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Увод
 
Упорно су покушавали да освоје зелено острво - Викинзи, Нормани,
Римљани и Британци. Зашто нико од њих није успео да га задржи?
Краљеви Хенри II и Хенри VIII морали су поново да га освоје. Уместо да
је претворе у унију две земље са једнаким правима, њих двојица су
Ирску видели као место за узгој усева за војнике и сервисирање
сопствених потреба Енглеске. Тако је и било више од 800 година.
 
Ирска никада није у потпуности освојена. Људи су чврсти и издржљиви.
Они су жестоко патили од глади због недостатка кромпира (кромпирова
глад) током деветнаестог века и у суштини нису имали помоћ свог
господара, Велике Британије, који је заправо извозио усеве хране док су
Ирци гладовали. Помоћ других земаља помогла је Ирској да преброди
кризу, али је пре тога изгубила милион становника.
 
Зашто је Енглеска то дозволила? Ова књига открива разлоге за то и
разорне последице због тога што нисмо успели да то исправимо.
 
Ирска је увек била умешана у борбу. Била је то земља препуна ратова,
али, за разлику од других земаља, већина ратова се водила на њеној
територији. Острво је географски целовито, али идеолошки одвојено.
Ирска је и била је толико дуго земља подела. Легенда каже да су борбе
почеле у праисторијској ери вила, а Ирска није познала мир све до
садашњих времена. Како се тако мало острво толико навикло на поделу?
 
 
Била је и јесте земља вила и духова, а они који о њима причају приче
данашњим људима могу очарати своје слушаоце без обзира на
националност. Вилински богови и људи створили су своје границе, а
данас је ово мало острво са границом између севера и југа. Остаци
барикада и граница су смањени тако да укључују и насеља у северној



Ирској. Нешто тако мало што се може прећи пешке, као што је адреса у
Ирској чини разлику, али зашто и како је то симболизовало политичке
разлике?
 
 
Ниједна земља на свету, осим Ирске, револуције не би називала
„невољама“. Револуционарне странке постале су начин живота људи.
Ојађене мајке молиле су се да њихови синови и кћери ујутру буду
сигурни код куће у својим креветима. Три хиљаде шест стотина њих није
било те среће. Постала је земља у којој је религија еволуирала у звер
рођену из материце разлике, као да има генетски састав људи који су
тако зачети.
 
 
 

Поглавље 1 - Рана Ирска
 
 
Генетичари верују да неки од првих народа који су стигли у Ирску нису
нужно били Келти. Тај народ је дошао из степе Понтијак (Pontiac), то
јест степских земаља око обала Црног мора и Каспијског мора у средњој
источној Европи. Били су пољопривредници који су први почели да
пристижу током неолита. Археолози су пронашли трагове колиба од
дрвета и животињских кожа из каснијег периода. Мезолитско налазиште
Моунт Санделу (Mount Sandel) у округу Лондондери (Londonderry),
Северна Ирска, открило је артефакте мале породичне групе.
 
Тај народ је живео у округлим колибама прекривеним трском или
животињским кожама, без сумње од опасних дивљих свиња које су
насељавале сеоско подручје. Дивљи мишари такмичили су се са овим
раним хоминидима, заједно са мањим врстама птица - белопрсом
грабљивицом која је више волела хладнију климу. Говорило се да ако се
та птица попне на кров три особе ће умрети!
 
Некада је сиве јаребице било у изобиљу, али сада успева само у Бура
Бог-у (Boora Bog) у округу Офали (Offaly), у централној Ирској где су
обитавале дивље козе, јазавци и зечеви, нетакнути људским
пребивалиштем. Ови рани Ирци били су ловци, а нарочито рибари. Они
који су ловили били су присиљени да постану номади, заувек јурећи
животиње због хране.
 



 
Пољопривреда током неолитских времена
 
Први Ирци нису могли да створе насеља док нису почели да се баве
пољопривредом. У округу Мајо (Mayo) у западној Ирској, археолози су
открили остатке из неолитске ере на пољима Цеиде (Ceide), тресетишту.
У време док је овај народ тамо живео, та област је била пошумљена.
Досељеници су из Европе увозили пшеницу, јечам и припитомљену
стоку, крчили борове шуме и стварали фарме. Фарме су омеђивали
каменим зидовима. Све док је постојала шумска крошња, делови земље
били су плодни. Међутим, ти људи су мало знали о управљању
земљиштем. Стално су секли дрвеће за становање, остављајући земљу
изложену кишама. Временом је вода исцрпила храњиве састојке из
земље. Влага у тлу је створила тресетиште, које су људи могли да
користе за гријање. Како је у земљи било много гвожђа, оно би касније
могло да се користи за „мочварно гвожђе”, примитивни облик гвожђа. То
је било добро кад су људи ушли у гвоздено доба.
 
