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   Anotace:

Tématem bakalářské práce je rozbor fantastické knižní série Les Mytág autora Roberta 

Holdstocka. Příběhy série se vždy odehrávají poblíž a vně zdánlivě obyčejného lesa v Anglii, 

který je však  domovem zhmotněných podob archetypů starých legend a mýtů, takzvaných 

mytág. Díky tomu se místo stává něčím výjimečným a nebezpečným zároveň. Knihy na sebe 

navazují nepřímo, ale jejich společným prvkem je interakce s tímto lesem a jeho obyvateli. Děj 

vždy sleduje hrdiny, kteří jsou nějakým způsobem psychicky nestabilní nebo výjimeční. 

Postupně se jim odhaluje moc lesa, aby je později vyzkoušela a pomohla jim nalézt odpovědi na 

jejich otázky víry, strachu a střetu s vlastním nevědomím. 

   Annotation:

The bachelor's thesis subject is analysis of Robert Holdstock's fantasy book series Mytago wood. 

Stories of the series always take place near and within seemingly ordinery wood in England. But 

this wood is home for materialized form of archetypes of old legends and myths, so-called 

mythagos. Due to this fact the wood becomes something unusual and dangerous at the same 

time. Book follows each other indirectly but their common element is interaction with this wood 

and it's residents. The plot always follows main characters, who are psychical unstable or 

especial idividuals. The power of the wood is revealing to characters gradually in order to test 

them later and help them find answers to their questions of faith, fear and encounter of their own 

uncouscious. 
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Úvod:

Tato práce s názvem Odraz mýtů a spirituality v díle Roberta Holdstocka obsahuje dvě části. 

První je představením autora a vybraných děl knižní série. Dané knihy jsem vybrala, protože 

nejlépe představují archetypální prvky, které jsou tématem práce.

Druhá část se zabývá rozborem archetypu otce, stínu a animy. Vybrala jsem zrovna tyto tři 

archetypy, neboť se v díle vyskytují nejčastěji a nejzřetelněji.

Téma práce jsem si vybrala z důvodu mého zájmu o fantastickou literaturu, mýty a jejich spojení 

s dnešním světem, který se na první pohled zdá odmytologizován. Neměla jsem v úmyslu se 

zabývat světoznámými díly jako Harry Potter nebo Pán prstenů, ač je mám v oblibě. Naopak 

jsem chtěla pracovat na méně probádaném území a přiblížit dílo, jež si také zaslouží pozornost. 

Sérii Les mytág i další Holdstockovy knihy jsem četla poprvé na základní škole. Už tehdy jsem 

za nimi tušila něco víc než je fantasy příběh. Tyto knihy se totiž dají číst několikrát a vždy se v 

nich najde něco nového. 

Zároveň výběr ovlivnil i můj studijní obor – religionistika. Stejně jako Hodstocka mě fascinují 

mýty, které stojí za mýty. Příběhy téměř nebo zcela ztracené, jež jsou základem každé kultury, a 

jejichž zkoumání a odhalování je přínosná a zajímavá práce. Vůbec postavení příběhů jako 

takových, proč je vlastně vyhledáváme, čím nás naplňují. Jednou z odpovědí jsou Jungovi 

archetypy. Les Mytág v sobě skrývá právě tyto archetypální pramýty a hrdiny a reakce 

moderních lidí na ně. Autor dokáže úspěšně spojit příběhy a postavy několika kultur zároveň a 

tím otevírá otázku kolektivního nevědomí, která nutí k zamyšlení nad nezměrností a 

neuchopitelností lidské mysli, což je zároveň ohromné i děsivé. 
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Kapitola  1 – Představení autora a díla                   

1.1 Autor

Robert Paul Holdstock se narodil roku 1948 v Anglii. „Své dětství strávil mezi hustými lesy v 

srdci hrabství Kent a pustým prostorem oblasti Romney Marsh, blízko níž se narodil.“1 Zde 

můžeme nalézt hlubokou inspiraci jeho budoucí tvorby, zvláště pro Ryhopský les. V roce 1971 

končí devítileté studium zoologie a věnuje se praxi. Začíná psát sci-fi a hororové povídky do 

žánrových magazínů a roku 1974 se stává spisovatelem na plný úvazek. Pod několika 

pseudonymy rozšiřuje své pole působnosti hrdinskou fantasy a novelizací televizních děl. V 80. 

letech přichází převrat Holdstockovy kariéry novelou Les mytág, kterou po velkém úspěchu roku 

1984 přepisuje a vydává jako knihu. O rok později za ni získává ocenění British Science Fiction 

Association. 

Kniha zavádí čtenáře na okraj Ryhopského lesa, který má sílu zhmotnit archetypální představy 

lidí nacházejících se v jeho okolí. Dílo není jednoduché zařadit do škatulky fantasy, neboť 

„magie, pokud můžeme mluvit o magii, není způsobená kouzelnými formulemi, čarováním nebo 

jinými konvencemi žánru fantasy. Nejsou zde žádné čarodějnice, mágové, draci, elfové, či jiné 

běžné druhy postav vytažených z knihovny mýtů, lidových vyprávění nebo fantasy. Není to země 

víl, Tolkien, Lewis, nebo jakýkoliv jiný fantasy autor. Základní síla přebývá v povaze Lesa 

samotného, který funguje jako cesta do jiného, prvotního času; a obyvatelé lesa duchů jsou 

varianty raných postav vyvolaných z myslí těch, kteří do Lesa vstoupí.“2

Holdstock v Lese mytág i navazujících dílech využívá sílu lidského podvědomí a představivosti. 

1  Originální citace: „His childhood was spent between the dense woods of the Kentish hearthlands and the bleak 

expanse of the Romney Marsh, near which he was born.“ Dostupné z: http://robertholdstock.com/bio/

2  Originální citace: „magic, if it can be called that, is not due to spells, enchantments, or the conventions of genre 

fantasy. There are no witches, wizards, dragons, elves, or any of the usual forms of characters drawn from the library 

of myth, folktale, or fantasy. This is not the wild of faery, Tolkien, Lewis, or any other fantasy writer. The primary 

power resides in the nature of the Wood itself, which functions as a passage to another, more primal, time; and the 

inhabitants of the ghost wood are variations on earlier figures elicited from the minds of those who can penetrate the 

Wood.“ W. A. Senior, „The Embodiment of Abstraction in the Mythago Novels“, in: The Mythic Fantasy of Robert 

Holdstock: Critical Essays on the Fiction (Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy), Londýn: Nakl. 

McFarland 2011, lokace 208 (Kindle edice).
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Inspirován Jungovými archetypy vytváří ze spojení slov mýtus a imago takzvaná mytágo, neboli 

„žijící ztělesnění, podoba mýtu samotného; a co je mýtus když ne pokus vysvětlil skrze příběh 

nevysvětlitelné, oddělit význam od patrně počátečního? Každý člověk tímto vytváří jinou verzi 

imaga na základě jeho nebo její koncepce mýtu či příběhu samého… historický a kulturní vliv 

také hraje roli ve vytváření mytág, která nejsou vlastně stvořená, ale spíše znovuobjevena, nebo 

možná znovu inspirována, přivedena zpátky na svět životní potřebou.“ 3

Po několika letech vydává Holdstock knihu Lavondyss, jež volně navazuje na předchozí dílo a v 

mnohém jej předčí. Postavy mytág a symbolika jsou vypracovány do dokonalosti a příběh tak 

není jen odpočinkové čtivo. Autor pracuje s relativností času a mnohdy čtenáře nechá lámat si 

hlavu s významy událostí, aby mu je později vysvětlil zcela jiným způsobem, než očekává. I 

Lavondyss získal ocenění BSFA.

Následují další díla postavená na zhmotnění archetypů, ať už v blízkosti Ryhopského lesa či 

jiného prostoru obsahujícího prastarou sílu. Na přelomu tisíciletí Holdstock přechází k historické 

fantasy dvoudílným příběhem Merlinův kodex, který vypráví o nejznámějším čaroději z jiné 

perspektivy než jsme zvyklí a autor do knih zapojuje kromě artušovských i další legendy. 

Ve svých dílech Holdstock čerpá inspiraci „od středověkých lidových pověstí a romancí po 

Shakespeara, Radcliffovou, Tolkiena a dalších“4, využívá také bohaté zážitky ze svého dětství i 

zájem o mýty různých světových kultur. V jednom z rozhovorů citovaných v díle The Mythic 

Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on the Fiction svůj výběr specifikoval: 

„Nezajímám se o legendy a mýty jak je známe, ale o to, co jim předcházelo! Jaké události, jaké 

děsivé a úžasné příběhy, nyní zapomenuté, byly v temných časech dostatečně zapamatovány, aby  

vytvořili to, co považujeme za legendy nyní.“5 

3  Originální citace: „...living embodiment, the image, of the myth itself; and what is a myth if not an attempt to explain 

through story the inexplicable, to abstract significance from the seemingly inchoate? Each person thereby creates a 

different imago-version based on his or her conception of the myth or story itself… historical and cultural influences 

also play a role in the creation of the mythagos, which are, in fact, not so much created as rediscovered,  or perhaps 

reinspired, brought back to life by living need.“ Senior, „The Embodiment of Abstraction in the Mythago Novels“, 

lokace 242.

4  Originální citace: „from medieval folktale and romance to Shakespeare, Radcliffe, Tolkien, and others.“ Senior,  „The 

Embodiment of Abstraction in the Mythago Novels“, lokace 183.

5  Originální citace: „I'm not interested in legend and myth as we know it, but in what went before! What events, what 

terrifying and wonderful tales, now forgotten, were remembered sufficiently in darker ages to create what we think of as  

legend now." Kálmán Maltolcsy, „Masks in the Forest: The Dynamics of Surface and Depth in the Mythago Cycles“, in: 

The Mythic Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on the Fiction (Critical Explorations in Science Fiction and 
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Roku 2009 vydává své poslední dílo, s nímž se vrací do středu Ryhopského lesa. Krátce nato 

Robert Holdstock ve svých šedesáti jedna letech umírá.

1.2 Les mytág

Les mytág je úvodní knihou série,která nás přivádí na okraj a později i dovnitř Ryhopského lesa. 

Příběh je vyprávěn z pohledu Stevena Huxleyho, mladého muže, který prožil své dětství právě 

ve stínu tohoto tajemného Lesa. Po skončení druhé světové války, kde sloužil, se vrací na žádost 

svého staršího bratra do rodného domu, Dubového srubu, stojícího na okraji Ryhopského lesa. 

Zde Steven nachází staršího bratra v podivném stavu posedlosti, jenž mu způsobil Les a záhadné 

bytosti, které se v něm skrývají. „Silně mi připomněl otce; ten daleký, šílený pohled, stejně 

propadlý a do hloubi zvrásněný obličej… Oči mu těkaly, jako by se na mne nikdy nezaostřily. A 

páchl.“6 

A právě jejich otec George Huxley, který zemřel krátce před začátkem děje a o němž kniha 

informuje skrze vzpomínky a deníkové zápisky, byl prvním vědcem zabývajícím se Lesem. 

Přestože byl jeho výzkum velmi progresivní a osobně přínosný, ztrácel jím postupně svou 

rodinu. Často býval pryč několik týdnů i měsíců. Ztracen v Lese, honící se za záhadou, kterou 

nikdo jiný nechápal. Neměl čas věnovat se svým synům, zvláště Stevena jako by od sebe vždy 

odrazoval: „…slyšel jsem, jak popadl dech a tím zvukem vyslovil své podráždění, když 

zaznamenal mnou přítomnost a pohněvaným gestem mne odehnal, jako by mu bylo líto třeba jen  

jediné vteřiny.“7 Při honbě za tajemnou lesní dívkou Guiwenneth pak způsoboval velké útrapy 

své manželce. Ta se rozhodla ukončit svůj život sebevraždou. Všechny tyto události hluboce 

ovlivnily dětství chlapců a jejich vztah k otci, ale také k sobě navzájem. Nakonec je rodinná 

tragédie spíše odloučila, než sblížila.

