobytu v zemi za řekou. Ale tentokrát je hrad plný veselých obyvatel a naproti víle a 

jejímu rytíři vyjíždí tři sta rytířů se svými dívkami. A v této veselé společnosti Guingamor 

objeví oněch deset rytířů, kteří se ztratili ze země jeho strýce, když se pokoušeli ulovit 

bílého kance. Kdo jsou všichni ti rytíři, kteří vítají vílu a Guingamora? Jsou to všechno 

bývalí lovci bílého kance, které mazaný vepř zavedl ke své paní? Přijala víla všechny jako 

Guingamora se slibem, že jim kance vydá? 

Nicméně za tři dny radovánek u víly Guingamor na svého strýce nezapomněl a trvá 

na tom, že se ke králi i s kancem vrátí, jak bylo domluveno na začátku, aby se pak mohl 

vrátit k víle natrvalo. 

Víla tedy Guingamorovi věnuje hlavu kance, jak prve slíbila, ale teprve nyní mu 

řekne pravdu. Tři dny, které u ní strávil, jsou ve skutečnosti tři sta let. Přesto Guingamor 

trvá na tom, že se do světa lidí podívá. Víla a její družina jej tedy doprovodí k řece a člunu, 

na němž Guingamor přepluje. Nikdo ale nejde dál, stejně jako předtím král se zastavil se 

svým doprovodem na kraji lesa. Obě skupiny respektují hranice, které je dělí navzájem; a 

které odlišují jeden svět od druhého. Pouze Guingamor má odvahu cestovat tam a zpět 

mezi oběma světy. 

Ve světě lidí čeká na Guingamora kruté poznání. Všichni, které znal, jsou už dávno 

mrtvi, hrad jeho strýce je v troskách. On i jeho strýc přežívají už jen v písních místních 

lidí. Guingamorovi nezbývá, než se vrátit zpátky ke své víle, do její tajemné říše, která se 

napříště stane jeho světem. 

Guingamorův příběh je velmi dvojznačný. Oproti Lanvalovi, kde); jak dokládá 

Edgard Sienaert, svět víly Avalon je vykreslen jako lepší alternativa ke světu artušovskému 

s jeho rigidními pravidly, je svět víly v Guingamorovi mnohem tajemnější. Především 

pobyt v jejím světě není Guingamorovou svobodnou volbou. Nejprve je k víle vylákán 

lIbid. v: 453-456 
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kancem a podruhé už nemá na výběr. Svět lidí už není jeho světem vinou propasti v čase. 

Navíc víla je neomezenou vládkyní ve své říši. Guingamor s ní zůstal jen díky její lsti, víla 

mu nesdělila skutečný běh času v její říši v porovnání s lidským světem, odkud Guingamor 

přišel. Vlastně tak Guingamora připravila o možnost volby. Po návštěvě lidského světa už 

volbu nemá. 

Již jsme citovali názor profesora Kittredge, že pohádkový příběh se vypráví, 

protože ještě nikdo ve zkoušce neuspěl nebo nebezpečí nepřekonal. Také u Guingamora se 

zdá, že nikdo z víliných rytířů se nepokusil vrátit do světa lidí, aby o sobě dal zprávu svým 

blízkým. Tuto smutnou zkušenost projde jen Guingamor. Jak ale má nadále žít věčně 

mladý v říši neustálých radovánek, když ví, že pro něj už není návratu? Když ví, že není 

ani živý, ani mrtvý, že po celou věčnost bude sám, protože má jen svou vílu, která je 

vlastně strůjkyní jeho trpkého osudu? 

Jak se zdá, říše této víly je někde mezi říší mrtvých a světem živých. Taková víla je 

velmi dvojznačná postava. Tak jak s nimi pracují autoři zpracovávající bretonskou látku, se 

zdá, že patří do pantheonu keltských božstev, ale i právě proto to mohou být bytosti ze 

světa mrtvých. 

Je vůbec konec Guingamorova příběhu šťastný? Spíš se zdá, že příběh přináší 

naučení, že líp je žít mezi svými, že spojení s nadpřirozenou bytostí jde proti běhu světa a 

není správné. "Mezi těmi dvěma bytostmi je ontologický rozdíl. / .. ./'Existuje rasa lidí a rasa 

bohů', zpíval Pindarus,'dělí nás propast údělu, který nám byl svěřen."'! 

Také Román o Partonopeu z Blois vypráví příběh založený na prvcích 

morganského schématu, tedy dobrodružství smrtelníka v říši víly. Jak ale uvidíme, tento 

román využívá prvky cesty do zásvětí nebo ''jiného světa" jen pro jejich fantaskní 

přitažlivost a ty zcela ztratily svůj původní mytický rozměr. 

Mladý synovec francouzského krále, Partonopeu, se účastní lovu, který jeho strýc 

pořádá ve stašidelném Ardenském lese. Žádný člověk, byť by byl sebeodvážnější, se 

neodváží zajít za značení, které tu upevnili vesničané, hlouběji do lesa, kde žijí ta 

nejzuřivější a nejdivočejší zvířata, a který je pln nejrůznějších čar a kouzel. 

Královi rytíři lovili celý den velkého černého kance a teprve k večeru se jim 

podařilo zvíře uštvat. Jenže náhle z houští vyrazí jiný kanec, celý bílý, a mladý Partonopeu 

se nechá dobrodružstvím svést a pustí se do pn;másledování. Zapomene na krále, na druhy 

a prodírá se hloub a hloub v houštinách lesa. Díky své nerozumnosti mu nezbývá, /Ílež 
'" . -,' - .. / 

1 M. Stanesco: La Fée amante et Je Chevalier: De J'interdit premier au rite sacrificieJ, 
http://mJpa.nottingham.ac.uk/archive/00000051 10 l/TeC _ Stanesco.pdf. p: 5 
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strávit noc v lese a ani druhý den se o nic nepřiblíží k táboru svého strýce. Místo aby se 

vracel, je tak zmatený, že se prodírá čím dál od obydlených částí lesa. Konečně navečer 

dorazí na mořské pobřeží, kde kotví krásná loď \ a vyčerpaný vejde i s koněm dovnitř. 

Polomrtvý hlady usne"aby se probudil na širém moři. Nezbývá mu, než se nechat nést 

kouzelnou lodí, kam tá má namířeno. Večer druhého dne dorazí k ohromnému přístavu, 

který patří bohatému opevněnému městu. Město nemá sobě rovna na celém širém světě. 

Jeho hradby jsou ze zeleného, šedého nebo bílého mramoru. Když se Partonopeu odváží 

projít hlavní branou do města, nestačí se divit nádherně vydlážděným širokým ulicím. 

II est entré en une rue 

Qui de tai est nete et nue. 

De tai n'i peut avoir nient, 

Car tote est faite a pavement, 

Et quant onques plus i plovra, 

Li pavemens plus clers sera. J 

Paláce uvnitř hradeb jsou čarovně krásné, vše září neskutečným bohatstvím a jasem. Nic 

podobného ve Francii nikdy neviděl. Partonopeu vstoupí do jednoho z paláců, jehož dveře 

jsou otevřené. Uvnitř je velká hodovní síň a v ní vše připraveno k zahájení hostiny. 

Grant plenté voit de bel mangier, 

A voir puet tot sains dangier; 

Mais s'il i voit viande u osme, 

tot tient a songe et a fantosme? 

Partonopeu je polomrtvý hlady, ale přeci se ještě do jídla nepustí. Nikde není ani živáčka, 

bojí se, že to co vidí, je dílo ďábla nebo jiných kouzelných bytostí. A tu ho napadne, že 

má-li zemřít nebo má-li přijít o duši, tak jedině v nejkrásnějším, tedy královském paláci 

města, tak jak se sluší a patří vzhledem kjeho původu a postavení. 

1 Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. o. Collet et P.-M. Joris, Librairie Générale Fran<;aise, Paris, 2005. 
v:826-830 
2 Ibid. 913-916 
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Li vint uns pensers de noblece, 

Se il estre i doit enganés, 

Qu'el chief de tote la cité 

Et el palais plus haut levé, 

EI principel et el plus mestre 

Soit engniés, s'ille doit estre.! 

Královský palác je ještě krásnější a bohatší, než jaké viděl dole ve městě. Tentokrát tu jsou 

služebníci. Ale němí a neviditelní. Partonopeu vidí, jak se k němu tácy s pokrmy přibližují, 

džbány s vínem se samy zvedají a víno se dolévá do číší. Po přebohaté hostině se 

Partonopeu odebéře na lože, kde jej k jeho hrůze a nakonec milému překvapení navštíví 

paní města a celé říše. Mélior, to je jméno paní místa, se velmi podobá víle. Jako zatím 

všechny víly, o nichž jsme mluvili, je i ona iniciátorkou celého dobrodružství a stejně jako 

morganské či melusínské víly i ona má připravený zákaz, který její vyvolený nesmí 

překročit, totiž nesmí ji po dobu dvou let uvidět. Přes jasné rysy víl Mélior opravdovou 

vílou není. Je dcerou byzantského císaře a Partonopéa" si vybrala díky zprávám svých 

vyslanců, takže není vševědoucí, což je důležitý rys opravdové víly. 

Mes espies par tot tremis 

Et en France nomeement, 

U Deus a mis tant bone gent.2 

Mélior nalíčila celé kouzelné dobrodružství, počínaje bílým kancem, na Partonopea, aby 

ho přivábila k sobě. V jejím čarování není nic ďábelského. Naučila se mu od mudrců svého 

otce a sama je dobrou křesťankou. Synovci francouzského krále nabídne svou ruku, ale 

pod jednou podmínkou. Sňatek se bude konat až za dva roky, až bude Partonopeu pasován 

na rytíře a bude dostatečně starý, aby mohl vládnout Méliořině říši. Méliořin zákaz je tedy 

motivován racionálním zvážením situace. Mélior je sice dědička říše, ale musí respektovat 

~ podvolit se vůli svých vazalů a ti si přejí muže-vládce, takže Mélior se musí provdat. Ale 

mladičký Partonopeu by si těžko udržel potřebnou autoritu, proto dvouletý odklad, který se 

ani Méliořiným baronům moc nezamlouvá. 

lIbid. 924-930 
2 Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. O. Collet et P.-M. Joris, Librairie Générale Franyaise, Paris, 2005. 
v:1352-1354 
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Li termes lol' est ennuios, 

Mais je l'ai fait, amis, por vos. 

Car do nt ert li termes pleniers 

Que porés estre cevaliers; 

Et dont a primes honor 

Vos porai eslire a segnor, 

C' Ol' ne lol' seroit bon ne bel 

Que j' offrise a prendre un tousel; 1 

Do svatby Partonopeu neuvidí nikoho z Méliořiných poddaných a nesmí podlehnout 

pokušení podívat se na ni samotnou. Tajej také bude navštěvovat v ložnici jen v noci. 

Do setkání s Mélior se příběh věrně drží morganského schématu. Je tu mladý hrdina 

přivábený do království víly a to skrze nezbytný motiv vášnivého lovce, stejně jako v Lai o 

Guingamorovi. Navíc je příběh doplněn o dvě noci utrpení, hladu a strachu v pustině a na 

lodi. Partonopeu je tedy nucen strávit o samotě hodně času, ale neřekla bych, že v jeho 

případě má samota očistný charakter před vstupem do jiného světa, eventuálně zásvětí. 

Nakonec hrdina neodchází a ani nechce odejít do jiného, spravedlivějšího svět~; jako 

Lanval, protože svět je k němu velmi štědrý. Cíl příběhu není opustit svět lidí. ale hrdinu 

mezi lidi zpět dosadiLa to ještě ve větším lesku a slávě. 

