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sauilo sagguws 

 spill althosti nu spinna spyreidin skapis 

 wanis qenai soei wagna bar 

 brannjandein bairhtein ei braithiba gaut 

 aihvans twai hofun ahman skeinandins. 

 fanareis sahv fagritha maista 

 bruthai is wanitha bairhta mauja. 

 jiuka eithan habada jiuljis spaurdai 

 unwiljis withra wulf wagna si ran 

 liugan andsitan. laistidedun eis 

 izos brothrjus twai du bairgan ija 

 uhtwostairnon ith sehvun ubizwai himinis 

 liugan ija aflithun. landa faurthis qam 

 sauilo sihau at sagq-auja 

 ith neithands naiw jah atnehvida izai. 

 tugluba tahidedun tunthjus kurstans 

 muntha is graip menins mithgasinthan. 

 sa wulfs than warp winins gailjand 

 saiwa fairra sagq si agisa. 

 brothrjus bithe qemun baitin nasjandin 

 haimadals jah frauja himinis twai 

 wundaidedun waila thana wulf ei than flauh. 

 twaddje than hofun taikn thata dage 

 riqiseinamma saiwa swistar nasidedun. 

 ahvai thizai kaldai austrau gawandidedun 

 fadreins fagrista fullafahidedun. 

 sauilo swanaleiko sigislaun airthakunde 

 liuhath jah libain jah lekinassu gib. 

albareiks 
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Vážení čtenáři, 

 

sauilo (Sauiló) je bohyně Slunce, je to také solární 
runa s (Sowilo). A je to. také nový solární sborník 
alternativní kultury, který přináší články, recenze, studie a 
mnoho dalšího nejen ze světa Indoevropské duchovní 
tradice. Otevírá se gótskou invokací ke své patronce – 
bohyni Sauiló. Sborník sauilo bude vycházet u příležitosti 
čtyř solárních svátků, naše první číslo vychází nyní, kdy 
slavíme Ostaru, svátek jarní rovnodennosti. Příroda se 
probouzí k novému životu plnému jarých sil a my 
doufáme, že náš sborník také pokvete ke spokojenosti 
tvůrců i čtenářů.  

Proč gótština a gótský symbolismus? Považujeme gótské 
duchovní dědictví ve všech jeho podobách za jeden za 
základů evropské duchovní kultury, neboť představují 
rozličné projevy indoevropské duchovní tradice. Ta je pro 
nás inspirující duchovní hodnotou. Rozhodně ovšem 
nehodláme záběr našeho sborníku nikterak omezovat – z 
principu odmítáme jakékoliv formy náboženské, politické, 

rasové či jiné intolerance. Bohatost světa je v pestré paletě 
různorodosti. 

Co tedy najdete v prvním čísle ? Již zmíněnou invokaci k 
Sauiló, jejímž autorem je Albareiks, význačný představitel 
gótského duchovního revivalu. Po ohlédnutí se za 
minulým rokem, zde naleznete několik článků věnovaných 
období Ostary a Walburgy, ať již z germánské či keltské 
perspektivy. Nepochybně vás zaujmou též studie věnované 
rozličným aspektům evropské duchovnosti. Jakousi 
perličkou jsou překlady a adaptace anglosaských textů: 
Beowulf a Brunanburh Beadu. Následuje série článků, jak 
autorských, tak překladových, za všechny zmiňme 
„několik odstavců“ o „barbarské módě“ či  článek o 
„umění berserku“. Recenze se věnují nejen literatuře, ale i 
filmu a hudbě. Tím není obsah -našeho sborníku, jak sami 
zjistíte, zdaleka vyčerpán. Věříme, že každý zde najde 
něco, co jej osloví, informuje, pobaví a potěší. 

A nyní je již načase otočit stránku… Wassail! 
 

 

Redakce sauilo 

sauilo@atlas.cz 

mailto:sauilo@atlas.cz
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Baldr 

Weinachtener- vánočník
S Můžeme se trochu pozastavit a poohlédnout se po 
minulém roce a shrnout si a připomenout jeho kvality. 
Minulý rok byl jedenáctým rokem devatenáctiletého 
lunisolárního cyklu a byl pod vlivem runy s (sowilo). 
Poznání působení Slunce a jeho sil a rovněž větší 
přiblížení k Baldru dobrotivému mohlo být v minulém 
roce snadnější než v jiných letech. V písni Sigrdrífumöl, 
která je součástí sbírky Bohatýrská Edda se v 15 odstavci 
píše o rúnách.  

“ Na štítu vyryty jdou před bohem Zářným  

 na uších arvaka alsvinna kopytech 

 na kole valivém nad vozem Hrungnovým 

na zubech Sleipnových na saních spojích. “ 

Walkýra Brünhilda zde učí Sigurda rúnovému umění. 
Mluví i o rúnách týkajících se slunce, což nás přivádí k 
mytologie slunce.  

Když synové Borovi zabili obra Ymiho a z jeho těla 
stvořili zemi, vzali jiskry a oharky, které létaly z Múspellu, 
udělali z nich světla v Ginnungagapu a stanovili jim dráhy 
pohybu. Wotan, Wili, Wé tedy slunce nestvořili, slunce je 
oharek z Múspellu, je to malá část prasíly ohně, která je 
protichůdná k síle ledu. Bohové však dali slunci pohyb- 
oharek naložili do vozu, který zapřáhli za dva koně. Kteří 
mají na sobě sluneční rúny- Árvaka (brzy probuzený) a 
Alsvinna (velmi silný, rychlý nebo “bezvadný způsob”). 
Pod plece koní připevnili bozi dva dýmající měchy, aby je 
ochlazovali. Říká se jim železný mráz. Koně vede dívka, 
která je tak krásná, že jí otec dal jméno Sol- Slunce. Bozi 
se rozhněvali za takovou opovážlivost a vzali dívku na 
nebe, aby vedla koně táhnoucí vůz. Dívka je před žárem 

chráněna slunečním štítem, který se jmenuje 
Swalin (ochlazovatel) Slunce honí vlk a ten se 
jmenuje Skol. Ten Slunce zhltne.  

S Na jisté sluneční kvality upozornila Brünhild 
Sigurda, když mu recitovala:  

 “Větrné rúny znej. Chceš-li být lékařem,  

 Vědět si rady v ranách, do kůry je ryj 

Na stromech lesa, jež k východu kloní větve,  

(Sigrdrífmöl 11)  

 Ve vysvětlivkách je zmiňováno, že důvod, proč 
rýt léčebné rúny na východní stranu může být 
právě v léčivé síle slunce.  

S Minulý rok bylo léto poměrně horké, ale 
hlavně nás trápilo dlouhotrvající sucho.Mohli 
jsme si tedy uvědomit druhou stránku sluneční 
síly. Ta samá síla, která nás na jaře uvádí 
v radost a smích, budí vše do života a zajišťuje 
úrodu, nás může za suchého léta vysilovat a 
způsobuje vyprahlost. Horké dny plné prachu a 
potu a po nich žhavé noci, které nedají člověku 
pořádně se vyspat, člověk usíná až pozdě, ale to 
už je čas zase vstát a vystavit se oharku 
z múspellu.  

A přesto o něm celou zimu sníme a těšíme se na 
dny plné světla a tepla.  

S V souvislosti s ročními cykly slunce, uctíváme 
Baldra, světlého, krásného a moudrého boha, 
který až celý září. Je nejlepší z bohů, jeho 
bydliště se nazývá Breidablik („široký třpyt“) a 
je to místo, kde není nic nečistého. Grímnismál 
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12 říká:  

„ Breidablik nenn’ ich, dort hat Baldr sich 

die hohe Halle erbaut: 

Kein anderes Land in aller Welt 

Ist si vin Ferveln frei.“ 

 

„Breidablik jmenuji, tam má Baldr sám (Breidablik sluje 
slavné místo  

Vysokou síň vystavěnou: Baldrova bydliště 

Žádná jiná zem v celém světě V tom kraji neznají nářky ni 
kletbu 

Není tak prostá bezpráví.“ Rušivých rún. 

 

S Baldr má ale tu vlastnost, že žádný jeho soud neobstojí. 
Jeho skon si připomínáme o letním slunovratu, o podzimní 
rovnodennosti si uvědomujeme ztrátu slunečního svitu a 
při deštivém podzimním počasí celá příroda pláče nad 
smrtí Baldra a také z touhy po něm. Při zimním slunovratu 
si mimo jiné připomínáme Ragnarök s odchod Baldra 
z podsvětí a jeho návrat do božského sídla. Baldrova žena 
je Nanna. Po Baldrově smrti zemřela smutkem- žalem jí 
puklo srdce a odešla s ním do Helheimu. Baldrova loď, 
jedno z největších plavidel se jmenuje Hringhorni a na té 
byl pohřben.  

S Fenomén slunečních bohů 
S Na postavách slunečních bohů je něco uhrančivě 
přitažlivého. Jejich zářivá krása, jejich autorita, jejich 
pevná jemnost, jejich milosrdenství, jejich léčivá síla, 
životodárnost; to jsou vlastnosti, které jsou pro ctitele a 
následovníky slunečních bohů velmi žádoucí.  

S To obrovské světlo lidi oslňuje Touží jen se do něj dívat, 
zužuje lidem obzor. Díky sluneční oslnivé záři už ani 
nevidí ani netouží vidět něco další. Všechny hvězdy na 
noční obloze jsou ničím ve srovnání s jedinou denní 
hvězdou. Ctitelé výhradně slunečních bohů proto bývají 
fundamentalističtí. Ačkoliv se o slunečních bozích 
všeobecně ví, že jsou milující, jejich ctitelé však často 
nesou tu nejhorší stránku svých vzorů- žárlivost. To je 
špatná část osudu slunečních bohů- jejich masové 
následování přináší rozvrat rodiny a tím pádem celé 
společnosti, přináší nátlakové akce, jejichž cílem je vnutit 
ostatním to krásné dobro.  

S Je to jako když ctitelé slunečních bohů oslepnou v té záři 
a jsou jako slepý Höd zabíjející toho krásného slunečního 
boha. Zůstává jen odlesk bývalé slávy a oni působí spíše 

jako Loki, který manipuluje slepým Hödem. Vzniká tak 
postava trickstera, který nutí zaujmout pozici, překonávat 
absurdity jako např. prolévání krve se slovy lásky na rtech.  

S Přesto se však vyskytnou jedinci, kteří se nenechají 
zmást pozlátkem a půjdou hledat Baldra i na tak absurdní 
místo, jako je třeba Heljina říše. Tam hluboko ve spodním 
světě ho najdou, beze všech pozlátek a příkras. Uprostřed 
zimy, uprostřed bídy, v nedostatku, v zemi půlnočního 
slunce, když síly chaosu nenechají neprověřenou jedinou 
část duše, když je bojiště plné mrtvol, tehdy ho najdou. 
Baldra-někoho dobrého, někoho statečného; a on se ujme 
vlády.  

S Koho tedy Baldr povolává k sobě, zažije jistě velmi 
zajímavou cestu. Do rodiny patří i Höd a Loki.  

 S Trojjedinost slunečních bohů 
S trojjediností slunečních bohů se setkáváme v pohádce 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Ráno se slunce narodí, 
v poledne je mužem s večer je moudrým starcem. Není 
divu, že se z řad slunečních bohů rekrutují spasitelé –
slunce každý večer umírá a ráno se znovu rodí. Ve velkém 
cyklu je čas smrti starého a zrození nového o vánocích. 
Slunce tedy vítězí nad smrtí- jeho schopnost znovuzrození 
je úžasná.  

S U Slovanů je vyšším aspektem slunečních sil, ještě 
nezformovaný a manifestující se jen oslepující září Svarog. 
Zajímá se jen o nebeské záležitosti a vládu nad zemí 
přenechává svým potomkům. Jméno Svarog pochází ze 
„svargas“ – „zářící obloha“ nebo „svarati“ – zářit.  

Jako slunce na obloze v podobách mladík-muž-stařec 
Slované ale sledují Dažboga. Ráno se objevuje jako 
Jutrobog. Každé ráno vyráží ze svého východního paláce 
na diamanovém voze, taženém dvanácti oheň 
vydechujícími koňmi.  

 S Věčný koloběh mezi dvěma slunovraty je u Slovanů 
způsoben bitvou Běloboga s Černobogem. Černobog vítězí 
o letním slunovratu a Bělobog o zimním. V keltské tradici 
koloběh utváří král dub- vítězící o zimním slunovratu a 
král cesmína- vítězí o letním slunovratu.  

t Přešly svátky zimního slunovratu a my se přehoupli do 
dalšího, tentokrát 12. roku celého cyklu a ten nese vliv 
runy t (Týr) Tento rok bude mít 12 lunárních měsíců. 
Rok t nám nabízí seznámení se se stejnojmenným bohem 
a prozkoumání dalších stránek jeho osobnosti. Po celý 
tento rok nás bude doprovázet ústřední mytologický 
příběh- příběh jeho vztahu se strašlivou obludou- vlkem 
Fenrim.  

 Týr (Ziu) je nejsrdečnější a nejstatečnější a rozhoduje 
velkou měrou o vítězství v bitvách. I o jeho rúně Brünhild 
poučovala Sigurda: 

Sigrdrifumöl 6 : 
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Tiw, Tyr 

Vítězné runy znej, vítězství chceš-li dobýt  

Do jílce meče je ryj 

Některé do rýhy, některé do ostří 

A dvakrát jmenuj Týho.  

t Neohroženým a těm, co předčí ostatní se říká, že jsou 
jako Týr. Tento rok bychom tedy mohli posílit svého 
vnitřního bojovníka. Týr nezná strachu- můžeme tedy 
pracovat na svém vztahu ke strachu. Týr je vyrovnaný, 
umí obětovat. On jediný Fenriho krmil a hrál si s ním- 
chápal jeho nezkrotnost, jeho destruktivní sílu. (Stejně 
jako u Baldra i na Týho doléhá osud. Baldr, který nikomu 
nic zlého neudělal, je zabit a musí odejít a zůstat dlouhý 
čas v podsvětí, i Týr se musí vyrovnat s novými 
okolnostmi, které se v Ásgardu objevily. Cítíme ale rozdíl 
mezi nimi. Zatímco Baldr musí přijmout osud, který mu 

neumožňuje mnoho pohybu, Týr je naopak osudem nucen 
jednat. Jeho trickster ho nutí křivě přísahat, vyrovnat se ze 
ztrátou cti.)  

 Možná vám dal Ziu o sobě vědět, upozornil vás, že tento 
rok je pod jeho vlivem. Může k tomu využít třeba snů. 
Může vás upozornit, co od vás bude tento rok chtít. Kvalita 
rúny t může i vyjadřovat potřebu spojení nebe a země 
v nás samých, jen když se Ásové s Vany usmíří, může 
vzniknout moudrý Kvasir. Runa může připomínat i strom , 
který je pevně ukotven v zemi, ale korunu má v nebi.  

Tento rok nás může vyzývat k návštěvě posvátné hory, 
která může být místem osy našeho světa. Tento rok nás 
mlže vyzývat k meditaci nad rúnou t . Uvidíme, co bude 
pro každého jednotlivě i pro klany znamenat.  

t Tento rok nám rozhodně slibuje mnoho. Máme se nač 
těšit.

 

 

Literatura: Edda 

Jozef Karika: Slovanská magie 

Nigel Pennick: Runová astrologie  

 Wilmar  
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Austró, Ostara, Eostre 

Síla Země a její období 
Ostara - XXI.III. jarní rovnodennost  
Ostara nebo také kručinková noc jak ji známe od naších 
předků. S tímto časem se někdy kryjí Velikonoce čas, kdy 
též jako při Ostaře oslavujeme síly země a bohů v jejich 
projevech - plodivých sil, ale stejně tak i sil válečnických, 
které jsou nyní nejvýraznější.Velikonoce jsou, ale 
posvátnou chvílí, která se váže na sílu Úplňku narozdíl od 
Ostary, která se pojí se slunečními silami. 

 

Německy Ostern - východ je odvozeno od bohyně Ostary 
(Eostre) a též má spojitost s jitřní září. Tato bohyně je 
ztělesněním obnovujícího se rostlinného života, jara a 
nového života vůbec. Ostara je jedním z hlavních svátků 
slunečního kola ročních období, které jsou zároveň svátky 
stromovými. O slavnosti na počest Ostary se jedí tradiční 
koláčky plněné medem, ale také se rituálně pojídají 
nalačno tři květy Jívy (kočičky) jako znovupřijímání síly 
bohů vegetace. Mladí lidé si připíjejí medovinou na sílu a 
na krásu. V ten to čas také hloubíme do země jamky, do 
kterých pak vkládáme semena bylin, protože v těchto 
dnech je semeno požehnané bohy. V gregoriánském 
kalendáři je to opět v Květnou neděli, na Zelený čtvrtek a 

nebo už XXIV.II. Též se v těchto dnech světí zazelenavší 
se větvičky a mladé bylinky jako jsou tis, zimostráz, 
cesmína, vrba, bříza a líska. Tedy rychle rostoucí a stále 
zelené rostliny, které mají léčivou moc. 

Při této slavnosti se též vykuřuje pro vybuzení posvátných 
sil a jejich harmonizaci s časem, který má své specifické 
projevy. A proto si zde také uvedeme jedno z běžných 
kuřidel pro tento úkon. 

Kuřidlo pro Ostaru 
Akácie I díl 

Hlodáš I díl 

Benzoe I díl 

Hyacint I / II dílu 

Hadí kořen I / II dílu 

Borovice I / II dílu 

Olibana III díly 

U Hlodáše a Hyacintu použijeme jejich květy, z Borovice 
to bude její pryskyřice. Postup je opět stejný jako u 
ostatních kuřidel. Dobře smícháme v jednotnou směs a 
pálíme na dřevěném uhlí. 

Byliny, které se přímo váží svými silami k Ostaře jsou 
například: 

borovice, jabloň, bříza, jasan, akácie, olše, hadí kořen, 
hlodáš, kmín, kopřiva, měsíček, orsej, pelyněk, podběl, 
pomněnka, popenec, sedmikráska, svízel, violka a nebo 
vratič. 

Naši předkové tento svátek jak už bylo výše zmíněno 
zasvětili také pod ochranu Kručinky (K.barvířská, 
K.německá). Proč právě Kručinkám to nám osvětlí 
dochované lidové tradice, v kterých dodržujeme zvyk 
chodit rozjímat (modlit se, meditovat) ke stromům a 
vzývat jejich sílu. Především se jedná o již zmíněné brzy 
zelené keře a stromy jako vrby, lísky a břízy nebo vždy 
zelené rostliny jako tis, zimostráz a cesmína, které jsou i v 
tento čas posvěcené. U těch to rostlin můžeme nyní 
dosáhnout od jejich duchů určité přírodní zasvěcení nebo 
posvěcení k určitému našemu životnímu cíli, proto se v 
tom to zvyku také dodržuje po určitou dobu půst a 
střízlivost (tuto moc, ale již trochu jinak modifikovanou 
pod vlivem měsíce mají i o Velikonocích). 
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Pyrit ve své krystalické formě 

K vodě a k tomu to času pomlázek a jarních sil se nám 
vztahují mnohé stromy a jejich duchové Jako je již 
zmíněná líska, vrba a bříza.  