Старији од Стонехенџа (Stonehenge)
 
Велик број умрлих је кремирано, али докази о разним врстама гробница
пронађени су широм острва. Постојале су четири врсте гробница:
дворске, порталне, клинасте и пролазне гробнице. Породице које су
градиле гробнице налик правоугаоницима састојале су се од дворишта
испред саме гробне коморе. Двориште је служило за погребне и спомен-
обреде. Као што и само име говори, пролазне гробнице имале су уски
камени приступ више гробних комора, погодних за породицу. Порталне
гробнице, такође зване „долмени“, направљене су од два огромна
вертикална камена покривена водоравним каменом названим „тумулус“.
Клинасте гробнице су на једном крају биле шире и сужене у унутрашње
подручје где су покопани остаци вољене особе. Пролазне гробнице су
биле најупечатљивије.
 
У округу Мит (Meath) у источној централној Ирској, налазиште Њугранџ
(Newgrange), саграђено око 3200. године пре нове ере, подигнуто је за
двојицу угледника из древних времена. Претходи Стонехенџу и великим
египатским пирамидама. Њугранџ је огроман. Ту је кружни камени
потпорни зид изграђен на готово округлом брду. У центру се налази
пролаз. Улаз са калдрме је поравнат са излазећим сунцем на зимском
солстицију. Изнад врата се налази отвор, назван кровни сандук, који



омогућава да зраци сунца обасјају унутрашњу комору. Изгледа да су
предмети нађени на локацији успомене у част преминулог, а делови
људских костију откривени су унутра. Камење је имало пажљиво тесане
резбарије, већином спирале.
Антрополози су претпостављали да су ови рани људи одавали почаст
својим прецима. У Њугранџу су у цистернама пронађени људски остаци
две особе.
 
Мит о Довту (Dowth)
 
Слична пролазна гробница изграђена је у мјесту Бру на Боине (Bru’ na
Boinne), обично званој Довт (Dowth) у округу Меат. Људи су желели да
створе хумку која ће сезати до неба. Народ је замолио свог краља
Бресала Бодибада (Bressal Bodibad): „да саграде кулу по узору на Кулу
Нимрод (Nimrod), да би њом могли да оду до Неба“. Бодибадова сестра,
која је имала магичне моћи, обећала је да ће људима дати бескрајан дан
како би могли да изврше задатак.
 
Након тога, у Ирској се појавио још митова.
 
Бакарно и бронзано доба Ирска
 
За разлику од других култура током овог доба, бакарно и бронзано доба
је у Ирску дошло касније. Трајало је од око 2500 до 600 пре нове ере, и
људи су научили како да користе природне ресурсе којима су
располагали. Пронађен је бакар, а ови рани људи су открили да - када се
овај бакар загреје и комбинује са калајем - може се лакше обликовати од
камена. Бакар је пронађен у окрузима Кери (Kerry) и Корк (Cork). На
планини Габриел (Gabriel) у округу Корк пронађени су рудници. Калај је
био ређи, а већи део се увозио из Корнвола (Cornwall) или Француске,
када су људи научили технику стварања бронзе. Оскудност коситра је
можда била разлог касног почетка бронзаног доба. Такође су пронађени
артефакти датирани помоћу угљена до 2.000 пне. Већина предмета су
оружје за лов. Поред мачева и копља, пронађене су и трубе, секире,
котлови, канте и посуде за пиће.
У Ирској има и злата, које је откривено током бронзаног доба. Носиле су
се огрлице, минђуше, наруквице, атрактивно увијено златно прстење и
слично. Дио злата је коришшћен као валута за трговину у Европи.
 



