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De relatie

tussen de Dagda en de Morrígan

e Morrígan (soms Morrígu) staat bekend als
een oorlogsgodin en is vaak een voorbode
voor een slechte afloop. Ze is vooral bekend
door haar bemoelenissen met de lerse held CÉ Chulainn, zoals bijvoorbeeld in Tátn Bó Regamna ('De run-

derroof van Regamain')' waar de MorrÍgan haar llefde
aan CÉ Chulainn verklaart en hij haar afwijst. We zien
haar ook in het verhaal over de dood van CÍ Chulainn,
waar ze, tijdens zijn sterven, als een raaf op zijn schouder neerstrijkt. Deze verhalen zijn afkomstig uit de Ulstercyclus, en in deze verhalen wordt vooral de nadruk
gelegd op haar verschijning als oorlogsgodin.
Dit is echter niet de enige gedaante waarin ze verschijnt in de
lerse literatuur. Soevereiniteit, vruchtbaarheid en de rol van
geliefde en zelfs moeder behoren ook tot de aspecten van de
Morrígan.Vooral de laatste twee aspecten lijken verrassend en
niet goed samen te gaan met haar oorlogsimago. Daarnaast
verwijzen verschillende bronnen naar haar als'de vrouw van
de Dagda'en wordt haar naam geassocieerd met verschillende plaatsnamen, waaronder ook Lige ina Lónomhnou (letterlijk
vertaald:'De ligplaats van het getrouwde paar'), de plaats waar
ze in Cath Maige Tuired samenkomt met de Dagda. Dit roept
verschillende vragen op. wat zijn de verschillende aspecten
van de Morrígan en hoe komen die tot uiting? Maar ook, wat is
haar relatie met de Dagda?
Cath MaigeTuired

ln Cath Maige Tuired is haar rol niet uitgebreid, maar op een
aantal punten is deze toch cruciaal. Middels haar geslachtsgemeenschap met de Dagda belooft ze haar trouw aan de
TÍatha Dé Danann en aan het eind van het verhaal uit ze twee
belangrijke profetieën. wat opvalt is dat er in het verhaal weinig aandacht aan de verbintenis van de Dagda en de Morrígan
wordt besteed. Het wordt als een feit weergegeven en het lijkt
op het eerste gezicht niets toe te voegen aan het verloop van
het verhaal. Om te begr'rjpen wat de precieze relatie tussen de
Morrígan en de Dagda is, moet er eerst ve'der ingegaan worden op de verschillende aspecten van beiden.
De Morrígan
De Morrígan is de dochter van Ernmas en Delbaeth. Er is enige
onduidelijk over haar naam. Ze wordt ook wel Macha, Badb of

soms ook Nemain genoemd. Er wordt anderzijds gezegd dat
Macha en Badb haar zussen zijn. Ze zouden gedrieën b'ekend
staan als na Morrígna, de Morrígans'. Aan haar naam worden
versch i I lende beteken i ssen gegeven, waaronder'fa ntoom koningini waarin het gedeelte mor verwant is aan het Engelse
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mare in nightmare. Gewoonlijk wordt haar naam echter vertaald als'de grote koningin' (mór is 'groot'in het Oudiers en
ríggu is waarschijnlijk een vorm van rígain die'koningin' betekent).
Ze wordt meestal beschreven als de godin van de oorlog met
magische en seksuele krachten die de boventoon voeren. Ze is
êen oorlogsfurie, wekt angst en onrust op, soms zonder duide-

lijk aanwijsbare redenen. Haar best gedocumenteerde acties
z'rjn oorlog, conflicten en dood, maar ook magie, gedaanteverandering en profetieën. Ze heeft connecties met raven, het
land (voornamelijk door middel van plaatsnamen zoals Lige
ina Lánomhnou inCath MaigeTuired) en soevereiniteit. De associatie met raven heeft ze voornamelijk te danken aan haar
bemoeienissen met de lerse held cÉ chulainn. ook wordt de
Morrígan in de vorm van een raaf met het slagveld geassocieerd. Haar connecties met het land en soevereiniteit komen
onder meer naar voren in Cath MaigeTuired en daar zal ik verderop in de tekst op terugkomen. Hoewel haar rol als moeder
niet een van haar meest voorkomende aspecten is, zijn er wel
degelijk passages in de literatuur die daarnaar verwijzen. Zo
zou ze de moeder ziin van 52 krijgerskinderen (26 jongens
en 26 meisjes) en heeft ze een zoon, Meche, en een dochter,
Adair, met de Dagda.
Een belangrijke oorzaak van haar dualiteit is waarschijnlijk af-