Příběh tedy začíná ne zcela šťastným setkáním Stevena, který se snaží od rozpadlé rodiny 

odpoutat a rozhodně nemá v plánu se do Dubového srubu vracet natrvalo, a Christiana 

kráčejícího ve stopách otce, jehož navzdory dřívějším událostem stále respektuje a obdivuje jeho 

práci. Krátce po bratrově příjezdu Christian mizí bez vysvětlení v Lese. Steven mezitím studuje 

otcovy deníky a snaží se pochopit svět mytág, jímž byl George Huxley a nyní i Christian posedlí. 

Fantasy), Londýn: Nakl. McFarland 2011, lokace 397.

6  Robert Holdstock, Les mytág, Frenštát pod Radhoštem: Nakl. Polaris 1994, s. 19.

7  Ibid, s. 29.
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Během úklidu domu a zahrady pak nachází zakopané tělo dívky Guiwenneth, o které věděl jen 

to, že patřila jeho otci. Až po Christianově návratu zcela pochopí její skutečnou identitu. Byla 

otcovým mytágem. Ačkoliv patřila Georgi Huxleymu, jakožto obraz animy, dokonalé ženy, 

podlehl jejímu kouzlu i starší bratr.

Christian záhy opět odchází do Lesa. Tentokrát se ho ale Steven snaží následovat. Bratři brzy 

narazí na velmi nebezpečné mytágo. Urscumug, člověk-kanec, je výtvorem rozhněvané a nestálé 

mysli jejich otce. Ze smrti Guiwenneth obviňuje Christiana, snaží se jej v lese dostihnout a zabít. 

Proto se cesty bratrů musí rozejít. Christian se snaží Stevena bránit, žádá ho ať se drží od Lesa 

dál. „Až budeš z lesa venku, nevracej se. Pro mne už není cesta ven. Cosi v mém vědomí mne tu 

drží stejně pevně, jako bych byl sám mytágo. Nevracej se sem Steve. Dlouho, hodně dlouho se 

nevracej.“8 

Steven se s tím nechce smířit a rozhoduje se bratra následovat. Záhy ale zjistí, že se Ryhopský 

les umí bránit. „Přestože jsou zde cesty a mýtiny, kterýkoliv vetřelec, jenž se pokusí proniknout 

do hloubky lesa, je otočen a zjišťuje, že se nachází opět na (jeho) okraji.“9 Pokusů dostat se dál 

do Lesa zanechává ve chvíli, kdy v Dubovém srubu nalézá známky po přítomnosti nežádaného 

hosta. Záhy zjišťuje, že je to Guiwenneth, ne otcova, ale jeho. Přes prvotní nedůvěru a 

ostýchavost se nakonec sbližují. Dívka se postupně učí jazyku i zvykům dvacátého století, avšak 

brzy zjišťuje, že se jí Les nechce vzdát. Při pokusu vymanit se z jeho stínu Guiwenneth postihuje 

krutá bolest. „Dýchala čím dál obtížněji a tvářila se divočeji… Stejně nečekaně se chytila oběma 

rukama za hlavu, vykřikla a začala přede mnou couvat… Až později jsem se dozvěděl, že to byla 

fyzická bolest, která ji vystřelovala do celého těla, jako by byla trestána za to, že se z mateřského  

lesa na tak dlouho vzdálila.“10

Příjemné milostné chvíle netrvají dlouho, Christian se znenadání vrací. Avšak jako starý, 

zlomený válečník, toužící po pomstě a krvi. Bratra téměř zabije a Guiwenneth unese do lesa. 

Steven se rozhodne jej následovat a dívku vysvobodit. Společně s místním letcem, Harrym 

Keetonem, vstupuje do Lesa a potkává mnoho podob mytág. Od jednotlivců, které jen prochází 

stejnou cestou, až po kmenové společenství, shamigy. Od jejich šamanky se dozvídá, že se sám 

8  Ibid, s. 62 – 63.

9  Originální citace: „Although there are paths and clearings, any intruder that may attempt to penetrate into the depths  

of the wood gets turned around and so finds him- or herself returning to the edge.“ Donald E. Morse,  „Introduction: 

Mythago Wood -"A Source of Visions and Adventure", in: The Mythic Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on 

the Fiction (Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy), Londýn: Nakl. McFarland 2011, lokace 648.

10  Holdstock,  Les mytág, s. 163 – 164.

10



stal součástí vlastního mýtu, příběhu o Cizákovi. „ Takže Christian byl cizák. Cizinec, který je 

tak silný, že se nedá porazit, který je příliš cizí a příliš mocný. Mnoho komunit si Cizáka určitě 

spojovalo s něčím hrůzným… Šla z něj hrůza, protože byl nepoznatelný, nepochopitelný. 

Používal neznámé zbraně, mluvil naprosto cizím jazykem, choval se nepřizpůsobivě, jeho 

chápání lásky a cti bylo velice odlišné od toho, co bylo běžné. Právě ta cizost z něj v očích 

komunity dělala ničivý, nelítostný živel. A Christian se ničivým a nelítostným stal.“11 

Steven přijímá roli ve svém příběhu a pokračuje v pronásledování bratra. Harry Keeton ho záhy 

opouští, aby našel svůj vlastní příběh, po němž pátrá od té doby, co byl sestřelen nad podobným 

lesem ve Francii. Stevenovi se nakonec podaří bratra dostihnout. Přestože jej porazí a zabije, 

ztrácí i Guiwenneth. V tuto chvíli se do děje vrací Urscumug, jež celou dobu Christiana 

pronásledoval, a přebírá tělo mrtvé dívky, aby ji zanesl do srdce Lesa, v němž se může 

znovuzrodit. Kniha opouští Stevena na hranici srdce Lesa, kde čeká na Guiwennethin návrat.

  

1.3 Lavondyss

Dílo nás opět zavádí k Ryhopskému lesu, tentokrát o několik let později. Hlavní hrdinkou je 

Tallis Keetonová, nevlastní sestra Harryho Keetona. Toto pouto volně proplétá knihu s Lesem 

mytág, v němž jsme opustili Harryho ve chvíli, kdy se rozhodl jít v Lese vlastní cestou a 

rozloučil se se Stevenem Huxleym. Důvod odchodu byl Harryho vlastní cíl, Lavondyss, neboli 

srdce Lesa samotného. Zpět z Ryhopského lesa se nikdy nedostal, ale jeho třináctiletá sestra cítí, 

že Harry není mrtví, ani zcela ztracený. Proto se ho rozhodne v Lese najít.

Harry ale není jediné Tallisino pouto s Ryhopským lesem. Její dědeček, který umřel když byla 

ještě batole, věnoval dívce knihu pověstí s osobním vzkazem pojícím se k Lesu, který  

poodhaluje Tallisino nadání a budoucnost. Dívka dopis zprvu nechápe, ale přesto cítí sílu 

příběhů a jejich předávání. „Budou Ti vyprávět příběhy, budou Ti je vyprávět všechny. Kdo jsou? 

Kdo ví! Možná pocházejí z nějakého dávno zapomenutého bájného místa. Jsou jako duchové. 

Myslím, že nebude trvat dlouho a sama je uvidíš. Jsou skuteční. Vycházejí z nás. Dal jsem Ti 

knihu. Až ji budeš číst, až budeš číst pohádky a pověsti o statečných rytířích a tajemných 

hradech, budeš číst o nich...“12 

11  Ibid, s. 222.

12  Robert HOLDSTOCK, Lavondyss, Praha: Nakl. Argo 2015, s. 65.
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Většinu času tráví Tallis hledáním skrytých jmen pro oblasti okolo domova a vyráběním 

podivných masek. Dívka pociťuje přítomnost dědečkem zmíněných přízraků, respektive mytág, 

ale stále jim nerozumí. Přestože se Tallisino jednání jeví jejímu okolí – zvláště rodičům – jako 

hra, dívka bere vše s naprostou vážností a respektem, který také vychází z dědečkova dopisu. 

„Jediné, co je v lese cizí, jsi Ty. Ty jsi začátek a konec. (Mytága) znají moudrost, která stále ještě  

patří nám všem, jenže mi jsme ji zapomněli. Ale les jsme my a my jsme les.... Budeš se učit 

jména. Také ucítíš tu dávnou zimu. A přitom budeš prošlapávat starou a důležitou stezku. 

Všechny věci mají jména a některá mají víc než jedno. Jména, která země má jsou důležitá. 

Skrývají a obsahuji velké pravdy.“13

Dívka v sobě objevuje šamanskou schopnost takzvaného hloubení, neboli vyváření průchodů 

mezi realitami. Jedním z prvních Tallisiných hloubení je vize bojiště Bavduin a mladíka 

Scathacha, který na něm zahynul. Dívka se snaží využít svou moc a ovlivnit tuto vizi, zachránit 

mladíka před mrchožravými ptáky a okradači mrtvol. To ale není v jejích silách.

Hlavní zlom příběhu nastává ve chvíli, kdy z Ryhopského lesa vyjíždí neznámí jezdci. Jedním z 

nich je Scathach, který vyzývá Tallis, aby s nimi odjela do Lesa. Dívka se rozhodne ke skupině 

připojit, přestože cítí, že není zcela připravená. Jezdci opouští místo „ve spěchu, aby vstoupili 

hloubením, Tallis ztrácí Měsíční sen … (Je to) ztráta, která přináší mnoho následků v Jiném 

světě.“ 14  A to z důvodu, že Měsíční sen, jedna z masek, které si vyrobila, je pro Tallis v tomto 

období velmi významná. Nejen, že je spojená s osudem mladíka, protože „poté, co vytvoří 

Měsíční sen, Tallis poprvé uvidí Scathacha…“15, ale také proto, že je „Měsíc tradičně spojován s  

dívčí postavou nebo pannou.“16 Tallis se právě nachází v tomto stádiu životního cyklu, Měsíční 

Sen by jí tedy mohl být velmi nápomocný v prohloubení jejího nadání.  

Příběh pokračuje o několik let později, Tallis je mladá žena, nachází se v druhém stádiu svého 

životního cyklu. Je matkou, ačkoliv žádné z jejích dětí se nedožilo ani roku života. Již ovládá 

své šamanské dovednosti, přestože nikoliv dokonale a stále se má čemu učit. Potkává starého 

šamana Win-rajathuka, otce Scathacha. Stařec ale není mytágo, je člověkem. Než ho Ryhopský 

13  Ibid, s. 65 – 66.

14  Originální citace: „In the rush to enter the Hollowing, she loses Moondream ... a loss that has many repercussions 

in the Otherworld.“ Elizabeth A. Whittingham, „Tallis, the Feminine Presencein Mythago Wood: Lavondyss: Journey 

to the Unknown Region“,  in: The Mythic Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on the Fiction (Critical 

Explorations in Science Fiction and Fantasy), Londýn: Nakl. McFarland 2011, lokace 1374.

15  Originální citace: „After she fashions Moondream, Tallis first sees Scathach…“ Ibid.

16  Originální citace: „The moon traditionally has been coupled with the maiden figure or virgin.“ Ibid.
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les kompletně uvěznil, býval Wynne-Jonesem, vědcem a kolegou George Huxleyho. 