A protože naši předkové jako už bylo řečeno zasvětili noc 
o Ostaře kručinkám, tak ani je nenecháme nyní 
bezpovšimnutí. 

Kručinka barvířská (Genista tinctoria) 

Je větevnatý polokeř dorůstající výšky XXX. až C. 
centimetrů. Má barvu zelenou nebo nepatrně nahnědlou. 
Kvete od konce května do srpna. Její plody jsou ve formě 
lusků, které pukají podozrání. Obsahují dvě až osm 
drobných, zelenavě hnědých semen. Semena dozrávají od 
srpna do září podle odkvětu. 

Roste v jižní a střední Evropě. V naší zemi je hojná zvláště 
ve světlých lesích a hájích, v borech a křovinách nebo také 
na pastvinách. Patří mezi rostliny polostinné s 
nenáročností na úrodnost a vlhkost půdy. Je schopná růst 
na velmi chudých a suchých písčitých půdách a místy i na 
vápencových skalách. 

Kručinka německá (Genista germanica) 

Je to mírně poléhavý a vystoupavý polokeř dorůstající 
výšky XXX. až LXX. centimetrů. Jako mladší má barvu 
leskle zelenou nebo žlutozelenou a ve svém stáří 
získává barvu hnědozelenou nebo 

načervenalou. Na rozdíl od 
K.barvířské má trny, které jsou většinou 
rozvětvené a leskle zelené. 

Kvete od května do 
června. Květy a plody se 
liší od K. barvířské jen v 
malých detailech. 
Semena, klíčení a klíční 
rostlinky jsou též 

obdobné jako u Kručinky 
barvířské. 

Je rozšířená po celé Evropě a 
zasahuje až na území západní 

Sibiře. Na našem území 
roste hojně právě s K. 
barvířskou na chudých 

suchých písčitých nebo 
kamenitých půdách, ale častěji 
než její sestra na půdách 

vápnitých. Patří mezi rostliny 
poloslunné a vyskytuje se často ve 
světlých lesích, především v borech a 
doubravách , na suchých 

neudržovaných pastvinách, také ve 
vřesovištích a na vysychavých písčitých či 

štěrkových nánosech potoků v teplých 
polohách. U nás je častější než kručinka 

barvířská.  

V síle duchů kamenů se nyní seznámíme blíže s 
některými možnými našimi pomocníky jako jsou Pyrit, 
Magnetovec (Magnetit) a Měsíční kamen, kteří nám nyní 
mohou v mnohém pomoci zvládnout lépe některé síly v 
nás samých a v našem okolí. 

 

Pyrit 

Je spolu s křemenem a kalcitem nejrozšířenější kámen, jak 
pro svůj výskyt, tak pro své důležité použití od nejstarších 
dob, například jako pazourek nebo jako ohnivý kámen 
(křesadlo). Má zlatožlutou, často náběhovou barvu 
kovového lesku a patří mezi neprůhledné kameny. 

Jeho naleziště na našem území jsou Chvaletice u Kolína, 
Kutná Hora, Příbram a Krušné hory. 

Mimo naše území se vyskytuje například v Německu, 
Rakousku, v Rusku a Španělsku. 

Při meditacích ho používáme na oblast energie hrdla a 
solaru plexu a na místa energetických blokád a bolestí. 
Svou silou nám pomáhá především při nemocích trávicího 
ústrojí. 

Pyrit je kamenem pro nalezení naší duchovní stránky 
života pro náš vnitřní klid, jistotu a vyrovnanost. Lze s ním 
zvládat nečekané zvraty nálad. Je to přítel pro mnohá 
důležitá naše rozhodnutí, které díky jeho působení budeme 
moci udělat s chladnou hlavou. 

Pro jeho citlivost na pot a kosmetiku se nemá dlouho nosit 
na holém těle. Je to jeden z těch druhů kamenů, s kterými 
musíme nakládat spíše pomocí našich vlastních 
schopností. Nemůžeme ho máčet ani ve vodě ani 
vystavovat prudkým změnám teplot, čistíme ho představou 
a nabíjíme pomocí horského křišťálu, na nepřímém 
slunečním světle. 
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Magnetovec (Magnetit) 

Říká se o něm, že je to kámen zemité energie a žáru, který 
se zrodil v nitru země. Je to kámen neprůhledný kovově 
matné černé barvy. 

Na našem území se nachází například v Malešově, na 
jizerské louce a v okolí Podsedic. 

Mimo naše území ho nalezneme například v Ukrajině, ve 
Švédsku a v Rusku. 

Je to přítel pro jasný rozum a čisté vědomí. V meditační 
činnosti se používá na energetická centra rukou a nohou. 
Ale hlavně pro energetické centrum čela. Lze ho také 
použít k mimosmyslové komunikaci pokud jste s někým 
dobře spřízněni. Má schopnost utišit naši nervozitu a 
rozčilení, abychom byli schopni jednat v co největším 
klidu v problémové situaci, která tyto emoce vyvolala a 
rozlišili v ní podstatné od nepodstatného. Skrývá v sobě 
vyváženost mužského a ženského principu, kterou nám je 
schopen předat. Co nejvíce oceníme je, že nás je schopen 
naučit jak žít volný a svobodný, v harmonickém svazku s 
přírodou a jejími cykly. Též je velice dobrým ochranným 
kamenem právě pro jeho vnitřní silovou vyváženost. 
Obsahuje mnohonásobně koncentrovaný oxid železa, proto 
má dobré účinky jako přírodní magnet. 

V léčebných praktikách se používá pro aktivaci činnosti 
žláz a vyrovnání toků energie v těle. Jinak zdravotní 
obtíže, které se s ním řešíme, jsou například obtíže kloubů, 
krevního systému, vyměšování, impotence, zraku, 
nadměrného pocení a dokonce i zlomenin. A to tak, že ho 
přikládáme přímo na postižené místo a necháme působit. 

Čistíme jej krátkým opláchnutím ve vlažném toku vody s 
tím, že jej hned usušíme a nabíjíme pomocí křišťálu pod 
přímým slunečním světlem. Doporučuje se I. až II. hodiny. 

 

Měsíční kámen  

U nás je jeho výskyt 
čistě mineralogický. 
To znamená, že se 
převážně vyskytuje 
už jako součást 
nějakého kamenného 
uskupení. 

Mimo naše území se 
nachází v rakouských 
Alpách jako překrásné 
průhledné aduláry a také v 
Rusku je jeho výskyt též častý. Může mít formu jako hrubě 
kusovitý až celistvý, převážně nekrystalický kámen. 

Barevnou škálou se pohybuje od bezbarvé až mléčné, 
namodrale třpytivé, nažloutlé, zelenkavé a nebo slabě 
oranžové barvy.  

Je kamenem, který symbolizuje sílu Měsíce a vlastnosti 
jeho jemného měsíčního svitu. Obsahuje ženskou polaritou 
probouzející kladné ženské vlastnosti. Díky němu se 
můžou například i muži vyrovnat se svou animální 
stránkou osobnosti nebo ji v sobě zharmonisovat. 
Přirozeným jeho protějškem je sluneční kámen. 

Pro divinaci se používá při ubývajícím měsíci. Též ho 
používáme pro svou ochranu na svých cestách. Při 
meditacích je vhodný pro všechna energetická centra. Jeho 
všeobecnou vlastností je, že svými vibracemi zklidňuje či 
zjemňuje a prohlubuje naše cítění (intuici). Důležité je, že 
skrze něj se lze úspěšně napojit na rytmus přírody a její 
cyklické proměny života, který nikdy nekončí. 

Očistu se doporučuje provádět několik minut pod proudem 
vody, nebo přes noc v misce spolu s křišťálem. 

Jeho dobíjení provádíme oproti jiným kamenům při 
dorůstání Měsíce a při úplňku. 

 
Velikonoce  
Posvátný čas síly měsíčního kola 

Velikonoční rituály jsou vždy na neděli po prvním úplňku, 
nejdříve tedy XXI.března a nejpozději XXVI. dubna - toto 
se týká pouze velikonoc, které jsou posvátným časem, 
který uctíváme na první úplňek po Ostaře. Jako hlavní 
atribut zde má úlohu vajíčko jako symbol obnovujícího se 

života. Barvení vajíček má připomenout pestrost květů v 
přírodě a zároveň je podnítit k rozvíjení a jejich skrývání v 
trávě je pozdravem rašící přírodě a zároveň magií analogie 
povzbuzení trávy k růstu. Naši předkové ve své moudrosti 
už odedávna dávali svým zemřelým do hrobu vajíčko jako 
symbol vracejícího se života. 
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Vajíčka snesená o velikonocích od nás odvracejí svou 
silou vše negativní a zlé a proto je zavěšujeme do stájí, aby 
chránila dobytek před nemocemi, stodolu před ohněm, 
pole před kroupami atd. Běh o vajíčko je tradiční 
ritualizovanou hrou v tohoto svátku. Je to hra dvou skupin 
zápolících mezi sebou. Zápas probíhá tak, že vajíčka, která 
se předtím vyloží na cestu se první skupina zápolících 
snaží posbírat, zatímco druhá skupina se jim v tom snaží 
zabránit. Dalším atributem je bezpochyby pomlázka , 
kterou splétáme z rychle rostoucího stromu či keře jenž je 
plný mízy a brzy se zelená (jako například z lísky, břízy, 
jalovce, bezu, třešně a nebo lípy.) Šlehání pomlázkou se 
musí vykoupit nějakým dárkem, tím se ztvrzuje, že byla 
dané osobě dána nějaká výhoda. Šlehání proutky má za cíl 
přenést dobré síly sídlící v proutí do těla, aby zahnali zlé 
síly, které se v něm v zimě usídlily a samozřejmě u žen 
podpořily jejich plodnost. Jedním z poslů bohyně měsíce 
je velikonoční zajíc, který přichází po prvním jarním 
úplňku, aby předal lidem zárodky nového života v podobě 
vajíček. Zajíc jako takový byl odedávna chápán jako 
vyslanec měsíční bohyně, jako ten, kdo přichází, aby 

naslouchal matce zemi (proto má tak velké uši). Též se 
traduje, že zajíc, který nám přeběhne přes cestu nám 
přináší štěstí. K velikonocím patří též míčové hry, které se 
hrají pokud možno někde poblíž vody před úsvitem. Míč je 
zde jako symbol slunce. Hraní kuliček také před úsvitem 
(kulička - taktéž symbolem slunce) symbolizují splynutí 
slunce se zemí. 

Velikonoční obětiny jsou tradiční mazance a různé druhy 
koláčů a pečiva. 

Velikonoční voda má sílu odvracet smůlu a neštěstí, musí 
se však nabrat ještě před úsvitem, mlčky ve směru vodního 
toku. Touto vodou zkrápíme dobytek, stáje a své obydlí s 
patřičným zaříkáváním. Na mnoha místech si vodu 

uschováme, aby jsme ji mohli v budoucnu podávat 
nemocným. 

Velikonoce jsou také zasvěceny bohyni Idun a v 
Gregoriánském kalendáři na zelený čtvrtek bohu Donarovi 
a na sazný pátek Freyi.  

O Velikonocích při první „oficiální“ orbě má tradičné oráč 
(sedlák) v ruce májku jímž úkolem je přivolat léto a 
podpořit růst a rašení rostlin. Všeobecně závazná péče o 
pole začíná v březnu a proto se první brázda vždy koná 
posvěceným pluhem (dřevěným), který zde symbolizuje 
posvátný falus, který oplodňuje matku zemi. 

V tento čas se navrací také síly země , které vstupují do 
vody a ta nabývá neobyčejných účinků.  

 

Beltaine I.V. 
V tomto období dochází ke spojení mužského a ženského 
principu v jeden celek v němž jsou výrazně znát aktivity 
božstev lovu, lesů a zvířat. 

Beltaine též známe jako Walpuržinu noc která je 
především orgiastickým ženským svátkem, kde se životní 
princip uctívá v podobě vody a tance. Je dalším dříve z 
utajovaných svátků, který se koná XXXX. dní po Ostaře 
(po hlavním svátku ročního období). Vztahuje se k bohyni 
Walpurze / Freye jako k bohyni růstu a vegetace. Na tento 
den se čistí a zdobí všechny prameny. Traduje se, že od 
XXIII.IV. není už voda jedovatá, neboť jed přešel na žáby 
a hady. S tím to se dále traduje, že kdo se proběhne I.V. 
rosou bude celý rok zdravý. 

Dívky tehdy dostanou od chlapců první májovou kytici 
jako symbol návratu života a přírodní síly. Pravě tehdy se 
naposledy shromáždí všechny čarodějnice a podsvětní 

duchové, kteří ještě neodešli, tedy průvodci zimního draka, 
protože pak už je zažene Slunce a až do podzimu budou 
muset setrvat v podsvětí. Po celou noc se v divokém reji 
ženou přes louky a údolí za panenskou Walpurgou oděnou 
celou v bílém. 

Následující ráno se Walpurga vozí po ulicích na voze 
pokrytém květy jako májová paní. S tím, že se zastavuje u 
každého domu, před kterým je opentlená májka, která 
označuje bydlení, kde je svobodná dívka, která se pak 
přidává k průvodu poté co si zatančí se svobodnými 
mládenci. 

Dále se dává několik metrů velká májka na náměstí 
ozdobená nejčastěji propletenými červenými a bílými 
pentlemi s na konci zavěšeným věncem. Zde průvod konči 
s tím, že slavnost pokračuje společnými tanci okolo této 
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Freya Walburga 

májky a velkou hostinou. Celkově takhle ozdobená májka 
symbolizuje spojení mužského a ženského principu. 

Bohu Torovi je zasvěcena bříza, z které se dělají slavnostní 
májky a metly proto se mu v tento čas také obětují kozlové 
pro jeho přízeň. 

Tradičními aktivitami jsou také v tom to čase tkaní a 
pletení, protože symbolizují spojení dvou věcí za účelem 
stvoření.  

K vykuřování na tomto svátku můžeme použít například 
toto kuřidlo. 

 

Kuřidlo Beltainu 
Hloh I díl 

Dub I / II dílu 

Jabloň I / II dílu 

Prvosenka I / II dílu 

Kyseláč I / II dílu 

Olibana IV díly 

U hlohu, jabloně a prvosenky použijeme jejich květ. Z 
dubu jeho kůru. Pak samozřejmě vše jako vždy dobře 
promícháme a můžeme použít obvyklým způsobem. 

K času Beltainu se svými silami jako ke každému 
posvátnému okamžiku váží též různé byliny jsou to 
například tyto : 

Bříza, dub, jírovec, hloh, jedle, jabloň, vrba, árón plamatý, 
bez černý, čechřice, jetel, konvalinka, kopr, kyseláč, 
mařinka, mochna, orsej, pampeliška, prvosenka, rulík, 
růže, růže šípková, sedmikráska, sléz a nebo zimolez. 

Nyní se blíže seznámíme s Thorovým stromem. 

Bříza bělokorá - bradavičnatá (Betula pendula) 

Je stromem, který je zasvěcen Matce zemi a bohu obrobijci 
Thorovi a svátku Beltainu. Mezi živly se jí přiřazuje živel 
vody, z barev barva bílá, z kamenů je to topaz a křišťál, 
mezi světovými stranami to je jihovýchod, v runách runa 
b (Berkana) a v Oghamu znak b (Beith). 

Vyskytuje se po celé Evropě, dorůstá výšky asi XXV. 
metrů. Je typická svými zašpičatělými řapíkatými listy a v 
dospělosti svou bílou kůrou (borkou). 

Kvete v Dubnu až Květnu. Dobře roste v lokalitách 
mokrých či vlhkých a jen mírně bohatých na živiny, ale 
potřebuje hodně světla. Často se také vyskytuje na 
pastvinách, neplodných půdách a lesních pasekách. 
Nedožívá se však mnoho let je hodně náchylná na hnilobu 
a často ji podléhá již ve svých LX. letech. 

Jejími plody jsou jehnědy, které ať samičí tak samčí 
vyrůstají na stejných větvích. 

Je jednou z prvních dřevin, které po době ledové pronikly 
až na sever. Její listy, květy a plody lze sbírat kdykoliv dle 
našich potřeb a jejich výskytu. Její nejvýraznější vlastnost 
je její plodivost. 

Bříza je spojena hodně s rituály očišťování. Březové metly 
naši předkové používali k trestům (mrskání) těch, kdo 
porušil zákony. Březové pruty se v naší germánské tradici 
používají ve vyhánění starého roku. Její název je odvozený 
od základu starého slova (beorc, birce) bílý nebo zářivý. 
Celkově je pro nás symbolem Matky země, jakožto ženský 
přírodní princip, který znázorňuje plodnost a regeneraci. 

V době jarní rovnodennosti se přidávala březová míza do 
vína na oslavu nadcházejícího jara. Z břízy se dělají I.V. 
májky, které jak už bylo popsáno výše symbolizují spojení 
májové sexuální aktivity s kouzlem chtěné plodnosti. 
Místně se zachovává zvyk, kdy se zdobí i volně rostoucí 
břízy. Májka jako taková představuje jak už jsme si také 
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Bříza, prostě bříza. 

řekli plodnou sílu božstev, dále falický symbol v podobě 
kůlu vražený do lůna Matky země a zároveň určitou osu 
spojující světy bohů. 

Je také zachován zvyk stvrzování plodnosti, kdy se musí 
přeskočit březové koště, aby byl sňatek uznán platným. 
Lze tedy říci, že bříza je odjakživa spojována se sexuální 
aktivitou a plodností a to je zřejmé i dnes ať už se zvyky 
místně zachovali jakkoliv. 

V léčebných praktikách používáme například březového 
nálevu k hojení boláků v ústech. Její sedativní účinky 
využíváme při nespavosti. Čaj z březových listů užíváme 
jako podpůrný prostředek při revmatismu a dně. Listů 
používáme hlavně pro nálevy pro jejich diuretické a 
desinfekční vlastnosti při infekci močových cest a při 
ledvinových kamenech protože má jednu důležitou 
vlastnost a totiž, že nedrážní naše ledviny. 

Bříza jako taková je pro senzitivnější lidi pro své vlnové 
vibrace, které vydává symbolem nových začátků, odchodu 
zimy, ochráncem před negativními silami. Poskytuje nám 
svou silou očistu před příchodem letního období a nové 
možnosti pro tvoření. Bílý kmen představuje zářivé světlo 
čistoty a svěžesti a proto nám pomáhá se zbavit všeho co 
patří k minulosti, z které si bereme ponaučení pro čas 
příští. Je důležitou přísadou, kterou dáváme do 
vykuřovacích směsí, které používáme právě při svátcích 
symbolizujících změnu ročního období. Březovými pruty 
se na hranici vyhání zima, aby na svátek Beltaine umožnila 
nástup jara a léta. Koště z březového proutí také 
používáme k vyčištění prostor. 

