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Tři svíce osvětlují temnotu:   
pravda, příroda, poznání.

  Za mnohé v této knížce vděčím dílu Celtic Art od George Baina a knihám Aidana Meehana. 
Děkuji i svým učitelům: Keithu Critchlowovi, Paulu Marchantovi, Patricku Harpurovi, Julesi 
Cashfordovi, Merrily Harpurové a Johnu Nealovi. Dík patří také Johnu Martineauovi za jeho 
redakční kung-fu; dále členům mé rodiny, kteří mě vždy podporovali – mámě, tátovi, Elizabeth, 
Trentovi a Paddymu a také partě mých přátel; Haifě za hrdinskou trpělivost, lásku a dovednost 
při práci s počítačovou grafikou; a v neposlední řadě Idris, Saeně a Oakovi, kteří mě každý den 

inspirovali a učili. Má webová stránka má adresu www.adamtetlow.net. 

Vybraná literatura: K. Critchlow: Time Stands Still; M. Gimbutas: Language of Goddess; 
D. Lewis-Williams: Mind in the Cave (česky jako Mysl v jeskyni, Praha 2007); 

R. Stevick: The Earliest Irish and English Bookarts; D. Harding: Archaeology in Celtic Art; 
J. Michell: Sacred Geometry; R. Graves: The White Goddess; R. & V. Megaw: Celtic Art; 

Ch. Bamford: The Voice of the Eagle; K. White: Open World.

Mapa základních lokalit a osídlení, o nichž se v této knize mluví.
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Úvod

Linie tu byla vždy, aby nám sloužila – je pro nás odpradávna nástro-
jem a společníkem, jenž nám vyměřuje a vytyčuje směr, proplétá 
a protahuje si cestu našimi životy a jeho rtuťovitá tvárnost nás žene 
k objevování světa.

Linie vytvářejí náš svět, propojují slova s časem, spojují, chrání, 
obklopují a vybírají. Jsou to nástroje, jimiž zhmotňujeme svou 
obrazotvornost a jejichž prostřednictvím projevujeme svou vůli.

Na linii vždy fascinovala její magie a poezie: ve vzorech, jež tvoří, 
sídlí obraz věčnosti vyjádřený vlastnostmi, jimž říkáme čísla. Zkou-
mat čísla znamená zkoumat trvalost a neměnnost – čísla jsou věčná 
a neměnná, ona sama jsou změnou. Tradiční geometrie zkoumá 
vlastnosti čísel v prostoru pomocí kružítka a pravítka. Vychází to 
z představy kosmu, jemuž inteligentní hybatel dal do vínku číslo.

Keltové, druidští i křesťanští, žili jako praví filozofové ve světě 
obrazů a představ; na přírodu pohlíželi nejen jako na živoucí přítom-
nost, ale i jako na ohromnou knihu, psanou jazykem symbolických 
analogií (někdy se mu říká „jazyk ptáků“ nebo „zelený jazyk“). Toto 
nazírání významu v přírodě nenajdeme nikde vyjádřeno lépe než 
ve splývavých ornamentech a přesné geometrii keltského umění.

Zvu čtenáře, aby se mnou sledovali dobrodružství, jimiž linie pro-
cházela v keltském světě od prehistorických dob po první knihy. Na 
její cestě budeme nahlížet do myslí keltských řemeslníků a umělců, 
odhalovat jejich záměry a představy, rekonstruovat jejich technické 
mistrovství i jejich omezení. Naučíme se tomu, co dělaly jejich ruce, 
oči a srdce, abychom nakonec spatřili záblesk imanentní skutečnosti.
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Prvotní symboly
dávná historie vzoru

Základní motivy prapůvodního umění se vynořují z mlh dávnověku 
již plně zformované a jsou jimi prostoupeny i artefakty keltského světa 
(naproti, černě). Marija Gimbutasová tyto rané symboly stopovala po 
celé střední Evropě a ve všech našla souvislost s ptačí bohyní (Měsícem, 
matkou, matečnou horninou, duší, obrazotvorností), naším nejstarším 
zobrazením božstva, které nám podle některých autorů předali nean-
dertálci. Později uvidíme, že formy jako sítě, mřížky, kosočtverce, uzly, 
tvary písmen S, C a V, houby, klikaté čáry, meandry, pohárky, košíčky, 
prstence, spirály, kříže, šípy, sekery, motýli, čtverce a kruhy – že to vše 
se objevuje ve všech fázích vývoje keltského umění.

Tyto geometrické glyfy jsou stylizovanými modely přírodního dění 
a způsoby, jak zobrazovat svět a jeho cykly (například na obrázku dole 
uprostřed jsou na kamenech z Newgrange vyznačeny počty měsíčních cyklů). 
Vycházejí zpočátku zevnitř, jako symboly, sny a vize, nebo vznikají 
jako fyziologické entoptické jevy (naproti, v bílé), tedy mžitky, které 
máme, když si důkladně mneme oči, jsme dlouho ve tmě nebo se 
nacházíme v určitém změněném stavu vědomí; takto vzniklé obrazce 
se přenášejí vizuální mozkovou kůrou na sítnici, což obrací normální 
tok signálů a umožňuje nám spatřit strukturu našeho vlastního mozku. 