komstig van haar ouders. Haar vader, Delbaeth (wiens naam
waarschijnlijk'hij die schept en vormt'betekent), en haar moeder, Ernmas (wier naam waarschijnlijk dood door ijzer'betekent), zijn elkaars tegenpolen. Zij is een destructieve godin
terwijl hij een god is die creëert. Het patroon van de tegenstellingen is een patroon dat zich niet alleen tot de vroege lerse
literatuur beperkt. Het is een concept dat in verschillende culturen verwerkt is, om aan te geven dat vernietigen en creëren
twee onderdelen van hetzelfde zijn: namelijk het heilige, de
aarde en het leven. Wat opvallend is, is dat er een vergelijking
getrokken kan worden tussen de relatie van de Dagda en de
Morrígan en die van de ouders van de Morrígan. De Dagda is
net als haar vader een god die creëert, een god van het leven
en voorspoed, terwijlzij de godin van oorlog is en vernietigt.
Beeltenissen van de Morrígan

Godinnen worden meestal

in archetypen

onderverdeeld.

De Morrígan en andere lerse bovennatuurlijke vrouwen passen echter niet netjes in één categorie. Ze bezitten veel verschillende eigenschappen en vertegenwoordigen meestal

meerdere aspecten. ze ziin dan ook onmogelijk in hokjes in
te delen. volgens Rosalind clark (in lhe great Queens) werd in
de vroege lerse literatuur de oorlogsgodin ook als de godin
van seks en vruchtbaarheid gezien. Dat is dan ook precies wat
volgens Clark gebeurt in Coth MoigeTuired. Door de gemeen-

schap met de kampioen van haar eigen stam, de TÍatha Dé
Danann, geeft de Morrígan hen haar steun en kracht om de
oorlog tegen de Fomóiri te winnen. Op deze manier verbindt
zezichzelf en haar steun nog eens extra aan deTÉatha Dé Danann.

Uit clarks conclusie valt dus op te maken dat de Morrígan in
Cath Moige Tuired behalve als oorlogsgodin en profetes ook
optreedt als een vruchtbaarheidsgodin. Hoewel haar rollen
als oorlogsgodin en profetes in cath Maige Tuired expliciet
genoemd worden, wordt er naar haar rol als vruchtbaarheidsgodin alleen subtiel verwezen door middelvan haar gemeenschap met de Dagda. Dat niet alleen, haar gemeenschap met
de Dagda lijkt ook te verwijzen naar een rol als soevereiniteitsgodin. Omdat de Dagda in dit verhaal een leidende rol en heldenrol heeft, zorgtzij door met hem te slapen ervoor dat zijn
macht intact blijft en zijn land vruchtbaarzalziin.ln de literaire
verbeelding van deze tijd was het namelijk heel gebruikelijk
dat de koning met de godin van het land sliep om zo zijn koningschap te zegenen. Hoewel de Dagda niet de koning van
de TÉatha Dé Danann is, ontvangt hij door de Morrígan wel
de zegen voor zijn stam. Volgens Clark was het'heilige huwelijk'met de godin van het land niet altijd met een koning. De
godin kon ook kiezen voor een held, zoals cÉ chulainninTóin
Bo Cóaitnge of een vaderfiguur, zoals de Dagda in Cath Moige
Tuired. Daarnaast zijn de krachten van de Morrígan een potentieel gevaar voor de TÍatha Dé Danann, tenz'tj ze door middel
van een seksueelverbond aan hen gebonden wordt.ln dit geval is de Dagda degene die dit verbond aangaat.
De Dagda

