
Newgrange (Irsky:  Sí an Bhrú) 

  

Je historickým monumentem, který leží právě okolo místa mého 
současného bydliště. Leží v hrabství Meath na východní straně Irska, asi 
kilometr od řeky Boyne, která tudy protéká (a podle niž byla nazvána 
keltská bohyně Boann.. bohyně řek ... původně tedy jedné řeky a tou byla 
právě Boyne...). Tento monument byl postaven okolo 3200- 2900 před 
naším letopočtem během neolithické doby... tedy mladší doby kamenné. 
Pohledu z vrchu nabízí nezajímavý kopcovitý útvar kruhovité základny 
uvnitř se však nachází komnaty a také cesty. Není zcela zřejmé, k čemu 
monument sloužil, je však známý pro osvětlení svých chodeb, které se 
stane díky postavení slunce na obloze během zimního slunovratu. Nad 
vchodem do cesty v podzemí je jakési otevření, kterému se říká střešní 
budka. Tento záhadný otvor skýtá velké překvapení právě pro ty, kdož se 
pod ním nacházejí v době slunovratu. Jeho účelem je dovolit slunečnímu 
paprsku vniknout do komnaty v nejkratších dnech v roce. Během úsvitu od 
19. do 23. prosince úzký paprsek světla  vnikne do této střešní budky , 
dosáhne na podlahu v komoře a postupně dosahuje zadní části vnitřní 
komory. Jak slunce postupuje výš na obloze paprsek se rozšiřuje uvnitř 
komory a celá místnost se dramaticky osvětlí. Tato událost vydrží po dobu 
17 minut okolo 9 hodiny ranní právě v období slunovratu. Jedna z povídek 
o účelu Newgrange je právě ta kalendářní a sice, ukazující na oslavy konce 
roku. Mimo jiné se jedná o zvláštní - čas určující zařízení, které s přesností 
určí zimní slunovrat, zvlášť když uvážíme, že se jedná o monument starší 
o 500 let než pyramidy v Gize a 1000 let starší než je Stonehenge. (Každý 
rok se losuje lotterie pro štastlivce, kteří mohou čekat na východ slunce 
v totální temnotě, a potom, pokud Irské počasí dovolí, vidět vše co nabízí 
tento starověký památník.)



Archeologové klasifikovaly Newgrange jako hrobkou a to se také učí ve 
školách, nicméně účel použití není znám. Mnoho z dnešních archeologů 
tvrdí, že se spíše jedná o Starověký chrám místo, kde astrologické 
spirituální a ceremoniální obřady měly své postavení v oslavách 
tehdejších obyvatelů ostrova. Když uvážím, že toto postavili ketové v době 
kamenné, tak se pochopitelně přikláním k jeho velké důležitosti v oslavách 
a víře tehdejších lidí. Pokud to má být hrobka, pak není známé pro koho 
tato hrobka sloužila, nicméně tu prý prováděli jisté pohřební obřady 
několika kmenových vůdců. Podle legendy je tato halda hlíny věnována 
bohovi Daghovi (Dagda) který byl manželem bohyně Boann a byl mimo 
vlídného praotce a ochraňovatele Irského národa považován za velkého 
čaroděje, který se při rituálech plodnosti miloval s bohyní Boann nebo 
Morrigan, které jsou často v literatuře považovány za jeho družky. Tohoto 
Boha lze považovat za Slunečního Boha - slunce je také velice často 
symbolem vytesaným právě v Newgrange. Teprve později se prý stal 
Newgrange hrobkou pro několik tribunálních vůdců a panovníku 
pohanského lidu. Bohužel hrobka byla vypleněna vikingskými nájezdníky 
861 n. l. , tudíž nemáme k dispozici její obsah abychom pochopili více. 
Newgrange je součástí Irského Brú na Bóine  Palác Boyne (Boyne je řeka, 
často je referována zejména starousedlíky jako - She Boyne – a tím se jí 
dává přívlastek živoucí bytosti tedy Bohyni Boanne) jedná se asi o několik 
kopcovitých, do kola utvořených útvarů - „hrobky“ zhruba ze stejné doby 
jako je Newgrange,  další méně znavštěvované a nedaleko jsou Knowth a 
Dowth ale celkem asi na dalších 40 hrobek a monumentů zejména na 
severní straně posvátné a ketly uctívané řeky Boyne. Newgrange byl na 
mnoho století uzavřen pro chátrání a nebezpečí pádu stěny a začal být 
studován až v 17 století n.l. v roce 1970 byl renovován, prý do své 
původní podoby.
Monument se zkládá z kopcovitého útvaru postaveného z vrstev zeminy a 
kamenů, s trávou rostoucí na vrcholu. Je 76m široký a 12 metrů vysoký a 
pokrývá asi 0,4 hektarů země.  Uvnitř je chotba, která je přístupná 
z jihovýchodní strany monumentu, kde se nachází vchod. Chotba je 
dlouhá 18,95 metrů. Na jejím konci se nachází 3 komnaty (stejně množství 
jako na Tara Hillu) Vnitřní centrální komnata je větší a vyšší než zbylé dvě, 
dvě komnaty po stranách mají uvnitř placatý kámen, kde byly 
pravděpodobně uloženy ostatky, i když pochopitelně stále není jisté zdali 
se jednalo o místo, které bylo původně určené pro pohřební rituály. Stěny 
chotby jsou tvořeny kamennými deskami, na západní straně jich je 22 a 
na východní 21, některé z desek jsou pokryty symboly. Stropy choteb 
nevykazují žádné poškození kouřem. Okolo Monumentu tvoří ochranný pás 
stojící kameny, které však prý byly postaveny během doby Bronzové a 
originální monument byl ponechán nedotčen jako hrobka.