Právě Wynne-Jones plně vysvětlí Tallis potřebu Měsíčního snu a snaží se mladé ženě pomoci s 

rozvojem jejích šamanských schopností. Sám je profesně i fyzicky ohrožován chlapcem Tigem, 

který jej chce nahradit v postu vesnického šamana. „Tvé totemy jsou už mrtvé. Poslouchal jsem 

je, nemají žádný hlas. Tvoje ptačí pera už nelétají. Ale tvou hlavu bych snědl rád, abych viděl 

tvé zvláštní sny… Chci tě sníst. Chci z tebe vysát tvé zvláštní sny… “17   Starý šaman si je vědom 

Tigova mýtu, i nevyhnutelnosti vlastní smrti, přesto se ji snaží oddálit, aby mohl mladé šamance 

pomoci. Poté, co chlapec Winne-Jonese napadá, stařec se svým synem a Tallis utíkají z vesnice a 

vydávají se opět na cestu do středu Lesa, kam měla Tallis vždy namířeno. Cestou potkávají 

jednu z nejstarších mytágových forem – Daurogy, zelené panáky. „Měl dlouhé prsty s mnoha 

klouby, které vypadaly jako větve… Dřevěné kly vyrůstající po stranách kulatých, vlhkých úst… 

Jedna větev stoupala nahoru do houštin listoví na hlavě, druhá se plazila dolů a rozbíhala se do 

dalších úponků, které ovíjely trup, paže a pak i vytáhlé ruce… Z koutků očí mu řinuly pramínky 

mízy. Když otevřel ústa, z vlhké dutiny mu stekla kapka slin… Zuby byly zelené plísní a 

přiostřené.“18 Přes svůj nebezpečný vzhled jsou Daurogové mírumilovní, zvláště k Tallis jsou 

vstřícní. Winne-Jones to vysvětluje tím, že jsou jejími mytágy, pravou podstatu náklonnosti se 

však Tallis dozvídá až později. 

Cestou ke středu Lesa si skupina všímá náhlých změn ročních období, jakoby zde byl čas úplně 

jinou konstantou. S tím, jak se blíží k Lavondyss, se přibližují i bitvě u Bavduinu, jež je pro 

Scathacha osudná. Tallis nachází vodítko k Harrymu, vstup do srdce Lesa. Wynne-Jones se 

rozhodne čelit svému osudu v podobě mladého Tiga a vrací se do vesnice, Scathach poruší slib, 

že na Tallis počká, a vydá se na Bavduin sám. 

Mladík umírá v bitvě a jeho tělo je připraveno na hranici. Tallis již ví, jak se věcí udály, přesto je 

sleduje z jiného úhlu, než když byla třináctiletou dívkou. „Věděla, že vyjela z lesa a naříkala 

žalem… jenže žádný žal necítila, pouze strašlivou nevyhnutelnost, chladné smíření. Kde byla ta 

vášeň, kterou jako dítě viděla v rozezlené postavě? Kam se poděl smutek? Jen led. Jen poznání. 

Jen smíření.“19 Tou rozhněvanou ženskou postavou je Scathachova sestra, truchlící pro svého 

milovaného bratra. Tallis pochopí, že události mají mnoho tváří. Musí se smířit s faktem, že 

realita v dospělosti je jiná, než v dětství. Později vyleze na strom, jež byl v jejím světě 

17  Holdstock, Lavondyss, s. 205 a 211.

18  Ibid, s. 263.

19  Ibid, s. 289 – 290.
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prostředníkem hloubení, které ji ukázalo Bavduin. Snaží se spojit se svým dívčím já. „Takže 

kdyby se otočila, třeba by uviděla zpátky do svého světa, na louku…  A potok… A velká pole… A 

dům, její domov… Ať se na tento strom dívala z jakéhokoliv úhlu, viděla zimní svět. Někde dole, 

jen před pár minutami, ale v úplně jiném světě, teď běžela zpátky k domu… A bylo léto, konec 

léta… Tady byla jenom zima... Když teď seskočím, budu zase doma a můžu začít znovu… 

Nechala se svést pokušením… Do jiného světa neprošla… Teď už jí nezbývalo nic, nic než 

Harry.“20

S pocitem osamělosti se Tallis vydává na závěrečnou část svého putování i svého životního 

cyklu. Vrací se do opuštěného hradu, kde našla pojítko k bratrovi, na noc ulehá a „jak běží čas, 

(Tallis) proniká habr, rozpíná se skrz její tělo, rozvírá ji a Tallis se plně stává stromem bez 

jediného lidského orgánu. Kvete, stárne… (otvírá se a) vypouští stovky černých ptáků. Jako 

panna byla násilně proniknuta a jako matka porodila. Stárne dále, zřejmě několik desítek let, až 

konečně zemře jen proto, aby byla sebrána mladíkem a vytesána do podoby totemu umístěného 

nad tělem chlapcovi mrtvé babičky.“21 

V této podobě se Tallis konečně dostává do Země věčné zimy, jak je také Lavondyss nazýván. 

Rodina mladíka, která putuje touto zimou za teplejšími kraji, se k ní, respektive ke své mrtvé 

předkyni, chodí modlit. Mladší syn, Snílek, Tallis velmi připomíná Harryho. Později, když se 

rodina rozhodne totem spálit a pokračovat v cestě, Tallis pochopí, že její bratr je Snílek. „Byl 

uvězněn ve druhém synovi rodiny. A byl tam uvězněn proto, že jsem z vidiny velké bitvy u 

Bavduinu stvořila zemi Ptačího ducha. Tím, kdo svou cestou do Lavondyss způsobil rušivý 

zásah, nebyl Harry, ale já. Když jsem zahnala ptáky ze Scathachova hrobu, zahnala jsem je také 

ze zasněženého světa, v němž byl duch Harryho hostem v mladém, zasněném chlapci. Nemohl 

pryč. Když mě spálil, zakletí povolilo. Přiletěli ptáci. Vzal si křídla a odletěl.“22 Harry před 

odchodem sestře slibuje, že ji opět najde.

Tallis jako uhlík zůstává v zemi, kam ji uložil Snílek. Přichází vytoužené jaro a v místě, kde leží, 

20  Ibid, s. 293 – 294.

21  Originální citace: „and as time passes a hornbeam penetrates her, spreads throughout her body, splits her open, and  

she becomes fully tree without any human organs. She flourishes, ages… releasing hundreds of black birds. Like a 

virgin, she has been painfully penetrated, and like a mother, she has given birth. She ages further, apparently over many  

decades, and finally falls only to be taken by a young boy and carved into a totem placed over the body of the family's 

deceased grandmother.“ Whittingham, „Tallis, the Feminine Presencein Mythago Wood: Lavondyss: Journey to the 

Unknown Region“, lokace 1437.

22  Holdstock, Lavondyss, s. 316.
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vyrůstá cesmína. Ta se stává Daurogem Cesmínkou, jedním ze zelených panáků, které již Tallis 

potkala během své cesty s Wynne-Jonesem a Scathachem. Konečně si plně uvědomuje, proč jí 

byli Daurogové tak nakloněni. Byla jednou z nich. V podobě Cesmínky se Tallis dostává již 

známou cestou ke vstupu do Lavondyss, kde se dříve jako člověk stala součástí stromu a prošla 

do zasněženého světa. Ulehá a probouzí se opět v lidské podobě, dřevo si vzal Les zpátky. 

Nyní plně nastává třetí cyklus Tallisina života, stařena. „Ruce jí zestárly… Byly jako sukovité 

dřevo. Když se konečně podívala do průzračné vody a spatřila svou tvář, hořkým pláčem 

přivítala stařenu...“23 Jedinou útěchou je pro Tallis fakt, že zachránila svého bratra, že dokončila 

své putování. „Ale našla jsem Harryho. Viděla jsem bratra. Vypustil a jsem ho z hrobky…  

Odletěl. Ale viděla jsem ho. Možná ani nemůžu čekat víc.“ 24

Tallis se vrací do Wynne-Jonesovi vesnice. Nalézá zde Tiga jako nového šamana. Rozhodne se 

ve vesnici strávit zbytek života s nadějí, že ještě někdy Harryho potká. To se jí vyplní až ve 

chvíli smrti. Duch Harryho se k ní navrací a spolu se vydají zpět domů. Tallis je opět mladé 

děvče a shledává se i se svým otcem, který na ni celý život čekal. 

  

1.3 Hloubení

Příběh opět volně navazuje na předchozí knihu. Odehrává se rok po Tallisině zmizení, alespoň 

podle času mimo Ryhopský les. Hlavními postavami jsou Richard Bradley a jeho syn Alex. 

Společně s Alexovou matkou žijí u Ryhopského lesa obyčejný rodinný život. Jednoho večera se 

jim však stane podivná událost. Z lesa před jejich vůz vyklopýtá zraněný člověk s dřevěnou 

maskou v ruce. Tím mužem je James Keeton, otec Tallis. James svou dceru následoval do Lesa 

několik okamžiků potom, co v něm sama zmizela. Vzal si s sebou její masku Měsíční sen, kterou 

při odjezdu ztratila. Byl pohřešován rok, přesto tvrdí, že v Lese prožil jen čtyři dny. 

Pravděpodobně prošel několika hloubeními, která si zahrála s časem. To se podepsalo na jeho 

duševním zdraví, a proto je hospitalizován v blízké nemocnici.

Alexovi je pana Keetona líto, pravidelně jej navštěvuje a snaží se ho utišit, mluvit s ním o Tallis. 

Přestože má James několik lepších chvil, neustále je přitahován k Lesu a skrze Měsíční sen 

dceru pozoruje. „Vrací se… ale mám strach… Mám strach, že si vybrala tu nejtěžší cestu ze 

23  Ibid, s. 310.

24  Ibid, s. 310.

15



všech. Byla tam bitva, Richarde. Vrány na polích, které se pásly na padlých, a otrhaní lidé, kteří 

mrtvoly rozřezávali a odváželi. Vidím ji těmahle očima, ale už je hrozně stará. Má za sebou plný 

život. Kéž bych mohl být s ní.“25 

Nakonec James zahlédne Tallis v jejím posledním momentu života, jeho duch ji následuje a tělo 

umírá. Měsíčního snu se zmocňuje jiná síla a vtahuje ducha Alexe s sebou. Jeho tělo přežívá, ale 

jen jako schránka bez emocí a zájmů. Rodiče samozřejmě nevědí o síle Lesa a snaží se Alexe 

léčit. Chlapec jednou nepozorován odchází a jeho tělo je nalezeno o rok později na kraji 

Ryhopského lesa.

Manželství Bradleyů se rozpadá a oba opouští stín Lesa. Richard se ale do bývalého domova na 

čas vrací a nalézá zde dva podivné vzkazy, které mu slibují důležitou informaci. Brzy se setkává 

s Američankou s indiánskými předky Helenou Silverlockovou, která patří ke skupině vědců 

zkoumajících Ryhopský les. Vědce vede Alexandr Lytton, který je posedlý Georgem Huxleym a 

jeho dílem. Helena se snaží Richardovi vysvětlit, že Alex možná není mrtví, ale ukrytý někde v 

Lese a nabízí mu, ať se k jejich týmu přidá a pokusí se svého syna nalézt. Richard je z počátku k 

této informaci nedůvěřivý, rozhněvá ho a nerozumí ji. Také si vybavuje, že před několika lety, 

když měl ještě šťastnou rodinu, zahlédl kolem jejich domu ženskou postavu vypadající jako 

Helena, jež mu také zanechala podivný vzkaz. Tehdy ho ale ignoroval a vyhodil. Helena popírá, 

že to byla ona. Nebyla v té době ani v Anglii.