Рани Ирци волели су да граде вештачка острва, која се зову краног
(Crannog). Обично су градили дрвену стазу за конструкцију, а свод је
такође направљен од дрвета. На примитиван начин подсећа на
одмаралиште са одвојеним колибама на језеру, где су се људи могли
опустити и уживати у сунцу у приватном окружењу. Та вештачка острва
била су место повлачења за господаре и краљеве или имућније
пољопривреднике. Међутим, стварност је можда била суморнија.
Теоретизовано је да су коришћени у одбрамбене сврхе.
 
Очувана тела у блату: брутална људска жртвовања?
 
Будући да земљиште у Ирској садржи доста влаге, постоје области где
постоји повећана киселост тла, јер земљиште не добија довољни
кисеионика. Тло се састоји од накупљеног биљног материјала. Тела која
су тамо сахрањена или одбачена донекле су се очувала током хиљада
година управо због недостатка кисеоника. Многе од ових жртава убијене
су не у борби, већ намерно као људске жртве.
 
Стари Крогнан (Croghnan) из округа Офали (Offaly) датиран је техником
угљеника у опериод око 2300 пне. Убијен је ударцем секиром у главу и
убодном раном у груди. Одсјечена му је глава као и брадавице. Ово је
могло бити садистичко убиство или тело човека које је можда убијен као
део ритуала. Ако је жетва пропала, крив је краљ, па је можда он био
један од врло раних краљева који ће заувек остати без имена.
 
Тело из Кашела (Cashel) пронађено је у округу Лаис (Laois) у јужној
централној Ирској. Његово тело датира из 2.000 пне. Имао је одбрамбену
рану на руци која није била фатална, а леђа су му била сломљена на два
места. Ово тело је са собом имало два дрвена кола, а стручњаци су
указали да је то значило да је то била ритуална жртва.
 
Тело Клоникаван (Clonycavan) је откривено у округу Меат. Био је то
младић, вероватно богат, је су постојали докази да је користио козметику,
укључујући и гел за косу! Несрећни човек је имао око двадесет година и
умро је између 392. и 201. године пне. Узрок смрти био је оштар ударац у
главу, очи су му биле ископане, а истомак му је био исечен. Као и код
Старог Крогнана, одсечене су му брадавице, и утроба му је била
садистички извађена.
 
 



Гвоздено доба и долазак Келта
 
Гвоздено доба започело је око 600. године пне. Гвожђе је било далеко
боље од бронзе за израду алата, посуђа, мачева, казана и кухињског
прибора. Бронза, иако атрактивнија, била је подложна ломљењу и
савијању - тешко погодна за поуздано оружје.
 
Огњишта производила велику топлоту би био је потребан јак метал који
се неће топити. Да би се извадила руда гвожђа, топлота је требала да
буде веома висока. Техника коју је креирала латенску културу (Le Tene
Culture) коришћена је широм Европе, као и у Ирској. Латенска култура
стопила се у халштатску културу (La Tene Hallstatt). Стилови су били
видљиви на лонцима, а на фигурицама су се налазили геометријски
узорци. Штитови су имали „штитнике штитова“, на којима су се
истицали кружни облици. Гвожђе се користило и за модни накит -
брошеве, на пример, и поставке прстена. Келтски мач је био добро
познат. Био је то дугачак, снажан мач са украсном дршком. Ланци су
рађени од гвоздених карика. Гвожђе је коришћено и за корице. Гвоздено
доба поклопило се са великом културном трансформацијом у Ирској.
 
Период производње гвожђа поклопио се са доласком Келта. Келти су
прво дошли из Германије (Немачка) и Галије (Француска). Многи Келти
који су дошли у Ирску мигрирали су на север из Хиспаније. Сматра се да
су многи од њих из племена званог Кантабријанци у северној Шпанији,
мигрирали на север у Ирску. Били су келтског порекла.
 
Њихов језик је био познат под називом „острвски келтски“, а познат као
галски или бретонски. Галски је изворни језик који су Келти говорили у
Ирској. Друга језичка грана, британски, коришћена је у Британији.
 
Прстенаста утврђења
 
Почевши од бронзаног доба, гвозденог, па чак и до раног
средњовековног доба, грађене су тврђаве у облику прстена. Састојале су
се од огромних камених зидова ширине око један метар и око три метра
висине, смештених у прстен. Намена им је била вишеструка -
пољопривредник би их користио као заштиту за домаћинство, са разним
унутрашњим прстенастим одељцима за одлагање жита и слично.
Округле тврђаве су коришћене за узгој стоке и животиња. Велики
прстенасти зидови коришћени су за заштиту заједница. О тим



стаништима остали су само врло сугестивни докази, јер су били
састављени од материјала који је временом пропао. Друга намена
прстенастих утврђења, како и само име говори, била је одбрана. Типичан
пример је камена тврђава Кахерконел (Caherconnell)у округу Клер
(Clare).
 