Monument dokonce předchází Mykénskou kulturu starověkého Řecka. 
Geologové tvrdí, že na výstavbu monumentu byl použit materiál ze 
skalnaté pláže u Louthu který je ale 20 km severovýchodním směrem. 
Pravděpodobně byly tyto kameny transportovány na místo určení po moři 
a po řece Boyne. Žádný z kamenů nebyl lámán a každý vykazuje 
opotřebení vodou... nejednalo se o kameny, které se vytěžily v lomu. 
Kameny formující mohylu vážily asi 200, 000 tun a spíše byly vzaty 
z koryta řeky... a skutečně se v řece nachází hluboké místo, takže se 
někteří domnívají, že je tehdejší stavitelé vzali přímo s řeky Boyne. (Pro 
dotyk Sluneční Boha Dagdy vložme dvnitř tělo Bohyně Boann) Mnoho 
archeologů věří, že monument měl důležitý význam ve víře tehdejšího 
polyteistického pohanského obyvatelstva. Možná jako uctívání kultu 
mrtvých, přesto uctívání mrtvých, nebylo jenom jednou stranou mince... 
jednou stranou věčného kola osudu, smrt byla chápána jako součást 
života, jako jedna z jeho forem.  Archeolog O`Kelly myslí, že se jednalo 
spíše o monumenty oslavující Slunce než kulty smrti. Koneckonců zimní 
slunovrat je svátkem Slunce.... tyto svátky jsou čtyři v roce zimní a letní 
slunovrat a a jarní a podzimní rovnodennost  (a čtyři svátky připadají 
měsíci a sice oslavám známých jako 15 stupnů z každého živlem 
přiřazeného znamení a sice Imbolc, Beltane, Lammas, Samhain a souvisí 
se čtyřmi fázemi měsíce... novoluní, první čtvrť, uplněk a poslední čtvrť). 
Jedna z ideí k monumentu, která se líbí mě, je že se jedná o rituální 
zachycení slunce v nejkratším dni v roce....pokoj zaplaven slunečním 
světlem přeci může pomoci dnům překonat paní noc, Jaru zvítězit nad 
Zimou . Samotný proces zaplavení pokoje slunečním světlem mě osobně 
připomíná sexuální rituály všeho druhu, kdy světlo mužského slunečního 
paprsku je zachyceno v lůně tmavé světnice, v útrobách matky země, 
souvisí s uchováním světla, ujištěním, že se zase na jaře vrátí. 

Pokud jde o monumenty Knowth a Dowth  oba jsou datovány k 2500-2000 
př.n.l. Knowth (Irsky Cnoghbha) je 12m vysoký a má 67metrů v průměru, a 
má v sobě zabudované dvě cesty, které formují linie, jedna na východě, 
druha na západě, jsou na sobě nezávislé a každá na jejich vniťřním konci 
formuje komnatu. Podobně jako Newgrange má kolem cebe obvodní 
kameny kterých je 127. Dowth (Dubhadh) je méně navštěvovaný a méně 
známý než Newgrange a Knowth, nejspíš proto, že chotby neobsahují tolik 
maleb jako v případě dvou ostatních. Mohyla má v průměru 85 metrů a je 
15 metrů vysoká, také má dvě chotby na západě a východě, ta delší ústí 
v komnatu která je zdobená třemi kameny a jedním základním kamenem 
archoology je referována jako cruciform... protože je utvořena do kříže. 
Také Dowth sdílí speciální oslavy slunce. Od listopadu do února paprsky 
večerního slunce zasahnou pravou chotbu a pak také jižní komnatu uvnitř. 
Během zimního slunovratu se paprsky nízko polpženého slunce pohybují 