Starý zvyk v naší tradici říká, že když se bříza nařízne, 
abychom mohli získat její mízu sladké příchuti, 
uvolňujeme tím i její sílu a její podstatu, aby ji předala 
dosud mladému roku a posílila tak sluneční vlivy v čase 
jarní rovnodennosti, kdy světlo je s tmou v rovnováze, ale 
má větší intenzitu. Na svátek Beltaine se též tradičně 

vyrábí z březových větévek svázaných červenou nití 
ochranný amulet ve formě čtyřramenného kříže, který 
představuje rovnováhu čtyřnásobku. Kříž věšíme na 
nejvyšší místo v domě. Duchové břízy jsou velice 
rozzlobeni pokud bereme z Břízy kůru a mstí se za to a 
musíme přiznat, že oprávněně. Je známo už po mnoho 
časů, že si smíme kůru vzít až tehdy, když ji Thor 
poznamená bleskem. 

Pro zajímavost si zde uvedeme zajímavý recept na březové 
víno. 

 

Recept na březové víno 
Bříza IV. litry 

Rozinky XX. dekagramů 

Cukr I,XX. kilogramů 

Citron II. kusy 

Kvasinky I. díl 

Pro ten to počin potřebujeme kromě přísad také potřebné 
ochranné zaříkání a děkovné oběti pro strom! 

Z dospělé břízy potřebujeme získat její mízu a to tak, že 
začátkem března navrtáme otvory do jejího kmene. Do 
otvorů pak dáme nejlépe plastové trubičky, které nám v 
kmenu nezarostou a ty pak po odběru mízy dobře utěsníme 
nejlépe korkovým špuntem, pod který dáme igelit. Mízu 
odebíráme maximálně zhruba XXIV. hodin protože při 
větší ztrátě mízy by jsme strom zabili! Pro naši potřebu 
budeme potřebovat jen čerstvou mízu! Po celkovém 
odběru vyndáme trubice a otvory na trvalo utěsníme tak, 
aby již nedocházelo k úniku mízy. Můžeme použít korek 
dřevěných špalíků, slámy, hoblin a tak dále. Dále budeme 
potřebovat nasekat rozinky a z citronů dostat jejich šťávu. 

Když máme vše potřebné pohromadě připravené 
přivedeme mízu do varu, přidáme cukr a zvolna vaříme X. 
minut. Pak dáme hrozinky a citrónovou šťávu do 
fermentační nádoby a přilijeme mízu. Poté to ochladíme, 
tak aby tekutina byla vlažná a přidáme kvasinky 
(fermentační). Dále necháme tři dny fermentovat a 
scedíme v demižonu a necháme vyčeřit. Když je víno 
čisté, stočíme jej do skleněných láhví. Než začneme víno 
konzumovat musí být nejméně VI. měsíců staré. 

 

Z říše kamenů sem patří jako pojítko vážící se k bříze 
například topaz, proto se s tím to zajímavým drahokamem 
nyní blíže seznámíme. 
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Topaz 

Má širokou paletu barev od bezbarvé, 
žluté, zlatožluté, růžové, modravé, 

červené, oranžové, fialové, 
zelenavé až po hnědou. Je to 
průsvitný, průhledný kámen 
skelného lesku. 

Na našem území ho 
nalezneme v oblasti na Krupce, 

Cínovce, v Horního Slavkova a vzácností je 
jeho výskyt u Písku. 

Mimo naše území se nalézá například v Norsku, v 
Německu (Sasko), v Ukrajině a v Rusku. 

Pro meditační účely ho používáme podle jeho zbarvení 
tedy žlutý a zlatožlutý použijeme pro pupeční energetické 
centrum a energetické centrum solaru plexu, modrý pro 
energetické centrum hrdla. 

Žlutý nebo také zlatý topaz je kamenem inspirace a 
stimulace naší vnitřní mysli. Šíří pozitivní energii a tím 
nám umožňuje se povznést nad všedními starostmi. Svou 
silou ruší deprese a strachy z nich vyplívající. Svou silou 
také na fyzické úrovni posiluje naši vitalitu a tím do 
značné míry zpomaluje naše vyčerpání. Pod jeho 
působením lépe hodnotíme naše pocity a nabité zkušenosti. 
Zároveň tím prohlubujeme náš úsudek a rozšiřujeme naše 
poznání. Což má za důsledek že nás topaz vede k nám 
samým do našeho vnitřního středu k prožitku vnitřního 
bohatství a láskyplného porozumění, spojeného s 
moudrostí. 

V léčbě jej používáme na rušení blokád na solaru plexu, 
disharmonií a depresí. 

Můžeme ho také sekundárně užít pro léčení oblasti jater. 
Podněcuje také naši chuť a posiluje páteř.Kombinací 
současného působení žlutého či zlatého a modrého topazu 
(položením žlutého nebo zlatého topazu na oblast solaru a 
modrého na oblast hrdla) lze docílit odstranění blokád v 
hrudní oblasti, které nám zabraňují cirkulace naší životní 
energie. 

Modrý topaz je celkově vhodný pro naše ulehčení, 
uvolnění a pro harmonické spojení nás samých jako celku. 

Chladná síla a průzračnost modrého topazu má sílu ztišit a 
uklidnit roztěkanost až rozbouřenost naši mysli. Svým 
magnetismem je schopen očistit náš nervový systém. 

Pomáhá nám též ulehčovat a vypořádat se s původem 
blokád, které nás brzdí v našem v životním spojení s naším 
okolím v našem vývoji. Tedy například v opouštění našich 
nesprávných zakořeněných myšlenkových postojů a s tím 
souvisejících předpojatých pocitů a zvyklostí. Na druhou 
stranu je nám velkým pomocníkem, který nám pomáhá 
najít z těchto neduhů a disharmonií nové cesty. 

V léčbách modrého topazu používáme zejména při 
zánětech horních cest dýchacích, bolestech hlavy, 
nespavosti a nebo při zvýšení tlukotu srdce. Má schopnost 
zjemnit náš hlas a posílit naše hlasivky. Topazovou vodou 
léčíme lehké kožní problémy jako jsou například kožní 
vyrážky a bolesti křečových žil. Hojně ho využijeme také 
při dětských nemocích jako jsou spalničky a zánět 
příušnic. 

Bílý nebo také stříbrný topaz nás svou silou udržuje ve 
vytrvalosti, když jsme se rozhodli zbavit se nějakých 
svých závislostí. 

V léčbách jej používáme pro podporu mízního systému, 
sleziny a žaludku. Při poruchách ledvin nám pomáhá 
odvodňovat organismus. 

Je schopen vyrovnat hormonální změny u žen a také 
vydatně pomáhá při dně. 

Čistíme jej ve vlažné vodě, protože nesnáší prudké změny 
teploty. 

Nabíjíme ho na nepřímém slunečním svitu, ale jen po 
krátkou dobu. 

Topaz patří mezi kameny, které trpí na ztrátu své barvy, na 
což je modrý topaz nejchoulostivější. Všeobecně pro topaz 
platí, že topaz může teplem, kterým působí sluneční záření 
ztrácet svou barvu. Jedná se o ty typy topazu, které jsou 
sytého zabarvení s malou průhledností. Naopak průhledné 
topazy se teplem zbarvují. Těchto vlastností se využívá 
hlavně ve šperkařství. 

Z duchovního hlediska můžeme k těmto vlastnostem říci, 
že topaz (při delším kontaktu, kdy ho u sebe nosíme) s 
námi navazuje svou silou jemu vlastní spojení a to se na 
něm projevuje buď určitou ztrátou nebo naopak získání 
sytosti zbarvení. 

Ronger 
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ČARODĚJNICE, VALPURŽINA NOC, BELTINE....1.MÁJ 
aneb: poslední dubnový úplněk a nejmagičtější noc v roce 
Noc před prvním májem a první máj se oslavují v písních a 
básních po celá staletí, neboť tento začátek léta - podle 
lunárního kalendáře starých evropských národů -nastává 
čas uctít život ve všech jeho formách.Jde hlavně o starý 
svátek plodnosti doprovázený oslavou přírodních sil a 
všech živlů, z nichž nejvíce je uctíván element životodárné 
vody.V tuto noc začíná narůstat moc víl a skřítků, která 
pak vrcholí o letním slunovratu (Svatojánská noc), nastává 
čas kouzel a věštění...květen je měsícem lásky, a to hlavně 
a především lásky tělesné ... Keltové měli roztomilý zvyk 
uzavírat kolem prvního máje, kterému říkali Beltine nebo 
Beltane, manželství na zkoušku.Svátkem Beltine nastalo v 
dávné Evropě léto, tzv.světlá polovina roku.  

Vztyčování májek je velice prastarý zvyk - a je v něm 
skryta symbolika plodnosti a toku energie mezi zemí a 
nebem, léčivé a plodivé síly se koncentrují v lidských 
obydlích díky bylinám natrhaných v onu magickou 
noc.Bývalo zvykem, aby mladé ženy vstaly v předvečer 
prvního máje za svítání, omyly si obličej v rose z poupat 
hlohu a prosily tak bohy o dar krásy...večerní tance po 
spirálách a kruhové tance kolem májky posilovaly 
úrodnost půdy. Po obřadních tancích se mladé dvojice 
rozbíhaly do lesů, neboť v tuto noc jsou milostné hry 

přímo nejžádanější a nejšťastnější... Beltine je také 
nejznámějším ohňovým svátkem, na všech kopcích 
odedávna planou ty největší hranice, kolem posvátného 
ohně se tančí a jeho plameny se proskakují - zvláště muži 
tak prý získávají sílu... kolem dohasínajících hranic se pak 
vodí dobytek, aby do něj vešla plodivá síla a kouř z 
posvátného ohně od něj odehnal choroby... po východu 
slunce se pak volívá Král a Královna máje, a tančí se 
znovu pod májkou.. Určitě si připomeňte, jak mnoho z 
těchto dávných tradic přežívá v našem podvědomí. A kde 
se v této oslavě života a plození vzaly čarodějnice a temné 
síly? Inu tak, že každá věc má dvě strany - a svátek 
Beltane, První máje, také. Harmonie vznikla z protikladů. 
Podle nejstarší dochované pověsti se temná stránka Beltinu 
odráží v kultu boha Bile, který poslal první Galy do Irska, 
a na připomínku této události se vybírala lidská oběť. 
Zvolila se tak, že jedna část obřadní placky, kterou všichni 
při obřadu pojedli, se označila černým uhlem....ten, kdo si 
ji vybral, býval obětován pro větší slávu nového života... 
brrr. Tak tady se taky zrodilo úsloví o Černém Petru. První 
máje je prostě svátek s dvojí symbolikou, plodnosti a 
smrti. 

Na některých místech v Evropě, zvláště na severu, a také 
na Skotské vysočině, byl posvátný oheň považován také za 
dobrý prostředek k zažehnávání temných přírodních sil. 
Prastarý temný obřad obětování probíhá ve Skotsku tak, že 
ten, kdo si vybere černě označený kousek beltanského 
koláče je házen do ohně jenom symbolicky - spálí se 
vlastně jenom onen kus plac, kterému se říká Cailleach 
bel-tine, čili beltinská babizna... u nás v Čechách tuto 
babiznu vidíváme často na vrcholku "čarodějnické" 
hranice jako vycpaného strašáka... Takže ono upalování 
"čarodějnic" je vlastně symbolickým připomenutím 
pradávných skutečných obětí...V německy mluvících 
zemích je noc před prvním májem zvána Valpuržinou 
nocí, pod jménem Valpurga (Walburge) je skryta 
čarodějka, tajemná a temná síla.... 

Pokud neslavíte čarodějnice a první máj doma, a zajímaly 
by vás některé oživené starodávné obyčeje, spojené s 
celonočním koncertem mnoha hudebních skupin hrajících 
tzv. keltskou hudbu, můžete se vypravit do Českého ráje 
pod skalní hrad Valečov u Mnichova Hradiště. Probíhá 
tam totiž Svátek keltské kultury, barvy západních Čech 
hájí svou účastí skupina historického šermu EPONA z 
Plzně a umělecké kovářství ARTES FERREAE z Chebska. 

 

Valenis - PhDr. Václava Melčová 
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PROČ KELTSKÝ SVÁTEK BELTINE A PROČ V CHEBU 
Svátek, známý jako 
Čarodějnice, Valpuržina 
noc či 1.máj, kterému 
kdysi dávní keltští 
předkové dali název 
Beltine (odvodili jej od 
pojmenování ohně – tine, 
tane ) se slavil ve střední, 
západní i severní Evropě 
snad již v mladší době 
kamenné. Je jedním 

z nejstarších tzv. ohňových 
svátků, a podle dávných mýtů 

odděloval tmavou a světlou 
polovinu roku, přinášel léto, plodivou sílu do přírody a 
aktivoval všechny životodárné síly.Jeho tradice se udržela 
snad u všech evropských národů. Jeho slavení nevymýtil 
žádný režim a žádná ideologie, spíše se vždy objevovaly 
snahy tohoto spontánního svátku využít (viz Svátek práce). 
Kolem 30.dubna se od nepaměti objevují na kopcích ohně, 
kolem nich se shromaždují lidé, aby v této magické noci 
přivítali dary letní přírody… Onen čas lásky byl především 
časem páření a plození, a to jak fyzického, tak duchovního. 
Proto se v onen svátek scházívali kolem ohňů bardové, 
muzikanti i zpěváci, aby předvedli také plody svého ducha 
a umu… Sami si jistě vzpomenete na řadu krásných 
májových pověr. 

Nejstarší kultura, kterou zná Evropa pojmenovat, je 
kultura keltská. Co bylo před Kelty, jak se ony národy 
nazývaly, nevíme. Keltové první vystupují z onoho 
pověstného šera dávných věků jako pojmenované etnikum 
a jako nositelé tradic těch, kdo byli před nimi. Historik Jan 
Filip je nazval klasiky barbarské (tj. ne-antické) evropské 
kultury. Proto bývají považování za představitele dávného 
propojení evropských kulturních tradic a hlásí se k nim 
mnozí dnešní umělci. Pradávné keltství může pomáhat 
najít ve středověkem rozdrobené a nadále znesvářené 
Evropě styčné body a v dnešní Evropě vytvářet 
mezinárodní tolerantní kulturní prostor. Ty prazáklady 
najdeme nejen ve starých legendách a zvycích, ale 
především v možnostech setkání umělců, hudebníků, 
výtvarníků a všech těch, kdo chtějí jejich sdělením 
naslouchat.  

BELTINE – Svátek keltské kultury se zrodil před deseti 
lety díky Tomáši Křivánkovi a Bratrstvu Keltů. Jako 
multikulturní festival, stavící na mezinárodní 
srozumitelnosti hudebního projevu. Beltine v režii 
Bratrstva Keltů se během uplynulých let stal 
reprezentativní přehlídkou především českých skupin 
hrajících tzv. keltskou hudbu, forem k předvedení umění 
tanečníků, výtvarníků a řemeslníků.Představují se zde již 

tradičně také zahraniční hosté.Každoročně se odehrává na 
jiném místě v Čechách nebo na Moravě, je festivalem 
úmyslně migrujícím, aby tak dal příležitost každému 
regionu prezentovat se a zapojit se do onoho 
panevropského společenství…. V západních Čechách 
Beltine ještě nikdy nebyl. Západočeský Cheb byl 
organizátory osloven úmyslně . hned z několika důvodů: 
Cheb leží na dávné kupecké stezce, spojující západ a 
východ Evropy. Býval pro naše země, i pro dávné keltské 
Boiohaemum, jakousi branou do západní Evropy. Řeka 
Ohře, na níž město leží, se jmenovala Agara, což je keltské 
jméno – značí tolik co bystrá řeka. Z tohoto názvu povstal 
německý název pro řeku i město Eger. I slovanská Ohře 
může hledat prazáklad v keltském slově… V Chebu se 
odjakživa lidé i národy setkávaly. Ne vždy v dobrém, ale 
takové už jsou dějiny. Chebsko leží na úpatí pohoří 
zvaného – opět keltsky – Sudéta (les divokých kanců). 
Teprve z toho povstal německý název Sudetenland., pro 
mnohé název velice trpký. Není nezajímavé, že z jihu 
k Chebsku přimyká další pohoří, keltsky Gabréta (Les 
kozorohů – Šumava). Těmito pohořími vedly v dobách 
Keltů kupecké cesty do Podunají, odkud k nám Keltové 
přišli. A těmito stezkami vyrazili posléze znovu na jih a na 
západ, ať už za novým domovem, za válečnou kořistí či 
obchodem. Chebsko bylo odjakživa křižovatkou, 
moderním slovem – bývalo multietnické už ve 
starověku…Desátý, jubilejní Svátek keltské kultury – 
festival Beltine je koncipován jako mezinárodní setkání , 
jemuž místo konání nad řekou Agarou dodá další rozměr – 
možnost realizace mezinárodní spolupráce na základech 
pradávné kulturní sounáležitosti všech evropských národů. 
Železná opona Chebsko na čas uzavřela, a po jejím pádu 
nepřišla žádná růžová skutečnost. Cheb, architektonicky 
úžasný středověký klenot s kulturními stánky, jako je 
kamenné Západočeské divadlo, Krajská galerie, Galerie 
fotografie, Krajské muzeum a další, je bohužel 
medializován především jako město tržnic a nočních 
podniků. Snaha Produkčního centra dlouhodobě směřuje 
k vytváření image Chebu jakožto města mnoha kulturních 
setkání příznivců různých, zejména hudebních a 
divadelních žánrů. Mezinárodní festival, kterým Beltine je 
( počítá se s účastníky z Francie, Belgie, Německa a 
Slovenska), pořádaný v druhdy pohraničním městě, a to 
ještě v noci , kdy se uskuteční náš vstup do Unie , by se 
mohl stát symbolem nového kulturního a společenského 
dění v regionu. Noc svátku Beltine, která odděluje světlou 
a temnou polovinu roku, se stane nocí vstupu naší země 
znovu tam, kam již ve starověku patřila – mezi svobodné a 
kulturní národy sjednocující se Evropy. Neboť 1.květen 
roku 2004 vstoupí do dějin jako začátek nové historické 
etapy. Jejím krédem by se mohlo stát přísloví národa 
obydlujícího překrásné ostrovy (Havaj) – totiž: nade 
všechny národy je LIDSTVÍ. 

 

Valenis - PhDr. Václava Melčová 
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Tajemství run 
Následující článek je inspirován materiálem z 
připravované knihy věnované runové magii. Část tohoto 
materiálu, který zde bude vycházet na pokračování, autor 
již dříve publikoval, avšak v zájmu zachování koncepce a 
autorského záměru se rozhodl úvodní část runového 
„seriálu“ publikovat znovu, s jistými úpravami, opravami a 
dodatky v textu. Věříme, že tento krok naši čtenáři ocení. 
Kromě již zmíněného publikovaného materiálu zde čtenáři 
najdou i nové pokračování, dosud nepublikované. 

