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Resumé 
 
 

Co se týče tématu irského národního dědictví, největší význam mají v tomto ohledu 

především nejrůznější aspekty tradičního irského vyprávění – tedy mytologického příběhu 

nebo lidové povídky – jako například staré národní tradice a další motivy, které je možno 

identifikovat jako charakteristické znaky irského literárního kánonu. Je důležité se na toto 

téma zaměřit a za pomoci děl nejranějších novátorů zmíněných žánrů ho dopodrobna rozebrat. 

S ohledem na téma se dá říci, že nejpodstatnější roli zaujímají především první představitelé 

žánru mytologického či lidového příběhu, kteří se aktivně účastnili procesu, zvaného 

„Keltská“ nebo „Gaelská renesance,“ tedy William Butler Yeats, John Millington Synge a 

Lady Augusta Gregory. V této práci jsou jejich díla důkladně analyzována a poukazuje se v ní 

především na tradiční motivy a ostatní způsoby literárního zobrazení, které reprezentují 

národní dědictví Irů. Analýza se týká následujících děl: Deirdre od W. B. Yeatse, Deirdre 

bolestná od J. M. Syngea a kapitola z knihy Cuchulain z Muirthemne jménem „Osud synů 

Usnachových“ od Lady Gregory.  

 

Před samotnou analýzou konkrétních děl jsou také vysvětlovány některé klíčové pojmy. 

Čtenář by měl být schopen rozpoznat kontext a seznámit se s nejvýznamnějšími událostmi, 

které se staly či děly v období konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Mezi jinými 

se zde hovoří například o pojmu „Keltská renesance,“ o vlivu jazykové a kulturní politiky a o 

možné důležitosti rolnictva.  

 

Zbytek práce se týká především užití nejrůznějších lidových tradic a tradičních motivů 

vyprávění, které zmínění autoři aplikovali ve svých dílech, a rozbor je prováděn za pomoci 

podrobného zkoumání jejich prací. Hlavní argument a důvod celého procesu je ten, že ačkoli 

se ve zmíněných příbězích mytologické či lidové motivy příliš obsahově neliší, protože 
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v irské kultuře existuje jen omezené množství nejdůležitějších tradic a způsobů vyprávění a 

jejich opakování je oblíbeným konvenčním prvkem, rozhodně se liší ve způsobu, jakým jsou 

prezentovány čtenáři. Každý ze zmíněných autorů si totiž osvojil způsob odlišný. V této práci 

jsou možné rozdíly a podobnosti rozebrány, spolu s dodatkem jak a zda si navzájem 

odpovídají. Je nicméně důležité zmínit se o tom, že ačkoli tito autoři používali různé způsoby 

prezentace, základ a jejich cíl – přimět čtenáře seznámit se s neznámým, oživit to co je známé 

dle svého osobního přesvědčení a umožnit čtenáři, aby si čtení vychutnal – zůstávají stejné. 

S ohledem na toto téma budou představeny rovněž metody, které souvisejí s tím, jak je čtenář 

schopen text vnímat.   

 

Závěrem je nutno říci, že výběr autorů k rozboru nebyla otázka pouhé náhody. Jejich tehdejší 

přínos k budoucímu rozvoji obrazu tradiční irské kultury v literatuře, zabývající se keltským 

mysticismem a ostatními tradičními aspekty, je rozhodně nezanedbatelný. 
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