De naam Dagda betekent de goede Godl Net als de MorrÊ
gan beschikt de Dagda over verschillende benamingen die
een uitdrukking geven aan zijn krachten, waaronder RÍadh
Rofhessa'machtige met grote kennis' en Eochu Ollathair'Vader van allen'. Hij wordt gezien als de vader van de goden. ln
Cath Maige Tuired leren we de Dagda beter kennen dan de
Morrígan. H'rj speelt een grote rol in de overwinning van de
TÉatha Dé Danann, maar laat verschillende kanten van zichzelf
zien. Zowel goede, als minder goede. Hoewel hij in de tekst
van cath Maige Tuired geen koning is, laat hij door zijn acties
eigenschappen zien die een koning behoort te hebben. Eén
van die eigenschapen is gastvrijheid.
Wanneer hij naar de koning van de Fomóiri, lndech, gaat om
te onderhandelen over een wapenstilstand, erkent lndech dat
een koning gastvrij moet zijn, ook tegen een onderhandelaar
van de vijand. Echter, de Dagda wordt hier de dupe van als hij
alle pap moet opeten die lndech hem voorschotelt. De Dagda
weet ook dat als hij de pap niet opeet, h'rj de gastvrijheid niet
beantwoordt en gedood zalworden. Na zijn aanvaring met lndech ontmoet hij lndechs dochter. Ook met haar, net als met
de Morrígan, heeft hij gemeenschap.
De relatie tussen de Dagda en de Morrígan
Er zijn niet veel bronnen waarin de Dagda en de Morrígan
daadwerkel'rjk samen zijn als man en vroury meestal wordt het
alleen gesuggereerd.Toch wordt de Morrígan wel als de vrouw
van de Dagda gezien volgens Clark. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat een huwelijk in het (vroeg)middeleeuwse

lerland eenvoudig gesloten werd door middel van geslachtsgemeenschap. ln welk opzicht de relatie tussen de Dagda en
de Morrígan ook een echt huwelijk is, staat beschreven in de
bijdrage van Judith Schoen in dit nummer.
ln Coth MaigeTuired heeft de Dagda niet alleen seksuele omgang met de Morrígan, maar ook met de dochter van lndech.
Er zijn bronnen die suggereren dat de dochter van lndech een
andere gedaante van de Morrígan is.Zo wijzen David Rankine
en Sorita D'Este erop dat lndechs dochter wel eens beschreven wordt als Boand, die weer een gedaante van de Morrígan
zou zijn. Het is verrassend dat er uit beide verbintenissen van
de Dagda geen kind voortkomt. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de Morrígan het symbolische
tegenovergestelde van de Dagda is: hij creëert en zij vernietigt. Als er dus puur en alleen naar de symbolische aard wordt
gekeken, kan de verbintenis met de Morrígan niet vruchtbaar
zijn, terwijl die van de Dagda niet vruchteloos kan zijn. Deze
paradox is in coth MoigeTuired opgelost door een metafoor,
want de gemeenschap tussen de twee goden leidt niet tot de
geboorte van een kind, maar tot de wedergeboorte van een
vol ledige bevol kingsgroep.
Toch zijn de verschillende bronnen het er niet over eens. Er
zijn namelijk, zoals eerder vermeld, wel degelijk bronnen die
beweren dat de Dagda en de Morrígan samen kinderen hadden, waaronder Adair. ln de glossen van de veertig vragen van
Eochaid Ua Cérin (Duan in cethrachat cest in so, do-rigni Eochaid
IJo Cérin) wordt gezegd dat Adair de vrouw van Eber is en de
dochter van de Dagda en de Morrígan.

Gelijkwaardig

Ze zijn beiden gigantisch: tijdens hun ontmoeting staat de
Morrígan met een been aan de ene kant van de rivier en met
het andere aan de andere kant. Ook al zijn ze elkaars tegengestelden, toch zijn ze ook gel'rjkwaardig. Dit zou een verwijzing
kunnen zijn naar één van de negen vormen van het huwelijk,
namelijk lónamnas comthinchuir (verbond van gedeeld bezit),
waarin zowel de man als de vrouw evenveel in het huwelijk
brengt en dus gelijkwaardig zijn aan elkaar. ln haar bijdrage
gaat Judith Schoen hier verder op in.
Tijdens hun ontmoeting bij de rivier is de Morrígans reactie
op de Dagda, volgens lerse standaarden, volledig vrouwelijk'
Als de Dagda naar haar toekomt terwijl zezich wast, ontvangt
ze hem zoals een vrouw haar man ontvangt. Ze toont geen
vijandigheid naar hem en assisteert hem tijdens de voorbereidingen op de slag. Zodra de gemeenschap heeft plaatsgevonden, wordt de strildkracht van deTÍatha Dé Danann beter
en keert het tij. Omdat de gemeenschap plaatsvindt over het
water wordt er extra nadruk gelegd op het magische aspect
van de verbintenis. water was namelijk een natuurlijke grens
tussen deze wereld en 'de andere wereld'van de goden en
elfen. De leren waren zich hiervan bewust. Het water kan in
dezen symbool staan voor de sluier tussen leven en dood, de
symbolische betekenis van beide goden. Daarnaast vond hun
verbintenis plaats rond Samhain, het begin van het Keltische
Nieuwjaar, en een dag waarop men dacht dat de sluier tussen
leven en dood heel dun was en waarop orde en chaos met elkaar in conflict zijn; ook een grens.
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Conclusie