Další téma je noční cesta lodí. "Noc, přítomnost vody, která následuje po bloudění 

v lese, to jsou charakteristiky čarovného prostoru. Navíc je hrdina na vodě ještě víc 

ustrašen než v démonickém Ardenském lese. K znepokojivým symbolům cesty po moři se 

navíc přidají opuštěná lad' a liduprázdné tajuplné město." 2 

Cesta kouzelnou lodí je poměrně vzácný motiv ve francouzské literatuře. Sebastian 

Sobecki studoval jeho původ a navrhuje dvojí řešení. Může být převzat z křesťanských 

legend o poustevnících a zároveň může být inspirován irskou středověkou literaturou. 3 Ze 

starofrancouzských lais se motiv lodi objevuje pouze v Lai o Guigemarovi od Marie de 

France. 

lIbid. v: 1486-1490 
2 L. Harf-Lancner: Les fées au Moyen Áge-Morgane et Mélusine, la naissance des fées, Editions Slatkine, 
Geneve, 1984. str. 324 
3 S. Sobecki: A source for the magical ship in the Partonopeu de B10is and Marie de France's Guigemar, 
Notes an Queries, Sep. 2001, n° 48. str. 221 
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Román si drží tajemnou polohu, která navozuje atmosféru bretonských mýtů do 

setkání s Mélior. Mélior se totiž jako víla významně racionalizuje. Především je zajímavé, 

jak zdůrazňuje učený původ svých "kouzel". Její umění trvá pouze do okamžiku, kdy 

Partonopeu poruší stanovený zákaz a na Mélior se podívá. Tu se domnělá víla promění v 

obyčejnou smrtelnici, z jejího kouzlení nic nezbude a další štěstí páru musí mladý hrdina 

dobýt s mečem v ruce, čáry už nic nezmohou. Jakoby ženská převaha byla spojena s 

kouzlením a nadpřirozenými schopnostimi dotyčné nebo jejím skutečným nadpřirozeným 

původem. Jakmile se ale působení kouzla zlomí, iniciativy se chopí muž, skutečný pán 

světa lidí, kde~žena\je m~ beze zbytku podřízena. 
Chrétien de Troyes zpracovává velmi zajímavým způsobem morganské schéma' v 

románu Yvain aneb rytíř se lvem. Příběh začíná cestou do Barentonu, kam se pan Yvain 

vypraví poté, co vyslechne vyprávění svého bratrance Calogrenanta o porážce, kterou u 

kouzelné Barentonské studánky utrpěl. Yvain se proto vypraví ke studánce zkusit své 

štěstí. Bije se s ochráncem studánky, smrtelně ho zraní) a když ten se dá na útěk, 

pronásleduje ho až do jeho hradu, kde ale padne do léčky. Je uvězněn ve vstupní bráně 

mezi dvěma mřížemi. Ale tu ho zachrání Lunette, jedna z dívek paní Barentonu, manželky 

raněného rytíře. Yvain kdysi Lunette pomohl, když byla na Artušově dvoře, a proto mu 

chce nyní pomáhat. Skryje ho v tajné místnosti, aby na něho nemohli místní rytíři, 

odhodlaní pomstít smrt svého pána. A když mrtvého hradního pána pochovají, přesvědčí 

jeho vdovu Laudine, aby se provdala za Yvaina. Potřebuje totiž obránce studánky a Yvain 

se této úlohy dobře zhostí, když dokázal přemoci tak udatného rytíře, jakým byl pán 

Barentonu. A tak ještě týž večer se konají zásnuby krásné Laudine a pana Yvaina. 

Na první pohled se zdá, že Yvainův příběh nemá s tajemnem nic společného, ale po 

podrobnějším prozkoumání dojdeme k úplně jiným závěrům. Je tu hranice mezi dvěma 

světy, kterou musí rytíř překonat. Nejprve musí projet hlubokým lesem, kde mu cestu 

ukáže hrozivý obr, hlídač stáda krav. Tento les dělí Artušovo civilizované království od 

tajemné a neznámé země, jejíž paní je záhadná Laudine. Následuje souboj u tajemné 

studánky, v níž je voda zároveň studená i horká, a rozlije-li se, způsobí zuřivou bouři. A 

jak už jsme dříve ukázali, studánky jsou neomylně místy výskytu víl. 

Funkce Laudinina manžela jako ochránce studánky odkazuje na dvě témata, která 

se neustále v příbězích zahrnutých do této práce vracejí. První, možná méně důležité, je 

sen o bohaté dědičce, která disponuje obrovským majetkem poté, co vymřeli mužští 

členové rodu. A sen o založení vlastního domu a rodu, který si sní potulní rytíři, mladší 
i 

synové šlechticů, kteří do života dostali jen meč, brnění a koně a své místo si, narozdíl od 
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starších bratrů, musejí sami vybojovat. Tak jen doufají, že "získají lásku bohatého pána 

nebo bohaté dědičky"l a založí si tak domov. 

Druhé téma odkazuje na starobylost, eventuálně mytický původ vyprávěné látky. 

Skutečnost, že studánka je tolik důležitý symbol Laudininy země naznačuje, že Laudine je 

původně vílou a studánka je smyslem její existence. Chrétien de Troyes takový původ 

Laudine nijak nezdůrazňuje, ale vzhledem k pokračování příběhu se zdá velmi 

pravděpodobný. Například vysvětluje rychlost, s jakou se Laudine nechá přesvědčit a 

provdá se za přemožitele svého muže. Možná se nabízí odkaz na neukojitelnou sexuální 

touhu žen, ale pravděpodobnější bude, že tu na povrch vyplul právě původní, skrytý 

charakter Laudine. Vždyt' Lunette, když přesvědčuje svou paní o správnosti sňatku s 

Yvainem, neustále opakuje, jak důležité je najít co nejlepšího obránce studánky, jakoby na 

studánce samotné záloželo štěstí a bezpečí Laudine a celé její země. Zdá se, že Laudinina 

země je vlastně země víl, svým způsobem ženské království, které je potřeba chránit před 

brutálním vpádem mužského světa, zvlášť když Laudine ví od své špionky Škaredé slečny, 

že se blíží Artuš ajeho rytíři. 

"Votre terre qui desfandra 

Quant li rois Artus i ven dra 

Qui doit venir l'autre semainne 

Au perron et a la fontaine?,,2 

Jak se zdá, zesnulý manžel byl ochránce Laudinina ženského světa a bránil ve vstupu 

rytířům; přicházejícím ze světa Artušova, který naopak představuje mužskou sílu. 

Svět žen nebo víl se brání narušení svých pořádků. Víla chce ve svém světě 

vládnout, ovládat muže tím, že je na jednu stranu zásobuje bohatstvím a přepychem, ale na 

stranu druhou je zbaví svobody a zapřede je do sítě svých pravidel a rozmarů. Nejlépe je 

tato ovládací tendence vidět u víly v Lai o Guingamorovi, kde víla je skutečně 

neomezenou paní, Guingamorovi sdělí jen tolik, co potřebuje, aby si ho udržela a 

znemožnila mu odchod do jeho vlastního světa. I Mélior v Partonopeu de Blois je paní své 

říše a je to ona, kdo klade podmínky a požadavky ve vztahu k Partonopeovi. Podobně je 

1 G. Duby: Guillaume le Maréchal ou le meilleur cheva!ier du monde, Fayard, Paris, 1984. str. 14 
2 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Yvain ou le chevalier au !ion. v: 
1617-1620 
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tomu u víly v Lancelotovi a v Lanvalovi. Tyto víly uvádějí své vyvolené do světa, který je 

pro rytíře neznámý, hůř se v něm orientují, a proto zde mohou být ovládáni. 

I tak se dá vysvětlit Laudinin požadavek, aby se pan Yvain do roka vrátil z turnajů, 

jinak bude jejich svazek neplatný. Ale Chrétien de Troyes, jako velký obdivovatel rytířství 
'; I', ,,- , ( , 

a tedy ryze mužského světa, svému hrdinovi umoznf z této ženské moci vymanit Yvainův 

odchod ukazuje, že mu obrana ženského světa na srdci neleží tolik jako Laudine, a proto 

svět své ženy opustí a jede za mužskými zábavami. Ale nakonec se ukáže, že ani jeden 

nemůže bez druhého žít, ale jejich svazek musí být rovnocenný, nemůže být založený na 

podmínkách, které jeden klade a druhý je nucen je plnit. 
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5.1. Víly nižšího postavení 

V předchozí části jsme si ukázali přijetí rytíře vílou. Víla hostitelka je zpravidla 

hlavní víla, nebo bychom mohli říct královna víl ve své říši, a rytíř, kterého štědře hostí, se 

zpravidla stane jejím milencem. Ještě je potřeba mluvit o vílách, které svou paní 

doprovázejí a které jsou pro setkání se smrtelníkem velmi důležité. 

Když jsme se zabývali Lai o Lanvalovi, citovali jsme názor Michela Stanesca, který 

uvádí, že existenční propast dělí lidský svět od světa víl nebo bohů. Aby zmírnila vliv 

svého zjevení, jaký nutně musí na smrtelníka působit, nechává se královna víl nebo hlavní 

víla doprovázet svými družkami, tedy vílami nižšího postavení. Ačkoli i ty jsou nesmírně 
" krásné, přes;l jen se své paní nemohou vyrovnat. Družky oznamují zjevení své paní a 

zmírňují tak působení jejího vystoupení před smrtelníkem. Taková je úloha doprovodu víly 

v Lanvalovi a Graelentovi. Průvodkyně královny víl stupňují očekávání, ale také zmírňují 

vliv zjevení své paní, která je tak krásná, že předčí veškeré představy smrtelníků. 

Podobným způsobem je připraveno setkání Lanvala s vílou. Dvě její společnice 

osamělého rytíře dvorně zvou a doprovodí ke stanu své paní. I tady lze chápat první 

Lanvalův kontakt s jiným světem, tedy se společnicemi královny víl, jako přípravu na 

hlavní setkání, jehož přímý vliv by mohl "traumatizovat a paralyzovat smrtelníka. "I 

Takovým chápáním motivu zprostředkovaného setkání se dostáváme do mytického času, 

kdy se smrtelník pokouší proniknout nebo se vůbec dostává do transcendentálního 

prostoru. 

Kromě síly setkání dvou světů slouží Marii de France motiv společnic ke zmírnění 

"brutálního" motivu vášnivého lovce tím, že štvané zvíře nahradí dvěma krásnými dívkami 
'~\, ( 

a dvorným rituálem. Edgar Sienaert to vysvětluje:~' !Lanvalovo okouzlení se neděje skrze 

léčku či čáry, protože hrdina se nechává dovést z dobré vůle a zcela svobodně do tohoto 

jiného světa. Hrubé zmocnění se oděvu, už oslabené v Graelentovi, je zde zcela potlačeno. 

Paní není nikdy nazvána vílou, místo děje už není lesní paseka z anonymního lai, ale 

kurtoazní místo inspirované Thébským románem. " 2 

Postavy Lunette z Yvain aneb rytíř se lvem a Urraky z Románu o Partonopeu z 

Blois jsou nesmírně zajímavé. Také jako jediné vystupují z archetypové anonymity 

průvodkyň hlavních víl. Mají jeden důležitý společný rys. Obě v příběhu vystupují jako 

1M. Stanesco: La Fée amante et le Chevalier: De l'interdit premier au rite sacrificiel, dostupné z: 
http://mlpa.nottingham.ac.uk/archive/00000051/01/TeC _ Stanesco.pdf. str. 7 
2 E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. str: 1 02 
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rozumnější protějšky svých paní. Tam, kde Mélior trvdohlavě odmítá usmířit se' s 
!' ",/"" 

Partonop~em kvůli chybě, které se mladík dopustil, Urraka nabádá ke smíru, potají spřádá 

plány, jak dát oba milence znovu dohromady, a vymýšlí, jak milence co nejšikovněji 

zachránit ze šlama~tiky, do které oba Partonopeovou vinou zabředli: 

"Muyons cestui, et cel s mandés 

Que vos a plus vai11ans tenés 

Et a plus nobles de l'empire. 

Faites ancui vos briés escrire 

Et lor faites par briés entendre 

Que vos estes a segnor prendre."] 

V epizodě, kdy Urraka najde pološíleného Partonop~á v Ardenském lese, ujme se ho a 

začne připravovat další plány na setkání milenců, je hnacím motorem celého příběhu právě 

ona. Hlavní protagonisté se oddávají milostnému utrpení. Mélior vytrvale odmítá odpustit 

neposlušnému milenci a snaží se o chladné zapomnění a Partonopeus se pokouží zemřít 

žalem. Oba setrvávají ve vznešené bolesti "a la" klasicistní tragédie, považují chybu, jíž se 

Partonopeus dopustil, za osudovou, kterou lze vykoupit jen nekonečným utrpením. Urraka 

si zachovává odstup a selský rozum. Neštěstí milenců vnímá z lidské perspektivy a hledá 

nejjednodušší řešení, zatímco Partonop~y-a Mélior hledají co nevznešenější. 

