
ABSTRAKT 

 Cílem této práce je zhodnotit zobrazení žen v Ulsterském cyklu, zvláště pak případy, 

kdy tyto ženy překročí hranice svého rodu a zapojí se do aktivit většinou spojených se světem 

hrdinů a králů. Jsou to například soutěže, které mají určit, komu náleží nejvyšší postavení ve 

společnosti. Jelikož opakujících se motivů v Ulsterském cyklu je mnoho, tato práce se zabývá 

jen těmi, které se nachází v Násilné smrti Derbforgaill (Aided Derbforgaill), krátkém, ale 

dojemném příběhu o smrti hlavní hrdinky. Mezi tyto motivy patří vychloubání, soutěže, 

násilí, milostné trojúhelníky a smrt ze žárlivosti či přílišné vlně emocí. Nejpřekvapivějším 

motivem ze všech je pravděpodobně močení, které se objevuje též v nejdelší epice 

Ulsterského cyklu, Dobytčí nájezd na Cooley (Táin Bó Cuailnge). Zvláštní pozornost je 

věnována míře, v které tyto přestupky ovlivňují čest žen v hrdinské společnosti, jakož i 

ženské cti obecně, tj. do jaké míry je jejich čest závislá na cti jejich manželů, jaké vlastnosti 

se cení u aristokratických žen a zda ženské postavy akceptují své podřadné postavení ve 

společnosti. Přínosné porovnání nabízejí ženy z Jinosvěta, které oplývají vyšší svobodou a 

vyšším statusem než jejich lidské protějšky. Nicméně se zdá, že se těchto privilegií musí 

vzdát, jakmile se začlení do hrdinské společnosti. Jediná smrtelná žena, která dosahuje 

podobných vlastností a svobody jako tyto magické postavy, je královna Medb, kterou však 

vyprávění odsuzuje za narušování statutu quo.  

 Kvůli stručnosti primárního textu jsou do diskuze zapojeny i jiné příběhy, rozvíjející 

ony motivy dále. Mezi ně patří Táin, „Ubíjející choroba Cú Chulainnova a jediná žárlivost 

Emer” (Serglige Con Culainn ocus Óenét Emire), “Bricriuova hostina” (Fled Bricrenn) a 

„Příběh Macc Da Thóva prasete” (Scéla Muicce Meicc Da Thó). Přiložen je souhrn 

posledních tří příběhů a Násilné smrti Derbforgaill (Táin není zahrnut kvůli délce) pro 

pohodlí čtenáře. Práce taktéž obsahuje historický a literární kontext. I když tato práce 

nepovažuje ženské hrdinky za historické osobnosti či mytologické bytosti, ale pokládá je za 

převážně fiktivní postavy zasazené do fiktivní hrdinské společnosti, historický kontext 

vysvětluje několik důležitých pojmů pro raně středověké Irsko, jako jsou například čest a 

ochrana. Též poskytuje přehled o raně středověkých irských manželstvích, která se liší od 

moderního pojetí. Sekce s literárním kontextem se zabývá problémy spojenými se čtením raně 

středověké irské literatury, a též předkládá několik možných přístupů k ságám. Kapitola druhá 

se soustředí na Jinosvět, po ní následuje analýza neobvyklého chování smrtelných žen 

v kapitole třetí. Kapitola čtvrtá se pak zaměřuje na milostné trojúhelníky, žárlivost a sexuality, 

a taktéž zkoumá, jak tyto motivy ovlivňují čest manželů a jaké mají dopady na vývoj příběhu.  