Dalreiks 

Runa jest Mystérium 
Objasněme si hned na počátku naší práce co je to vlastně 
„runa“. „Runa“ je evropské duchovní dědictví, 
nejvlastnější vyjádření evropské duchovní doktríny. 
Bohem, který runy objevil a formuloval, je poutník 
Wódans (Gauts, Wotan, Odin). „Není v povaze Wotanově 
setrvávat a jevit sešlost stářím. Jednoduše zmizel, když se 
doba obrátila proti němu, a zůstal neviditelný po více než 
tisíc let, jsa v činnosti anonymně a nepřímo,“ konstatuje ve 
své eseji „Wotan“ Carl Gustav Jung a dále dovozuje, že 
doba Wotanova návratu právě nastává. Znovuoživení 
runické tradice, která byla podobně jako sám bůh v 
dormantním stavu posledních tisíc let, je jedním ze 
znamení úsvitu nového dne.  

Nicméně si nesmíme mylně představovat, že po tisíc let tu 
bylo jakési „vakuum“, co se run týče. Nebylo – runy se v 
odlehlých oblastech severní Evropy udržely až do 
novověku a i v kontinentální Evropě tradice, jejímž 
vyjádřením runy byly, nebyla zdaleka církví vymýcena. 
Sám Wódans se tu a tam objevil v čele divoké honitby, či 
jako černý myslivec nebo duch hor. A nebyl sám, staří 
bohové a bohyně na sebe nedali zcela zapomenout. Když 
potom konečně přišla s rozpadem tradiční společnosti 
založené na lokálních společenstvích a s nástupem 
moderní alienované industriální společnosti založené na 
uctívání konzumu a zisku skutečná hrozba možné ztráty 
oné staroevropské duchovní tradice, objevil se mezi 
evropskými národy zájem o své staré tradice a duchovní 
dědictví, který byl následován skutečným revivalem 
autentických evropských duchovních tradic. 

Runy jsou nejvlastnějším vyjádřením tohoto 
panevropského duchovního dědictví. Nejsou tedy prostě 
jakýmsi mundánním skriptem – runy jsou fenoménem 
transcendentním a proto jsou mimo dosah mundánní moci. 

Co je tedy ona „runa“? „Runa“ je z exoterního hlediska 
„písmeno“ starogermánských „abeced“ (samotné slovo 
„abeceda“ je v runovém kontextu extrémně nevhodné, jak 
ostatně záhy vážený čtenář pozná). Tato „definice“ je však 
přinejlepším neúplná. Podívejme se tedy na slovo samotné, 
možná skrývá klíč k sobě samému. „Runa“ je slovo 
původu indogermánského a nalezneme ji v germánských a 
keltských jazycích.  

Co se vlastní etymologie týče, badatelé nejsou jednotného 
názoru. Jako pravděpodobná etymologie se často uvádí 
odvození z proto-indoevropského *reu- (řvát/šeptat) – toto 
by poukazovalo na fakt, že „runa“ má co do činění s 
vokalizací (a jak uvidíme dále – s magickou vokalizací). 
Podle Stephena Flowerse existuje společný kelto-
germánský kořen *runo-, od kterého se odvozují keltské a 
germánské dialektické podoby tohoto slova: 

 

Jazyk Slovo Význam 

staroseverština rún tajemství, tajné vědění, 
moudrost; magický znak, 
"písmeno" 

 runar mystéria 

gótština runa tajemství, mystérium 

anglosasština run tajemství, tajná rada 

 runian šeptat 

němčina raunen šeptat 

stará sasština runa taj, tajemství, záhada 

starohornoněmčina runa taj, tajemství, záhada 

stará irština run tajemství 

irština rún tajemství, záměr, 
inklinace, odhodlání 

gaelština run tajemství, záhada, záměr, 
smysl, přání, shoda, 
láska 

středowelšština rhin magické kouzlo 

 

Slovo dále nacházíme ve finštině (což jest ugrofinský 
jazyk) ve fromě „runo“ (píseň Kalevaly) a podle Emilie 
Bednářové též v litevštině („runa“) ve významu „řeč“. 

Jak vidíme, základním významem slova „runa“ je tedy 
„tajemství“, „mystérium“. Tento význam je nutno pokládat 
za primární. Význam „písmeno“ je významem 
odvozeným, sekundárním, který se přinejlepším vztahuje 
pouze k jedné z několika dimenzí „runy“ coby symbolu. 
Stephen Flowers rozlišuje tři základní dimenze „runy“: 
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1) Forma (dimenze ideografická a fonetická hodnota) 

2) Idea (dimenze symbolická) 

3) Číslo (dimenze dynamická) 

 

Runosofie v českých zemích 
Od dob Františka Bardona se runovou magií jako 
samostatným oborem „vědy magické“ v českých zemích 
zabývalo pouze velmi málo esoteriků. Důvodů jest 
několik, leč především je to dominance tzv. Západní 
tradice, která je amalgámem vlivů židovských, 
judeokřesťanských, helénských, egyptských a 
mesopotámských, a své nejvýraznější vyjádření nachází v 
tzv. hermetismu. Ten je dominantním proudem české 
esoterní scény, o což se mimojiné zasloužila vynikající 
předválečná česká škola hermetická reprezentovaná svými 
třemi nejvýznamnějšími osobnostmi – Petrem Kohoutem, 
Janem Keferem a Františkem Kabelákem. Užití run 
nacistickým režimem, který ovšem ve svém pragmatismu 
v oblasti esoterní využíval ledacos, též na popularitě 
runám nepřidalo, což se ovšem netýká pouze české 
kotliny. Kromě toho je tu důvod ještě třetí, velmi prostý, 
leč pádný – nedostatečná informovanost o runách, ba o 
jejich samotné existenci. A tak, když v roce 1989 česká 
esoterní scéna vystupovala z undergroundu zpět na světlo 
světa, byli jsme svědky pochopitelného navázání na 
hermetické tradice první republiky. Byla obnovena 
Universalia, společnost českých hermetiků, začal znovu 
vycházet LOGOS, velmi kvalitní hermetická revue a svého 
nového vydání se dočkala klasická díla starého i 
moderního hermetismu. Českým esoterismem hýbala a 
hýbe „západní“ magie, alchymie, astrologie. S jistým 
zpožděním, leč s o to větší silou k nám dorazila též 
fascinace „Východem“ – samozřejmě ne tím blízkým, 
odkud jsme právě vyšli a započali svůj „Drang Nach 
Westen“, ale oním vzdálenějším „exotickým“ Východem, 
který jistě zná odpovědi na naše bytostné tázání se sebe i 
světa, a určitě má i nějaký ten všelék na nešvary moderní 
západní společnosti. Nezpochybňujeme nijak tzv. 
Východní nauky, neboť jde o jiné duchovní projevy téhož 
a v případě indických duchovních nauk jde o jeden z 
bratrských výrazů naší společné Tradice – tedy 
indoevropské duchovní Tradice. Zatímco pro mnohé se 
tato cesta ukázala býti duchovně plodnou, pro nemalé 
množství pak však představuje spíše jakousi „exotickou“ 
cestu za víceméně konzumně pojímaným „duchovnem“, a 
pro jiné zas cestu ke kýženému výdělku. Ti, kteří jsou 
obeznámeni s indickými duchovními naukami však vědí, 
že právě taková jest povaha tohoto věku – Kalijugy. 

 

Pro runovou magii u nás toto vše však znamenalo jedno 
velké pozitivum – přestala býti jednou z „disciplín“ 
západní magie, jakou byla ještě v době Františka Bardona, 
který sám je vynikajícím příkladem eklekticismu tzv. 

Západní tradice, a její znovuoživení na našem území se 
neslo na vlně širšího návratu ke staroevropské duchovní 
tradici v její starogermánské podobě. Což jinými slovy 
řečeno znamená, že runová magie je u nás pevně 
zakotvena ve svém autentickém, domovském rámci. 

 Tomuto duchovnímu prostředí se někdy říká tzv. Severní 
tradice. Freya Aswynnová podává vysvětlující přehled, ze 
kterého vyjdeme. Nuže, lze rozlišit tyto 4 tradice – 
Západní tradice (hermetismus, kabala, křesťanský 
mysticismus, wicca...), Východní tradice (hinduismus, 
buddhismus, taoismus...), Jižní tradice (voodoo, santérie, 
macumba...) a Severní tradice (forn sidhr, ásatrú, 
ódinismus, theodismus). Ačkoliv tato „klasifikace“ 
nepostrádá půvabu, je snad až příliš simplifikující. Dalším 
možným vysvětlením termínu „Northern Tradition“ může 
být fakt, že jde víceméně o duchovní tradice „severní 
Evropy“. Ono označení „severní Evropa“ dlužno chápat v 
širším slova smyslu, kupř. „Evropa severně od Alp“ – i 
když i to je do určité míry zjednodušení. A právě runové 
magii v rámci „Severní tradice“ se budeme věnovat. 
Pokusíme se přiblížit autentický, tradiční esoterní systém 
předkřesťanské Evropy v jeho starogermánské podobě, 
která je pro nás relevantní, neboť nejsme dědicové pouze 
keltských a slovanských tradic, ale též tradic germánských. 

 

Původ Run 
Podívejme se nyní na některé teorie týkající se „původu“ 
run, respektive runových řad. Je nutné znovu čtenáře 
upozornit na fakt, že je třeba odlišovat věčné runy v 
metafyzickém slova smyslu a jejich konkrétní 
midjungardské(1) symbolické manifestace, tedy jednotlivé 
runové řady, které je nutno mimojiné nahlížet jako na 
projev věčného v časném. Runy jsou věčné principy 
samotného BYTÍ a jako takové je svou obětí objevil 
Wódans. Je to vlastně šamanská oběť, šamanská iniciace, 
jejímž archetypem je právě oběť Wódanova, a tato oběť 
šamana-krále stojí u zrodu midjungardských manifestací 
run, tedy nám známých runových řad. Nejstarší „runové“ 
řady tak mohly být jakýmsi ideografickým systémem 
starým jako samo evropské lidstvo, jehož jistým 
vyjádřením mohou být tzv. hällristningar, ke kterým se 
níže dostaneme, a jehož redukcí na fono-ideografický 
systém o limitovaném počtu run (kupř. díky možnému 
vlivu mediteránních abeced) vzniklo to, co nyní 
pokládáme za futhark. Futhark (ať již tzv. starší či 
jakýkoliv jiný), tak může být poslední modifikací vlastního 
runového (zde v „širším“ slova smyslu – runy coby 
archetypy evropské spirituality) systému.  

Zde je na místě uvést jak se to má se jménem „futhark" a 
proč není správné používat označení „runová abeceda“. 
Tak jako je slovo „abeceda“ jakýmsi kódem pro první čtyři 
písmena latinské abecedy (A-B-C-D), tak slovo „futhark" 
je přímým složením fonetických hodnot první šesti run 
staršího futharku – f (f), u (u), x (th), a (a), r (r), c (k). To 
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Herman (Arminius), král cheruský, současník Marobudův 

by pro začátek stačilo, k dalším detailům týkajícím se 
futharku se ostatně dostaneme. 

 

Teorií o původu futharku je mnoho, ve vědecké runologii 
jsou nejvíce uznávané čtyři a my se na ně právě teď 
podíváme blíže. Kromě toho si povšimneme i jedné 
okultní teorie, která se mezi runovými esoteriky těší jisté 
vážnosti.  

 

1) Teorie o římském původu 
futharku 
Tato v 19. století poměrně oblíbená teorie vychází z 
předpokladu kulturního vlivu Říma na Germány, kteří se 
do styku s Římem dostávali již od 2. století př.n.l. Zatímco 
kulturní vliv Říma na blízké (a nepřímo tak i na 
vzdálenější) germánské kmeny je nepochybný, doklady o 
možném vlivu latinky na vznik starogermánské „abecedy“ 
chybí. Ostatně tato teorie byla populární mezi učenci, pro 

které byl Řím jakýmsi civilizačním světlem pro evropské 
„barbary“ a kteří předpokládali, že Evropa stojí na řecko-
římské civilizaci a na hebrejské a judeo-křesťanské Bibli, 
což je samozřejmě přinejmenším velmi zjednodušený a 
mírně řečeno nedostačující pohled (a to i co se týče 
interpretace evropské křesťanské civilizace). Zopakujme 
důrazně, že oněm evropským „barbarům“ rozhodně 
nechyběl ideografický, či symbolický systém, který možná 
v úzkém slova smyslu nelze označit za „abecedu“, avšak 
který tvoří vlastní matrici pozdějších runových řad, 
respektive jejich esoterní doktríny, která vyrůstá právě z 
tohoto domácího symbolického systému.  

Jak již bylo předesláno, vliv Říma se nejvíce podepisoval 
na kmenech, které se s impériem takřka denně stýkaly a 
potýkaly. Pro našeho čtenáře může být zajímavé zjištění, 
že mezi tyto kmeny nepochybně patřili též Markomané a 
Kvádové, tedy germánské kmeny sídlící na našem území. 
Tacitus o Markomanech v Germánii píše: „Vedle 
Hermundurů sídlí Naristové a dále Markomani a Kvádové. 
Obzvláštní je sláva a moc Markomanů. I samotná svá 
nynější sídla získali statečností, vyhnáním Bojů.“ A co se 
onoho vlivu Říma na naše území týče, Tacitus konstatuje: 
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„Markomani a Kvádové si uchovali až do doby, na kterou 
se ještě pamatujeme, krále domácího původu ze 
vznešeného rodu Marobudova a Tudrova. Dnes snášejí i 
cizí. Moc a hodnost králů se opírá o schválení Říma. Tu a 
tam jim pomáháme vojensky, častěji penězi, a jejich 
vážnost není proto menší.“ (Germania 43) 

Jak je to s vyhnáním Bojů, tak to je samozřejmě otázka. 
Tacitovo konstatování problematizuje moderní genetika. 
Nepochybně došlo k exodu jisté části keltského 
obyvatelstva pod tlakem přicházejících Germánů, ale je 
jisté, že většina keltské populace Bohemie zůstala a s 
přišlými pány se sžila. Výslednou kelto-germánskou 
syntézu, kterou si ostatně neseme coby odkaz předků, 
ilustruje též fakt, že markomanský král Marobud sídlil na 
keltském oppidu, které ovšem dosud nebylo přesně 
lokalizováno. Osud Marobudův je velmi výmluvný a 
ilustrativní: 

Marobud pobýval v mládí coby rukojmí v Římě a zde též 
nabyl nemalého vzdělání. Po návratu ke svému kmeni se 
odhodlal uskutečnit svou velkolepou vizi. Dle římského 
vzoru vytvořil mocnou armádu a opřen o tuto záruku moci 
připojil ke svému panství Tacitem zmíněné Hermundury, 
Kvády a další okolní kmeny. Svou říši řídil ze svého sídla 
Marobudua, které jak již bylo řečeno je dodnes 
neidentifikované. Nicméně Marobud jaksi předběhl svou 
dobu a přecenil své možnosti a tak se proti němu vytvořila 
silná opozice mezi germánskými kmeny, kterým se 
nelíbila nejen Marobudova „římskost“, ale především jeho 
představy o vládě, kterými se inspiroval právě v Římě, a 
které se svobodomyslným germánským kmenům pranic 
nezamlouvaly. Na druhou stranu tu byl Řím, který se též 
obával vzestupu Marobudova kmenového svazu a to v 
situaci, kdy impérium utrpělo v Germánii od Cherusků 
těžkou porážku, která rozhodla o neúspěchu římských snah 
připojit Germánii pevně k říši. Sesazení Marobuda tak 
nakonec přišlo vhod všem, kromě jeho samotného 
samozřejmě. Marobud dožil své dny v římském exilu, tak 
jako mnozí jiní germánští vůdcové této epochy.  

Je možné, že vedl-li Marobud korespondenci, vedl ji v 
písmě latinském, nicméně nehledě na opravdu intenzivní 
vliv Římské říše, je takřka jisté, že latinka ke vzniku run 
výrazněji nepřispěla. Kromě faktu, že pořadí písmen v 
latince a v germánském futharku je podstatně jiné, je 
Futharku navíc od počátku vlastní výrazná „hieroglyfická“ 
dimenze esoterního písma, která se odvozuje právě od 
onoho ideografického staroevropského systému. Kromě 
toho, tvůrcem prvního futharku (alespoň v tom smyslu, v 
jakém mu rozumíme nyní my – tedy fono-ideografické 
runové řady doložitelné minimálně od 1. století n.l.) byla 
pravděpodobně germánská kněžská vrstva, která k Římu a 

k jeho vlivu rozhodně žádným sentimentem netrpěla. 
Samotná teze L.F.A. Wimmera, který s touto teorií v 70. 
letech 19. století přišel, totiž že futhark je dílem nějakého 
jedince z doby okolo 300 n.l., byla vyvrácena nálezy 
mnohem starších runických artefaktů. 

2) Teorie o řeckém původu 
futharku 
Tuto teorii poprvé navrhl roku 1899 Sophus Brugge. 
Zastánci této teorie poukazují na dva možné zdroje. Jednak 
na fakt, že již v dávných dobách existovalo obchodní 
spojení mezi severní, tedy germánskou Evropou a 
Středomořím – tzv. Jantarová cesta, která pochází ještě z 
doby před-historické. A dále na fakt, že gótské kmeny se v 
oblasti Černomoří dostaly do poměrně intenzivního 
kontaktu s řeckou (resp. řecko-římskou) civilizací. 
Nicméně jistým problémem této teorie z přelomu 19. a 20. 
století je fakt, že nejstarší runové artefakty jsou staršího 
data než gótská přítomnost v severním Černomoří, která se 
počíná ve 2.-3. století n.l. Otázka přesného datování 
příchodu Gótů k Černému moři je stále nevyřešena. 
Gótové sídlili mezi Odrou a Vislou a od 2. století dochází 
k jejich pohybu směrem na východ. Toto též odpovídá 
archeologickým nálezům – v době mezi 1. stol. př.n.l. - 5. 
stol. n.l. existovala na území dnešního Polska przeworská 
kultura, která zasahovala do Potisí a Podněstří. Na této 
gótské kultuře se podílel též západní baltský orbit a 
samotná przeworská kultura bývá uvažována v procesu 
slovanské etnogeneze. Gótskému postupnému a 
pozvolnému posunu na východ by odpovídalo vynoření se 
černjachovské kultury, která ve 2.- 5.stol. n.l. kvetla v 
oblasti Černomoří a ukrajinských stepí. Na této kultuře se 
podíleli Gótové jako dominantní element, neboť v době 
jejího rozkvětu byli právě Gótové vládci jihoruských stepí. 
Zdeněk Váňa konstatuje, že „na formování jinak celkem 
jednotné kultury se podílelo několik etnických skupin, 
spojených v hospodářský a politický celek." Jde o další 
germánské elementy, o západoíránské Sarmaty, Thráky a 
též o balto-germánské nositele przeworské kultury. 
Počátkem 5. století kultura víceméně náhle končí, což 
nepochybně souvisí se vpádem Hunů a s odchodem části 
Gótů vstříc slávě a nesmrtelnosti ve „válce o dědictví 
římské". 