Lunette, dívka z Laudininy družiny, se také dokázala vyvázat z obvyklé anonymity 

vílích družek. I ona je držitelkou zdravého rozumu a lidské rozvahy v příběhu plném vášní, 

kdy Laudine si v žalu nad mrtvým manželem rve vlasy a drásá tvář a pan Yvain zešílí, 

když se nesmí vrátit ke své choti. 

Ale zpět k Laudininu bědování nad ztrátou prvního manžela. Lunette chápe skrytou 

motivaci bědování své paní: Laudine netruchlí tolik nad smrtí manžela jako nad smrtí 

obránce studánky, symbolu její vílí podstaty. Lunette, respektujíc hlavní zájem své paní, se 

ze všech sil snaží usmířit Laudine s přemožitelem bývalého strážce studánky Yvainem. 

Zdá se, že ve scéně, kdy Lunette argumentuje, proč Yvainovi odpustit, se vedle sebe 

promítají dva motivy, ukotvené v rozličných časových pásmech. První vychází z 
~-~, 

inspiračního zdroje příběhu o panu Yvainovi, původem z dávných keltských mýtů. V 

souladu s nimi musíme chápat Laudine jako bohyni, strážkyni studánky, pro niž ochrana 

I Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. O. Collet et P,-M. Joris, Librairie Générale Franyaise, Paris, 2005. v: 
4987-4992 
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studánky znamená smysl její vlastní existence. Proto se Laudine bez obránce své vlastní 

podstaty nemůže obejít. 

A na druhé straně tu je Lunette, jejíž postava možná vychází z vílí podstaty její 

paní, ale jejíž role se dávnému archetypu vzdálila a naplnila zcela novým moderním 

nábojem. Lunette alespoň v přesvědčovací scéně silně připomíná mazané služtičky 

pozdějších komedií a frašek. Podívejme se, jak zpracovává Laudine, aby se provdala za 

pana Yvaina: 

"Vos deUssiez or consoil prendre 

De vostre fontaine desfandre, 

Et vos ne finez de plorer! 

Que certes une chanberiere 

Ne valent tuit, bien le savez, 

Li chevalier que vos avez." 1 

Lunette je nesmírně mazaná a neomylně míří ke svému cíli, argumenty stupňuje a 

nenápadně je směřuje k panu Yvainovi. Následující rozhovor je velmi vtipný. Lunette žádá 

záruku, že se na ni paní nebude hněvat, když prozradí jméno toho, kdo by se měl podle ní 

(Lunette) stát strážcem studánky. 

-Et vos m'an savr"iez mal gré, 

Si vos recorrocer"iez 

Et m'en mesaamer"iez. 

-Nel ferai, je ťen asseUr. 

-Ce soit a vostre bon eUr? 

To už je skoro jako rozhovor ze hry Sluha dvou pánů. Lunette se může hrdě zařadit do 

zástupu všech lišáckých sluhů a služtiček, kterými se komedie sedmnáctého století jen 

hemží. Jsou to představitelé lidu a jeho selského rozumu, kteří stojí proti někdy zbytečně 

vyšponované vznešenosti svých pánů. Lunette do jisté míry předznamenává slavnou chůvu 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Yvain ou le Chevalier au Lion. 
v:1625-1632 
2 Ibid. v:1684-1688 

54 



z Shakespearova Romea a Julie, která má sice rozumu na rozdávání, ale ne vždy je tím 

nejvhodnějším vzorem neposkrvněného morálního smýšlení. 

V postavách podřízených víl sledujeme zajímavý posun jednoho literárního typu. 

Od anonymních lais nebo i od lais Marie de France k románům. Autoři lais jsou 

konzervativnější, více respektují své předlohy, tedy prastaré příběhy keltských mýtů, které 

se dochovaly v tzv. bretonské látce. Zde se členky družiny zjevují, aby oznámily zjevení 

své paní, hlavní víly nebo bohyně. Chrétien de Troyes a anonymní autor Partonopea de 

Blois své předlohy odvážně přetvářejí a ze společnic hlavní víly stvořili samostatné 

postavy, které svou životaschopností úspěšně konkurují svým paním, které jsou také silně 

polidštěné a jejichž mytický rozměr se skoro úplně vytratil. Rodí se nový literární typ, 

který se plně prosadí v komediích následujících století. 
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5.2. Pohostinnost Krále rybáře 

Ve Vyprávění o Grálu se odehraje scéna pohostinnosti, která"podobně jako v 
,,'-

případě pohostinnosti tajemných bytostí,\ přesahuje rámec našeho, tedy lidského světa;- a 
, " 

zasahuje do světa, který nám je skryt nebo ten náš přesahuje. V předchozí kapitole se tento 

tajemný svět obracel k pohanské minulosti a její mytologii. Jak jsme předestřeli, většina 

badatelů hledá původ víl středověkých románů v keltské, eventuálně řeckořímské 

mytologii. Naproti tomu setkání hlavního hrdiny Percevala s Králem rybářem je plné 

křesťanských odkazů. Jeho tajemnost se tedy obrací do světa Chrétienových současníků. 

Chrétien de Troyes ve Vyprávění o Grálu problematizuje pohled na stav rytířství. 

Myslím, že tento stav považuje za nejlepší ze stavů středověké společnosti, což ale 

znamená, že na jeho bedrech leží ty nejtěžší úkoly. Nestačí jen konat hrdinské činy, je 

třeba vědět proč je konat. Navíc a zcela nově se Chrétienův hrdina Perceval musí vyrovnat 

s neúspěchem, musí unést tíhu selhání na hradě Grálu sám před sebou a před svými druhy. 

Selhání rytíře je motiv, který Chrétien de Troyes zpracovává ve všech svých románech. 

Erec zapomene na rytířské povinnosti pro Enide, proto se vydá na cestu, kde vlastně hledá 

rovnováhu mezi láskou a povinnostmi rytíře. Yvain pro lásku k rytířským radostem! ale i 

povinnostem, protože konat hrdinské skutky k rytíři nutně patří, zanedbá povinnost ke své 

paní a i jeho putování je hledáním rovnováhy. Lancelot se podle mého názoru vymyká, ale 

i zde je možné najít hledání nápravy pochybení. Vždyt' láska Lancelota ke Guinevere je 

hříšná, protože královna je ženou jiného, a proto Lancelotovo hrdinství a dokonalé rytířství 

jakoby mělo jeho hřích vykoupit. 

Ojedinělý je román Vyprávění o Grálu v tom, že Chrétien de Troyes zachycuje tři 

fáze Percevalova vývoje. 

První je fáze Percevalova dětství. "Příběh Percevalova mládí patří k takzvaným 

pohádkám o hlupáčkovi, které jsou rozšířeny po celém světě. V nich se zrovna tomu 

nejmladšímu nebo nejhloupějšímu podaří vykonat velký čin nebo získat těžko dosažitelný 

skvost."! Perceval vyrůstá v lesích jen s matkou, otce nemá. Je to malý divoch zcela 

nedotknutý civilizací, skoro bysme v něm mohli vidět nezkaženého divocha Jeana

Jacquese Rousseaua. Nakonec Perceval, zdá se, je předurčen k záchraně země Logres. 

Ale když se poprvé setká s rytíři, začne si uvědomovat, že jeho úkol není život v 

lese a svůj dosavadní způsob života rázně ukončí a zpřetrhá pouta k matce. Odloučit se od 

matky nakonec musí každý, to není provinění, ale Perceval uvažuje velmi jednostranně, 

1 E. Jungová, M-L. von Franz: Legenda o grálu. Hlubinně psychologický výklad, Portál, Praha, 2001. str. 33 
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zbrkle se žene za svým cílem, aniž by si uvědomil, že ostatním působí bolest. Proto se ani 

neohlédne, když od matky odjíždí, a proto neví, že padne mrtvá k zemi, když přejede 

padací most rodného hradu. Stejně se proviní proti dívce ve stanu. Svým zbrklým a 

nerozumným jednáním ji vystaví krutému trestu jejího rytíře. A do třetice ho puzeník 

hrdinským činům odvede od Blanchef1eur a ani tentokrát se příliš nezajímá o city 

opouštěné dívky. Emma Jungová se domnívá, že tato Percevalova provinění proti 

ženskému principu, tedy přílišná jednostrannost v jeho činech, jsou důvodem selhání na 

hradě Grálu. 

Druhou fází vývoje Perceval projde na hradě Gomemanta de Goort. Gomemant 

Percevalovi ukáže, jak zacházet s rytířskými zbraněmi, vštípí mu zásady kurtoazního 

chování. Perceval touží stát se "normálním" rytířem, zbavit se své nevědomosti a svého 

prosťáčkovství. Proto si horlivě bere k srdci rady svého učitele. A ten ho mezi jiným 

napomíná: 

"Or nel dites ja mes, biau frere, 

Fet li prodom, que vostre mere 

Vos ait apris et anseignié."j 

Tím se Perceval definitivně vzdálí ženskému světu své matky a vstoupí do světa mužů, 

rytířů. Od teď má říkat, že tak jej to naučit pán, který jej pasoval na rytíře. A k rytířské 

výbavě dostane mladík další radu: 

"Et gardez que vos ne soiez 

Trop parlanz ne trop noveliers. 

Nus ne puet estre trop parliers 

Que sovant tel chose ne die 

Qu'an li atort a vilenie. 

Et li saiges dit et retret: 

'Qui trop parole pechié fet.",2 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal. 
v:1675-1677 
2 lbid. v:1648-1654 
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Gornemant de Goort tedy varuje Percevala před upovídaností, té se mladík do té doby 

dopouštěl zcela běžně. Nyní je Perceval pasován na rytíře, je členem té nejlepší skupiny 

křesťanstva a také na hradě Beaurepaire šťastně pomůže obležené Blanchefleur; v níž najde 

svou lásku. Ale stále ho to pudí dál, ani na Beaurepaire nedokáže zůstat dlouho, pospíchá 

vyhledat svou matku. 

Místo rodného domu jej ale čeká setkání s Králem rybářem a třetí a poslední fáze 

jeho vývoje. Perceval se během procesí, kdy je neseno krvácející kopí a zářící grál! 

úzkostlivě drží poučení Gornemanta de Goort, totiž varování proti přílišné upovídanosti. 

Zoufale nechce zase vypadat jako prosťáček. Jenže tentokrát se mlčení stává chybou. 

Perceval nepochopil, jak závažný výstup se před ním odehrává, že je svědkem čehosi, co 

se vymyká běžnému chápání. Teprve ráno, když odjíždí z prázdného hradu a po setkání se 

svou sestřenicí Perceval začíná chápat, že nestačí jen respektovat konvence, které si lidská 

společnost určila, ale že pokud chce najít cíl své životní pouti, musí dokázat tyto konvence 

překročit. 

Ale není to pohyb v kruhu. Jako prosťáček, kterým byl na začátku vyprávění, ještě 

světu nerozuměl, nerespektoval pravidla, protože nevěděl, že nějaká jsou. Stav v němž se 

nacházel/byl blažený díky nevědomosti, kterou umožňuje, ale není vhodný pro velké 

úkoly. Hrdinské činy by konal nevědomky,a to není zásluha. Proto setkání s lidmi a učení 

se pravidlům lidské společnosti. Jenže lidé nejsou neomylní. Opravdový hrdina tedy musí 

poznat, kdy se pravidly, která, pravda, usnadňují život, řídit, a kdy jednat jen a jen podle 

svého uvážení, což je riskantnější, ale mnohdy správnější. Proto Perceval po výsměchu 

Škaredé slečny odjíždí od královského dvora se slibem, že dvě noci nezůstane na jednom 

místě, dokud nenajde Svatý grál. A znovu chybuje. Pět let tráví souboji a na Boha skoro 

zapomněl. A to na hradě Grálu byl tak blízko krvi samotného Vykupitele. Až pobyt v lesní 

poustevně otevře Percevalovi konečně oči a on se může vydat na další cestu. 

Percevalova cesta, sice plná omylů a chyb, je cestou upřímné touhy hledat. Perceval 

proto zdaleka nejlíp naplňuje ideál křesťanského rytíře. Na první pohled se dopouští více 

chyb než Sire Gauvain, jeho souputník, a podle E, Jungové a M.-L. von Franz, Percevalův 
{!~ (f 'rl':: '" " . c' 

stínový bratr. Možná, že Chrétien de Troyes sehvalně popisuje pouť obou, aby zdůraznil 

skutečný neúspěch pana Gauvaina skrzejeho zdánlivé úspěchy. 