Přes počáteční nedůvěru Richard podléhá naději na nalezení syna a vstupuje do Lesa. Jeho 

prvním průvodcem je Helenin kolega, bodrý Francouz Arnauld Lacan. Richarda zanechává u 

malého tábořiště v Lese samotného, aby se aklimatizoval na místní podmínky. Richard to zprvu 

bere jako absurditu, ale později na něj síla Ryhopského lesa plně dopadá. „Měl potíže rozeznat, 

co vidí. Připadal si, jako by koutkem oka sledoval pohyby lidí a zvířat za úzkou tabulí skla, které  

silně deformovalo obraz. Čím víc se soustředil, tím víc si uvědomoval, že to skutečně jsou lidské 

postavy, mihotavé a rozmazané jako v horkém vzduchu… Věděl, že je pozorován… Začal slyšel 

nesrozumitelné zvuky a po chvíli v nich poznal hlasy, mumlání jazyků, smích a výkřiky cizinců, 

ale slova nedávala smysl, byly to nezřetelné zvuky, sílící a utichající.“26

Lacan se vrací a přivádí Richarda do vědecké Stanice uprostřed Lesa. Zde se opět setkává s 

Helenou, ale také s doktorem Lyttonem a zbytkem týmu. Jejich prací je mapování lesa podle 

vodítek, které zanechal George Huxley, a v neposlední řadě průzkum hloubení. „Hloubení je 

25  Robert Holdstock, Hloubení, Frenštát pod Radhoštem: Nakl. Polaris 1995, s. 35.

26  Holdstock, Hloubení, s. 87 – 88.
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cesta hlouběji. My jdeme lesem, ale existuje ještě jiná cesta pod námi. Ne ve fyzikálním 

prostoru… Prostě pod, jinými rovinami, jinými končinami, jinými podsvěty. Je nebezpečné vejít 

do takového hloubení. Les je jimi doslova prošpikován. Jiné soustavy prostoru a času.“27 

Richard tráví čas na Stanici, dozvídá se více o Lese a jak dostat svého syna zpět. Bohužel musí 

čekat na vhodný čas a návrat dvou členů týmů. Richard se sbližuje s Helenou a dozvídá se více o 

motivacích jednotlivých vědců: „Osobní mise vedoucího týmu Lyttona je potkat Huxleyho a 

uchovat co nejvíce z projekce jeho mysli v Lese; Lacan pátrá po své vlastní smrti, tedy smrti 

jeho magické manželky (kterou potkal a ztratil ve Francii, v okolí podobného lesa jako je 

Ryhopský); a Helena chce nalézt a pomstít se na démonu Kojotovi, a tak zlomit kletbu, kterou 

její rodina trpí po generace.“28

Kniha mezitím průběžně ukazuje i Alexovu pozici. Jeho duch je uvězněn v mytágu Zelené kaple, 

vytržené z artušovského příběhu o hledání Grálu. Chlapec zde má společnici Cesmínku, známou 

již z Lavondyss, a další Daurogy. Ti se však v zimním období, jež přichází rychleji, než je 

chlapec zvyklý, mění na nelítostné vlky. Navíc je Alex neustále ve strachu z mytága Jacka, jež 

ho v kapli drží a není nikým jiným než jinou obdobou Helenina Kojota.

Na Stanici nakonec přichází vodítko, které by skupinu mohlo zavést k Alexovi. Richard pociťuje 

velkou naději na nalezení syna, zvláště když cestou potkají sochy ve tvaru oblíbených 

Alexových vojáčků i další známky jeho přítomnosti. „Alex byl všude, v kopcích, mezi příkopy a 

valy… v rozpadajících se pevnostech… ve vodopádech s obrovskými kamennými strážci, v 

rachotících vozech, koních, z nichž stoupala pára, v barevných jezdcích schovaných pod plášti a 

dobře ozbrojených… V tom všem se nacházel odraz Alexových snových hradů vzešlých z 

pohádek a našich rodinných prázdninových vyprav...“29 Skupina se konečně dostává k Zelené 

kapli, aby záhy zjistila, že vše byl Jackův podlý trik, jak je zabít. Kaple se mění v příšeru a snaží 

se je všechny pohltit. Richard utíká a je zachráněn spřáteleným mytágem, které ho hloubením 

donese k Dubovému srubu na kraj Lesa. 

27  Ibid, s. 99.

28  Originální citace: „team leader Lytton's personal mission is to meet Huxley and to preserve as much of Huxley's 

mind-projections in the Wood as possible; Lacan is in search of his own death, meaning his magical wife; and Helen 

wants to meet and take revenge on the trickster Coyote, thus undoing the curse her family has been suffering from for 

generations.“ Ildikó Limpár,  „A Heap of Broken Images – The Mythological Wasteland of the Mind: The Hollowing 

and Ancient Echoes“,  in: The Mythic Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on the Fiction (Critical 

Explorations in Science Fiction and Fantasy), Londýn: Nakl. McFarland 2011, lokace 1988.

29  Holdstock, Hloubení, s. 175.
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Richard je zničený a unavený, rozhodne se vrátit domů a nechat celou výpravu za sebou jako 

podivný živý sen. To se mu ale nepodaří nadlouho, přichází za ním jedna z kolegyň ze Stanice, 

Elizabeth. Sdělí mu, že Helena i Lytton jsou naživu a Lacan se ztratil. Snaží se Richarda  

přesvědčit, aby se vrátil, a vypráví mu o vzkazech, které mu Helena zanechala. Nyní se oklikou 

vracíme na začátek knihy, ke vzkazu, jež Richard našel před osmi lety. Tento vzkaz měl dostat 

nyní. Elizabeth si to vysvětluje tak, že Helena „musela projít nějakým ďábelským hloubením.“30

Elizabeth je náhle v noci unesena jezdci z Lesa. Richardovi se ji nepodaří zachránit. Na tento 

popud se vydává zpět na Stanici. Tu nachází opuštěnou a zničenou. Nějaký čas zde tráví sám, 

opravuje budovu, seznamuje se s mytágem chlapce. Nato z řeky vyplouvá bájná loď Argó a 

Richard se musí vypořádat s krutým Jásonem. Podaří se mu Argonauta nalákat do jednoho z 

nebezpečných hloubení. Jásonova posádka je pak při útěku sežrána vodním monstrem.

Později se na Stanici vrací i Helena, Lytton a Lacan. Nějaký čas zde zůstávají, aby si utřídili 

myšlenky a převyprávěli, co se jim událo během doby, kdy je Les rozdělil. Záhy se opět vydávají 

hledat Alexe. Na cestě je potkává další překvapení spojené s nevyzpytatelností času. Nacházejí 

strom s vyřezanými podoby masek, jednou z nich je i Tallisin Měsíční sen. Později „čelem ke 

Stromu masek vystoupil z lesa muž. Vypadal jako duchem nepřítomný: vlasy měl rozcuchané, 

obličej umazaný hlínou a krví. Měl na sobě červený župan… V rukou svíral kus dřeva…  

Přistoupil ke kmeni a začal si prohlížet tváře… A najednou zavolal Tallisino jméno.“31 Tím 

mužem byl James Keeton hledající svou dceru.

Náhle strom s maskami exploduje a z jeho nitra se začíná řítit procesí keltských bojovníků, 

středověkých rytířů a dalších bájných postav. Lytton záhy odhaluje, že strom je hloubením, které 

přivedlo Richardova syna do Lesa. „Alex umírá! To je ten moment, kdy z něj byla vysáta 

minulost… Jen se rozhlédněte! Je to encyklopedie toho, co jsme všichni zdědili. Je tu všechno! 

Musíme na chlapce dávat pozor! Hledejte stín! Bude to malé, nic víc než chlapcův stín. Až ho 

uvidíte, sledujte ho.“32 Alexův stín se jim podaří následovat a objevují pravou Zelenou kapli, kde 

je ukrytý. Richard se konečně setkává se svým synem, i když cítí, že „byl jako dítě, které se 

probouzí z hlubokého spánku a je částečně při vědomí, nezvykle skutečné a ještě nepřítomné. 

Nebyl celý. Ale byl to Alex Bradley.“33 

30  Ibid, s. 213.

31  Ibid, s. 237 – 238.

32  Ibid, s. 329.

33  Ibid, s. 339 – 340.
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Helena zůstala pozadu za skupinou. Tuší přítomnost Kojota a chce konečně zlomit rodinnou 

kletbu. Lytton v náhlé sněhové bouři zahlédne postavu George Huxleyho a vydává se za ním. 

Stejně náhle přichází jaro a s ním ožívá jedno z ptačích hnízd v kapli. Alex se do něj vrhne a 

hnízdo se za ním zavře. Ačkoliv situace vypadá tragicky, hnízdo je místem znovuzrození. Stejně 

jako samičky Daurogů, které v určitém stádiu života vypouští ze své břišní dutiny ptáky nebo 

Tallis, která porodila černé ptáky během své lesní transformace. Výstupem z něj se Alex stává 

opět živým a celým chlapcem. „Alex, stočený na podlaze do klubíčka, otevřel oči. Rozvinul se 

jako list za úsvitu, rozpřáhl ruce, natáhl nohy, pohnul se v zádech. Přivítal slunce a usmál se.“34

   1.5 Brána ze slonoviny, brána z rohu

Hlavním hrdinou této knihy je Christian Huxley. Ačkoliv je v Lese mytág líčen jako záporná a 

necitlivá postava, nyní se dozvídáme celý Christianův příběh a dostaneme vysvětlení jeho 

nepochopitelných činů. Děj začíná dětstvím Huxleyových chlapců, které se od Stevenova 

vyprávění liší. George Huxley byl ke svému staršímu synovi více přístupný a přátelský, dokonce 

ho nechával nahlédnout do jeho tajného deníku popisující výpravy do Lesa. I později, v části 

knihy, kdy je již Christian dospělý mladý muž, je vidět, že má k otci mnohem vřelejší vztah než 

Steven. 

Christian se už jako dítě potkává se zajímavým mytágem, dívkou na koni doprovázenou 

keltskými bojovníky. Děvče ho provokuje, dělá si z něj legraci, ale přesto je vidět, že ji mladík 

také zaujal. Christian zjistí až v dospělosti, že se jedná o mladou Guiwenneth a její opatrovníky. 

Později chlapce čeká méně příjemné setkání s obyvateli Lesa. Jejich dům přepadne tlupa 

ozbrojených mytág v čele s bojovníkem Kylhukem. Ukradnou některé z otcových exponátů 

nalezených v Lese, ale hlavním důvodem jejich výpravy, jak Christian zjistí opět mnohem 

později, je právě on. Kylhuk ho nazval slathanem a „ řízl Christiana do obočí. Zároveň se dotkl 

zhojené jizvy nad svým pravým okem.“35 Válečník si takto chlapce označí pro jejich budoucí 

setkání. Toho večera se stane ještě jiná důležitá událost. Jedna z žen doprovázející Kylhuka něco 

zašeptá chlapcově matce a tím ji velmi znepokojí. Christianovi se dlouho nepodaří zjistit, co za 

slova vedla k matčině sebevraždě. Je ale jisté, že se týkala jejího syna, jak vyplývá z matčiných 

posledních slov směřovaných na Christiana. „Můj syn tady není. Viděla jsem, co uděláš! Ubohý 

34  Ibid, s. 349.

35  Robert Holdstock, Brána ze slonoviny, brána z rohu, Frenštát pod Radhoštěm: Nakl. Polaris 1998, s. 23.

19



můj chlapec. Ubohý můj chlapeček...“36

Dále sledujeme Christiana jako mladého muže, jehož bratr byl povolán do války, a jak zůstává 

sám s otcem, který je silou Ryhopského lesa doveden k posedlosti hraničící s šílenství. Přesto 

jeho chování Christian omlouvá, dokonce i když ho otec napadne. Huxley obviňuje syna ze 

zmizení jeho lesní dívky Guiwenneth. Když se uklidní, opět odchází do Lesa. Tentokrát ho ale 

Christian nenápadně následuje a poprvé sám objevuje záhady Ryhopského lesa. „Objevil si něco 

úžasného! Bylo to tady celou dobu, nám přímo před nosem, a já tě měl za blázna. Jenže ty nejsi 

blázen. Vůbec nejsi blázen. Ty se bojíš…stejně jako já. Bojíš se a snažíš se s tím strachem 

bojovat!“37

Po příchodu domů čeká Christiana dívka, jíž je otec posedlý. Guiwenneth zase hledá George. 

Několikrát se takto navzájem míjí, až Christian náhle objevuje její mrtvé tělo kousek za 

Dubovým srubem. Otec není doma, Christian tedy dívku pohřbí sám. 