Co se této teorie o původu futharku týče, je ovšem 
zajímavé, že jak starší futhark, tak stará řecká alfabeta mají 
24 písmen, dělí se na 3 skupiny („aetty") po 8, což 
mimojiné inspirovalo D. A. Hulse, autora podnětné studie 
Magické klíče, k tomu, že runám atribuoval nejen 
„homérské" číselné hodnoty, ale též paralelní hodnoty 
pythagorejské. Nicméně obdobně jako v případě latinky je 
i zde jiné pořadí a řecká alfabeta víceméně postrádá 
hieroglyfickou dimenzi futharku. 

stará latinská abeceda 
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Gótská alfabeta 

Severoitalické abecedy 

Nicméně existuje germánské písmo, které si víceméně 
uchovává vlastnosti futharku a vychází ze stejné esoterní 
tradice, a zároveň vykazuje výrazný vliv řecké alfabety a 
helénské esoterní tradice. Jde o gótskou alfabetu, která je 
vyjádřením helénsko-germánské esoterní syntézy. 

3) Teorie o severoitalickém původu 
futharku 
Tato teorie je v současnosti obecně přijímána v 
akademických kruzích jako nejpravděpodobnější. Roku 
1812 bylo v Negau nalezeno 26 bronzových přileb ze 4. 
století př.n.l. a na nich byl severoitalickým písmem vyryt 
starogermánský nápis Harigasti Teiwai- To může být 
přeloženo buď jako dedikace „bohu Harigastovi" 
(přízvisko Wotana) či invokace „Harigastiz-Teiwaz" (tedy 
invokace dvou bohů první dumézilovské funkce – Wotana 
a Teiwaze). Zhruba v této době bylo podle Nigela 

Pennicka severoitalické písmo užíváno též k magickým a 
divinačním účelům v Tyrolech, jak dokládá nález v 
Kitzbühelu.  

V severní Itálii jsou ostatně „naleziště“ proto-runických 
symbolů. Zmiňme Val Camonica, kde se nachází více než 
30 000 skalních kreseb a ryteb, i dalších artefaktů, z 
období od 7. tisíciletí př.n.l. až do přelomu letopočtu, mezi 
nimiž lze nalézt i některé symboly, které jsou blízké jak 
runám tak severoitalickému písmu. Některé z nich vědci 
označili za “špatně zapsanou etruštinu v místním dialektu,“ 
o čemž runový badatel Jan Fries konstatuje – „to znamená, 
že to neumějí přečíst.“ 

Vzhledem k tomu, že se Germáni v alpské oblasti dostali 
do styku se severoitalickým písmem již ve 4. století př.n.l 
(jak dokazuje již zmíněný nález z Negau), se zdá tato 
teorie být vskutku pravděpodobná. Ostatně, toto písmo má 



 sauilo 

  20 

k runám velice blízko. Spekuluje se o tom, že severitalický 
skript mohl být adaptován na runové písmo Kimbry či 
Teutony, a dále skrze kmen Svébů se dostat dále na sever. 
Dále se spekuluje o možné roli Markomanů a Herulů v 
rozšiřováni futharku po Germánii. Zatímco u Herulů je 
jistá lingvistická evidence, která by nasvědčovala jejich 
případné roli v tomto procesu, u Markomanů si zatím 
nemůžeme být jisti. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti severní Itálie nacházíme 
runové symboly a symboly obdobné tzv. hällristningar a to 
již v době po ústupu ledovců, jak již jsme zmínili výše, lze 
předpokládat, že severoitalický skript je výsledkem 
víceméně stejných procesů, které vedly k pozdějšímu 
vytvoření futharku, tedy fono-ideografické runové řady, a 
snad právě severoitalickým vlivem došlo k vytvoření 
staršího futharku. Podle Freyji Aswynnové je dokonce 
pravděpodobné, že „latinská, řecká a runové abecedy 
všechny pocházejí ze staršího systému seveoitalického 
původu." 

4) Teorie o autochtonním (čili 
domácím) původu futharku 
Jak konstatuje Stephen Flowers, v době, kdy tato teorie 
byla koncem 19. století formulována „byly runy nahlíženy 
jako původně ideografický (užit byl nevhodný název 
hieroglyfický) systém psaní, který se potom vyvinul v 
abecední systém akrofoneticky (tedy dle prvního zvuku 
jmen daných ideografů)." Ona idea germánského 
ideografického systému, který byl základem pro pozdější 
futhark se může kupříkladu opřít o tzv. hällristningar, 
jakési proto-runové symboly a symboly je doprovázející. 
Samotné hällristningar, které se od poloviny 4. tisíciletí 
př.n.l. vyskytují v severním Německu, a od poloviny 3. 
tisíciletí př.n.l. jsou doložitelné ve Skandinávii, kde potom 
v době bronzové a rané době železné (1300 - 800 př.n.l.) se 
zdají hrát roli jakéhosi proto-písma, vycházejí z ještě 
daleko starší evropské symboliky. Nigel Pennick uvažuje, 
že „je možné, že... jsou částí ztracené...formy psaní." Zdá 
se, že šlo vskutku o ideografický systém, jehož „redukcí" v 
interakci se severoitalickým písmem vznikl samotný 
futhark. Runy se i nadále vyskytují někdy doprovázeny 
různými symboly, které lze vysledovat až do časů 
hällristningar a ještě dále, kde se ztrácejí v mlhách času. 

5) Teorie o hyperborejském původu 
futharku 
Tato okultní teorie nabyla vlivu v theosofickém prostředí 
na přelomu 19.-20. století. Hyperborea (a Ultima Thule) je 
ztraceným rájem Zlatého věku. Runy byly ztraceny, když 
padla zlatá Hyperborea a znovu, když padla stříbrná 
Atlantis. A lidem jej znovu a znovu přináší zpět božský 
král, šaman-král, avatar boha Wotana. Tento „avatar“ se 
vždy vrací coby „muž proti času“ a má to být on, kdo 
ukončí Kalijugu a nastolí Zlatý věk. Dlužno podotknout, 
že za tento „původní futhark“ se často považuje 
armanenský futhork. Jistou výjimku představuje škola F.B. 
Marbyho, německého runového mága činného před i po 

WWII(2), podle kterého je anglo-fríský (resp. 
northumbrijský) futhork nejbližší aproximací této původní 
runové řady. Podle Marbyho měl původní systém ještě 
mnohem více „hieroglyfů“ než je „pouhých“ 33 run 
northumbrijského futhorku. Svým způsobem má Marby 
nepochybně pravdu, totiž v tom, že ideografický systém, 
ze kterého je redukcí odvozen fono-ideografický futhark, 
musel nutně být rozsáhlejší než je futhark, a to ať již 
uvažujeme hällristningar, či theosofické hyperborejské 
koncepce. Tak či onak, posledním runovým žrecem byl 
Guido von List a armanenský futhork, který nazřel, jest 
řadou čirou jako křišťál. 

 

Runové řady 
Starší futhark 
Nejstarší známý runový artefakt, který poukazuje na 
existenci od severoitalického písma již distinktivní runové 
řady je brož z Meldorfu, asi z poloviny 1. století n.l. 

Koncem 1. století n.l. píše římský historik Tacitus o 
Germánech: „Věštná znamení a výklad boží vůle z losů 
berou tak vážně jako žádný jiný národ. Jejich způsob 
losování je prostý. Useknou větev plodného stromu, 
nařežou z ní krátké tyčinky, a ty vyryjí značky (notae) a 
rozhodí je nazdařbůh na bílou látku, ať padnou kam 
padnou. Potom kněz, jde-li o dotaz týkající se celé obce, 
nebo hlava rodiny, jde-li o dotaz soukromý, přednese 
modlitbu k bohů, s pohledem obráceným k nebi zvedne tři 
tyčinky, jednu po druhé, a podle značek, které tam předtím 
byly vyryty, podává výklad. Jestliže značky jednání 
zakazují, není možné ptát se týž den na tutéž věc podruhé; 
jestliže jednání dovolují, snaží se získat ještě potvrzení z 
jiných předpovědí.“ (Tacitus, Germánie 10)  

V době, kdy Tacitus psal svou Germánii, měl 
starogermánský futhark pravděpodobně za sebou 
minimálně sto let existence. Dá se tedy předpokládat, že 
Tacitovy „značky“ (notae) jsou vlastně runy. Tyto runy 
tvořily, jak již bylo zmíněno, historicky nejstarší runovou 
řadu – starogermánský futhark o 24 runách. 

24 run tohoto tzv. staršího futharku se dále člení na 3 
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skupiny (aettir, sg. aett), „rody“ po 8 runách. Toto členění 
bylo ve struktuře mladších runových řad zachováno, což 
svědčí nejen o síle tradice, ale v této souvislosti si musíme 
uvědomit, že nositelem runového písma byla vrstva 
sakrální nobility, která též nesla starogermánskou esoterní 
tradici, jejímž byl futhark jedním z projevů. Do jisté míry 
šlo o pangermánskou vrstvu, o jejíž existenci mimojiné 
svědčí nejen uniformita futharku v prostředí multitribální 
společnosti, ale též fakt, že mladší futharky na interní 
strukturu staršího futharku plynně navazují. 

Pořadí run ve futharku je pevně dáno a je mimojiné 
výrazem jisté esoterní doktríny. Co se pořadí run týče, 
upozorňeme čtenáře na dvě možné výjimky z tohoto 
pravidla, které se nachází uprostřed a na konci runové 
řady. Runy y Eihwaz a p Perthro a runy d Dagaz a o 
Othala se v několika runových nápisech vyskytují též v 
obráceném postavení, p Perthro - y Eihwaz a o Othala - 
d Dagaz. Nejstarším zaznamenáním celé runové řady je 
nápis na tzv. kylverském kameni asi z počátku 5. stol. n.l.). 
Starší futhark doznal velkého rozšíření během tzv. 
stěhování národů a jeho dozvuky doléhají do konce 7. 
století n.l. 

Anglo-fríský futhork 
Germánské kmeny, které v 5. století n.l. migrovaly do 
země boha Inga (Ing-land) si sebou též přinesly runové 
písmo. Edred Thorsson je toho názoru, že šlo starší futhark 
24 run, který byl záhy v Anglii dále rozšířen, zatímco 
podle Nigela Pennicka došlo k rozšíření staršího futharku 
na 28 run ve Frísku, k čemuž snad došlo v 5. století, a 
tento futhork se dostal do Anglie. Fríských runových 
artefaktů není mnoho, pocházejí z období mezi 6. a 9. 
stoletím, nicméně jsou velmi často výrazně magického 
charakteru a je poměrně obtížné je interpretovat bez 
praktické znalosti germánské esoteriky. Frísko bylo baštou 
staré víry a pod vedením vůdců jako byl král Radbod 
odolávalo judeokřesťanské invazi až do pozdního 7. 
století. Roku 1857 byl v řece Temži nalezen krátký meč s 
jedním ostřím (tzv. sax), který pochází asi z počátku 8. 
století a nese runovou řadu 28 run. 

V Anglii byla tato řada záhy rozšířena na Anglo-saský 
futhork 29 run. Oproti staršímu futharku došlo především 
ke změně fonetické hodnoty 4. runy a (Ansuz) [a] získala 
fonetickou hodnotu [o] a stala se z ní runa o (Ós). Tím 
došlo i ke změně fonetické hodnoty 24. runy – o (Othala) 

[o] se stala runou E Éthel s fonetickou hodnotou [oe] a 
později [é]. Nový aett, který začínal 25. runou se skládal z 
těchto run: a (Ac) [a], A (Aesc) [ae], y Ýr [y], j Ior 
[eo]/[io], q Éar [ea]. Tento futhork o 29 runách a jeho 
esoterní doktrína, která vychází z tradice 
starogermánského futharku, je zachycena ve Staroanglické 
runové básni.  

Okolo počátku 9. století byla v severní Anglii tato řada 
dále rozšířena. Tento tzv. Northumbrijský futhork doplnil 
4. aett na plný počet 8 run a též uvedl 33. runu, kterou lze 
tedy vnímat jako runu ústřední. V obdobném smyslu se s 
rolí „ústřední runy“ ještě setkáme v gótské alfabetě. Nigel 
Pennick konstatuje, že 4. aett vykazuje stopy keltského 
vlivu a že právě v oblasti severní Anglie a jižního Skotska, 
kde anglo-saský futhork doznal svého rozšíření, byla 
interakce mezi germánskými a keltskými učenci a 
kouzelníky obzvláště intenzivní. Jde o tyto runy: O 
Cweordh [q], k Calc [k], K Stán [st] a G Gár [g]. Právě na 
tyto runy §, § a § poukazuje též Stephen Flowers s tím, že 
tyto runy se přímo vztahují k esoterice Grálového cyklu.  

Anglické runové řady vycházejí z tradice 
starogermánského rutharku a plynně naň navazují. O tom, 
že byl zachován identický systém aettů (aettir) nás 
zpravuje manuskript Cottonian Domitian A 9. 

Vikingský futhark 
Podle Edreda Thorssona se tzv. mladší futhark vyvinul 
poměrně rychle během 8. století redukcí staršího futharku 
z 24 run na 16 run. Tato transformace je obtížně 
vysvětlitelná exoterními a čistě lingvistickými faktory. V 
situaci, kdy se zvuková stránka jazyka nezjednodušovala, 
ba spíše naopak, došlo ke zjednodušení písma. Starší 
futhark mohl být jednoduše adaptován či, jak jsme viděli 
výše, dokonce rozšířen, aby akomodoval jazykové změny. 
Místo toho došlo k jeho redukci, což znamenalo vytvoření 
z lingvistického hlediska méně praktického a více 
komplikovaného systému zápisu. Dle Jana Friese má tato 
redukce kořeny rázu sakrálního – náboženského a 
magického, přičemž je nutné vnímat užití futharku jako 
„abecedy“ (kterou lze užívat i k profánním účelům) jako 
záležitost sekundární důležitosti. S tím souhlasí též Edred 
Thorsson, který rovněž zdůrazňuje magicko-náboženské 
důvody. Jaké důvody to ovšem mohly být zcela přesně 
nevíme. Snad to souvisí s faktem, že v oné době se 
Skandinávie stávala vlastně poslední baštou germánského 
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náboženství. Kontinentální Germánie byla v té době již 
christianizována a byť šlo mnohdy o arci povrchní 
christianizaci, sakrální vrstva, která ve starogermánské 
společnosti zajišťovala předávání esoterních tradic a též 
jednotu futharku v multitribálním germánském prostředí, a 
která též dle znalců této problematiky víceméně 
adaptovala „heretické“ ariánství pro své účely, byla 
christianizací vedenou papežstvím těžce postižena. 
Ostudnými šampióny judeokřesťanství v tomto dramatu 
byli franští vladaři, kteří jako první germánští vůdcové 
konvertovali již koncem 5. stol. a vzestup franské 
hegemonie na kontinentu samozřejmě vedl k šíření vlivu 
papežství. Koncem 6. století pak konvertoval visigótský 
král Rekkared od ariánství a přes odpor nepochybně 
vedený zasvěnci, kterým starogermánská tradice nebyla 
cizí, padla tato poslední ariánská opora v Evropě a proti 
elementům starogermánské tradice, které ariánství 
uchovalo, se rozpoutal církevní teror: „Tento III. Toledský 
koncil, jak byl oficiálně nazván, rozhodl o potlačení gótské 
duchovnosti. Aby toho bylo dosaženo, ariánské 
náboženství bylo postaveno mimo zákon, spolu s mnoha 
pohanskými praktikami,“ praví Nigel Pennick. Dodejme, 
že ony „pohanské praktiky“ byly dědictvím 
starogermánské duchovní tradice, které se uchovalo v 
rámci gótského ariánství. 

Vývoj mladšího futharku musel být dokončen v době, kdy 
na kontinentě vládl Karel Veliký, který vedl kampaň 
genocidy proti Sasům, kteří se houževnatě drželi své víry. 
Právě doba pádu poslední kontinentální bašty, kde se 
starogermánský duchovní systém mohl svobodně udržovat 
a rozvíjet, byla dobou finalizace oné reformy, o které jsou 
přední znalci této problematiky přesvědčeni, že měla, jak 
již bylo výše zmíněno, důvody rázu sakrálního. Tato 
transformace ukazuje na zásadnější fakt – totiž 
transformaci v samotné esoterní tradici, jejímž byla 
transformace futharku odrazem. Jde pravděpodobně o 
transformaci, která souvisí s celkovým přechodem k době 
vikingské a odráží tedy tak severogermánskou duchovní 
doktrínu této doby. Zda k tomu přispělo tragické dění na 
kontinentě je otázkou, nicméně není to vyloučené. Stephen 
Flowers konstatuje: „Nelze přecenit fakt, že tato reformace 
runového systému ve skutečnosti odráží reformaci v řádu 
staré runové gildy. Systém se v době vikingské stal 
mnohem redukovanějším, ale autenticky uchoval tradici a 
mystéria staršího futharku v koncentrované formě.“ Onou 
„runovou gildou“ má Thorsson na mysli jakési sdružení 

znalců runové esoteriky – „runesterů“ – které nepochybně 
mezi Germány existovalo, ať již formalizovaně či 
„neformálně“, o čemž mimo jiné svědčí důsledné 
zachovávání struktury, kterou ustavil starší futhark po celé 
Germánii. Mladší futhark tak celkově odráží povahu 
vikingského věku. 

Esoterní doktrína mladšího futharku je zachycena ve 
Staronorské runové básni a ve Staroislandské runové básni 
a vykazuje zcela jasnou návaznost na starší futhark. To se 
mimojiné též odráží v zachování systému 3 aettů. 

Ačkoliv existuje několik variant mladšího futharku, toto je 
standardizovaná podoba, tak jak ji uvádí Stephen Flowers: 

Armanenský futhork 
Kromě výše zmíněných tří runových řad existuje ještě 
čtvrtá runová řada, o které se nyní stručně zmíníme. 
Zájemce odkazujeme na dílo von Lista a také na 
připravovanou knihu, která bude věnována právě 
armanenskému runovému systému. 