Proč je ze všech rytířů vyvolený právě Perceval? Není totiž sállJ kdo má blízko ke 

Grálu. Celá Percevalova rodina, jak mu prozradí jeho strýc poustevník, je velmi duchovní. 

Vždyt' poustevník, Percevalova matka a starý král, kterému se Grálem slouží, jsou 

sourozenci. Bohatý Král rybář je tedy Percevalovým bratrancem. 
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"Ma suer et soe fu ta mere, 

Et del Riche Pescheor roi, 

Que filz est a celu i ce croi, 

Qui del Graal servir se fait. ,,1 

Dál se Perceval po vyhnání z hradu Grálu setká se svou sestřenkou, která o Grálu,kopí a 

Králi rybáři velmi dobře ví. To je s podivem, jelikož hrad Grálu se každému nezjeví. I tato 

sestřenka ale patří k příbuzenstvu z matčiny strany, a proto patří do okolí Grálu. 

Chrétien v tomto románu velmi zdůrazňuje, jak důležití jsou příbuzní z matčiny 

strany. Jak je uvedeno výše, muži se ve středověké společnosti ženili nad svůj stav nebo se 

o to alespoň pokoušeli, proto příbuzní z matčiny strany byli pro mladé rytíře důležitější. Na 

jejich dvorech si mladíci odbývali učednická léta a byl to zpravidla matčin bratr, kdo je 

pasoval na rytíře a uvedl je do společnosti mužů, nikoli otec. 

Navíc tu může probleskovat odkaz na mnohem starší, matriarchální uspořádání 

kmenů z doby, kdy se mytologie začínala tvořit. Ať je Chrétienova inspirace jakákoli, je 

jisté, že Percevalovi příbuzní jsou velmi duchovně vykresleni a v Percevalovi jako 

posledním článku rodového řetězce, by mělo dojít k naplnění duchovního poslání. Perceval 

je také rytíř, což je podle Chrétiena nejvznešenější lidské povolání. 

[Gornemant de Goort]. .. Et dit que donee li a 

La plus haute ordre avoec I' espee 

Que Dex a fete et comandee, 

C'est l'ordre de chevalerie.2 

Perceval hledá dům své matky, když ho přepadne večer na břehu široké hluboké 

řeky. Rybář, který loví uprostřed proudu na loďce, jej pozve na svůj hrad. Podivuhodně 

Perceval hrad zprvu nemůže najít, teprve po dlouhém hledání zahlédne špičku věže 

v údolí. Atmosféra je vylíčena velmi tajemně: padající večer, pustý břeh, neznámý rybář a 

hrad, který je a není, který se znenadání objeví zoufalému poutníku. Zdá se, že Perceval 

vstupuje do kouzelného světa, který většině smrtelníků zůstane napořád skryt. 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. GaIlimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du GraaI. 
v:64 I 6-64 19 
2 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. GalIimard, Paris, 1994. Perceval ou Je Conte du GraaI. v: 
1634-1637 
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Perceval přejede po spuštěném padacím mostě na nádvoří hradu. Hned se o něj a 

jeho koně postarají čtyři sluhové. Dají mu krásný červený kabátec, a pak hosta uvedou 

k pánovi hradu. To je rybář, který Percevala prve pozval a označil mu svůj těžko 

nalezitelný hrad. 

Král rybář leží u krbu, ale nemůže se zvednout kvůli dávnému zranění, aby přivítal 

hosta. Oba pak sedí vedle sebe a Perceval vypráví !odkud přijel, když vstoupí sluha a nese 

pánovi překrásný meč, který posílá jeho neteř. Meč je vyroben z tak ušlechtilé oceli, že se 

nikdy nezlomí, jen v jednom případě, ale ten je znám pouze kováři, který jej ukoval. Král 

drahocenný meč bez okolků věnuje Percevalovi: 

"Et dist: ,Biau Sire, ceste espee 

Vos fu jugiee et destinee. ".1 

Král rybář pravděpodobně Percevala očekával nebo věděl, že mladý rytíř k němu dorazí. I 

proto mu věnuje výjimečný dar, neobyčejný meč, stejně jako král Artuš, také vyvolený 

mezi rytíři, získal meč Excalibur. 

Následuje procesí s kopím, z jehož špičky neustále stéká kapka krve. Perceval 

udiveně pozoruje zázrak, ale pamětliv napomenutí svého učitele rytířství, střeží se položit 

otázku, aby nevypadal jako nevychovaný zvědavec. Po pážeti s kopím vstoupí do pokoje 

dívka a nese kolem sedících zářící Grál. Záře, která z Grálu vychází je tak silná, že prosvítí 

celý sál a do té doby tak jasně planoucí svíce se zdají beze světla. Ale i tentokrát strach, že 

bude vypadat směšně, zavře Percevalovi ústa. 

Když procesí přejde do dalšího pokoje, aniž by Perceval položil spásnou otázku, 

začnou sluhové chystat na královo znamení hostinu. Prostírají na drahocennou stolní desku 

vyrobenou zjednoho kusu slonoviny. Tu překryjí nejbělejším ubrusem. Následuje bohatá 

večeře, během níž znovu projde procesí s Grálem kolem stolujících. Ale ani tentokrát se 

Perceval nezeptá. Po jídle spolu mladík s Králem rybářem chvíli povídají, než ulehnou na 

lože. 

Jenže jaké je Percevalovo probuzení, když ráno zjistí, že je na hradě zcela sám. 

Nikdo z tolik úslužných sluhů, kteří o něj minulý večer pečovali, se neukáže. Musí se sám 

ozbrojit, osedlat koně a vyrazit z hradu. A padací most se za ním tak prudce zdvihne, že 

ještě zavadí o kopyta přeskakujícího koně. 

ICh. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du GraaI. 
v:3167-3168 
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Pohostinnost Krále rybáře skrývá jeden paradox. Ačkoli všeho, čeho se Percevalovi 

dostane, je dostatek a je zcela nevídané kvality či krásy, není to beze zbytku Král rybář, 

kdo dává. Ani dar drahocenného meče nemá takovou hodnotu jako dar, který má v moci 

Perceval. Perceval je totiž vyvolený, jeden z mála, kdo má vůbec to štěstí se na hrad 

Krále rybáře dostat. Jak praví Percevalova sestřenka: 

"Que l'an porroit, se Dex me gart, 

Chelvachier, ce tesmoingne l'an, 

Vint et cine liues an cest san 

Tot droit ensi com vos venez 

C'un ostex n'i seroit trovez.'d 

Což znamená, že n~ b,lízku žádný skutečný hrad není, že Perceval se dostal mimo skutečný 

prostor, že noc strávil v jiném světě, než je svět vnímaný lidmi. Ale z onoho světa byl 

vyhnán, protože nedokázal dát to, co bylo v jeho moci, totiž pronést spásnou otázku. Tím, 

že se ze všech sil držel, jak sám myslel, konvencí lidské společnosti, znemožnil svoji 

existenci v jiném světě. A zároveň mu tato existence byla i objektivně upřena, protože 

spáchal hřích: o němž nevěděl: svou lhostejností způsobil smrt své matce. To se ale doví až 

po pěti letech od svého strýce poustevníka. 

Perceval jako vyvolený má moc uzdravit zraněného Krále rybáře jednoduše tak, že 

se zeptá proč kopí krvácí a komu se slouží Grálem. Uzdravením krále by jeho země znovu 

začala vzkvétat, ale takto zůstane nadále pustou. Podle dávných zvyků je král vtělením své 

země. Proto primitivní kmeny nemocného krále zabíjely, aby starého mohl nahradit mladý 

a vlít tak zemi novou sílu.Percevalova chyba proto zasáhne celou zemi a její obyvatele, 

proto je tak vážná. 

Navíc ve jménu Krále rybáře se skrývá odkaz na křesťanskou víru, i když "i 

v jiných náboženstvích je ryba tím, kdo přináší spásu.,,2 S rybou a rybářem je také 

spojován Ježíš Kristus:"Kristus však není jen ryba, ale též rybář, a své učedníky a zvláště 

svého následovníka Petra povolal k tomu, aby se stali rybáři lidí.,,3 Perceval se vlastně 

provinil, i když nevědomky, na celém křesťanstvu. 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal. 
v:3468-3472 
2 E. Jungová, M-L. von Franz: Legenda o grálu. Hlubinně psychologický výklad, Portál, Praha, 2001. str.146 
3 Ibid. str. 148 
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Pohostinnost Krále rybáře se zásadním způsobem odlišuje od ostatních příkladů 

pohostinnosti zpracovaných v této práci. Pro Percevala nejde jen o jedno ze zastavení na 

jeho cestě za rytířskou slávou a dokonalostí, ale naopak představuje zásadní zlom na této 

cestě. Zaprvé se tímto setkáním dovrší psychologický vývoj hrdiny, Perceval překoná 

hranici konvenčního rytíře, aby se mohl stát rytířem duchovním. A zadruhé, celá další 

Percevalova cesta bude směřovat k hradu Grálu, to znamená bude hledat, co už jednou měl 

na dosah ruky. 
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6. Popis míst 

Dosud jsme se zabývali popisy jednotlivých motivů pohostinnosti a rozdíly mezi 

přijetím "skutečným" a tajemným hostitelem. V této kapitole se budeme věnovat místům, 

kde se scény pohostinnosti odehrávají a jaký význam mají pro celý příběh. Ve většině 

případů je patrný rozdíl mezi popisem míst tajemných a míst skutečných. "Skutečnými" 

mám na mysli místa, kde se hrdina setkává s lidmi, a popis je proto do jisté míry 

inspirován realitou, i když~jak uvidíme, značně idealizovanou. Oproti tomu popis obydlí 

tajemných hostitelů plně vychází ze soudobé fantastické literatury. Nejprve se budeme 

zabývat popisem skutečných míst. 

Jedním z nejnápadnějších rysů těchto popisů je důraz na kvalitu opevnění a 

schopnost obrany daného hradu, domu či města. Posluchači těchto příběhů byli především 

profesionální válečníci, a proto důraz na kvalitu opevnění a obranyschopnost města v jejich 

očích zvyšoval cenu popisovaného místa a budil potřebnou zvědavou pozornost. Kromě 

pevnostních kvalit snili tito bojovníci o pohodlí a přepychu. Proto se autor vždy zmíní, jak 

je místo, kterým hrdina projíždí, krásné a zdařile postavené. 

Ve vyprávění o Calogrenantově a Yvainově dobrodružství se dovídáme o 

pohostinném manovi. V jeho domě oba přespí předtím, než se vydají na cestu 

Barentonským lesem, který dělí království krále Artuše a kouzelnou zemi Laudine. Popis 

manova sídla je stručný: 

Vi le baille et le fossé 

Tot anviron parfont et lé, 

Et sor le pont an piez estoit, 

Cil cui la forteresce estoit.! 

Z Calogrenantova vyprávění se dále dovídáme, že dům má nádvoří a sad. Chrétien de 

Troyes nikdy neoznačuje obydlí drobných manů, "vavasseurs", jako hrad. Slovo 

"vavasseur", drobný man, označuje člověka, který mohl, ale nemusel, být urozený. Byl to 

vazal, jehož léno bylo součástí léna urozeného šlechtice.2 Nelze očekávat, že by man byl 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Yvain ou le Chevalier au Lion. v: 
193-196 
2 Le mot désigne un homme Iibre qui pouvait meme etre noble mais pas nécessairement. C'était un vassal qui 
tenait un arriere-fiefrelevant d'un fiefnoble. 
A. J. Greimas: Dictionnaire de I'ancien franc;ais, Larousse, Paris, 2001 
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zvlášť bohatý, nicméně dokáže hosta slušně pohostit. Je nápadné, že u Chrétiena de Troyes 

jsou manové těmi nejlepšími hostiteli. Jsou vždy upřímní a v jejich domě na rytíře nečeká 

žádná léčka ani kouzelná zkouška chrabrosti či čestnosti, jak tomu bývá na hradech nebo v 

sídlech tajemných paní a víl. 