Huxley se domů stále nevrací, ale jednoho večera Christian objeví další nečekanou návštěvu. Je 

to opět Guiwenneth, ale tentokrát jiná. Christian pochopí, že dívka z Lesa, která ho jako dítě 

provokovala, je stejná osoba jako tato mladá rusovláska. Tato dívka je Christianovou myslí 

vytvořené mytágo. Mladík se ji rozhodne následovat a opět vstoupí do Lesa. „Vstoupit do 

Ryhopu znamenalo vydat se chaosu na okraji dění, smyslové kakofonii sluchových a zrakových 

vjemů – neuchopitelných ozvěn a letmých pohledů – jež byla děsivá a svůdná zároveň. Zažil jsem 

tyto pocity už poprvé a byl jsem odhodlán přemoci strach a zdolat závrať působící obranné 

mechanismy tohoto polovnímavého lesa.“38

Po několika dnech pátrání Christian potkává obra jménem Elidir, který kráčí řekou a za sebou 

táhne šest loděk s ležícími postavami. Ve čtyřech jsou středověcí bojovníci z různých koutů 

světa, v páté čarodějka Issabeau a v poslední Guiwenneth. Na první pohled se zdají všichni mrtví 

a Elidir jejich průvodcem do Podsvětí. Obr je ale nejistý, jakoby se rozhodoval. Nakonec loďky 

uvazuje u břehu řeky a k Christianově úlevě postavy vstávají jako ze spánku. Jeho Guiwenneth 

ho ihned poznává. 

Tato šestice mýtických postav tvoří skupinu jménem Ztracené děti. Jsou to vyzvědači obrovské 

Legie putující Lesem vedené bojovníkem Kylhukem, s nímž se Christian setkal jako chlapec. 

36  Ibid, s. 28.

37  Ibid, s. 48.

38  Ibid, s. 68.
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Důvod pouti Legie je známý mytologický motiv kletby a úkolů. Kylhuka proklela jeho nevlastní 

matka. Nemůže se dotknout jiné ženy, než obryně Olwen. Tu zase před nápadníky střeží její 

otec. Dává jim nesplnitelné úkoly, které je mají odradit nebo lépe, zabít. Za každým splněným 

úkolem se válečníkovi otvírají tři další. Proto Kylhuk shromáždil ohromnou masu válečníků a 

mágů z různých historických období a příběhů. „Kylhukova Legie byla obrovská a táhla se 

lesem zdánlivě do nekonečna, do široka rozvalené zvíře vytvarované podle Kylhukových 

představ…  Zahlédl jsem vojáky s mušketami, Saracény, a muže z Blízkého východu v přilbách s 

hřebínkem, Řeky, Góty, Skoty a Sumery… Byly tam 'oolerové', kteří otevírali a zavírali skryté 

brány, takzvaná hloubení, aby Legie mohla rychle proklouznout do jiného času.“ 39

Christian se postupně zapojuje do každodenního života Legie. Poznává se s různými složkami 

této rozložité masy, až se nakonec dostává do blízkosti samotného Kylhuka, který mu opět 

připomene onu strašidelnou noc z dětství, kdy jej označil jako slathana. Christian však stále 

nechápe, co tento termín znamená a nikdo mu jej není schopen nebo ochoten vysvětlit. 

Jak Legie postupuje, potýká se s několika Kylhukovýmy úkoly, které vždy skončí jako trik, jež 

mu má prodloužit cestu za jeho hlavním úkolem. Zadání této výpravy se Christian záhy dozvídá. 

„Máme se pokusit zachránit Mabona, uvězněného až u bran Podsvětí, na místě, které je urputně 

bráněno… Mabon. Slyšel jsem o něm jako dítě. Jen když vyslovím jeho jméno, vstávají mi vlasy 

na hlavě a naskakuje mi husí kůže. Je to strašlivý úkol… Ještě se  nenarodil člověk, jenž by 

neznal z doslechu a nelitoval krutosti, s níž byl Mabon pohřben zaživa.“40 

Cestou k řece Dlouhá, která vede ke vstupu do Podsvětí, se Christian dozvídá příběhy dvou 

členů Ztracených dětí, u nichž je požádán (jakožto mýtů znalí) o rozhodnutí, zda k sobě 

navzájem patří. První příběh je francouzské čarodějky Issabeau a druhý bojovníka jménem 

Někdo, jehož otec zemřel, než mohl svého syna pojmenovat. Issabeau byla jako dívka 

zachráněna bezejmenným mladíkem před krutostí jiné čarodějky a není si jistá, zda Někdo, 

kterého miluje, je tím mužem. Obdobný příběh má i Někdo. Oba hledají odpověď u Christiana, 

protože je pro ně důležité vědět, zda k sobě jako partneři patří. Zajímavé je, že se navzájem v 

příbězích opravdu poznávají, ale jsou zde i prvky, které si odporují. Christian to vysvětluje 

jinými historickými obdobími, z nichž je Kylhuk vytrhl. Čarodějku a Někoho ale ujišťuje, že k 

sobě patří.

Legie konečně dojde k Dlouhé, jež „nepramenila v kopcích tohoto světa, ale v zapomenuté 

39  Ibid, s. 129, 131 a 132.

40  Ibid, s. 182.
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minulosti světa.“41 Kylhuk nechá postavit loď, na níž se hlavní členové Legie vypraví proti 

proudu k branám do Podsvětí. Cesta je dlouhá, a když si ji posádka krátí bujarou zábavou, 

zastihne ji první z nástrah střežící Mabonovo vězení. Loď strhne obří maeström. Značná část 

členů posádky umírá v řece. Christiana, Ztracené děti, Kylhuka a několik dalších vyzvedává z 

vody náhle se objevivší Elidir. 

Skupina pokračuje v cestě za Mabonem a Christian se konečně dozvídá důvod, proč ho Kylhuk 

potřebuje. Právě úloha slathana z něj dělá muže, který musí rozhodnou jakou bránu vybrat. 

Bránu ze slonoviny, či bránu z rohu. Jedna z nich ukazuje pravdu, druhá lež. Obě brány 

Christianovi ukazují domov, ten osudný den, kdy jeho matka skončila se životem. „Díval jsem 

se na místo matčiny smrti. Ale zároveň jsem se díval na vzpomínku na tuto smrt. Nemohl jsem se 

rozhodnout. Nakonec jsem zvolil vzpomínku.“42 

Volí správně a ocitá se v předsálí Podsvětí, na konci Kylhukovi, ale hlavně své pouti. Jeho 

výprava Lesem, sice motivovaná znovu nalezením Guiwenneth, vedla právě k tomuto momentu 

odkrytí pravdy ohledně traumatu z dětství. „Konfrontován nutnou, ale nemožnou potřebou 

pochopit sebevraždu své matky, k níž došlo když byl malý chlapec, vyvolá Christian Huxley 

prostřednictvím své zdrcující psychologické potřeby zvláštní sled událostí v Ryhopském lese…  

Skrze svá mytága dává podobu snu o záchraně matky a zároveň musí čelit strachu, že je 

zodpovědný za její smrt.“43

Christian se ocitá zpět ve svém dětství. Je vtažen do několika ze svých vzpomínek. Mabon si z 

něj dělá legraci a polemizuje o pravdě. Prozradí Christianovi, co jeho matce zašeptala žena z 

Kylhukovi družiny. Jde o jednu událost z Lesa mytág. Christian vidí sám sebe jako starého 

válečníka, který unáší Guiwenneth a zabíjí svého bratra. Nato se ocitá ve chvíli matčině smrti. 

Jenže jejich rozhovor je jiný, než si pamatuje, a objevuje se zde i George Huxley, strhaný a 

špinavý, a více než člověka připomíná kančí mytágo Urscumuga. Nabádá manželku, ať zemře a 

nechá ho svobodným. Nakonec utáhne provaz, na němž se chystala oběsit, močí na ní a slovně ji 

41  Ibid, s. 238.

42  Ibid, s. 281. 

43  Originální citace: „Confronted by the necessary but impossible task of trying to understand his mother's suicide that  

occurred when he was a young boy, Christian Huxley triggers a strange sequence of events in Ryhope Wood through his  

overwhelming psychological need… Through his mythagos gives form to his dream of saving his mother while also 

having to face his fear that he was responsible for her death.“ Donald E. Morse, „Stories to Illuminate Truth and Lies 

to Hide Pain: Gate of Ivory, Gate of Horn“, in: The Mythic Fantasy of Robert Holdstock: Critical Essays on the Fiction  

(Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy), Londýn: Nakl. McFarland 2011, lokace 1741 a 1746.
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napadá. Christian je zdrcen a nechce věřit, že je to pravda. „Takto se to nestalo. Slova byla 

'skoro' stejná. Nebyla 'úplně' stejná. Takto jsem si to vůbec nepamatoval. Tento den mi už 

nepatřil! A Mabon za mými zády zašeptal: „Bylo to tak. A tento den je tvůj i když si jej 

pamatuješ jiným hlasem. Přišel jsi až sem, tak se podívej. Vždycky si zapamatujeme část pravdy. 

Stejně velkou část vždycky zapomeneme. Bylo to tak, Chrisi. Vyrovnej se s pravdou“44 

Mabon Christianovi prozradí, že si nemohl pamatovat, co se skutečně událo, protože jeho matka 

pravdivý sled událostí očarovala, zakryla před vlastním synem využívaje sílu Ryhopského lesa i 

Christianovu vlastní. Neboli jinými slovy: „Aby Christian přežil tuto živou noční můru, vytvořil 

si vlastní verzi událostí, která mu umožnila jít (v životě) dál.“45 

Nato Mabon vypráví o své vlastní matce, jež ho zaklela a prozrazuje Christianovi, že jediná 

možnost, jak prokletí zlomit je „pokud přijde muž a svěří mi pravdu o smrti své matky.“46 Což 

Christian právě učinil. Mabon mu nabízí jako odměnu možnost odvést jednu duši z Podsvětí. 

Christian je samozřejmě rozhodnut zachránit svou matku. Nejdříve chce ale vidět Guiwenneth. 

Vrací se do Lesa, kde na něj čeká Někdo a společně nachází Elidira, opět v řece táhnoucího 

loďky. Na jedné z nich je Issabeau, na další Guiwenneth. Obr vysvětluje, že byly již dávno 

mrtvé, ale ze soucitu k Christianovi oddálil jejich smrt. 

Tím Christianovi vyvstává dilema, zda má z Podsvětí zachránit svou matku, nebo milovanou 

Guiwenneth. Obě v říši mrtvých potkává, obě ho přesvědčují, ať si vybere tu druhou. Christian 

se nemůže rozhodnout, a proto z Podsvětí odvádí Issabeau, aby alespoň ona a Někdo mohli být 

šťastní. 

    

    

44  Holdstock, Brána ze slonoviny, brána z rohu, s. 297.

45  Originální citace: „In order to survive this living nightmare Christian creates his own version of events that enables 

him to go on.“ Morse, „Stories to Illuminate Truth and Lies to Hide Pain: Gate of Ivory, Gate of Horn“, lokace 1839.

46  Holdstock, Brána ze slonoviny, brána z rohu, s. 307.
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  Kapitola 2 – Hlavní archetypy v díle

2.1 Archetyp otce

Otcovský motiv je v sérii velmi silný. Potkáme zde George Huxleyho jako muže 

zanedbávajícího svého syna, abychom ho v dalším díle sledovali z jiného pohledu, plného 

obdivu, ale následně i nenávisti. Také Jamese Keetona, přehlížejícího konání své dcery, ale 

přesto v nutnosti rychlého rozhodnutí následujícího Tallis doslova na konec světa. Tento motiv 

rozšiřuje Richard Bradley, který je pro svého syna rozhodnutý sáhnout si až na dno svých sil. 