 
Ирска као трговински партнер
 
Древни географ, Помпоније Мела (Pomponius Mela), једном је рекао:
„Ирска је толико богата травом – обилном и слатком – да се стока насити
у делићу дана. Римско царство је у то време било ангажовано у
заузимања једног народа за другим. Током 43. године н.е., цар Клаудије
је извршио инвазију на Британију, али је Ирска сматрана добрим
трговинским партнером. То је, у ствари, била једна од ретких нација у
Европи коју Рим није освојио.
 
 
 

Поглавље 2 – Туата де Данан (Tuatha de
Danann): Ирска митологија
 
Прича о два света
 
Обично има нешто истине у легендама, али истина је у најбољем случају
магловита, изгубљена у магли усмене историје. Многи историчари који
су забележили древни период и рани средњи век Ирске започњу своје
томове са одрицањем од одговорности који указује да је непознато да ли
је оно што је речено и написано стварно или само легенда.
 
У древној песми, Лебор Габала Ерен (Lebor Gabala Erenn), говори се да,
у причама о првим краљевима Ирске, „...истина није била позната испод
неба звезда, било да су оне са неба или са земље.“ Дакле, дихотомија
историје и легенде.
 
„Туат“ (Tuath) је ирски израз за народ, племе или нацију. Раса овог
народа зове се Туат де Данан (Tuath de Danann). Туат Де је дошао на
тамним облацима из четири митска града у северној Ирској – Горијаса,
Муријаса, Фалијаса и Финијаса (Gorias, Murias, Falias, Finias). Туат Де су
тада били од земље и подучавали су свој народ науци, архитектури,



књижевности, уметности, магији и некромантији. Некромантија је
пракса комуникације са мртвима и укључује учење вештина алхемије,
прорицања судбине и лечења.
 
Када је Туата (Tuatha) (множина од Туат) дошла на острво, тамо су били
људи - Фир Болг (Fir Bolg). Краљ Туата, Нуада (Nuada), ступио је у
контакт са Фир Болгом и захтевао је половину острва на којем ће се
населити. Као што се и очекивало, Фир Болд је то одбио.
 
Речено је да је Туат де Данан био свет човечанства. Међутим, како ће
стари Ирци обавестити читаоца, они нису наставили да живе у телесном
свету. Постоје многе саге које говоре како се то догодило.
 
Битка код Магх Туиредх (Magh Tuiredh)
 
Краљ и шампион Туата, Нуада, изазвао је хероја народа Фир Болг на
битку. Стренг је био шампион Фир Болга . Борио се гвозденим
буздованом, замахнувши га високо, и сасвим сигурно, спустио се на
Нуаду. Међутим, када је Нуада изгубио руку у борби, морао је да га
замени полуфоморијанац Брес. „Фоморијан“ се односи на натприродну
расу у Ирској – другим речима, божанства. У то време, као иу свим
витешким биткама у средњем веку, шампион је морао да се бори до
смрти. Није му било дозвољено да призна; уместо тога је смењен. Након
повреде, Нуада је однесен са терена под заштитом Дагде, келтског бога и
друида.
 
Брес се борио својим тешким мачем, наоштреним са обе стране. Двојица
бораца су ударала и замахивала, најпре дивље, а затим одлучним
ударцима. Након добијене тешке битке, Брес, полуфоморијанац, је
изашао као победник.
 
Сада је у ирским легендама познато да су Фоморијанци монструозна
бића, која долазе из морских дубина. Они су окрутни и немилосрдни.
Као краљ, Брес је био тиранин којег је народ одбацио. Дијан Чехт (Dian
Cecht), бог исцељења, излечио је Нуадину руку и он је поново постављен
на место краља. Брес је био огорчен и жалио се, а његове жалбе су
стигле до Балора (Balor), главног бога Фоморијанаца. Балор је имао
урокљиво око које је могло да уништи људе и звери. Водила се још једна
битка и Нуаду је убило Балорово урокљиво око. Балора је касније убио
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