Pro obydlí svobodného mana Chrétien de Troyes používá výraz "baille", což 

označuje opevněný prostor!, nebo slova "hostel", které alternuje se slovem "maison", tedy 

jednoduše dům. Jak ukázal Hugo Oschinski, hostel byl výraz ve 12. století častější? V 

Lancelotovi navíc vidíme manželku pohostinného mana před obytnou věží, která patří 

jejímu manželovi. Obydlí mana je tedy chudšího charakteru a evokuje člověka, který stojí 

níže na společenském žebříčku diktovaném urozeností. 

První zmínka o hradu Gornemanta de Goort zdůrazňuje nedobytnost tohoto sídla. 

Jedná se evidentně o sídlo urozeného šlechtice, vždyt' Gornemanta de Goort najdeme v 

Erekovi a Enidě (v. 1683) mezi rytíři Kruhového stolu. 

Hrad stojí na skále, těsně před místem, kde se divoká a hluboká řeka vlévá do moře. 

Hrad je tak z jedné strany chráněn nepřekonatelnou řekou a z druhé mořem. Věže se tyčí 

přímo ze skály, jakoby s ní tvořily jeden celek. 

Et vit les torz del chastel nestre, 

Qu'avis li fu qu'eles nessoient 

Et que fors de la roche issoient? 

Hrad pojí se břehem kamenný most. Uprostřed je malá věž, která ovládá most padací. 

Kromě důmyslných obranných kvalit hradu se stručně dovídáme o přepychu a pohodlí, 

které skýtá svým obyvatelům uvnitř. 

Li chastiax fu mout bien seanz 

Et bien aesiez par dedanz.4 

Jak se zdá, vnější popis je mnohem důležitější než popis vnitřku hradu. Tyto dva verše 

musí stačit, abychom si udělali představu, jak obyvatelé hradu žijí. Hodnota hradu a moc 

1 A. J. Greimas: Dictionnaire de I'ancien fran<;ais, Larousse, Paris, 2001 
2 H. Oschinski:Der Ritter unterwegs und die Pí1ege der Gastfreundschaft im Alten Prankreich. Inaugural
Dissertation, HaIle A/S, 1900. str. 18 
3 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Perceval ou le Conte du Graal. 
v:1326-1328 
4 Ibid. v: 1339-1340 
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hradního pána se měří podle pevnosti a nedobytnosti sídla, ne podle přepychu, který skýtá 

uvnitř. A čím mocnější je sídlo zvenčí, tím větší přepych můžeme pravděpodobně uvnitř 

čekat. 

Na svém putování projíždí Erek a Enida společně s přítelem Guivretem le Petit 

pevností Brandigan. Tento hrad je dalším příkladem pyšné a nedobytné pevnosti. Poutníci 

před sebou spatří: 

D'un chastel fort et riche et bel, 

Clos tot antor de mur novel. 

Et par desoz a la reonde 

Coroit une eve parfonde, 

Roide et bruiaz come tanpeste. 1 

Ostrov, na kterém stojí pevnost má rozlohu 15 mil a za hradbami pěstují všechny plodiny, 

které mohou potřebovat v době obléhání. Zakladatel pevnosti postavil hradby jen pro jejich 

estetický vzhled. Hrad je totiž tak dobře chráněný valícími se proudy řeky, že se nemusí 

bát žádného obléhání. 

Se France et la rěautez tote 

Et tuit cil qui sont jusqu'au Liege 

Estoient anviron a siege, 

Nel panroient il an lor vies.2 

Chrétien de Troyes tak znovu vyzdvihuje největší přednost pevnosti Brandigan, 

nedobytnost, a bezpečí, kterému se těší její obyvatelé. Žádný dobyvatel je nemůže ohrozit. 

Cestující pociťují k tak dokonalé pevnosti obdiv a možná i trochu strach. Vždyt' obyvatelé 

žijí v naprosté důvěře ve svůj domov a jeho pevné hradby. Dále bohaté zásoby ! I 

zemědělských plodin a výrobků jim zajišťují neustálý přísun potravin. Tím se naplňuje 

jeden z velkých snů středověku. Jak se zdá, strach z hladu a skutečný hlad byl:,naprostou 

realitou života ve 12. století. Ačkoli tento prvek není hlavním zájmem této analýzy, je 

dobré se zmínit, že v zobrazení dostatku jídla je možné cítit ohlas fantastických příběhů o 

zemi hojnosti, jako příběh z Anglie 14. století The Land oj Cockayne, jehož předloha je ale 

mnohem starší. Právě kvůli neustále citelně pociťovanému nedostatku potravy se sen 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. GaIlimard, Paris, 1994. Erec et Enide. v: 5368-5373 
2 Ibid. v: 5390-5393 
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středověkých lidí upírá k vymýcení hladu, a zobrazení dostatku je tak významným prvkem 

středověké literatury. 

Nové hradby, které se nemusí bát ani praků a jiných obléhacích strojů, najdeme v 
epizodě o obětech Harpinových. Znovu se nacházíme v hradní pevnosti. Cestovatel před 

sebou vidí jako hlavní dominantu právě zmíněné hradby a padací most. Zvláštností místa je 

absence chatrčí a domků, obvykle nalepených na hradby z vnější strany. Jsou to obydlí 

těch nejchudších a zpravidla patří k podhradí, které zásobuje hrad. Tito lidé jsou ale také 

první, kdo je terčem nepřátel obléhajících hrad. Prázdno před hradbami skutečně naznačuje 

nesnáze obyvatel hradu sužovaných krutým obrem Harpinem. 

Stejně jako chalupáři v dobrodružství s Harpinem jsou prvními oběťmi útoku 

hraběte Aliera osadníci u paty hradu paní z Noroison. 

Vint au chastelli cuens Aliers 

A sergenz et a chevaliers, 

Et mistrent feu et pristrent proies; 

Et cil del chastel, tote voies, 

Montent; et ďarmes se garnissent; 

Armés et desarmés s'an issent. I 

Z úryvku se vlastně dovídáme, že rytíři hraběte pálili a plenili, ale nedokázali proniknout 

za pevné hradby hradu, odkud se jim v ústrety vyhrnuli obránci vedeni Yvainem. 

Ne vždy najdeme pečlivě popsána místa, tedy domy, kde je cestujícímu hrdinovi 

nabídnuta pohostinnost. Autor, v našem případě Chrétien de Troyes, protože v tomto 

oddílu čerpám pouze z jeho díla, často popisuje jen samotný rituál přijetí. Jak vypadá dům 

hostitele, nijak detailně nezpracovává. Je také jedním z mála autorů, kteří vůbec popisují 

některé z hradů, kde jeho hrdinové stráví noc a využijí pohostinnosti místních obyvatel. 

Například lejchy se popisem obyčejných míst vůbec nezabývají, vždyť hlavní náplní je 

odchod hlavního hrdiny ze společnosti lidí"a ne jeho setkávání. se s nimi, jak je líčí 

Chrétien de Troyes. Jeho hrdinové projíždějí kraji, které se podobají tehdejší Francii nebo 

alespoň ideálu, jak by Francie mohla vypadat v autorově fantazii. 

I Ch. de Troyes: Oeuvres compJetes. éd. D. Poiron. GaIIimard, Paris, 1994. Yvain ou Je ChevaJier au Lion. 
v:3145-3150 
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6.1. Tajemná místa 

Příjezd do kouzelného kraje nebo do kouzelného hradu by mohl být čistě výplod 

fantazie autora. Ale středověká literatura si nelibuje v individuální tvorbě a autoři, ačkoli 

popis jistě obohatí o nejednu vlastní poznámku, rádi odkazují na starší texty. Základní 

myšlenka takového popisu bývá často přejata z tehdy příjímané teorie estetiky, která 

vychází z náboženských textů některého z vlivných teologů nebo filozofů. Nejeden popis 

kouzelného místa v sobě skrývá prvky popisu ráje. Anebo si půjčuje již zpracovaný popis, 

který se objevuje u starších autorů nebo v lidových vyprávění. 

Popisy kouzelných míst mají společnou snahu autorů zahrnout a ukázat v tajemném 

hradě, zemi či městě co nejobsáhlejší soubor toho, co bylo považováno za krásné nebo 

obdivuhodné. Navíc fantazie autorů i jejich čtenářů byla jitřena známým i neznámým 

Východem, odkud proudili vracející se křižáci, kteří vyprávěli o nevídaných stavbách a 

přepychu, o němž se asketickému a dosud barbarskému Západu ani nesnilo. Nutno dodat, 

že se často nechávali sami strhnout vlastní fantazií a viděné krásy neváhali vylepšit. V 

románech 12. století se nesetkáme se snahou vylíčit skutečný Orient. Romány jako 

Partonopeus de Blois "využívají Orient především a hlavně jako základ pro sny o bohatství 

a osobním štěstí. Tyto sny navíc mohou fungovat jako určitá kompenzace za rizika 

západních politických cílů na Blízkém východě a v Byzantské říši. Vysněné fascinující 

východní světy prochází 'pozápadněním' rysů 'toho, co se odlišuje'. Politický kontext byl 

nepochybně v textech zmíněn nebo alespoň nemohl nebýt nesrozumitelný posluchačům."l 

Inspirace Východem je velmi silná v popisech obydlí víl. "Orient v těchto prvních 

románech se nabízí především jako mytický svět. Připouští, aby se sen proměnil v rozkoš, 

jakou poskytuje bohatství, moc, krása a láska.,,2 

Snadno si všimneme rozdílu v zobrazení, porovnáme-li Chef ďOire z Románu o 

Partonopeu de Blois s městem Brandigan z Chrétienova Ereka a Enide. Obě dvě místa 

představují ideální města, ale Brandigan se jako město soustředí jen samo na sebe. Jeho 

krása vychází ze schopnosti ubránit se a bohatství, které tolik udiví cestovatele, neslouží k 

ničemu jinému než k zajištění nutných živin obyvatelům v době obléhání. Město se tak 

zavírá samo do sebe, zajišťuje si základní materiální existenci a není v něm místo pro 

přepych. Město má přísně válečnický charakter. Naproti tomu Chef ďOire 'Je město 

1 C. Gaullier-Bougassas: La tentation de l'Orient dans le roman médiéval, sur l'imaginaire médiéval de 
l'Autre, Honoré Champion, Paris, 2003. str.22 
2 Ibid. str. 23 
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jednak uzavřené a jednak otevřené vnějším vlivům. Spojuje protiklady a ovládá všechny 

prostředky obohacování, jak obchod, tak zemědělství.,,1 

Dobrým příkladem je přístav dýchající horečnou obchodní činností: 

Esgarde vers solellevant 

Et voit la mer qui dure tant 

Que nus n'en puet veYr la fin. 

Par li ou li paile alixandrin 

Viennent et li bon siglaton, 

Li melequin et li mangon, 

Li espervier et li ostor, 

Et li cheval bon cacheor, 

Et li poivres et li comins, 

Et li encens alixandrins, 

Li girotles, li garingaus, 

Les mecines contre tos max. 

Quanqu'a el siecle precious 

Et bon et bel et mervellos 

A la cité vient par la mer, 

Et tot sieut ilec ariver.2 

Popis Chef ďOire se vůbec nepokouší zachytit skutečné orientální město. Není 

tajemstvím, že pod tímto smyšleným jménem se krývá Cařihrad, takže existuje skutečná 

předloha pro Méliořino město. Ale o skutečný Cařihrad autorovi a zřejmě ani posluchačům 

nejde, tedy alespoň o přesný popis tehdejšího Cařihradu. Autor románu 'V'pbdstatě vytvořil 

rajskou podobu města, jak jej znali jeho současníci. Popisuje, co by mohlo být kterýmkoli 

městem na severu Francie. Román o Partonopeu de Blois vzniknu I pravděpodobně na 

dvoře hrabat z Blois, jen je popsal jako větší, krásnější a bohatší. Dá se říci, že vlastně 

vznikla jakási podoba ráje na zemi, ale je to ráj, jaký odpovídal představám vysoké 

aristokracie. "Zájmy a hodnoty aristokracie jsou určující pro vznik utopistické představy 

města. Tento sen se promítá do aktivity velkých obchodních společností. Ty ve skutečnosti 

lIbid. str. 29 
2 Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. o. Collet et P.-M. Joris, Librairie Générale Fran<;aise, 2005. v: 1625-
1640 
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v Cařihradě získávaly stále větší nezávislost, která se má plně soustředit na uspokojování 

potřeb aristokracie, aniž by obchodníci sami obdrželi sebemenší politickou moc. Vše dále 

vypadá, jak6by se ambice evropské šlechty promítaly do byzantského světa zobrazeného v 

literatuře. "I 

Orientace na západní Evropu je v Partonopeu de Blois dále patrná v tom, že oproti 

jiným dílům s tajemnou tématikou se svět Chef d'Oire nesnaží hlavního hrdinu vzdálit 

rytířským ideálům, ale naopak ho podporuje v jeho rytířském poslání. Partonopeu si tak 

musí ruku Mélior a trůn její říše vybojovat v rytířském turnaji a nadále pak vládne jako 

nejlepší z rytířů. Mélior tedy svého muže nechce vytrhnout z jeho původního světa, naopak 

Partonopea vrací mezi jeho spolubojovníky, neboť jen spojení s ní ukáže, že je nejlepší z 

nich. 