Armanenská runová řada o 18 runách, kterou nazřel Guido 
von List, zakladatelská postava germánského duchovního 
revivalu, je řadou vysoce esoterní. Struktura tohoto 
futhorku vychází z Písně Vysokého a celá řada jeví 
vysloveně metafyzický charakter. Ze všech runových řad 
je armanenský futhork od počátku jasně spjat s tzv. 
vysokou magií(3). To souvisí se samotnou strukturou 
armanenských run, které jsou založeny na mřížce runy 
Hagal. Ta je výrazem hexagonální strukturní mřížky, která 
je energeticko-geometrickým podkladem světa. Odtud 
kupříkladu plyne též moc krystalů, které ostatně s 
armanenem takto souvisí. Armanenské runy jsou v 
krystalech přímo zakódovány, o čemž se lze přesvědčit 
vlastními praktickými pokusy se světlem. Každá 
armanenská runa je tak specifickým výrazem energeticko-
geometrického dynamismu Universa a odhaluje jednu z 
jeho podob. 

Armanenskému systému též moderní runový revival vděčí 
za tzv. runovou jógu a vůbec za inspiraci v oblasti 
praktické i teoretické. 

 

dalreiks  
Poznámky 

1) Midjungard - gótská podoba slova "Midgard", tedy „Středozemě“. Midgard je světem lidí, 
proto je též znám jako Mannaheim. Na indogermánském Stromě zaujímá centrální – prostřední – 
místo, odtud jeho název. Indogermánské kosmologii se samozřejmě budeme také věnovat. 

2) WWII - 2. světová válka :-) Tuto anglickou zkratku používáme pro její nepopiratelnou eleganci. 

3) Vysokou magii zde chápeme v širším slova smyslu – tedy nikoliv pouze jako theurgii, ale též 
jako spirituální alchymii. Jest tedy nejen „metodou transcendentální noetiky“ (M. Nakonečný), ale 
též „metafysické transformace“. 
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EDDA 
Krásné severské mýty se nám zachovaly především ve 
dvou islandských knihách středověku. Obě se – snad 
shodou okolností – jmenují Edda. Tento článek je 
pouhým stručným úvodem. Pro podrobnější informace 
o původu, historii, užitém básnickém stylu apod. 
doporučuji u nás vyšlé knihy uvedené ke konci článku.  

 
Slovo Edda 
Existuje mnoho teorií o původu a významu slova Edda. 
Podle jedné je to „prababička“, podle jiné jde o „poezii“. 
Není zde bohužel dostatek místa pro podrobnější 
etymologickou studii. Pokud by měl však někdo o 
podobnou věc zájem, stačí napsat do redakce. 

Poetická Edda 
Pod názvem Edda jsou známy 
dvě sbírky severského 
písemnictví. Ty společně tvoří 
nejvýznamnější zdroj poznání o 
dávné severské mytologii. Starší 
neboli Poetická Edda je sbírkou 
34 islandských básní místy 
proložených prózou. Tyto básně 
vznikaly v 9. - 12. století a má se 
za to, že byly sepsány neznámým 
člověkem přibližně roku 1250. 
Dobu vzniku jednotlivých básní 
nelze určit. Jejich jedinou formou 
je použití aliterace (náslovného rýmu) a jednoduchých 
strofických veršů. Většina z básní se vztahuje k  severské 
mytologii a legendám. Poetická Edda může být rozdělena 
do dvou částí - mytologické a hrdinské. 

Mladší neboli Prozaická Edda (přibl. 1220) je dílem 
islandského básníka a historika Snorriho Sturlusona. Byla 
nejspíše zamýšlena jako příručka pro začínající básníky, 
kteří se chtěli stát skaldy, tvůrci mistrovské poezie 
přednášené u dvora. Prozaická Edda obsahuje předmluvu 
ke stvoření světa, mytologické příběhy, rčení připisovaná 
severskému bohu básníků Bragimu, pravidla vztahující se 
k tvorbě básní a rozbory děl dávných básníků.  

Patnáct mytologických básní 
Poetické Eddy 
Völuspá neboli Vědmina píseň – Odin probudí z mrtvých 
vědmu, která zpívá o kosmu. Se svými popisy událostí 
z historie světa, minulosti, přítomnosti a budoucnosti nám 
Völuspá přináší strhující obraz pohanství té doby. 

Hávamál neboli Výroky Vysokého – Odin jako Hár 
(Vysoký) dává rady ohledně správného chování, mluví o 
ženách, o tom, jak získal medovinu básníků a podává 

seznam kouzel. Součástí básně je Runatál, příběh o tom, 
jak Odin získal runy. 

Vafthrúdnismál neboli Píseň o Vaftrúdnim – Předtím než 
se Odin napije z Mímiho studně moudrosti, jede 
(vydávajíc se za Gagnratha) do Jötunheimu za 
Vafthrúdnim, nejmoudřejším z obrů, porovnat si s ním 
v soutěži své vědomosti. 

Grímnismál neboli Píseň o Grímnim – Agnar a Geirrod 
jsou bratři princové a chráněnci Friggy a Odina. Mladší 
Geirrod podvede svého bratra a stane se králem. Frigga 
přemluví Odina, aby navštívil svého oblíbence Geirroda, 
že se prý král dopouští toho nejodpornějšího zločinu – je 
prý nepohostinný. Frigga však navšíví také Geirroda 
s radou, aby si dal pozor na hosta, který k němu má 
zavítat. Odin přijde ke Geirrodovi v přestrojení a představí 
se jako Grímni. Král připoutá Grímniho mezi dva ohně a 
ponechá jej tam osm dní. Odin se mstí tím, že předpovídá, 
že se král zabije svým vlastním mečem. Pobouřený 
Geirrod uchopí zbraň a spěchá k Odinovi, avšak překvapen 
tím, jak na sebe Odin náhle vezme svoji božskou podobu, 
upadne na svůj vlastní meč a zemře. Tak naplní proroctví. 

Skírnismál neboli Skírniho cesta – Frey se zamiluje do 
Gerdy a tak pošle svého služebníka Skírniho, aby se jí za 
něj jel dvořit. Jak se dá přepokládat, Gerda se jen tak lehce 
nevzdává. 

Hárbathljód neboli Píseň o Hárbardovi – Thor na jedné 
straně řeky a Odin (jako převozník Hárbard) na druhé 
soutěží v nadávkách a chvástání svými skutky a znalostmi. 

Hymiskvida neboli Píseň o Hymim – Během hledání hrnce 
dostatečně velkého, aby v něm Aegi mohl uvařit pivo pro 
velkou boží oslavu, přicházejí Thor a Týr až k obru 
Hymimu. Zatímco jsou u obra, vyjedou si nachytat ryby 
k snídani. Hymir uloví dvě velryby a Thor chytne hada 
Midgardsorma. Hymir, ve strachu, že by loď šla ke dnu a 
že by přišel o svou snídani, přetne provaz a nechá tak hada 
odplout do moře. 

Lokassena neboli Lokiho píseň – Loki se vetře na oslavu 
bohů v Aegiho síni a zde všechny napadá a uráží. 

Thrymskvida neboli Píseň o Trymovi – Obr Trym ukradne 
Thorovi kladivo a chce jej vydat jen výměnou za sňatek 
s Frejou. Ta o svatbě nechce ani slyšet, tak Thorovi 
nezbude, než se přestrojit za bohyni a společně s Lokim 
přestrojeným za Frejinu služku se vydat vstříc vdavkám. 
Jakmile se však Thor zmocní svého kladiva, pobije jím 
shromážděné obry. 

Alvísmál neboli Píseň o Alvísovi – Trpaslík jménem Alvís 
se chce oženit s Thorovou dcerou Thrud. Skončí v soutěži 
vědomostí s Thorem, který jej doběhne tím, že jej donutí 
zůstat venku až do doby, kdy vysvitne slunce. Sluneční 
paprsky promění Alvíse v kámen. 
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Baldrs Draumar neboli Baldrovy sny – Baldr má noční 
můry a tak se Odin vydá za vědmou do podsvětí, aby se jí 
zeptal co tyto sny znamenají. Vědma mu prozradí, že zlé 
sny jeho syna jsou předzvěstí pádu bohů. Tento pád prý 
započne smrtí Baldra. 

Rígsthula neboli Píseň o Rígovi – Heimdall (Ríg) cestuje 
Midgardem a zplodí zde předky tří lidských vrstev: otroků, 
svobodných a vznešených. 

Hyndluljód neboli Píseň o Hyndle – Freja jede na svém 
milovaném Óttarovi (v kančím podobě) k Hyndle a 
přiměje tuto moudrou ženu vyjmenovat Óttarovy předky. 

Völuspá hin skamma neboli Kratší vědmina píseň – Kratší 
verze historie a budoucnosti vesmíru. 

Svipdagsmál neboli Píseň o Svipdagovi, skládající se ze 
dvou částí: Grougaldr (Gróina kouzelná píseň) a 
Fjölsvinnsmál (Píseň o Fjölsvinnovi) – Příběh lásky 
Svipdaga a Mengloth. Macecha donutí Svipdaga najít 
lásku jeho života a získat si ji. 

Hrdinské písně Poetické Eddy 
Existuje 23 hrdinských písní. Námětem je Sága o 
Volsunzích, jejíž hlavním hrdinou je Sigurd. Tato sága je 
klasikou severské literatury. Také u ostatních germánských 
národů se dochovaly zprávy nebo obrazy a některé z nich 
jsou založeny na skutečných historických postavách – 
Ermanaric (Jörmunrekr), král východních Gótů ze 4. 
století a Attila (Atli), král Hunů z 5. století. Píseň o 
Niebelunzích byla napsána v Německu kolem roku 1200. 
Islandská verze je pravděpodobně o 70 let mladší. 
Dokonce i Prozaická Edda Snorriho Sturlusona obsahuje 
krátké shrnutí Sigurdského cyklu. 

Atlakvida – Stará píseň o Atlim 

Atlamál in grInslenzku – Grónská píseň o Atlim 

Brot af Sigyurdakvidu - Zlomek písně o Sigurdovi 

Dráp Niflunga – Zkáza Niflungů 

Fáfnismál - Píseň o Fáfnim 

Grípisspá – Grípiho věštba 

Gudrúnarkvida I – První píseň o Gudrúně 

Gudrúnarkvida in forna – Druhá píseň o Gudrúně 

Gudrúnarkvida III – Třetí píseň o Gudrúně 

Helreid Brynhildar – Brynhildina cesta do podsvětí 

Helgakvidha Hundigsbana I – První píseň o Helgim, vítězi 
nad Hundingem 

Helgakvidha Hundigsbana II - Druhá píseň o Helgim, 
vítězi nad Hundingem 

Helgakvidha Hjorvardhssonar - Píseň o Helgim, synu 
Hjörvardovu 

Reginsmál - Píseň o Reginovi 

Sigdrifumál - Píseň o Sigrdrífě 

Sidurakvida in skamma – Kratší píseň o Sigurdovi 

Frá dauda Sinfötla – O Sinfjötlově smrti 

Volundarkvida – Píseň o Völundovi 

Oddrúnargrátr – Oddrúnin nářek 

Gudrúnarhvot – Gudrúnin nářek 

Hamdismál in forna - Píseň o Hamdim 

Grottasongr – Píseň o Grottu 

Lacuna 

 
Codex Regius a Poetická Edda 
Codex Regius je nejstarší sbírkou eddických básní a 

nejslavnější 
ze všech 

islandských 
knih. Téměř 
jistě byl opsán 
ke konci 13. 
století ze 

starších 
rukopisů, 

které se 
nedochovaly. 

Dřívější minulost knihy není známa, ale v roce 1643 přišla 
k rukám Skálhotského biskupa, který ji v roce 1662 ukázal 
dánskému králi. Až do svého návratu na Island v roce 
1971 byla uložena v Královské knihovně v Kodani. 

Nyní je uložena v Institutu Árniho Magnussona, který je 
částí Islandské univerzity. Institut pečuje o  středověké a 
moderní islandské rukopisy, které byly na Island vráceny 
z Arnamagnaanského Institutu a Královské knihovny 
v Kodani v souladu s zákonem přijatým roku 1961 
dánským parlamentem. Poslední z dokumentů byl vrácen 
roku 1996. Po návratu všech významných rukopisů 
z Dánska, obsahuje sbírka přibližně 1750 rukopisů.  

Prozaická Edda 
Nejbohatším a nejčistším zdrojem  představ a chování 
dávných teutonských národů je literatura Islandu 12. a 13. 
století. Když Islanďané začali sepisovat ságy o dávných 
časech, byli to křesťanští mniši, kteří tuto novou cestu 
prošlapávali svými příběhy o norských misionářských 
králích, Olafu Tryggvasonovi a Svatém Olafu. Snorri 
Sturluson byl zhnusený jejich zbožnými poznámkami, 
rozplizlým stylem a výkladem událostí samotných. Jeho 
ságy jsou mnohem realističtější a zároveň mnohem 
zábavnější. 
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Upsalský kodex, pergamen přibližně z roku 1330, je 
jedním z nejdůležitějších rukopisů Prozaické neboli Mladší 
Eddy, napsané Snorrim Sturlusonem kolem roku 1220. Má 
čtyři části. 

Prolog, který se skládá z antropologických pozorování, 
které Snorriho ospravedlňují k převyprávění 
mytologických příběhů. Snorri použil ortodoxní 
křesťanský přístup a ztotožnil pohanské bohy se 
starověkými hrdiny, prohlášenými svými nevzdělanými 
vyznavači za bohy. Mytologii vysvětluje jako pozůstatky 
historie asijské královské dynastie. (Původ je ovšem stále 
nejasný. Runy nalezené v Turecku a Maďarsku také 
pochopení věci mnoho nepřidají). 

Gylfagynning neboli Gylfiho oblouzení: Sestává z příběhu, 
v němž král Gylfi pokládá třem králům (Vysokému, Stejně 
vysokému a Třetímu) otázky ohledně severské mytologie. 
Snorri byl díky použití této formy schopen vyprávět 
vtipným stylem myriády mýtů, aniž by musel dokazovat 
jejich věrohodnost. 

Skáldskaparmál neboli Jazyk básnický, předkládá různé 
kenningy (druh básnických opisů) a příběhy, které se 
za nimi skrývají. Básníci Sturlusonovy doby byli křesťané, 
ale stále se od nich očekávalo, že budou schopni psát o 
pohanské mytologii z doby před dvěma sty lety. Snorri zde 
opět využívá prostředku návštěvníka u Ásů, kterému jsou 
vyprávěny příběhy. Toto je část, kvůli které především 
byla kniha napsána. Diskutuje o obraznosti poezie, jazyku 
a jak mohou být užívány a chápány rozličné metafory 
pramenící ze severské mytologie. 

Háttatal neboli Výčet meter je poslední částí knihy. Je to 
báseň složená Snorrim o králi Hákonu a jarlu Skulim. 102 
strof je doprovázeno výkladem použití různých meter a 
stylů, doložených jednotlivými verši. 

Edda v českém vydání 
Netroufám si tvrdit, že je následující seznam kompletním 
výčtem všech u nás vyšlých verzí Eddy. Je to však vše, 
čeho jsem se do této doby dopátral. Věřím, že bude 
k užitku. Následující knihy mohou být nalezeny v různých 
knihovnách, antikvariátech a některé stále mohou být 
zakoupeny v knihkupectvích. 

 

Před druhou světovou válkou vycházely knihy Emila 
Waltera: 

Walter, Emil: Snorri Sturlusson: Okouzlení krále Gylfa. 
Edda, Arkún, Praha 1929. 

Walter, Emil: Tři eddické písně (Skírnismál, Píseň o 
Völundovi, Píseň o Gudrúně), Praha 1930. 

Walter, Emil: Vědmina věštba, Družstvo knihtiskárny, 
Hranice na Moravě 1937. 

Walter, Emil: Edda. Bohatýrské písně. ELK, Praha 1937. 

 

Kompletní Poetickou Eddu přeložil však u nás až Ladislav 
Heger: 

Heger, Ladislav: Edda, SNKLU, Praha 1962. 

 

Walterův překlad Gylfiho oblouzení a Hegerův překlad 
několika písní z Poetické Eddy obsahuje i antologie tvořící 
druhou polovinu následující knihy: 

Steblin-Kamenskij, M. I.: Mýtus a jeho svět, Panorama, 
edice Pyramida, Olomouc 1984. 

 

Později vyšlo několik knih docentce Heleně Kadečkové, 
působící na fakultě nordistiky při FFUK. 

Kadečková, Helena: Edda a Sága o Ynglinzích, Odeon, 
Praha 1988. 

Kadečková, Helena: Soumrak bohů, Aurora, Praha 1998. 

Sturluson, Snorri, Edda. Sága o Ynglinzích, Kadečková, 
Helena, Argo, Praha, 2003 

 

Na Slovensku vyšla trojjazyčná verze Vědminy věštby: 

Völuspá, Chronos, Čas snov, Bratislava, 1994 

 

Existují i různé knihy, které se zabývají eddickými příběhy 
a samozřejmě i knihy v cizích jazycích a časopisy. Ty se 
však nehodí do tohoto spíše obecného úvodu. 

 

Managarm 
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Pramáti Nál 
Nál Laufey je první z bytostí Temné strany Forn Sidhr, 
které bych se rád, alespoň krátce, věnoval. 

Krátce pro to, že dochované části mýtu toho o Ní mnoho 
neříkají. Jen to, že spolu s ohnivým obrem Farbautim 
zplodila Lokiho. Zmínka nerozsáhlá, role však významná. 

Úvaha o Nál tak nutně musí být i úvahou o Lokim, 
respektive Loki je výchozím bodem k této úvaze. Ohnivý 
Wotanův bratr, šprýmař, úkladný vrah, lstivý vládce 
Utgardu (Utgardský Loki) – to vše je Loki. Vzhledem 
k tomu, že jeho otcem je ohnivý obr, budou Lokiho ohnivé 
kvality při našem hledání jeho vztahu k Nál asi nejvíce na 
očích. 

Z hlediska ohně Loki bezezbytku naplňuje staré rčení, že 
oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Loki JE obojí. 
V porovnání se svým otcem Farbautim, který může 

představovat divoký nespoutaný požár, je Loki plamenem 
řekněme kultivovaným, nikoliv však méně hladovým. 

Jaká je v tom všem role Nál? Nál je temná, dalo by se říct, 
že je temnotou. Farbautiho nespoutaný divoký plamen se 
průchodem touto temnotou mění, stává se plamenem sice 
ovladatelným, zdánlivě i poslušným, ne však méně 
nebezpečným. 

Jakoby plodivá temnota Nál dala Farbautiho nevědomé 
divokosti lesního požáru vědomí sama sebe, formu, směr. 
Jakoby nespoutané síle řekla : “To jsi Ty, tohle dovedeš, a 
tohle je Tvůj cíl.“ A tím zplodila Lokiho. 

A jestliže Lokiho finální roli v mýtu je vražda Baldra a tím 
vyvolání soumraku bohů, pak je Nál matkou toho všeho. 
Je temnou matkou, počátkem konce. 