Nakonec je zde náhradní otec Wynne-Jones, přebírající roli učitele a rádce Tallis. 

Základním principem archetypu otce je „rozlišování protikladů a následné oddělování 

nevědomích obsahů (a) spojování těchto obsahů do smysluplných struktur“47 a jeho hlavními 

symboly jsou „dělení, pronikání, nůž, oštěp… komplex symbolů, který vyzdvihuje horní nebeské 

říše jako peří, ptáci a let.“48 Otec je tedy hybatelem a narušitelem mysli, ničí naše úvahy, aby je 

později poskládal v jiné a dospělejší. 

Steven vnímá svého otce jako narušitele již od raného dětství. Ničil rodinné štěstí a život matky, 

roztrhl bratrské pouto mezi ním a Christianem a nakonec se stal kančím mytágem Urscumugem, 

jenž má typicky otcovské symboly. „Vlasy jako chomáč tvrdých, špičatých bodců. Nosí oštěp s 

širokou kamennou hlavicí… Je tak stará, tahle prapůvodní představa, že se z lidského vědomí 

vytrácí.“49

Právě jakožto prastarý symbol otcovství přináší Urscumug jeho obě roviny, ničivou i 

nápomocnou. Stevena po celou dobu jeho putování Lesem sleduje a děsí, rozrývá jeho mysl. 

Zároveň tím ale syna nevědomky vede po bodech cesty, které jsou pro něj důležité. Kdyby ho 

otec nezahnal k řece, Steven by nenarazil na kmen shamigů, neslyšel by příběh o Cizákovy a 

neznal by svou úlohu v něm. Kančí mytágo také zabíjí Christianovi společníky, kteří na Stevena 

útočí a usnadňuje tak mladšímu synovi jeho úkol. I Urscumugovou hlavní touhou je pomstít se 

Christianovi, můžeme tedy říci, že „navenek mezi (otcem a Stevenem) zuří boj, ale v pozadí se 

47  Vladislav Šolc,  Archetyp otce, Praha: Nakl. Triton 2009, s. 81.

48  Ibid.

49  Holdstock, Les mytág, s. 43. 
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jeden stará o záležitosti druhého.“50 Steven svou úlohu v mýtu vyplňuje, zabíjí bratra a tím na 

oplátku pomáhá otci. 

Nakonec přichází smíření, výše zmíněná pozitivní stránka otcovského archetypu. Urscumug od 

Stevena přebírá mrtvé tělo Guiwenneth a naznačuje, že se dívka vrátí živá. „Zůstala mi 

vzpomínka na radost, kterou jsem cítil, když jsem v otcových očích spatřil slzy.“51 Tomuto 

konečnému souladu s otcovským archetypem také napomáhá aspekt animy, v tomto případě 

Guiwenneth, ač mrtvé, symbolizující obnovu.

Tallisin příběh je více zaměřen na životní cyklus člověka, obsahující mimo jiné vzpouru dítěte 

proti rodiči pro dosažení vlastní dospělosti. Dívka sice Jemesi Keetonovi slibuje, že neodejde, 

dokud nebude připravená, ale v nastalé hektické situaci musí volit rychle. Tím, kdo ji do 

odchodu nutí a nedává ji čas na rozmyšlenou je Scathach, symbol dívčina pozitivního stínu, tedy 

vzpoury a agrese využité ke kladným výsledkům. Tallis odchází, ačkoliv si je vědoma, že otci 

ublíží. Vnímá ho sice „jako ochránce, jako toho, kdo ji dodává sílu, ale koho musí překonat, aby  

získala vlastní autoritu.“52 Také otci nevědomky zanechává svou masku Měsíční sen, která je 

symbolem dětství a panenství53. 

Přestože příběh dále sleduje Tallis v životním stadiu matky, stále potřebuje otcovský archetyp. A 

to z důvodu, že Les sám je ženským prvkem54 a dívka k němu potřebuje odpovídající protiklad. 

James Keeton  není dostupný, nalézá proto takzvaného náhradního rodiče.55 V Tallisině případě 

hraje roli ve výběru i pozitivní otcovský komplex, který „u žen vede k živým duchovním 

aspiracím a zájmům.“56 Dívka v tomto životním momentě potřebuje nejvíce autoritu 

napomáhající v rozvinutí jejich magických schopností. Vhodným kandidátem je šaman a moudrý 

stařec Wynne-Jones, který tyto dívčiny potřeby může naplnit. Wynne-Jones se své role ujímá 

zodpovědně, dokonce odkládá vlastní boj se stínem v podobě Tiga, aby dívce pomohl. Dává jí 

vše, co může, a opouští ji až ve chvíli, kdy Tallis nalézá vstup do Lavondyss. Mladá žena se totiž 

dostala na hranici dospělosti a otcovskou figuru již nepotřebuje. Tallis prochází zkouškou 

50  Carl Gustav Jung,  Archetypy a nevědomí, Brno: Nakl. Tomáše Janečka 1997, s. 306.

51  Holdstock, Les mytág, s. 309.

52  James Hollis, Mytologémy, Brno: Nakl. Tomáše Janečka 2009, s. 43.

53 Viz kapitola 1.3 Lavondyss, s. 12.

54  Viz kapitola 2.3 Archetyp animy, s. 32.

55  Hollis, Mytologémy, s. 43.

56  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 275.
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vyrovnání se s vlastním stínem57, aby se sama stala rodičovským archetypem; ať už jako totem 

střežící babičku rodiny nebo jako stařena v lidské podobě, která je vesnicí respektována jako 

moudrá šamanka, babička Tallis.58

Kniha Hloubení s archetypem otce pracuje, ale v ději se vyskytuje okrajově. Stojí spíše v pozadí 

příběhu. Přestože hlavní linii příběhu vede Richard, děj alespoň částečně sleduje pohled Alexe, 

který samozřejmě postavu otce potřebuje. Jakožto chlapec posedlý artušovskými příběhy, 

vytváří si ideál otce v podobě Zeleného rytíře, který Alexe po Jackově útoku skrze Měsíční sen 

vysvobozuje ze schránky těla. „Byl obrovský a jel na velkém bílém koni, z něhož vlála zelená 

čabraka. Vlasy a vousy měl zelené, stejně jako šupinaté brnění a plášť, který se za ním za jízdy 

nadýmal a vlnil. Nechával za sebou šířící se vějíř zelené, jenž se táhl až k houští ranního lesa…  

Na chlapce se usmál a zamával mu.“59 Rytíř se stává Alexovým náhradním rodičem,60 naplňuje 

jeho potřebu ochrany, symbolizovanou velikostí a vznešeným vzhledem rytíře, a života, jež je 

zobrazen v zelené barvě. I Alexe postihuje pozitivní otcovský komplex, který „u mužů vede k 

určité důvěře v autoritu a k nepochybné ochotě podrobit se všem duchovním předpisům.“61 

Zelený rytíř je v předkřesťanské tradici spojován se životem, smrtí a magií. Alex ho ve všem 

poslouchá a nechá se jím vést až do Zelené kaple, která je naopak symbolem mateřským. 

Alex je sám a bojí se, postrádá pozitivní otcovskou figuru a proto se dostává prostor pro 

negativní stránku daného archetypu. Chlapcova mysl mu dává podobu strašidelné bytosti 

potulující se kolem jeho útočiště. „Jednou vypadala jako vlk a vyla, jindy měla kly a chichotala 

se, jindy vypadala jako usměvavý rytíř a volala na něj dráždivě lidským hlasem. Chtěla mu 

ublížit… Vracely se mu sny, které byly ošklivé a pokřivené. Ale jeden za druhým přešly na 

Smíška schovaného v lese.“62 Opět vidíme otcovskou symboliku ostrého předmětu, navíc Alex 

ze zoufalství a opuštěnosti podléhá negativnímu otcovskému komplexu, který se u mužů 

projevuje jako stín. 63 V tomto případě Smíšek, který obousměrně zabraňuje setkání chlapce a 

Richarda. Nakonec je Smíšek poražen, Alex přijímá vlastního otce a skrze mateřské lůno64 se 

může opět stát živým, celistvým chlapcem. 

57  Viz kapitola 2.2 Archetyp stínu, s. 29.

58  Holdstock, Lavondyss, s. 327.

59  Holdstock, Hloubení, s. 335.

60  Hollis, Mytologémy, s. 43.

61  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 275.

62  Holdstock, Hloubení, s. 339.

63  Daryl Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno: Nakl. Tomáše Janečka 2005, s. 108.

64  Respektive vstoupením do ptačího hnízda a narozením se z něj.
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Archetyp otce ve vyprávění Christiana Huxleyho je v celé sérii nejrozporuplnějším. Projevuje se 

jako silná pozitivní autorita, která se v závěru knihy, kdy si Christian uvědomí otcovu roli v 

matčině sebevraždě, mění na negativní komplex. Christian otce zprvu obdivuje a miluje, nato se 

George Huxley stává stínem sama sebe, „který mrzačí, ničí a zabíjí ženskou postavu.“65 

Christian však tuto zkušenost s negativní stránkou otce vytěsňuje a dále se snaží s otcem 

udržovat zdravý rodinný vztah. 

Když George mizí v Lese, Christian je opuštěn jako dospělý muž, jehož potřeba otcovského 

archetypu je zdánlivě naplněna. Částečně však využívá pozitivní přenos otcovství66 skrze Elidira. 

Obrovým domovem je řeka, přenesený symbol nebes a mužské plodnosti. Elidir také s 

Christianem soucítí a dovolí mu ponechat si milovanou dívku, i když jen na omezený čas. Před 

branami do Podsvětí jej pak zachraňuje z vodního víru, který můžeme chápat jako nestabilitu 

otcovského archetypu. Vždyť Mabon je zakletý vlastní matkou a nemá k otcovské postavě 

přístup. 

Christian objevuje pravdu ohledně matčiny smrti. Jeho vlastní i otcova participace v této 

tragické události vytváří negativní otcovský komplex, Christian otce vytěsňuje do stínu.67 

George se stává Urscumugem, kterého známe z Lesa mytág. Tomuto komplexu se Christian 

později (až v ději Lesa mytág) snaží bránit  identifikací68 a stává se oním krutým a bezcitným 

mužem, o kterém matce pošeptala žena z Kylhukovi družiny.

2.2 Archetyp stínu

Boj se stínem je v Holdstockových dílech velmi silným prvkem s mnoha rozličnými podobami.  

Ať už je nepřítelem na život a na smrt jako bratr Cizák, pomáhá Tallis dostat se do další fáze 

jejího životního cyklu, hraje zákeřnou hru o život Alexe, či pomáhá překonat pravdu stojící za 

dětským traumatem. 

Stín je „skrytými a nevědomími aspekty nás samých, dobrými či špatnými, které já buď 

65  Mario Jacoby, Touha po ráji, Brno: Nakl. Tomáše Janečka 2011, s. 90.

66  Hollis, Mytologémy, s. 44.

67  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s. 108.

68  Šolc, Archetyp otce, s. 90.
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vytěsnilo, nebo nikdy nepoznalo.“69 V příběhu pak může nabýt podoby úhlavního nepřítele 

hrdiny. Nelze jej překonat jen zabitím, ale hlavně je potřeba se smířit s vlastním negativním 

aspektem. Stín ale může mít i pozitivní stránku.70 Vede hrdinu, nutí ho překonávat zkoušky a tím 

mu pomáhá k vítězství. „Funkce stínu je být katalyzátorem psychické transformace, iniciovat 

změnu.“71 Přichází ve správný moment, kdy hrdina potřebuje postrčit a změnit své stagnující 

chování. 

   Základním stínem celé série je v podstatě Les sám. Je odrazem klidného a reálného světa, jeho 

dynamickým a nestálým protikladem. Ty, kdo do něj vstoupí, nutí k proměně. „Ten, kdo 

pohlédne do zrcadla, uvidí především svůj vlastní odraz. Riskuje setkání se sebou samým. 