Myslím, že samotný popis města vychází z dobových představo novém ráji, který 

se Evropané snažili nalézt. Chef d'Oire představuje ideální město, jak si je obyvatelé 

středověkého západu představovali. Nejvíc autor zdůrazňuje ty prvky, které v západních 

městech chyběly a které by jejich obyvatelé doma rádi viděli. 

První takový prvek, jehož si Partonopeu všimne při příjezdu do Chef ďOire, je záře 

a světlost města. Záře je tak velká, že je viditelná zdaleka, vždyť vzbuzuje Partonopeovu 

zvědavost ještě na širém moři: 

Et quant la nuis est plus oscure, 

De tant est la clartés plus pure. 

La nés en vait droit cele part 

Con s'on le conduisist par art

C'est une vile et uns casteaus 

qui molt est buens et molt est beaus.2 

Vedle záře vycházející z hradeb je Partonopeova pozornost upoutána jejich dokonalým 

uměleckým zpracováním. Autor vychvaluje přesnost zářezů v cimbuří a barvy mramoru, z 

něhož jsou hradby postaveny. Kromě jejich vytříbeného uměleckého provedení se hradby 

zdají velmi účinné při obraně města. 

I C. Gaullier-Bougassas: La tentation de l'Orient dans le roman médiéval, sur I'imaginaire médiéval de 
l'Autre, Honoré Champion, Paris, 2003. str.30 
2 Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. O. Collet et P.-M. Joris, Librairie Générale Franyaise, 2005. v: 765-
772 
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Et voit les murs de la cité 

Qui contre ciel donent clarté. 

A mervelle sont droit et haut 

Et nulle beauté ne lor faut. 

Blans est li marbres dont il sont 

Et vermel et aval et amont, 

Tot a eschiekier par quareaus 

Est tot li mur trosque es creteaus.1 

Městský přístav je nadobyčej velký a dobře chráněný a může poskytnout útočiště tisíci 

lodím. Hned na začátku vyprávění o městě tak autor naznačuje, odkud pochází nevídané 

bohatství města a jeho dvojí znak: je současně dobře chráněno a uzavřeno za svými 

hradbami a přitom se otevírá mořským dálkám a cizím krajům, aby s nimi obchodovalo. 

V příhodě o obětech obra Harpina v románu Yvain aneb rytíř se lvem se Chrétien de 

Troyes zmiňuje, že vně hradeb je země holá, není tam ani dům, ani chatrč. Tento detail jen 

zvýrazňuje utrpení obyvatel hradu, kteří jsou doslova uzavřeni ve svém domově 

terorizujícím obrem, který ničí široké okolí a připravuje je tak o potraviny, protože právě 

vesničky nalepené na vnější hradby zásobovaly ty, co žili uvnitř. I autor Románu o 

Partonopeu de Blois popisuje, jak před hradbami je jen čistý písek a nikde není žádná 

nuzná chatrč. Ale zde tuto zmínku lze vnímat pozitivně, protože naznačuje jednak velikost 

města, neboť uvnitř je tolik místa, že všichni obyvatelé se mohou schovat ve městě, a dále 

naznačuje, že město je tak bohaté, že v něm nejsou žádní nuzáci, kteří by si nemohli 

postavit pořádný dům. Nikdo tedy nemusí zůstat za hradbami a být v nebezpečí v případě 

napadení města. 

Když vstoupí do města, je Partonopeu udiven velikostí a výstavností paláců, 

rozmanitostí barev mramoru a v neposlední řadě čistotou dlážděných ulic. Stojí za to 

zdůraznit tuto maličkost, protože upozorňuje na nešvary a nedostatky soudobých 

středověkých měst. Autor si tu pravděpodobně povzdychl nad tím, co mu vadí na městech, 

která zná. Zdá se, že Chef d'Oire je protiklad typických středověkých měst s úzkými 

křivolakými uličkami plných špíny a bláta. 

lIbid. v:787-794 
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Partonopeu nahlédne do nádherných paláců a autor baví své posluchače barvitým 

líčením fantastického přepychu. Před vší tou krásou stojí užaslý Partonopeu: 

En paradis cuide estre entré. 1 

Dveře jednoho z paláců jsou pootevřené, a tak Partonopeu vstoupí. Uvnitř je vše 

nachystáno k večeři, jakoby mladý šlechtic byl očekáván. A autor se znovu pouští do 

neúnavného vychvalování bohatství paláce. Vypočítává množství drahých talířů, sklenic, 

nožů a různého nádobí. Vše je bud' ze stříbra nebo ze zlata. Na stolech je mnoho 

rozmanitých pokrmů a vín. A všechna ta hojnost není nic v porovnání s hlavním palácem! 

Ačkoli Partonopeu umírá hladem a žízní, uvědomí si, jak vznešený je jeho původ. 

Krása, která ho obklopuje, je až děsivá, takže Partonopeu čeká, že zemře rukou pekelníka. 

Má-li zemřít, patří se na hrdinu jeho postavení zemřít v tom nevznešenějším z paláců, který 

musí patřit, jak se domnívá, vládci kouzelného města. 

Hlavní palác Chef d'Oire se tyčí nad městem a jeho rozloha je úctyhodná. Má 

vlastní hradby, které ho oddělují od města, a za nimi je louka s mlýny a sádkami. Palác, 

zdá se, je co se zásobování týče, nezávislý na městě. Za jeho hradbami se pěstují potraviny, 

podobně jako tomu bylo v Brandiganu z Ereka a Enidy. V opevnění hlavního paláce je 

postaveno tisíc paláců nejvyšší šlechty a královský palác nenajde sobě rovna na celém 

světě. 

I v sále královského paláce najde Partonopeu vše připraveno k hostině. Množství 

jídel, která se podávají, by stačilo nasytit tři tisíce rytířů. Partonopeu je v sále sám, 

obsluhují ho neviditelní sluhové a nosí pokrmy i na místa ostatních hodovníků. Tento 

prvek zajímavě zdůrazňuje touhu po dostatečném množství jídla a čehokoli. Autoři se 

předhánějí v popisování míst, kde je nekonečně mnoho jídla, kde nehrozí žádný hladomor 

a kde není potřeba ničím šetřit, protože všeho je nadbytek. 

Pohár, z něhož Partonopeu pije, je vyroben ze safíru. Ten prý dokáže zneškodnit 

každý jed. Na víku je umístěn rudý granát, který vrhá záři tak jasnou, že by dokázala 

osvítit celý palác. 

Umberto Ecco vysvětluje zálibu středověku ve světle a v drahých kamenech: 

"světlo [je] principem každé krásy, a to nejenom díky tomu, že je maxime delectabilis ze 

všech typů skutečnosti, kolik jich jen člověk může poznat, ale i proto, že právě na něm je 

lIbid. v:874 
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založeno rozlišování barev, světelnosti, země a nebes. Světlem se můžeme zabývat ze tří 

hledisek. Jakožto lux je světlo nahlíženo samo o sobě jako neomezená rozpínavost a původ 

veškerého pohybu; v této podobě proniká světlo až do útrob Země, kde vytváří minerály a 

zárodky života a kde do kamenů a nerostů vnáší ono virtus stellarum, které je právě 

výsledkem jeho skrytého vlivu. Jakožto lumen světlo vlastní esse luminosum a průsvitnými 

médii se šíří prostorem. Jakožto color či splendor se světlo odráží od neprůsvitného tělesa, 

na něž narazilo; v užším slova smyslu budeme o jasu (splendor) hovořit u svítivých těles, 

které činí světlo viditelným, a o barvě (color) u těles pozemských.") 

Z toho vyplývá, že světlo je zdrojem všeho. Představuje tvořivou sílu a jejím 

působením získávají drahé kameny svou magickou sílu. Středověk byl takřka posedlý 

drahokamy a všeobecně se věřilo na jejich kouzelnou moc a léčivé účinky. Aby tato síla 

byla kladná, je třeba, aby vycházela ze slunečního světla. Slunce a jeho zář je totiž 

spojována s Bohem. Bůh je vnímán jako zdroj slunce. "Představa Boha jako světla pochází 

z dávných tradic. Ty sahají až k semitskému Baalovi, egyptskému bohu Ra či k íránskému 

bohu Ahura Mazda, kteří jsou personifikacemi slunce nebo blahodárného účinku světla. 

Součástí této tradice je pochopitelně též Dobro, platonské slunce světa idejí. ,,2 

Jak je vidět z této ukázky, pod říší dědičky Mélior si současníci představovali 

tehdejší Byzantskou říši. Sama Mélior o sobě říká, že je dcerou byzantského císaře. Ale 

popis, který autor podává, vůbec nezobrazuje skutečnou Byzanc, ale zcela imaginární 

zemi, která je vtělením snu o bohatství. V říši Mélior jsou paláce větší a vznešenější než 

francouzské, je v nich víc pokladů, které mají kouzelnou moc a řeší potíže současníků. Viz 

číše, která zneškodní každý jed. Je tu víc jídla, město má široké, dlážděné ulice, všude je 

plno uklidňujícího světla. Zkrátka tu nejsou nástrahy nebo tu najdeme léky na nástrahy, 

které končily předčasně životy posluchačů autora Románu o Partonopeu z Blois. 

1 U. Eco: Umění a krása ve středověké estetice, Argo, Praha, 2007. str. 70 
2 Ibid. p:65 
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Svět plný barev, světla, drahých kamenů, zlata a stříbra se před námi otevírá v Lai o 

Guingamorovi. Neznámý autor popisuje nádherný palác víly, tentokrát skutečné 

morganské víly, která k sobě přivábí hrdinu pomocí bílého kance. Palác je tak neuvěřitelně 

krásný, že Guingamor, když ho spatří, zanechá lovu a: 

savoir vorra et demander 

qui sires est de ce palais, 

onques si riche ni vit j amais, 

molt se delite en esgarder. 1 

Palác musí být skutečně neobyčejný, když králův synovec je jím tak unesen. Stojí za 

povšimnutí, jak středověcí autoři zdůrazňují potěšení, jaké jejich hrdinové zažívají při 

prohlížení krásných předmětů. Autoři se vyžívají v popisu krásných míst, ačkoli se skoro 

nikdy zcela nejedná o jejich vlastní výmysl, ale spíš se nechávají inspirovat a přizpůsobují 

již existující popisy. Zdá se, že tak vytváří fantastický svět, který ale časem získává nádech 

skutečnosti tím, jak se neustále opakuje v různých příbězích. 

Palác víly v Lai o Guingamorovi je nápadně podobný sídlu Mélior, alespoň· v 

barevnosti mramoru a hojném výskytu zlata a stříbra jako stavebního materiálu. 

d'un grant palés vit les muraus 

qui molt estoit bien fez sanz chaus; 

de vert marbre fu c10s entor 

et sor l'entree ot une tor, 

d'argent paroit qui l'esgardoit, 

merveil1euse c1arté rendoit; 

Les portes sont de fin yvoire, 

d'or entai11ies a trifoire, 

n'i ot barre ne fermetire. 2 

Stejně jako je královský palác v Chef d'Oire z barevného mramoru, jsou hradby tohoto 

vílího paláce ze zeleného mramoru. Věž, která střeží bránu do města, je celá ze slonoviny. 