 

 

Starrkopf 
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Loka Thattur 
V severské mytologii existuje bůh, který je více než ostatní 
zodpovědný za rychlý spád událostí a velké změny. Ty 
mohou někdy mít i drtivý dopad na svět bohů a nejen na 
něj. Loki. Ale co o něm vlastně víme? Podle Snorriho Eddy 
provádí Loki mnoho různých kousků ku prospěchu či 
nezdaru ostatních bohů. Je chytrým pomocníkem, 
vtipálkem, zlodějem, ale i bohem, který ostatním přináší 
takové dary, s nimiž se jejich schopnosti a vlastnosti 
několikanásobně navýší. Je to on kdo přináší Thorovo 
kladivo a je to on, kdo se postará o zdárné dokončení 
stavby Asgardu. Je to ovšem také Loki, který zplodí 
ultimátní bestie a bohyni podsvětí. Je to právě Loki, kdo je 
podle Snorriho zodpovědný za smrt Baldra a tedy i za 
Ragnarok.. Takže je kladný nebo záporný? Přijde na úhel 
pohledu. 

Předmětem tohoto příspěvku ovšem není pozastavení se 
nad Lokiho charakterem, rolí a činy. Rád bych zde 
upozornil na skutečnost, že vyznavači Ásatrú se běžně 
spokojují jen se základními prameny (Edda) a z těch pak 
vychází. Nicméně existují i další zdroje, v nichž je 
zmiňován nebo naopak opomíjen Loki. Je to například Saxo 
Grammaticův popis Baldrovy smrti. Tato událost je jednou 
z klíčových v celé mytologii. U Grammatica Lokiho role 
svůdce odpadá a celá událost vypadá podstatně jinak. Ve 
zkratce: válečník Baldr (samo jeho jméno znamená 
statečný, odvážný) bojuje o Nannu se svým bratrem 
Hodurem (který vůbec není slepý) a v boji podlehne. To je 
vše. Žádný úskok, jako u Snorriho píšícího v křesťanském 
světě.  

Dalším příkladem je středověká Lokiho píseň - Loka 
Thattur - z Faerských ostrovů. Ta nejspíše pochází z ústní 
lidové slovesnosti. K dispozici mám původní text, dánskou, 
moderní dánskou a nepříliš zdařilou anglickou verzi. Dále 
mám k dispozici prozaické převyprávění H. A. Guebera, 
který je publikoval ve své knize The Norsemen: Myths and 
Legends pod názvem Skrymsli and the Peasant's Child.  

Příběh: 
Farmář hrál jistou hru s obrem a prohrál. Obr od farmáře 
chtěl jeho syna. Dal mu však možnost jej ještě zachránit. 
Pokud by farmář dokázal ukrýt chlapce tak, aby jej obr 
nenašel, mohl by syn zůstat u rodičů.  

Otec si k sobě přivolal dvě labutě a poslal je požádat o 
pomoc Odina. Za okamžik byl Odin u něj. Vzal chlapce a 
spěchal ho ukrýt - nechal vyrůst pole ječmene a chlapce 
schoval do jednoho zrna na klasu uprostřed pole. Obr 
Skrymi přišel k poli a začal klasy rvát a sekat ohnivým 
mečem, až se dostal ke klasu s chlapcem. Když si pak začal 
prohlížet zrna, chlapec zaskomíral a Odin si jej povolal zpět 
k sobě. Odvedl jej k rodičům a řekl jim, že lépe jejich syna 
ukrýt nesvede. 

Farmář poprosil dvě labutě, aby vyhledaly pomoc u 
Hoenira. I ten vyslyšel prosby. Jak bůh spěchal přes pláně, 
sedm labutí jej doprovázelo vzduchem. Když se zastavil, tři 
labutě z východu slétly na zem. Bůh schoval chlapce do 
peříčka na krku jedné z labutí. Po chvíli se objevil obr a 
hned si všiml labutí ve vzduchu. Poklekl na koleno a 
nejbližší labuť chytil a prokousl jí krk. Peříčko s chlapcem 
se uvolnilo a vylétlo z tlamy jotuna. Chlapec zaskomíral a 
Hoenir si je přivolal zpět k sobě a odvedl ho k rodičům. Víc 
už nedokázal.  

Farmář znovu zavolal dvě labutě, aby tentokrát vyhledali 
Lokiho. Loki za okamžik přispěchal. Otec mu vylíčil situaci 
a požádal ho o pomoc v ukrytí syna. Loki si nakázal farmáři 
postavit malý domek na pobřeží se kukátkem a ukrytým 
železným trámem. Pak vyrazil s chlapcem daleko na moře. 
Tam zakotvil a po chvilce se mu podařilo chytit rybu. Pak 
chytil menší a nakonec úplně drobnou rybičku. Chlapce 
schoval v té nejmenší mezi malé jikry. Pak se Loki vrátil na 
břeh, kde již stál jotun. Ten se hned ptal boha, co dělal 
v noci na moři a sám pospíšil ve svém železném člunu také 
na vodu. Loki jej rychle přesvědčil, aby ho vzal sebou. Pak 
se navzájem předháněli v tom, kdo lépe vesluje. Nakonec 
obr dovesloval daleko na moře, jako před ním Loki.  

Po chvilce chytil rybu, pak menší a pak docela drobnou 
rybičku. Loki chtěl rybičku od obra získat, ale nepochodil. 
Když už obr téměř držel tu správnou jikru, chlapec 
zaskomíral a Loki jej vysvobodil a poslal na břeh, aby 
utekl. Trol hned zamířil k pevnině a dal se do 
pronásledování mladíka. Ten běžel tak lehce, že na zemi 
nezanechával sebemenších stop. Obr naopak běžel těžce – 
byl až po kolena v písku. Chlapec doběhl do domku na 
pobřeží a ukryl se zde. Trol odvážně spěchal za ním a když 
kukátkem pohlédl dovnitř, nabroušený železný trám mu 
projel hlavou a obra skolil. Loki hned přispěchal a usekl 
jotunovi nohu. Ta mu však však začala po chvilce přirůstat. 
Loki neváhal a odsekl druhou nohu a další končetiny a mezi 
tělo a údy dal kamení a dřevo. Pak odvedl chlapce zpátky 
k rodičům. Svůj úkol splnil a chlapce ochránil. Trolovi 
život vzal. 

*** 

Loki je zde postavou pro lidi nepopiratelně dobrou. Snad i 
proto byla tato píseň stejně jako další dvě z ostrovů v 
minulosti zakázána. V těchto písních se lidé dovolávali 
pomoci bohů a bohové pomáhali. A na rozdíl od Písně o 
Thrymovi, zde nejsou zesměšňováni bohové, ale jotuni. 
Názvy všech tří zakázaných faerských balad jsou: Skrymsli 
Ryma, Lokka Thaattur, Odin ur Asgørdum. 

Toto byl jen jeden z mimo-eddických zdrojů. Pokusím se 
časem připravit další. 

 Managarm 
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Indická Trimúrti 

Indogermánský duchovní systém 
Komparativní nástin 
Následující článek vychází z přednášky "Komparace 
germánských-baltských-slovanských mytologických 
systémů", která v květnu roku 2001 proběhla v rámci 
přednáškového cyklu Společnosti Národního muzea 
"Severské tradice v proměnách času". Článek představuje 
víceméně původní podobu přednášky, přičemž je nutno 
podotknout, že autor si je vědom, že jistá témata by 
zasloužila hlubšího rozvedení a propracovanějšího pojetí. 
V některých případech (to se týká především úvodu) je 
simplifikace poněkud na úkor přesnosti. V dalších číslech 
se v tomto ohledu dočkáme jisté nápravy (v přípravě je 
článek o indoevropské vizi "trojnosti" jako takové) . 

Dalreiks 

Dříve než se pustíme do syntetického nástinu a komparace 
indogermánského systému je nutno učinit několik 
poznámek: 

Slovo indogermánský zde užíváme v poněkud užším 
významu, než jak je zvykem u německých badatelů; 
vycházíme z jedné z možných variant rozdělení západních, 
tj. evropských Indoevropanů na  

* větev italicko-keltskou 

* větev illyrsko-řecko-arménskou 

* větev germano-balto-slovanskou. 

O oprávněnosti tohoto modelu, alespoň co se týče poslední 
větve, kterou označujeme jakožto indogermánskou, je 
možno se přesvědčit právě systémovou komparací. 

Náš nástin a komparace určitých vytipovaných oblastí se 
bude opírat o základnu germánskou, která nám k tomu 
poskytuje nejširší bázi. Je to především díky zachování 
vysoké mytologie, kteroužto postrádáme u zbylých dvou 
indogermánských větví, kde se v zásadě musíme spokojit s 
folklórem. 

U Indogermánů samozřejmě nacházíme fundamentální 
trojnost, která se manifestuje v mnoha institucích, 
duchovních, mentálních i materializovaných, které se 
samozřejmě dále vzájemně ovlivňují. Tři indogermánské 
barvy - bílá, červená a černá tak zároveň souvisí se 
společenským uspořádáním germánské society. Bílá barva, 
která mezi Indoevropany obecně přísluší kněžskému stavu, 
přísluší jarlům. Červená barva, obecně náležející stavu 
vojenskému, u Germánů přináleží ku stavu svobodnému 
selskému, ze kterého se povýtce rekrutovala i vojenská 
síla. Černá barva náleží, obdobně jako u indických 
Indoevropanů, otrokům a nevolníkům. Někteří badatelé tak 
usuzují, že oproti ostatním Indoevropanům došlo u 
Indogermánů k marginalizaci a zániku řekněme 
bráhmanské vrstvy a kšatrijská vrstva si přivlastnila její 
atributy. To je však omyl. Ve skutečnosti došlo k jistému 

posunu, věc se má ovšem tak, že část kšatrijské vrstvy 
splynula s bráhmanskou, která se militarizovala, a část 
potom s vaijšji, aby dala základ červenému stavu, který 
nadále tvořil hlavní ozbrojenou sílu, která byla za těchto 
podmínek vlastně totožná s pojmem lid. Bílá vrstva jarlů 
představovala jakousi sakrální válečnickou a religiózní 
kastu odvozující svůj původ od boha Ódina. 
Protogermánské *kunungaz, *kuningas souvisí mj. se 
slovanským kňjaz, kněz – zde vidíme dvojí dimenzi této 
sakrální moci. Byli to právě jarlovské rody a klany, které 
kladli nejtvrdší odpor postupující christianizaci, a stavěli 
se do čela rebelujících svobodných sedláků. 

Indogermánská Trimúrti 
Tato základní trojnost se promítá i do božských institucí. 
Věrni významu čísla 3 nejen pro 3 indogermánské větve, 
ale pro drtivou většinu Indoevropanů si všimneme 
základní božské trojice a ukážeme si na ní úzkou spjatost 
všech tří indogermánských systémů: 

* Původní trojnost, resp. jedna z jejích možných variant, 
byla pravděpodobně Wodan-Willi-We, nicméně my se 
budeme věnovat trojici Ódin (Wodan)-Thor-Frey. 

* Tuto Trimúrti uvádí Adam Brémský při popisu chrámu 
ve Staré Uppsale. 
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Gauts, Wotan, Ódin 

* Z polských a pruských kronik máme potom zprávy o 
trojici Pykullis (jedno ze jmen Velniasových)-Perkunas-
Padrimpus. Jak uvidíme jedná se o tatáž indogermánská 
božstva. 

* Slovanská Trimúrti, která by odpovídala tomuto modelu 
je Veles-Perun-Svarožic (odpovídá Freyjovi i atributem 
kance).  

Za zmínku stojí nejenom shody, ale i rozdíly mezi třemi 
větvemi. Za všechny zmíníme: 

* Deus pater, Teiwaz (Tíw, Týr), Svarog, Dievas 

- u Baltoslovanů si zachoval tento prapůvodní nebeský bůh 
Otec svůj význam a své místo v čele panteonu, u Baltů 
výrazněji než u Slovanů. U Germánů pak postupně 
předával svou pozici bohu Ódinovi (dlužno podotknout, že 
nešlo o plošný proces, kupř. u Sasů byl tento bůh uctíván 
jako hlavní božstvo pod jménem Saxnot, což znamená 
meč, takže i zde ovšem došlo ke změně atributů) a stal se 
bohem spravedlnosti a čestného boje. 

Wodan, Ódin 
Tento bůh dosáhl u germánských kmenů relativně největší 
prominence a u Baltoslovanů se těšil postavení člena 
Trimúrti, a to pod jménem Velns, Velnias, Veles, Volos. 
Baltoslovanský pojem vel-vele-veles souvisí s 
indogermánským základem vel-, vol-, který se ozývá ve 
slovech jako vala (vědma), valkýra, valhalla, Vali (snad i 
val, válka ap.) - všechny tyto výrazy naznačují vztah k 
podsvětí, k záhrobí a často mají konotace násilné smrti. 
Staroseverské slovo valr znamená „ti, kteří jsou pobiti v 
boji.“ 

V baltském folklóru je Velnias jednooký, věštecký, zrádný 
a zuřivý bůh, který vede obdobu germánské divoké 

honitby. Je pánem popravy oběšením a oběšenců. Jeho 
pokrývka hlavy je bílá. Právě jsme vyslechli popis, který 
by býval zazněl o bohu Ódinovi. Totožnost je 
nepopiratelná. Jméno tohoto boha u Baltoslovanů 
akcentuje dimenzi vládce mrtvých (válečníků a mágů), 
zatímco u Germánů jméno souvisí se zuřivostí, extatickou 
posedlostí; tyto aspekty ovšem akcentuje též jedno z 
baltských jmen boha a to Pecullus (Pýkti). Zatímco u 
ostatních Baltoslovanů vystoupil do popředí Perkunas, u 
Prusů zůstal nejvyšším bohem Patolla, čili Ódin. 
Rozeberme nyní některé podstatnější atributy: 

* jednookost 

Máme záznam ze 16.stol. z Malé Litvy, kde u Velniasova 
pramene muži obětovali své oko, aby dosáhli moudrosti, 
což je přesně akt, který učinil sám Wodan u Mimirovy 
(memory) studny, či pramenu. Zajímavé je, že v mnoha 
indoevropských, ale i semitských jazycích se oko a pramen 
označují jedním výrazem (chetitské šakui, arménské akn, 
akkadské ínum, hebrejské a arabské ajn, perské čäšm-
čašmä, starobaltoslovanské aka). 

* magie 

Ódin je mistr magie, šamanismu, lykantropie, nekromantie 
a moudrosti vůbec. Své schopnosti nabyl různými 
způsoby, ve svém hledání Poznání, moudrosti nezná míru. 
Obětoval své oko, oběsil se (viz Runatál – mimochodem 
tato praxe se zachovala ve finském šamanském rituálu, kde 
je adept 9 nocí “oběšen“, tj. pověšen, do větví stromu), 
vyvolával zemřelé, ba pobýval s nimi v hrobech, 
vyhledával čarodějnice a od bohyně Freyji se naučil jako 
jediný z Ásů a z mužů (vyjma Vána Freyje a Lokiho) 
vůbec vánskou lunární, temnou, ženskou magii, díky 
čemuž se Loki vysmíval jeho mužnosti, ač sám též tuto 
formu magie praktikoval. Mimojiné je Ódin bohem 
básnictví a inspirace. Co se týče run, tyto pocházejí od 
Ódina, Velese, lidem je však přinesl Heimdall, který 
ustanovil na světě Řád, u Slovanů jej nacházíme coby 
Svantovíta. 

* smrt 

To již zde zaznělo. Formou oběti tomuto božstvu u všech 
Indogermánů bylo oběšení, které snad simulovalo oběť 
samého boha. Dalším způsobem popravy bylo probodnutí 
kopím (tady bych odkázal na Sigurda a možnou 
reinterpretaci jeho ságy). Ódin je vůdcem divoké honitby 
(Wutanes her), ale především einherjar, padlých herojů. 
Einherjary vybíraly Val-kýry (ty, které vybírají padlé), 
které se o padlé válečníky všestranně staraly. Hrdinové 
přebývali ve Val-halle (sál mrtvých, zásvětí) a připravovali 
se na nadcházející Soumrak. 

* posedlost 

Nejedná se jen o extatickou a magickou posedlost, ale i o 
posedlost válečníků zasvěcených Ódinovi, která se mohla 
projevovat různými způsoby. Dle dochovaných zpráv 
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můžeme spekulovat o existenci vojenských řádů či 
bratrstev a to berserkerů (medvědodlaci) a úlfhednarů 
(vlkodlaci). Dle dochovaných svědectví tito válečníci ve 
stavu furoru, běsnění, projeli nepřátelským šikem, který 
naprosto zdecimovali, aniž jim ublížilo železo či oheň; 
když ve vřavě ztratili zbraň, potom často zabíjeli 
kupř.prokousnutím hrdla. Dlužno podotknout, že i mezi 
Vikingy proslulými svou divokostí, těchto válečníků 
nebylo mnoho; spekuluje se o roli některých bylin a 
nápojů právě co se týče tohoto fenoménu, nicméně zdá se 
spíše, že šlo o dědičnou - rodovou - záležitost, která 
mohla, ale rozhodně nemusela mít s rostlinnými drogami 
cokoliv do činění. 

* hospodářské atributy 

V jihogermánském a slovanském prostředí nabyl tento bůh 
i jisté hospodářské dimenze. U Slovanů se setkáváme 
právě s touto jistou degradací na boha stád a bohatství. 
Došlo pravděpodobně k tomu, že lidové “pochopení“ boha 
smrti akcentovalo chtonické konotace s bohatstvím (jako 
se to stalo Plutovi). Nicméně jeho starší a primární atributy 
nebyly zcela zapomenuty, jak svědčí označení pěvců za 
vnuky Velesovy. 

Ódin souvisí s Rudrou-Šivou. Oba bohové se vyznačují 
božskou i démonickou dimenzí, morálkou nadčlověka, 
světlými i temnými aspekty, lidskými oběťmi, magií. Jsou 
zde i analogie ve vzhledu – Ódin má jedno oko, Šiva o 
jedno navíc, nápadná pokrývka hlavy - Ódin nosí hučku, 
Veles bílou pokrývku, Patulla pak bílý kus látky na způsob 
jakéhosi turbanu a Rudra turban, dále nabývání různých 
podob, inkognito vystupování, toulání se. 

Římané ztotožnili Wodana s Merkurem, Hermem, nicméně 
v germánské mytologii známe Ódinova syna Hermoda, 
který vskutku plní roli "posla bohů", když jede za Heljou. 

Zatímco Ódin stál v pozdním období nepopiratelně v čele 

germánského panteonu, nejuctívanějším a nejoblíbenějším 
bohem byl jeho syn Thór. Kult Ódinův byl vyhrazen, zdá 
se, elitní vrstvě jarlů, kteří se též zavazovali tomuto bohu. 
K tomu lze jen dodat, že naprosto minimální počet jarlů 
sešel přirozenou smrtí, ti, kteří nepadli v boji se často 
nechali rituálně označit kopím, aby mohli vstoupit do 
Valhally, která byla vyhrazena pouze jim a dalším 
hrdinům. 