Zrcadlo nelichotí, ukazuje věrně to, co do něj pohlíží.“72 A tak se ti, které Les vtáhne, potkají se 

svým odrazem ve fyzické podobě a musí mu reálně čelit. George i Christiana Huxleye pohled do 

vlastního nitra nakonec zničí, ale silnější osobnosti, Tallis, Steven a Richard jsou naopak po 

překonání sama sebe obdarováni.

Les mytág představuje typický příběh boje se stínem. Steven je hodný, citlivý a milující muž. O 

Guiwenneth se stará, pomáhá jí a obětuje kvůli ní možnost žít ve světě vzdáleném Ryhopskému 

lesu. Christian se naopak mění v surovce, nerozumí lásce, ani obětavosti. Přichází v momentě 

bratrova štěstí a klidu, agresivně nastoluje změnu a nutí Stevena k akci.

Steven nyní využívá svého pozitivního stínu v podobě věrného přítele Harryho Keetona. Ten je 

sice jen Stevenův takzvaný sidekick – pomáhá, ale na první pohled děj nijak neposouvá, avšak 

Harryho hlavním účelem je právě jeho věrná přítomnost. Je Stevenovou tichou podporou v 

chaosu Lesa a opouští ho až ve chvíli, kdy vyslechnou mýtus o Cizákovi a Steven v něm  přijímá 

svou roli. Tedy ve chvíli, kdy se Steven smiřuje se svým negativním stínem, jež nabyl kolektivní 

podoby. Jak cituje kniha Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga svého jmenovatele, 

je těžší vyrovnat se s absolutním zlem kolektivního stínu, než s osobní negativní stránkou.73

Steven zabitím bratra potvrzuje mýtus, překonává hromadné zlo. Ale zároveň se smiřuje se svým 

osobním stínem v podobě otce, jehož podobu převzal právě od Christiana, když byl ještě 

hrdinou právě jako Steven. Na rozdíl od svého bratra je ale Steven schopen se s otcovskou 

69  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s. 147.

70  Marie-Louse von Franz, Psychologický výklad pohádek, Praha: Nakl. Portál 2015, s. 103 – 104.

71  Šolc, Archetyp otce, s. 32.

72  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 118.

73  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s. 149.
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figurou, která je jeho součástí jakožto stín, smířit a integrovat ho.74

V příběhu Lavondyss se setkáme s několika podobami stínu. Tallisin stín je klidnější a 

vyrovnanější, neboť „ženy nebývají tak ostře odděleny od svého stínu jako muži… Pohybují se 

mezi já a stínem lehce.“75 Dívčin negativní stín nenabírá podobu osoby, Tallis ho nosí v sobě a je 

„osvobozen (až) tím, že je vědomě přijat.“76 Nejprve ale přijímá svůj pozitivní stín v podobě 

mladíka Scathacha, který jí pomáhá v rebelii proti otci.77

V díle se objevuje i jiný stín, tentokrát opět mužský, a to v podobě Tiga, jež se snaží přemoci 

Wynne-Jonese a usednout na jeho místo šamana. Tig je divoký, neurvalý, vstupem na posvátné 

místo nerespektuje pravidla vesnice a snaží se starce zabít a sníst. Je tedy pravým opakem 

vyrovnané, otcovské mysli Wynne-Jonese. Stařec je se svým stínem vyrovnán, snaží se 

konfrontaci oddálit jen za účelem splnění otcovského archetypu pro Tallis. Ve chvíli, kdy tato 

potřeba končí, Wynne-Jones je připraven se s Tigem střetnout. 

Tallis konfrontuje svůj negativní stín v momentě, kdy jej potřebuje pro překonání stávajícího 

stavu mysli, pro vstup do Lavondyss. Je tedy vědomě vyvolán, aby nastolil změnu. Tallis stín 

překonává pomocí „zaklínání čtyř živelných druhů duchů, kteří žijí ve čtyřech živlech.“78 

Symbolicky ji nejprve proniká strom jako živel země, poté Tallis vypouští ptáky – symbol 

vzduchu. To ji umožňuje dostat se do ledové země, tedy obrazu vody a nakonec stín překonává, 

když je spálená v ohni a stává se uhlíkem. Tím nastává první fáze smíření, Tallis odpouští sama 

sobě, že zde bratra uvěznila a Harry je vysvobozen. 

Druhá fáze přichází ve chvíli, kdy ji Cesmínka, její matka i pozitivní stín, provází zpět ke vstupu 

do Lavondyss. Dřevěná žena Tallis opouští, když se dívka vnitřně vyrovnává se samotnou 

Harryho smrtí. „Ale našla jsem Harryho. Viděla jsem bratra. Vypustila jsem ho z hrobky… 

Odletěl. Ale viděla jsem ho. Možná ani nemůžu čekat víc.“79 Až nyní je Tallis plně smířená se 

svým stínem a může se stát onou archetypální stařenou.80

Hloubení je stejně jako Stevenův příběh jasně dané zápolení se stínem. Stín ukradne Alexova 

74  Šolc, Archetyp otce, s. 39.

75  Franz, Psychologický výklad pohádek, s.. 131. 

76  Ibid, s. 133.

77  Viz kapitola 2.1 Archetyp otce, s. 24.

78  Vladimír Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Praha: Nakl. Columbus 2012, s. 107.

79  Holdstock, Lavondyss, s. 310.

80  Viz kapitola 2.1 Archetyp otce, s. 25.
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ducha, je zakletím Heleniny rodiny a také klade překážky v Richardově cestě za synem. Je sice 

jednou osobou, ale opět je zastoupen několika podobami. Helenin Kojot, chlapcův Smíšek a 

Richardův Jack. Sám stín dokonce rozbíhá děj knihy, když Alexe unáší. Přichází, když je rodina 

Bradleyů šťastná a jejich život plný stálosti. Rozdělením rodiny vybízí ke změně. 

Během Richardova seznamování se s Lesem a vědeckým týmem je stín stále v pozadí, ale 

nezasahuje. Jeho chvíle přichází, když se skupina vydává za Alexem. Stín v podobě Jacka je 

sleduje a ponouká, „není směšný, ale má smysl pro zvláštní humor.“81 Tento podivný humor se 

projeví, když skupinu naláká do falešné Zelené kaple a nechá je na okamžik doufat, že vyhráli, 

aby se je záhy v podobě netvora pokusil pozřít. Podle citace Junga v díle Archetyp otce stín 

přichází v tu nejnevhodnější chvíli, kdy se člověk nejvíce soustředí na svůj cíl.82 Richard cítí, že 

je na dosah svého cíle, soustředí se jen na Alexe a právě tím se stává nejzranitelnější pro Jackův 

útok. 

Znenadání se objevuje mytágo, kladný stín Richarda, a před Jackem ho zachraňuje a donáší ho 

na okraj Lesa. Richard tak „přistane na místě, odkud vyrazil, ale jeho okružní cesta mu (něco) 

přinesla. Je to proces narůstajícího osamostatňování.“83 Richard svůj negativní stín sice 

neporazil, ale získal důležitou zkušenost, aby byl příště úspěšný a Jacka dokázal zapudit.

Richard váhá, ale nakonec se nechá opět vtáhnout do boje. Nejen kvůli Alexovi, ale také Heleně, 

která je Richardovou animou a on její přítomnost potřebuje. Také ví, co v boji s Jackem 

očekávat. Stín ho tedy krutou pastí připravil na přerod a proměnu,84 na Alexův návrat. Strom 

masek symbolizující dětství je pro Richarda vodítkem, a setkání s Jamesem Keetonem, jakožto 

dalším hledajícím otcem, Richardovi dodává sílu. Konečně je schopen Alexe najít a v tu chvíli 

stín „ztrácí svou moc… (Protože) je přebytečný, jakmile je hrdina schopen činu a dokáže splnit 

svůj úkol.“85 Nalezením Alexe a jeho záchranou vypuzuje Smíška a chlapec se může vrátit 

domů.86

Nezapomeňme ale na Helenu, která se také musí vypořádat se stínem, v její případě ale smíšeně 

kolektivním a osobním. „Helena si přeje očistit kolektivní nevědomí její rodiny odstraněním 

81  Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, s. 105.

82  Šolc, Archetyp otce, s. 33.

83  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 107.

84  Šolc, Archetyp otce, s. 34.

85  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 100 – 101.

86  Viz kapitola 2.1 Archetyp otce, s. 26.
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morální a historické poskvrny, která může být konec konců chápána jako pokus vysvobodit mysl 

jejího smolného národa.“87 

V průběhu knihy Helena neustále po boji s Kojotem touží, pronásleduje ho, ale střetne se s ním 

až na závěr příběhu, neboť „jedna věc je uvědomit si, jak náš stín vlastně vypadá, ale druhá a 

daleko podstatnější je rozhodnout se, s čím nebo bez čeho chceme žít.“88 Právě tímto procesem si 

Helena musela projít, od agresivní touhy po krvi k důstojnému boji, který ji na nakonec čeká. K 

tomuto závěru jí napomohla i Richardova láska, která otupila hrany jejího stínu a připravila ji na 

střetnutí, jež musí podstoupit sama. Závěr knihy nechává Helenin střet se stínem nedokončený, 

naznačuje tak, že „k asimilaci stínu neexistuje žádná obecně použitelná technika. Jde vždy o 

vysoce individuální záležitost“89 a někdy vyžaduje delší čas. 

Christianův příběh je ojedinělý, svůj stín konfrontuje již v raném dětství, aby ho skryl hluboko 

do svého podvědomí. Musí vykonat dlouhou cestu, aby se k stínu opět dostal a překonal ho, až 

když je opravdu připravený. Celá jeho výprava Lesem, dobrodružství a úkoly, které se svými 

mytágy zažívá, to vše je jen příprava na konfrontaci s tím, co se opravdu stalo v den smrti jeho 

matky.

Ačkoliv se během putování s Legií střetává s několika nepřáteli a musí čelit Kylhukově nestálé 

povaze, žádný z motivů není tak silný a protikladný, aby se dal nazvat stínem. Nemůžeme zde 

nalézt ani pozitivní stín, věrného přítele, kterému by stoprocentně důvěřoval. Jediným 

Christianovým společníkem je v podstatě Guiwenneth. Paradoxně kolem sebe vytváří obrovskou 

masu mytág a legend, snaží se obalit Legií jako mateřskou náručí, která ho má „izolovat a 

zároveň i chránit“90 před realitou jeho osamělosti. Částečně ji sice zaplňuje Guiwenneth, ale i 

její přítomnost je jen náplastí, nikoliv lékem.

Nakonec se Christian musí sám setkat s pravdou, vybrat si z bran a střetnout se se svým stínem v 

podobě Mabona. S ním sdílí několik základních rysů, Mabona zaklela matka v bráně do 

Podsvětí, Christiana jeho matka začarovala také. Proto je Mabon vysvobozen jen v případě, 

87  Originální citace: „Helen wishes to sweep the collective unconscious of her family clean from the moral and 

historical blemishes, which can be ultimately seen as an attempt to liberate the minds of her ill-fated native people.“  

Maltolcsy, „Masks in the Forest: The Dynamics of Surface and Depth in the Mythago Cycles“, lokace 452.

88  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s. 148.

89  Ibid.

90  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 97.
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„pokud přijde muž a svěří mi pravdu o smrti své matky.“91 Mabon jakožto Christianův stín ho 

nutí střetnout se s pravým během událostí, ale nejdříve ho připravuje, odlehčuje situaci tím, že  

provádí Christiana jinými vzpomínkami, dělá si legraci z jeho otce. „Za pomoci šibalských 

kousků se ego vychýlí ze své dosavadní pozice, kde si pohodlně hovělo v jednostrannosti.“92 

Nakonec ale Christianovi ukazuje pravdu a jako dynamický faktor nevědomí mu pomáhá se s ní 

vyrovnat tím, že ho nutí klást otázky, na které dříve nebyl připravený.93

Zprvu se zdá Christian se svým stínem vyrovnaný, dostane možnost matku zachránit. Stejně tak 

je rozhodnut, že se nestane mužem z matčiny vize a doufá, že po před tímto stínem zachrání 

Guiwennethina láska.94 Proto ji před cestou do Podsvětí vyhledává, aby se ubezpečil o její 

náklonnosti. Nachází však dívku mrtvou a nedokáže se rozhodnou, kterou z žen miluje více. 