V paláci v Guingamorovi je ze slonoviny brána. Hradby Meliořina města vysílají svou záři 

1 Lais féeriques des xue et xne siecles, éd. A. Micha: Flammarion, Paris, 1992. Guingamor v:378-381 
2 Lais féeriques des XIIe et xu< siecles, éd. A. Micha: Flammarion, Paris, 1992. Guingamor v:363-371 
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do dálky, stejně jako září stříbrná věž morganského paláce. Střechy královského paláce 

jsou z čistého zlata a ciselování dveří je ze zlata a stříbra, stejně jako zdobení paláce 

neznámé víly. 

V popisu obou staveb z jiného světa se autoři vyžívají v, až křiklavé barevnosti, 

drahocenných materiálech a především světle. Obě místa přilákají pozornost hrdinů tím, že 

vydávají jasnou záři, která je vidět už z dálky. Tento fantastický prvek je v podstatě 

opakem každodenní reality tmavých měst ze žlutavého a šedavého pískovce a tmavých 

domů s temnými a chladnými chodbami. Naproti tomu kouzelné paláce jsou prostorné, 

světlé a útulné. 

Dalším společným rysem JSou otevřené brány, které zvou zvědavého hrdinu 

dovnitř. V obou případech je hrdina očekáván tajemnou hostitelkou, což je ale zároveň 

znepokojivý rys, protože oba paláce jsou prázdné a není tu nikdo, kdo by mohl rytíře 

uvítat. Rytíř vidí, že palác je obydlený, ale tím, že se nemá koho zeptat, je zmaten. Je tak 

vlastně vydán víle na milost a nemilost. To naznačuje nerovnost postavení víly a hrdiny. 

Nakonec Guingamorovi se tato nerovnost stane osudnou. 

Prázdno je důležitým rysem domu lesní panny, tajemné hostitelky rytíře Lancelota. 

Ale popis jejího domu je nejstručnější z tajemných obydlí, kterými se zde budeme zabývat. 

Dovídáme se pouze, že: 

Si l'an mainne jusqu'a un baile, 

N'avoit plus bel jusqu'an Thessaile, 

Qu'il estoit clos a la reonde 

De hauz murs, et d'eve parfonde.' 

Aby posluchačům bylo jasné, že dům je svůdně krásný, stačí zmínka o nějaké orientální 

zemi, protože východní kultura a architektura, o níž křižáci vracející se do Evropy 

vyprávěli kouzelné historky, provokovala fantazii současníků a byla asociována s hříšným 

přepychem. Pro Chrétiena de Troyes je zvlášť tajemná Thessálie, spojená s kouzly a 

léčkami na morální čistotu rytířů. Odtud pocházejí ty nejschopnější čarodějky, jako 

Thessala, chůva krásné Fénice z románu Cliges: 

Sa mestre avoit non Thessala, 

I .. .! 

1 Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Lancelot ou le Chevalier de la 
Charrette. v: 973-976 
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Qui savoit molt de nigromance. 

Por ce fu Thessala clamee 

Qu'ele fu de Tessalle nee, 

Ou sont feites les deablies, 

Anseigniees et establies. 1 

Zmínka o Thessálii v Lancelotovi neevokuje jen orientální přepych, ale také kouzla a 

nástrahy orientálních žen. Takové zařazení místa a jeho majitelky umocňuje nebezpečí, 

které hrozí Lancelotovi a které by mohlo ohrozit splnění jeho úkolu. 

Stejně jako v Románu o Partonopeu de Blois a Lai o Guingamorovi je dům víly 

prázdný, hrdina se tu nesetká s žádným dalším obyvatelem. Nicméně hostina je připravena 

a vše nasvědčuje tomu, že zde byl Lancelot již očekáván. Neviditelní sluhové, znalost 

budoucnosti hostitelky, to jsou aspekty, které řadí tuto epizodu mezi tajemné motivy 

příběhu o Lancelotovi. 

Naposled se zmíníme o stanu víly v Lai o Lanvalovi od Marie de France. Jako v 

předchozích příkladech uvádí autorka na scénu přepych a bohatství, jimž se nemůže rovnat 

nic z toho, co dokážou ty nejzručnější lidské ruce vyrobit. Nadpřirozená dokonalost 

artefaktů z vílina vlastnictví je povinná známka jejího nadpřirozeného původu. A tak dvě 

její průvodkyně přivádějí užaslého rytíře k překrásnému stanu: 

De si qu'al tref l'unt amené, 

ki mult fu beals e bien asis. 

La rei"ne Semiramis, 

quant ele ot unkes plus aveir 

et plus puissance e plus saveir, 

ne l'emperere Octovian 

n'eslijassent le destre pan. 

Un aigle d'or ot desus mis; 

de cel ne sai dire le pris 

ne des cordes ne des pessuns 

ki del trefteinent les giruns: 

suz ciel n'a rei kis eslijast 

pur nul aveir qu'il i donast. 1 

I Ch. de Troyes: Oeuvres completes. éd. D. Poiron. Gallimard, Paris, 1994. Cliges. v:2984-2990 
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V citovaném úryvku, který se věnuje popisu stanu, se Marie de France soustředí na 

vyjádření jeho neobyčejně vysoké ceny tím, že připomíná obdivované panovníky, známé 

svým bohatstvím. Navíc královna Semiramis nebyla vnímána jen jako velice bohatá, ale i 

jako hříšně vilná, takže se tu nabízí i motiv svádění. "Babylonská královna spojuje se svou 

legendární okázalostí i ženskou svůdnost těch nejzvláštnějších prostor, jako například 

visuté zahrady, které jí jsou všeobeně připisovány.,,2 "Tak byl Lanval zaveden k jednomu z ' 

oněch čarovných stanů, jejichž krása připomínala Semiramis a s ní celý zástup hrozivých 

svůdkyň.,,3 Je určitě správné vnímat pasáž s popisem stanu jako předehru k erotickému 

dobrodružství a přes veškerou krásu a přepych je cítit i strach z osidel, do nichž se rytíře 

chystá lapit víla svým ženstvím. Ale stan, který se tak nápadně podobá tomu z Románu o 

Eneovi, má ještě jednu úlohu.' " Místo děje už není lesní paseka z anonymního lai 

/Graelent/, ale kurtoazní místo inspirované Thébským románem. / .. ./ Tato výměna dovoluje 

zdůraznit rozdíl mezi bohatstvím světa paní a bídou, kterou Lanval trpí v artušovském 

světě. ,,4 

Marie de France použila krásný stan tajemné panny, aby zobrazila "jiný svět", říši 

víl, ale současně i svět lásky, který tvoří protiváhu artušovskému světu. Ten v podání 

Marie de France už plně nevěří ve své ideály a omezuje se na praktikování rituálů, které 

postrádají svůj původní význam. A tak je říše víl v podání básnířky zcela kladným 

protipólem skutečného světa, je jeho lepší alternativou. Dá se říci, že nabízí alternativu 

světu rytířů, který je přísně maskulinní, a nabízí svět, kde obě pohlaví jsou si rovna a žijí 

svobodně ve vzájemné úctě a lásce. 

Tajemná místa v citovaných příbězích upozorňují na nedostatky skutečného světa. 

Nicméně kromě příběhu o Lanvalovi se nejedná o existenciálně důležité nedostatky, které 

by hrdinům znemožňovaly vykonat jejich poslání ve světě lidí. Autoři zobrazují kolektivní 

sen, sen o lepším světě, než je ten náš, hledají ráj na zemi. Proto popisy kouzelných míst 

překypují uklidňujícím světlem, velikostí a přepychem jako protiváhou smutným a 

nebezpečným městům tehdejší doby, kde jeden dům se tlačí na druhý, všude samí žebráci a 

mrzáci a hladje věrným společníkem. Romány představují svět snů a přání, lepší svět, kam 

ale mohou jen ti, kteří si jej zaslouží svým původem a svými schopnostmi. 

I Lais de Marie de France. éd. K. Warnke, Librairie générale fran<;aise, Paris, 1990. Lanval. v:80-92 
2 F. Gingras: Erotisme et merveilles dans le récit fran<;ais des Xlf et XII' siecles, Honoré Champion, Paris, 
2002. p:271 
3 Ibid. p:274 
4 E. Sienaert. Les lais de Marie de France. Du conte merveilleux a la nouvelle psychologique. Librairie 
Honoré Champion, Paris, 1984. p: 1 02 
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Závěr 

Tato práce se na motivu pohostinnosti pokouší ukázat, že ve středověké literatuře 

působilo několik inspiračních zdrojů současně. Jde především o ústně předávané zbytky 

keltské mytologie, texty antických autorů, známé především vzdělaným mnichům a 

kněžím, z nichž mnozí působili na dvorech bohatých šlechtických rodů. A poslední 

inspirační zdroj tehdejší literární tvorby jsou sami posluchači, bud' přímo na královských 

dvorech nebo na dvorech významných šlechticů. 

Tyto zdroje se navzájem proplétaly a promíchávaly, až vznikly unikátní literární 

texty jako romány champagneského autora Chrétiena de Troyes či básnířky Marie de 

France, ale i mnoho krátkých anonymních textů z dvanáctého století, které tvoří základ této 

práce. "ol I!, 

Práce se soustře<,lÍ na zpracování motivu pohostinnosti, kde si všímá zobrazení 

vztahu mezi hostem a hostitelem a zpracovává několik typů tohoto vztahu. Jde o vztah 

mezi urozeným cestovatelem a neurozeným hostitelem. Dále vztah, kdy cestovatel i 

hostitel jsou si rovni a patří do privilegované třídy rytířů. A jako poslední je vztah, kdy 

hostitelem je víla, jako představitelka alternativního světa, která tím, že si toulavého rytíře 

vyvolí, zdůrazní jeho výjimečnost v rámci lidského světa. 

Vztah mezi hostitelem a hostem dobře poukázal na přísné rozdělení společnosti, na 

hluboký rozdíl v přístupu urozených a neurozených hostitelů. Neurození hostitelé mohou 

vystupovat jen v podřízeném postavení a žádnou další významnou roli v příběhu 

nezastávají. Za jejich službu jim host obvykle zaplatí, takže nelze mluvit o žádném 

"přátelském" vztahu. Navíc ochota zaplatit je vnímána jako klad hosta. 

Naopak urozený hostitel přistupuje k hostu s bratrskou láskou. Oba jsou před 

příslušníky jedné, a to té nejlepší třídy tehdejší společnosti. Ale i tento vztah se lehce 

komplikuje, jak ukazuje kapitola věnovaná Artušovu dvoru. Zde totiž vystoupí na povrch 

určité tlaky ve společnosti rytífů, jako je boj o moc mezi králem a jeho rytíři. Navíc si v 

případech pohostinnosti víl můžeme všimnout jistých existenciálních obav samotných 

rytířů. Především ti chudší a hlavně mladší synové i urozených pánů se cítili ohroženi 

uspořádáním feudální společnosti. Za typem hrdinů, které si vyvolí tajemné víly, většinou 

královny jiných světů a dědičky keltských ženských božstev, za své milence, se skrývají 

právě ti nejodstrkovanější. Spojení s vílou jim má nahradit to, o co je, ne jejich vlastní 

vinou, připravila tehdejší společnost. 
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Právě kapitole zpracovávající pohostinnost tajemných bytostí je věnována největší 

pozornost. Jsou to hlavně víly a setkání s nimi, která nejlépe ukazují na prolínání starších 

motivů do tehdejší literatury. Vždyt' na nejednom příkladu jsme ukázali, že tajemná víla je 

dědičkou keltských bohyň. I motiv "vášnivého lovce", který většinou osudovému setkání 

předcházíje přejat z ještě starověkých mýtů, nejen keltských, ale i antických. Středověcí 

autoři se nepokouší o zachování věrnosti svému materiálu, ale zpracovávají jej v souladu s 

dobovým vkusem. Přesto je velmi inspirativní všímat si, jak se některé staré motivy 

pravidelně opakují. 

Na opakování motivů práce upozorňuje ještě v poslední kapitole, která se zabývá 

rozborem míst pohostinnosti. Obzvlášť tu vyplouvá na povrch podobnost vílích sídel. V 

odborné literatuře si vědci především všímají stanu v němž víla přijme Lanvala ze 

stejnojmenného lai. Tento stan se původně objevil v Thébském románu, ale podobný popis 

použije i Chrétien de Troyes pro svůj stan ve Vyprávěni o Grálu. Obdobně jsem se 

pokusila upozornit na základní rysy v popisech paláců víl. Skrze opakování jednotlivých 

popisů jakoby vzniknul ve středověké literatuře nový, neskutečný svět, který ale díky 

opakování v příbězích různých autorů získává zvláštní nádech opravdovosti. 