chotbou na levé straně a vstoupí do kruhové komnaty kde jsou tři kameny 
osvětleny světlem. Potom se paprsky pomalu vytrácí pravou chotbou a po 
dvou hodinách pokryjí temnotou také jižní komnatu. Dowth je také jako 
jediný z monumentů na jižní straně řeky. Co vím tak v této county je ještě 
jedna kopcovitá mohyla (skládající se z jedné větší a dvou menších), málo 
známá  a jmenuje se Loughcrew a ta souvisí z podzimní rovnodeností, kdy 
slunce světlí chotbu uvnitř a dosáhne na malbami pokrytý kámen v době 
slunečního svátku známého jako Mabon 20.-22.září. (aspoň tedy tu vetší 
uprostřed na obrázku) jedna z menších mohyl označována jako mohyla L 
na západě je osvětlována při oslavách 15 stupňových kříže... konkrétně při 
Samhainu a Imbolcu.. (oslavy které já jsem referovala jako oslavy 
související s měsícem).
Osobně pokládám monumenty za chrámy s velkým významem. Moc 
nerozlišuji, zdali používali některé pro rituální smrt, nebo rituální spojení, 
obojí mi přijde jako jedna strana stejné mince. Když si uvědomím, že 
původní území osídlené Kelty se rozkládalo ve Švýcarsku, severovýchodní 
Francii a jihozápadním Německu a náležela k němu i část Čech, pak 
v každém z nás koluje jejich krev. Keltové pronikly na Britské ostrovy, 
překonaly Pyreneje a jejich nápor nevydržely Alpy ani mladá Římska 
Republika. Roku 273 p.n.l vyplenily Delfy při nájezdům proti Řecku a 
pronikli až do Malé Asie. V průběhu 3 – 2 století př.n.l však počala moc 
nejednotných keltských kmenů slábnout. V Irsku se zřejmě udrželi právě 
pro těžkou dosažitelnost pro pozdější Římské legionáře a a vzbouřence 
Germánských kmenů, které s Kelty bojovaly v Evropě. Keltové byli 
vychvalováni pro svoje bojová umění, prý však bojovaly lépe na koňském 
hřbetě než bez koně, a byli dobří lovci. Keltové své mrtvé pohřbívali. 
Pálení těla pohněm volili pro rituální účely. Když hovořili s Alexandrem 
Velikým, prý o sobě tvrdili, že se nebojí  žádného muže ani smrti, bojí se 
jenom toho že, se na ně zřítí obloha. Pokud uzavírali nějaké obchodní 
dohody nebo alience a mysleli to vážně, pak použivali sliby typu: „Pokud 
nedodržíme toto ujednání, nechť se na nás zřítí obloha!“ To možná také 
vysvětluje proč stavěli na svém území mohyly, které mohli sloužit jako 
atrologické oratoře. Pokud se báli oblohy víc než čehokoliv jiného, možná 
měli potřebu ji pochopit a porozumět. Jejich kultura tady v Irsku byla 
založena na zemědělství, a úrodu výrazně ovlivňuje počasí. Další z 
aspektů  pro takovou práci může být potřeba určit čas v roce... pro 
zemědělské úspěchy. Keltové byli pohané a kultura pohanů před zásahem 
katolických misionářů většinou obnášela rituální konání, rituální konání 
souviselo s výstavbou starověkých chrámu pro poctění a naklonění si 
Bohyně a později také Boha a tím zajištění základní obživy pro celý kmen. 
Keltská moc v Evropě začala slábnout cca 300 př. n. letopočtem a jejich 
moc úplně vymizela v 50 letech posledního století. Jižní Evropu ovládá 
Řím, v podunají bojují s Dáky a germanské kmeny na ně tlačí ze severu. 



Všechny monumenty jsou chráněny organizací ro výchovu vědu a kulturu 
UNESCO. 

Chotba na Newgrange

Nástěné malby na Dowth

Knowth



Toto je equinox kámen na Loughcrew v hlavní mohyle označované jako Mohyla T



Loughcrew

Zase Loughcrew, Mohylu uprostřed označují jako mohylu T.. asi kvůli chotbám které 
tvarují T



Vnitřní komnata Mohyla L na Loghcrew a její nástěnné malby
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