Nevybere si ani jednu, což se mu stává osudným. Když se loučí s Legií, jeden z vojáků na něj 

volá: „Náš čas ještě nepřišel, Christiane. Těším se na něj!“95 Tím dává předzvěst tomu, že se 

Christian se stínem i se svým otcem nikdy nevyrovná.96 Nakonec v únosu Guiwenneth, jež 

patřila jeho bratrovi, lze nalézt onu touhu po lásce, která kdysi jeho stín zahnala. 

 

 2.3 Archetyp animy

Anima, ženská část mužské duše, je nejsilnějším archetypem série. Ryhopský les se totiž 

projevuje nejen jako stín,97 ale obsahuje i prvky animy. „První strom je Cesmína; Cesmínka je 

žena, Tallis je žena. Ryhopský les je žena, maska Měsíční sen umožňuje Tallis vidět ženu v zemi, 

nikoliv muže. Navíc, les je opakovaně pronikán muži. Tallis nemůže vstoupit do Lesa, dokud není  

doprovázena mužem, a těch několik dalších žen, které do Lesa vstoupí tak očividně konají ve 

společnosti mužů.“98 Z toho důvodu Les přitahuje hlavně muže, a to očividně muže s 

91  Holdstock, Brána ze slonoviny, brána z rohu, s. 307.

92  Šolc,  Archetyp otce, s. 40.

93  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 135.

94  Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, s. 108.

95  Holdstock, Brána ze slonoviny, brána z rohu, s. 333.

96  Viz kapitola 2.1 Archetyp otce, s. 26.

97  Viz kapitola 2.2 Archetyp stínu, s. 27.

98  Originální citace: „The first tree is the Holly; the Holly is a woman, and the woman is Tallis. Ryhope Wood is 

feminine, and the Moondream mask enables Tallis to see the female in the land, not the male. Moreover, the forest is 

repeatedly penetrated by men. Tallis is unable to enter the Wood until she is escorted by a man, and the few women who  
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nenaplněnými partnerskými a mateřskými potřebami. 

Aby se mohl muž setkat se svou animou, „musí být schopen vstoupit do říše fantazie, musí se 

osvobodit od světské skutečnosti alespoň natolik, že se pokusí o imaginaci.“99  V tom Les 

Huxleyům pomáhá vytvořením Guiwenneth. Dívka je přesným obrazem animy,  je „postavou 

projekce toužebných citových stavů (a zároveň) něčím nesmrtelným.“100 Guiwenneth se sice 

mužům neustále ztrácí, ale je nesmrtelná svoji možností obnovy. To s sebou zase nese riziko, „z 

důvodu povahy mytág v Ryhopském lese si čtenář nemůže být nikdy jistý, která z Guiwenneth je 

produktem čí mysli.“101 

Dívka nese i další znaky animy, je „zázračným duchem a současně divokým zvířetem.“102 

Hrdinové ji popisují jako až dětsky krásnou, přitom žensky svůdnou, ale zároveň plachou a 

ostýchavou jako lesní zvěř. Její podoba jakožto keltské princezny je také důležitá, neboť 

moderní křesťanské vědomí nedává animě dostatečný prostor, a proto se uchyluje k pohanské 

symbolice.103

Anima George Huxleyho je divoká a netrpělivá, „což je příznačné pro animou posedlé muže.  

Posedlí muži působí, jako by žili v jiném čase, který neodpovídá jejich biologickému věku. 

(Anima) vytlačuje muže mimo čas.“104 George je častěji v Lese, než doma, je tedy doslova 

ztracen v čase. Také je očividně nevyrovnaný se svou ženskou stránkou, jeho vztah s manželkou 

stagnuje již dlouho před její sebevraždou. George přebírá rysy své Guiwenneth, je 

nevyzpytatelný, netrpělivý a agresivní. Není schopen se se svou animou vyrovnat, nemizí tedy 

její démonické prvky, a tak George nemůže být sám sebou.105 Nakonec své ženské stránce 

podléhá, což způsobí jeho úpadek106 a následně Guiwennethinu smrt. Jejím posláním bylo 

umožnit Georgovi přístup k animě v jeho nevědomí, to se dívce nepodařilo a proto její život již 

enter the Wood seem usually to do so in the company of men.“ Whittingham, „Tallis, the Feminine Presencein Mythago 

Wood: Lavondyss: Journey to the Unknown Region“, lokace 1509.

99  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 119.

100  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 124 – 125.

101  Originální citace: „Because of the nature of the mythagos in Ryhope Wood, the reader cannot always be sure 

which Guiwenneth is the product of whose mind.“ Whittingham, „Tallis, the Feminine Presencein Mythago Wood: 

Lavondyss: Journey to the Unknown Region“, lokace 1328.

102  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 117.

103  Ibid, s. 121.

104  Marie-Louse von Franz,  Animus a anima v pohádkách, Brno: Nakl. Emitos 2008, s. 59.

105  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 130.
106  Franz, Animus a anima v pohádkách, s. 62.
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nemá význam.

Steven je pravým opakem svého otce. Nepostrádá trpělivost, která je pro vyrovnání se s animou 

velmi důležitá. Guiwenneth za ním přichází špinavá a načichlá Lesem, Steven ji nutí do koupele 

a tím je dívka „očištěna jak od démonických rysů, tak od svého spojení se smrtí,“107 čímž je  

navrácena zpět do nevědomí. Steven se snaží Guiwenneth naučit modernímu životu a částečně i 

uspěje. „Muži mohou svoji animu ovládnout tak, že s ní naváží vztah. Nechá-li se (anima) 

spoutat, částečně pozbývá svou moc.“108 A z toho důvodu není jejich vztah dokonalý.  

Guiwenneth to sama pociťuje a snaží se Stevenovi svou situaci vysvětlit: „Jsem ze dřeva a 

kamení, ne z masa a kostí.“109  Anima se v běžné podobě snaží muže vyčlenit z kolektivu,110 

avšak Guiwenneth jakožto zkrocená ženská stránka je naopak rozhořčena tím, že Stevena 

omezuje a oprávněně se bojí, že ji opustí. Čas s animou je totiž omezen, i to Guiwenneth ví: 

„Můj svět je maličký ve srovnání s tvým… Ztratím tě.“111 

Jako hybatel děje ztrátu animy iniciuje Stevenův stín, respektive Christian. Po zbytek knihy se ji 

snaží Steven získat zpět, aby ji našel mrtvou. I přes své nevyhnutelné selhání ve vztahu s animou 

je zanechán s nadějí, že se dívka může v srdci Lesa, odrazu ráje, znovuzrodit. 

Christian začíná svůj příběh podobně jako jeho bratr. S Guiwenneth se ovšem setkává již v 

dětství, kdy je jeho mysl čistá a tak se i dívka představuje nevinným škádlením. Zanedlouho 

přichází zlom v Christianově životě, matčina smrt. Tím vzniká mateřský komplex, v němž anima 

hraje významnou úlohu,112 neboť ideálně prochází čtyřmi stadii vývoje a v prvním stupni je  

totožná s matkou.113 Dalším stupněm je obraz ideální ženy, která za Christianem přichází v 

podobě jeho dospělé Guiwenneth. Mladík ji následuje do Lesa, kde ho Elidir jako „nadpřirozený 

průvodce spojuje s osudem“114 a dívku mu opět předává. Christian ji potřebuje nejen k 

uspokojení potřeby animy, ale také proto, že „nelze-li důvěřovat děsivé tváři otce, potom musí 

soustředit svou víru jinam,“115 v tomto případě ke Guiwenneth. Následně se Christianova ženská 

107  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 129.

108  Franz,  Animus a anima v pohádkách, s. 61.

109  Holdstock, Les mytág, s. 166.

110  Franz, Animus a anima v pohádkách, s. 52.

111  Holdstock, Les mytág. s. 165.

112  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 196 – 197.

113  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s.  21.

114  Franz, Psychologický výklad pohádek, s. 118.

115  Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny, Praha: Nakl. Portál 2000, s. 122.
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stránka dostává do třetího stádia, kdy se muž snaží navázat dlouhodobý vztah. Mladík a 

Guiwenneth putují v jádru Legie, sdílí spolu život a zdají se být šťastní. Se vstupem do Podsvětí 

nastává poslední fáze vývoje animy, kdy je „průvodkyní po jeho vnitřním životě, 

zprostředkovává vědomí nevědomé obsahy.“116 Malá laškující Guiwenneth je Christianovou 

první vzpomínkou, snaží se mu ulehčit následující trauma a vést ho správným směrem.

Christian čelí svému stínu117 a na první pohled uspěje. Vrací se za Guiwenneth, aby ho o tom 

ubezpečila, neboť anima může přebrat místo v mysli, které okupoval stín.118 Dívka je ale mrtvá, 

a  jelikož se Christian rozhodne z Podsvětí vyvést Issabeau, zůstává na svůj stín sám. Nakonec 

mu podléhá a stává se vlastním otcem.119 Přestože je nyní jeho snaha získat animu krutá, nese v 

sobě stejnou touhu po zahnání stínu, kterou Christian pociťoval celý život. Není však již schopen 

lásky, a proto ho ani Guiwennethina přítomnost nemůže zachránit.120

116  Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, s.  21.

117  Viz kapitola 2.2 Archetyp stínu, s. 31.

118  Jung, Archetypy a nevědomí, s. 306.

119  Viz kapitola 2.1 Archetyp otce, s. 26.

120  Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, s. 108.
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   Závěr: 

Tématem práce je rozbor archetypů v příbězích Roberta Holdstocka. Textem chci jeho dílo 

přiblížit již stávajícím čtenářům, ale snad i novým, stejně tak i mně samotné. Mluvím-li sama za 

sebe, tento záměr se vyplnil. Nejen, že jsem objevila skryté prvky a hnací motory příběhu, 

zároveň u mě vzrostl respekt k autorovi a jeho schopnosti poskládat tolik psychologických 

motivů a mýtů, aby fungovaly a přinášely čtenáři význam i zábavu. Taková věc není jednoduchá, 

a proto dílo Roberta Holdstocka rozhodně stojí za přečtení. Zároveň jsem splnila svoji touhu 

načít téma, které je v české literatuře poměrně nové a snad přinést inspiraci pro další obdobné 

práce. Rozbor série mě také přivedl k odborným dílům zahraničních fantastickým autorů, což mě 

osobně velmi obohatilo a přineslo inspiraci k mým budoucím pracím.

Práce potvrzuje, že v našem kolektivním nevědomí se nachází nespočetně mnoho archetypů, z 

nichž některé ani nejsou uchopitelné. Fakt, že několika archetypům z tohoto oceánu mýtů a 

legend můžeme dát přesnou podobu, ještě neznamená, že jsme schopni je zcela vysvětlit. Stále 

budou alespoň částečně v našem nevědomí. Avšak vložení těchto nevědomých prvků do příběhu 

hrdinů, s nimiž se lze ztotožnit, může pomoci naší mysli překonat podobná úskalí života. Tím 

tato práce alespoň částečně odpovídá na úvodní otázku – co nám příběhy vlastně přinášejí. 
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Summary:

This bachelor's thesis subject is analysis of archetypes in Robert Holdstock's work. First chapter 

presents the autor and each of selected book of the series. Second chapter study the archetype of 

father, shadow and anima in the series and their impact on the characters, their behavior and 

book plot.
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