Skrze zpracování motivu pohostinnosti jsem se pokusila ukázat jak na prvky 

dávných příběhů, které v literatuře dvanáctého století fungují převážně jako inspirační 

zdroj s tajemným nádechem, tak na vztahy a tlaky v tehdejší společnosti, které vycházely 

na povrch v románové tvorbě. 
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Résumé 

Le voyage constitue la ligne thématique des lais et romans du xne siecle. Le 

déplacement dans l'espace, le voyage, sert comme une métaphore pour un déplacement qui 

se produit au niveau psychologique. L'éloignement voire ľisolement des "siens", des 

compagnons du groupe sociale auquel le héros s'identifie, produit chez lui une expérience 

mystique. 

On a vu trois types d'hospitalité offerte au chevalier voyageant. L'hospitalité offerte 

par un h6te humain. II s'agit de l'accueil au sein d'une collectivité humaine, soit dans une 

ville, soit dans un cha.teau isolé dans les forets profondes. Pour ces deux types 

d'accueillants on va étudier les rite s fixé dont ils se servent. Un aspect important de ce type 

est la solidarité entre le voyageur noble et son hOte, noble lui aussi. Un autre type est 

l'hospitalité offerte par un h6te bourgeois, donc de basse naissance. II n'y pas de lien de 

solidarité de classe entre ce h6te et le voyageur. Le voyageur doit meme payer pour les 

servi ce s foumis. Le troisieme type est l'hospitalité offerte par une fée. Soit la fée attend le 

chevalier comme son élu et elle veut l'amener dans son royaume, soit elle entend le faire 

subir une épreuve, la réussite dans laquelle lui assurera une bonne continuation de son 

entreprise chevaleresque. 

II y une différence entre le traitement des trois types de l'hospitalité et du voyage 

selon le type littéraire. Les lais ne se concentrent que sur un "court" voyage du héros mais 

celui-ci a pour but la disparition du héros du monde humain pour s'unir cl. un etre sumaturel 

- la fěe dans le cas des lais dans Je corpus des texte s étudiés. Les auteurs des lais ne parlent 

que d'une seule aventure, mais d'une aventure supreme. L'hospitalité de la fée qui séduise 

le héros par son luxe, sa richesse et sa beauté, surpasse toutes les possibilités du monde 

humain. Pour cela la disparition du héros du monde humain peut etre comprise comme une 

récompense. En plus le héros s'éleve cl. un autre niveau existentiel; désormais le héros peut 

jouir d' immortalité. 

II y en est autrement pour les romans ou il s'agit d'une narration complexe qui met 

en scene un plus grand nombre d'aventures et de personnages. Dans la plupart des cas, le 

héros se met en voyage cl. cause d'une faute de sa part, Erec est accusé de "recréantise" et 

Yvain est cl. la recherche de la modération. Le voyage de Lancelot est provoqué par le défi 

de Méleagant, celui de Perceval et Gauvain par le défi de la laide demoiselle. Pour 

Partonopeu, son aventure a commencée par son imprudence: 
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"il enprent moult grand folie 

Qui pour les chiens le roi olblie. ,,1 

Toutefois, avec exception de Partonopeus, tous les cheva1iers nommés entendent 

revenir et ils vivent leur voyage comme une épreuve ou comme une mission temporaire. 

Leur voyage n'aurait pas de sens sans retour. C'est seulement par la confrontation avec les 

siens, que la réussite de l' épreuve peut etre confirmée. Pour cela, les romans finissent par 

la 'Joie de la cour" ou le héros se retrouve avec ses compagnons et sa réussite peut etre 

apprise et célébrée de tous. 

Le voyage du héros est jalonné par diverses aventures et arrets. Le motif le plus 

exploité est celui de l'hospita1ité. Excepté l'aspect tres important de l'expérience 

transcendentale dans les rencontres avec les fées, il y a le motif de I 'hóte humain. Ces 

scenes de l'hospitalité aspirent II un réalisme en ce qui conceme le comportement des 

acteurs et en ce qui conceme la description de la scene. Le rite qu'on voit se déployer dans 

ces scenes vise II apaiser l'hostilité entre deux personnes qui ne se connaissent pas et 

peuvent représenter un danger l'un II l'autre. Non sans significance "l'hóte", mot usité pour 

les deux, l'accuei1lant et l'accueilli, vient du latin "hostis", ennemi. Un étranger peut etre un 

ennemi potentiel. Pour cette raison, les accueillants font de leur mieux pour manifester leur 

joie sur l'arrivée d'un voyageur et les filles de la famille se mettent II le désarmer. Le 

voyageur en entrant dans la maison de son hOte, doit renoncer II la possibilité de se 

défendre. Un manteau lui est offert. Ses vetements lui sont enlevés pour les subsistuer par 

les vetements provenant de la maison. On indique ainsi que désormais il fait partie de la 

maisonée, il n'est plus un étranger et donc un ennemi. 

L'identité du voyageur est un aspect important. Une aventure est réservée seulement 

aux membres de la classe chevaleresque; il est impossible pour les bourgeois d'y participer. 

Les membres des classes inférieures n'apparaissent dans les récits que pour faire un public 

II l'exploit du héros qui leur est supérieur. La position qui leur est attribuée dévoile un désir 

de la classe reignante de tenir ceux qui sont d'une basse naissance en subordination totale. 

La description de la cour d'Arthur releve du meme désir. La noblesse souhaitait un 

roi faible, qui la laisserait agir pour lui. Arthur, dans les romans de Chrétien de Troyes, est 

rarement un participant actif d'une aventure. Celles-ci sont réglées par ses chevaliers, qui 

I Le Roman de Partonopeu de Blois, éd. O. Collet et P.-M. Joris, Librairie Générale Franyaise, Paris, 2005. 
v:619-620 
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s'occupent de son renom. De meme, le roi de France dans Partonopeu de Blois, ne peut agir 

seul. II réussit ses exploits seulement avec Partonopeu. Le roi est représenté comme un 

soleil immobile autour duquel fourmillent ses satellites, ses nobles. 

Le personnage de la suivante féerique connaí't une libération de son type jusqu'a 

l'occupation de la place d'une confidente de sa dame. On 'ctépart du propos de Michel 

Stanesco, qu'une fée n'apparaí't que suivie des compagnes féeriques. On suit la ligne du 

départ ou ces compagnes sont montrées comme des personnages anonymes jusqu'a leur 

individualisation en personnage d'Urraque, la soeur de Mélior et Lunette, la compagne 

active de Laudine. Spécialement, la seconde se montre comme prédecesseur des servantes 

des farces de la Commedia dell' Arte. 

A vec la description des lieux, on voit le mouvement des représentations réalistes 

des chateaux et demeures des h6tes réels jusqu'aux représentations oniriques des sites 

merveilleux ou l'auteur projette les reves collectifs du paradis ou du meilleur monde sur la 

terre. Les auteurs s'inspirent des descriptions provenant des oeuvres antérieurs. Ce refus 

d'originalité évoque un univers onirique, qui se répete de l'oeuvre a l'oeuvre. Meme alors 

dans l'espace merveilleux, l'auteur et son public ne quittent pas l'imaginaire familier qui 

enfin gagne un aspect de véracité. 

81 



Summary 

This work aims at describing the motive of hospitality and to show the deeper sense 

of rituals, which come along with it. The starting point is the motive of the journey, 

understood in this context not on ly as a movement in real time and space but also as the 

endeavor of a man to understand the world. 

The Old French lais show voyage in the Other World as their only motive. The hero 

leaves the world of humans to follow his fairy mistress into her realm, often associated 

with the realm of the dead. The hero, being chosen by the fairy is thus elevated to 

immortality. 

The Old French romances offer a more complicated scheme. The voyage is 

understood as a sequence ofvarious adventures and tasks the hero has to accomplish. The 

motives of hospitality show a larger scale than in the lais. Besides hospitality offered by 

beings from the other world who test the heroes constancy and fidelity as well as other 

chivalric qualities. Hospitality offered by human hosts show s relations between different 

classes of society. We witness the fraternity of the knights as well as subordination of 

townspeople. 

This picture, however, does not show the reality of the medieval society but the 

dream of the nobility of how the society should function. In reality towns gained more and 

more independence while the typical knights errant, usually the younger sons of poorer 

noblemen were steadily loosing their importance. The hospitality at king Arthur's court 

shows important aspects of relations between the king and his noblemen. In Chrétien de 

Troyes's romances the dream of powerful noblemen of a weak king is mirrored. On the 

other hand we can see in the picture of Arthur's court reminiscences of ancient myths 

where the king, as embodiment of his land and tribe is highly protected in order to save 

him :from any risk. His death might signal the misfortune for his people. 

The last chapter will deal with a detailed description of the places of hospitality. It 

is of some interest that abodes of ordinary hosts in the real world are described with an 

emphasis on realism and they show towns and castles with a perfect defensive potential, a 

feature likely to be highly appreciated by the audience of warriors. The fairy towns and 

castles are described as marvelous and luxurious. The towers and palaces are built from 

gold, precious stones and marble. All this beauty suggests the idea of Paradise and it 

supports the idea that the knights are the chosen ones. Certainly they were the only 

members ofmedieval society allowed to access the Other World. 
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Shrnutí 

Hlavním cílem práce je popsat motiv pohostinnosti a nastínit hlubší smysl rituálů, 

jež ho nezbytně provázejí. Výchozím bodem práce je motiv cesty, v tomto kontextu 

chápané nejen jako přemístění v čase a prostoru reálném, ale především jako snaha člověka 

dosáhnout pochopení světa. Proto zmiňuji romány Chrétiena de Troyes, např. Erec a Enida 

nebo Yvain, kde hlavní motivací putování hlavních hrdinů je napravení vlastního 

pochybení. 

Práce se zaměřuje od zastavení a ubytování u reálných hostitelů k hostitelům 

tajemným, protože si myslím, že setkání s tajemnem je jedna z možností, jak pochopit 

smysl života, a především pro starofrancouzské lais je odchod hrdiny za bytostí z jiného 

světa cíl celého vyprávění. 

Romány mají složitější strukturu a setkání s vílou, tedy bytostí z jiného světa není 

jejich hlavním zaměřením. Zpravidla je takové setkání jednou z mnohých zkoušek, které 

rytíř na své cestě podstoupí. Hlavním cílem románového putování je ale hrdinův návrat. 

Jen když se vrátí mezi své druhy a se svým dobrodružstvím je seznámí, má rytířova cesta 

smysl. Pro Chrétienovy hrdiny je důležitá, aby jejich dobrodružství vešla ve známost, 

mohla se dál mezi lidmi šířit. 

Jednotlivé kapitoly si všímají vztahů mezi hosty a hostiteli. Skrz podřízené 

postavení měšťanů prosvítá sen rytířů ovládat města a těžit z práce jejich obyvatel a 

současně obava z neustále pokračující emancipace neurozených obyvatel měst a jejich 

úporný boj o nezávislost. Na druhou stranu pohostinnost, kterou toulavému rytíři poskytují 

jíní urození pánové, odkazuje na sen o bratrství a soudržnosti v rámci třídy válečníků. 

Pohostinnost tajemných bytostí, především v lais, zobrazuje určitý pocit frustrace 

chudých rytířů. Jsou to především mladší synové chudších rytířských rodin, odsouzených 

zvyklostmi společnosti toulat se od dvoru ke dvoru. Setkání s vílou, které končí odchodem 

osamělého rytíře do země víly, aby tu žil v nekonečném bohatství a nesmrtelnosti je pro ně 

odměnou za nelehký úděl, který jim byl přisouzen. Skrze motiv setkání s vílou také 

probleskují zlomky dávné keltské mytologie, která se stala hlavní inspirační látkou románů 

a lais citovaných v této práci. 

Práce se na motivu pohostinnosti snaží ukázat, že autoři svou látku nezpracovávají 

s cílem zachovat její původnost, ale zcela volně ji přetvářejí. Na základech dávných 

příběhů tak vznikají příběhy nové, odrážející sny a realitu světa dvanáctého století. 
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