begin, namelijk dat van een volledige bevolking door middel
van het winnen van de slag tegen de Fomóiri. ook de andere
aspecten van de Morrígan spelen hierin een rol. Ze is dan wel
de godin van vernietiging, oorlog en chaos, maar ook de godin

Wat is nou precies de relatie tussen de Dagda en de Morrígan?
Heel kort gezegd: daar is geen eenduidig antwoord op. Hoewel de Morrígan de vrouw van de Dagda genoemd wordt, lijkt
het niet zo simpel.

van soevereiniteit, regelmaat en soms zelfs vruchtbaarheid. Ze
belichaamt veel verschillende rollen en aspecten en daardoor

is het moeilijk te zeggen wat nu precies haar voornaamste

Om de'relatie'tussen de twee bovennatuurlijke figuren uit te
drukken moet er gekeken worden naar de aspecten die beiden symboliseren. Zo is de Morrígan een godin van oorlog en
dood, maar ook van vruchtbaarheid en soevereiniteit, en de
Dagda een god die creëert. Daarnaast lijkt het ook níet belangrijk te zijn hoe de Morrígan zich tegenover de Dagda gedraagt,
maar zijn de krachten die ze symboliseert waar het om draait.
De relatie tussen de twee goden is dus puur symbolisch. De
Dagda wordt gezien als een goede god, een vader. De Morrígan daarentegen staat bekend als de godin van oorlog en
vernietiging. ln de vroege lerse literatuur wordt vaak gebruikt
gemaakt van tegenstellingen en dat is niet altijd negatief. Tegenstellingen zijn nodig in het leven en zijn twee aspecten van
hetzelfde:de aarde en het leven. De relatie tussen de Morrígan
en de Dagda kan gezien worden als een samenkomst van deze
tegenstellingen die nodig is om iets nieuws op te bouwen en
om verandering in gang te zetten.

rol is naast die van oorlogsgodin. De Morrígan is daarom ook

moeilijk te vereenzelvigen met een bepaald archetype. Het
enÍge wat we zeker kunnen zeggen is bij welke stam ze hoort:
deTÉatha Dé Danann.

Door de seksuele gemeenschap bindt de Dagda, die op dat
moment de rol van stamhoofd/held vervult, de krachten van
de Morrígan aan de TÍatha Dé Danann. Door de verbintenis
zijn ze ervan verzekerd dat de Morrígan aan hun kant staat.
Dat is echter niet de enige rol die de Morrígan vervurt:ze treedt
hier ook op als soevereiniteits- en vruchtbaarheidsgodin. ln
de tijd waarin dit verhaal zich afspeelt was het gewoon voor
een koning om ritueel te trouwen, dat wil zeggen geslachtsgemeenschap te hebben, met de godin van het land. Op het
moment dat de Morrígan en de Dagda samenkomen ontvangt
ze hem als haar echtgenoot en vervult ze de rol van soevereiniteitsgodin. Niet alleen verbetert de militaire positie van de
TÍatha Dé Danann daarna, ze helpt hem ook met de voorbereidingen voor de slag. Ze geeft hem haar zegen door zichzelf
aan hem te binden en haar trouw aan de Tóatha Dé Danann
te geven. Hierdoor wijst dit op een symbolische relatie tussen
deze twee mythische figuren: een symbolisch huwerijk tussen
twee tegengestelden. <.og

Bovendien vindt de verbintenis plaats op twee grensgebieden: rond Samhain en over een rivier. Doordat ze beiden gigantisch zijn, wordt er gelijkwaardigheid uitgedrukt, terwijl
de gemeenschap letterlijk op de grens plaatsvindt. Dit versterkt de tegenstellingen tussen de twee. Hoewel er geen kind
voortkomt uit deze verbintenis, is er wel een symbolisch nieuw
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