Thór čili Donar, Perun, Perkunas, 
Perkuns, Perende 
Perkunas je bůh bouře, hromu a blesku. Etymologicky je 
jeho jméno odvozeno od kořene per- (práti, býti, tlouci - 
rozumí se hromy-blesky) se zesilující koncovkou -un –> 
„Ten, kdo silně pere“. Zajímavá je souvislost s chetitským 
peruna (skála) a sanskrtským parvata (hora, balvan). 
Thórovo kladivo Mjöllnir (mlýnek, mlýnský kámen, 
ovšem souvisí i se slovanským molot – kladivo /mólnija - 
blesk?/, Perkunas má milna) je hamarr, což znamená nejen 
kladivo, ale i skálu, útes. Hromovládce Indra používal v 
boji proti démonům nejen vadžru, ale i ašman (skála) a 
parvata. Thór znamená hrom. Samotné kladivo, které 
představuje úder blesku se v době předvikinské často 
vyskytuje v podobě sekery, původně válečného 
sekeromlatu, který představoval hlavní údernou zbraň 
indoevropských kmenů pronikajících do Evropy. U 
Slovanů se coby atribut uchovala právě sekyra, která se též 
coby miniaturizovaný přívěšek nosila obdobně jako 
Thórovo kladivo. 

Bůh hromovládce bojuje u všech Indogermánů s hadem a 
obry. V Baltoslovanském panteonu zaujímal tento bůh 
nejvyšší místo. Zajímavé jsou trosky slovanské vysoké 
mytologie zachované ve folklóru, které popisují boj 
Perunův na jedné hoře proti hadovi, aby osvobodil dobytek 
a vody, což je takřka přímá paralela na hromovládce Indru, 
nebo jak vyráběl hrom a blesky třením mlýnských kamenů 

(viz Mjöllnir). 

Některé atributy boha vedly k jeho asociaci s 
plodností a deštěm. Jeho kladivem/sekyrou 
byly často konány rituály magické, ale i kupř. 
svatební. Rituál deště dodola, který byl též 
spojen s hromovládcem, vykonává 
Perperuna, což je femininum, které odpovídá 
severské Fjörgyn, matce Zemi, která je 
matkou Thórovou. U Baltoslovanů je 
Žemyna, Zemes máte, Matka syrá zem 
manželkou boha, což může poukazovat na 
posvátný incest spjatý s plodností. 
Vzpomeňme v této souvislosti na ruské 
bohatýry (kteří většinou byli pravděpodobně 
varjažského původu, pakliže jde o historické 
„předlohy“ těchto postav), kterým jejich sílu 
dávala Matka Země (Matka Rus). Ilja 
Muromec reprezentuje právě druhý 
indogermánský stav, jsa rolnický synek a 
válečník. Stav první, jarly, představuje Volch 
(Vol‘ga –> Helgi –> Oleg) Vseslavěvič, který Šiva a Parvátí 
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jeví vysloveně ódinovské charakteristiky (volch - čaroděj, 
šaman, lykantrop, syn draka a kněžny), a konečně můžeme 
najít i hrdinu třetího stavu - Mikulu Seljaninoviče. Ruská 
varjažská dynastie Rjurikovců byla nepochybně 
jarlovského původu, nicméně najdeme zde nejen osobnosti 
vysloveně ódinovské jako knížete Olga (Helgi) řečeného 
Věščij (kouzelník), zuřivého válečníka Igora (Ingvar), ale i 
thórovce Svjatoslava Igoreviče (Sveinold Ingvarsson). 

Frey, Potrimpos, Svarožic 
Třetím z Trimúrti je Frey, falický bůh plodnosti a dárce 
rozkoše. Frey je významným reprezentantem staré, možná 
předindoevropské skupiny bohů plodnosti, vegetativnosti, 
země - Vánů. Tento božský klan je proslulý krvesmilstvím, 
temnou magií, a často se uvádí i jeho poměrně 
neválečnický charakter (což je přinejmenším zjednodušení, 
samotný Frey nepochybně jeví jisté válečnické 
charakteristiky). Kult Freyjův se taktéž ovšem vyznačoval 
lidskými oběťmi, které bývaly v tomto případě často 
utopeny (a to sladkou smrtí v medovině). Součástí jeho 
kultu byly orgiastické praktiky a též jisté zvrhlosti, které 
mužné hrdiny urážely, byť sám Ódin byl zasvěcen do 
vánských mystérií. Mimo rituální pole byly v germánské 
společnosti osoby úchylné dle Tacita likvidovány v 
močálech, tedy byli snad obětí Vánům. U Baltů byl 
Potrimpo spojen stejně jako Frey u Germánů s plodností (a 
to i zemědělskou), navíc měl ovšem ve svých svatyních 
hada, kterého jeho kněžky krmily mlékem. 

Ochránce štěstí a lásky Potrimpo ovšem vyžadoval, stejně 
jako Veles, lidských obětí, což je společné všem 
Indogermánům. Lidské oběti známe i u Slovanů, 
kupříkladu právě Svarožicovi byl roku 1066 obětován ve 
velkém chrámu v Retře biskup Jan z Marienburgu. 
Nicméně u Slovanů východních si Svarožic uchoval 
nejvíce určitý charakter Brahmy, indického člena této 
pozice Trimúrti, kde tato pozice získává výrazně duchovní 
dimenzi. U Baltů, Germánů a západních Slovanů došlo k 
„terrifikaci“ této pozice. Nicméně dlužno podotknout, že 
kulty plodnosti, s touto pozicí spjaté, byly společné všem 
třem větvím a tedy byly vlastní i Slovanům. 

Atributální, fenomenální a fundamentální jednota výše 
zmíněných bohů vede samozřejmě k myšlence o jakési 
prazákladní jednotě indogermánského systému. Natolik, 
nakolik bylo poukázáno na fundamentální identitu 
indogermánských bohů, je nutno říci, že cesta k 
indogermánskému duchovnímu revivalu vede nepochybně 
přes nejlépe zachovanou variantu - germánskou. 

Jak podotkla Marie-Louise von Franz, od Německa po 
Rusko nacházíme společné pohádkové příběhy, s tím, že 
ruské verze jsou jaksi primitivnější, syrovější a tedy 
původnější (a to necenzurované německé pohádky také 
nejsou zrovna "slabý kafe"). V některých pohádkách 
nacházíme iniciační cestu ódinovského válečníka (o Marje 
Morevně, Volga Vseslavěvič), cestu thórovského 
válečníka (Ilja Muromec), ale i příběhy ženských hrdinek 
atd. V některém z dalších čísel se právě tímto tématem 
budeme zabývat. 

 

dalreiks 
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V záři Půlnočního slunce 
V nejhlubší noci 

v noci všech nocí 

kdy Vládce temna 

Středozem svírá 

v temnotě věků 

když naděje zmírá 

Černé slunce září 

na Cestu slz 

na Cestu jitra 

Půlnoční slunce 

přináší Spásu 

přináší Světlo 

přináší Krásu 

Grálu rytířům 

Úsvitu poutníkům 

Hvězdy milencům 

Zlata spiklencům 

 

dalreiks 

 

 

Slova  
Slova jsou jako tisíce barevných květin, 

které vykvétají z úst. 

Můžeš jejich vůni posílat po slunečním vánku 

s křehkou něhou a hladit světla srdcí, vlasy múz. 

Můžeš jimi dávat, ach tolik dávat-smích bílých kopretin. 

Či uzamykat nocí nebe a nechat na ně padnout stín. 

Nechť jsou vaše slova jako vůně květin, 

které nikdy neuvadnou. 

 

Světýlko 
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Beowulf 
Hle, slyšte zvěst o králích Gar-Danů, o tom, jakými byli 
válečníky, za časů dávných a minulých. Často Scyld 
Sceafing zdrtil nepřátele, hodovní síně mnoha národů 
rozvrátil, jarlové se jej děsili. Pastorek bez přátel, 
nalezencem byl, však osud jej právem odměnil. Prospíval 
pod nebem, přátele získal. Všichni lidé, blízcí i ti vzdálení 
od velrybích cest, mu naslouchali, a dary jej obšťastňovali. 
Byl to dobrý král! 

Jemu syn se narodil, dědic jeho síní. Skrze něj seslali 
Bohové radost lidu, který již postrádal dědice králova. Byl 
obdařen, nositel zázraků, velikou slávou. Pověstný byl 
tento Beowulf, daleko letěla pověst o něm, synu Scylda, po 
zemích Skandzy. Tak se stalo, že již v mládí získal mnoho 
přátel, štědře je podporoval a oni mu později byli věrnými 
společníky. 

>Štědrostí a slávou prospívá earl v každém klanu< 

Odešel Scyld na stezky, odkud se živí nevrací, 
soukmenovci jej snesli k moři, jak si přál, milovaný vůdce. 
Tam kotvila loď, pluh moří, nejkrásnější, co kdy svět zřel, 
naplněná dary: nejlepší čepele, pancíře, štíty, kopí. 

Na stožáru vlála standarta, zlatem obšitá, hrdá i ve smrti. 
Duch lidu byl skleslý, nálada truchlivá. Loď odeslali k 
západu slunce a nikdo - žádný syn člověka - ni mudřec, ni 
rek největší nemůže říci, kde ta loď zakotvila. 

Nyní Beowulf stál nad lidem Scyldingů, skvoucí král. 

Dal zemi dítě, udatného Halfdana, pýchu Gar-Dánů. 

Po něm se narodily další tři: Heorogar, Hrothgar, Halga 
Dobrý. 

Hrothgarovi dali Bohové takovou slávu válečnou, že jej 
celý lid s radostí následoval. Tehdy se Hrothgar rozhodl, 
že z bohatství získaného v bitvách postaví pro své druhy 
hodovní síň - největší jakou kdy děti Země mohly vidět. 
Uvnitř pak se budou moci staří s mladými bok po boku 
veselit a bavit u medoviny, pečeně a skaldských příběhů. 
Jak řekl, tak učinil: vydal všechna svá bohatství až na půdu 
a životy lidí. 

Široko, daleko, slyšel jsem, rozneslo se jeho přání po 
zemích Skandzy a ze všech koutů Země přicházeli lidé a 
stavivo. S velikou rychlostí vyrostla síň nevídaných 
rozměrů, se širokým základem a pevným krovem, aby ji 
nemohl ohrozit žár rodinných sporů.  

Ta síň se jmenovala Heorot. 

Jak Hrothgar slíbil tak učinil: zbylé poklady vydal, a své 
přátele- lid Gar-Dánů- jal se hostit. Se závistí a zlobou 
trpíval ve svém doupěti duch temnot o nocích, kdy se 
veselí, cinkot pohárů a zvuk harf nesl kolem jeho doupěte. 
S těmito zvuk nesl se i hlas skalda, který znal příběhy až z 

úsvitu věků: jak Bozi stvořili Zem, Slunce, Měsíc, Zem, 
pak obdařili životem, stromy listím, zvířata končetinami, 
dechem, pohybem.  

Tak žil Gar-Dánský kmen v radosti, dokud nezačal 
"JEDEN" spřádat zlo. 

Grendel bylo to ošklivé monstrum nazýváno, obyvatel 
bažin, v temnotě sídlící potomek obrů. Vydal se nocí, aby 
našel ten dům, sídlo světla a přátelství a čekal. Čekal až se 
rozjaření Gar-Dánové uloží ke spánku. Vstoupil pak do 
Heorotu, kde našel Gar-Dány zmožené hostinou, 
odpočívající beze strachu. 

Skrytý stínem a kouzlem, vzteklý a zdaleka ne sytý, plížil 
se síní, dva tucty spáčů zhltnul a se smíchem se vrátil do 
svého doupěte. I za úsvit poznali Gar-Dánové moc 
Grendela a nastal veliký smutek. Mocný Hrothgar seděl a 
truchlil pro své přátele, když byly zjištěny ztráty na 
životech.Následující noci nastala jatka nanovo a pachatel 
se nezdál mít výčitky svědomí. Můžete se vsadit, že se 
hodovníci začali na noc stěhovat jinam. 

Hrothgar se trápil, šedivěl, pro padlé přátele plakal. Nesla 
se zpráva o smutném králi krajem, ústy bardů, šepotem 
větru, šuměním listí. Došla i za moře, do země Geatů, 
království Hygelacova. Tam žil Beowulf, mladík 
neobyčejné síly a vzrůstu, synovec krále. Jal se bez váhání 
připravovat na cestu do země Hrothgarovy, a poté, co 
kněží doprovodili Beowulfa požehnáními a věštbou 
úspěchu i Hygelac svolil s cestou syna bratrova. 

Dal mu k disposici dvacet válečníků a Beowulf se s nimi 
odebral k moři, kde se nalodili do mořského oře, hrdou 
jeho šíji ozdobili štíty a zasedli za vesla. Květy pěny 
rozrážené plecemi lodi ubíhaly vzad a bojovníci brzy 
spatřili pobřeží Hrothgarovy země. Přistáli, loď vytáhli na 
břeh. Vtom se objevil osamělý bojovník na koni, a pravil: 

"Kdo jste, vy, poutníci mořem, prohlašte se a řekněte,  

 co vás sem, k našim břehům přivádí! 

 Přišli-li jste loupit a pálit, 

 rychle s vámi zúčtujeme, 

 ale jestli jste přišli v dobrém, 

 buďte vítáni!" 

Beowulf, osvobodiv svou výmluvnost, odvětil: 

 "Strážče břehu!  

 Přišli jsme za tvým králem, neb jsme zvěděli, 

 že má potíž, jež jej i jeho lid rmoutí. 

 Přišli jsme nabídnout své ruce, štíty, 

 meče do jeho služeb,abychom ho strastí zbavili" 

Strážce pravil: 
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 "Dobrá. 

 Vydejte se touto cestou, dovede vás ke králi. 

 Já musím zůstat zde, avšak vyčlením muže  

 aby ochránili vaši loď před vlky moře." 

Bojovníci se tedy vydali k Heorotu. Když došli k síni, jali 
se odkládat zbroje, štíty, kopí, přílbice s vyleštěnými 
kanci. Hrdý válečník se jich zeptal na domov a rod: 

 "Kam míříte, bojovníci, s kovanými štíty, 

 množstvím oštěpů, zvláštními přilbicemi? 

 Ne často se vidí taková sbírka hrdinů!  

 Je jasné že přicházíte do síní Hrothgara pro slávu, ne do 
vyhnanství." 

Beowulf odvětil: 

 "Jsme Hygelacovi spolustolovníci 

 a já jsem zván Beowulf. Přicházíme k tvému králi, 

 abychom mu sdělili, co nás přivádí." 

I řekl Wulfgar(tak se totiž onen válečník jmenoval), známý 
mnoha silou své mysli, odvahou a moudrostí: 

 "Předám králi, Rozdělovači Prstenů, 

 váš požadavek a vrátím se s odpovědí.  

To také učinil: 

 "S touto odpovědí mě posílá můj král:  

 vítá vás, poutníky moře, ale zbraně nechte, 

 kde jste je složili." 

Vešli dovnitř, a Beowulf pravil: 

 "Hail Hrothgar!  

 Jsem Hygelacův thane a následovník, 

 a mnoho slávy jsem již 

 při své "jalovosti" získal. 

 Zpráva o zločinech Grendela dorazila  

 do mé země jasně. 

 proto mi mí vasalové poradili,  

 abych ti pomohl, 

 ó králi, znají krutou sílu mé vůle i mých paží. 

 prosím tě pouze: 

 neodmítej mou pomoc v nouzi, 

 když jsem došel tak daleko! 

 Já, se svými druhy, 

 dokážu Heorot vyčistit. 

 Pokud ON zvítězí, 

 budu já i se svými muži pozřen.  

 Mou hlavu nemusíš hledat, 

 protože padnu-li, 

 budu patřit JEMU 

 a mé tělo si odnese jako svou kořist,  

 alespoň odpadne příprava pokrmu pro mou hlavu. 

 Ještě o jedno Tě prosím, králi! 

 Pokud mě Hildr odnese, mou zbroj - 

 nejlepší z děl pro válku, chránič hrudi, 

 dědictví Hrethela a dílo samého Welanda pošli zpět k 
Hygelacovi. 

 Jde Wyrd, jak musí." 

Hrothgar jej poté uvítal a vyzval jej, aby se posadil a o 
sobě, své zemi povídal, či co mu srdce napoví. Nechť se 
poveselí s Gar-Dány, přestože ještě za svítání byla síň 
zbrocená krví, stěny zacákané. Unferth, syn Ecglafa, který 
seděl u nohou pána Scyldingů, se pokusil vyvolat s 
Beowulfem hádku. Beowulfův úkol ho totiž stěží potěšil. 
Unferth záviděl všem, kdo by v Midgardu mohli 
dosáhnout větší slávy než on. 

 "Jsi Ty TEN Beowulf,  

 který tloukl moře svými pažemi? 

 Rival Breccy, který neváhal život riskovat? 

 Hlubiny moří pažemi přikryls,  

 poměřil síly s cestami vod,  

 když zima hnala zuřivé vlny před sebou. 

 V plavání tě porazil! Checht! 

 Jeho přinesl ranní příliv  

 do Battling Reamas,  

 sám se domů dopravil,  

 tak draze milovaný svými many. 

 V triumf nad tebou obrátil své vychloubání,  

 syn Beanstana, tvé síly potřel! 

 Proto pernější ti věštím dobrodružství- 

 přestože v bitvě jsi statečný, v drsné srážce- 

 pokud se odvážíš duchovi temnot čelit,  

 pokud vyčkáš příchodu Grendela o noční hlídce!" 

Beowulf odvětil, sny Ecgtheowův: 

 "Nevíš o čem mluvíš, Unferthe,  

 když míníš, že Brecca vyhrál. 

 Asi ti chmelovina zatemnila myšlení. 

 Za pravdu prohlašuji,  

 že v moři jsem více sil měl,  
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 nad kteréhokoli muže,  

 více výdrže ve vodě. 

 Byli jsme chlapci,  

 já i Brecca, usmrkanci, 

 a chlubili se - 

 to chlubení také v čin obrátili. 

 Obnažené meče měli jsme v rukách,  

 doufaje že velryby s nimi odrazíme. 

 Tak po pět dní jsme plavali,  

 než nás bouře rozdělila. 

 Devatero mořských ďasů jsem  

 ke spánku uložil,  

 než mě moře vyvrhlo ve finské zemi,  

 ale o tobě jsem neslyšel nic podobného, 

 Unferthe,  

 ty jenž jsi zabil vlastního bratra, 

 nejbližšího z rodu,  

 za což tě ostatně čeká cesta do Helu. 

 Ani Grendel nespáchal na Scyldinzích 

 takové škody, 

 jako ty na svém klanu. 

 Nedělá si totiž nic z 

 ničivých Gar-Dánských mečů, kopí. 

 Vraždí, bojuje, hoduje. 

 A nikdy by takto neopanoval Heorot, 

 kdyby tvá odvaha byla tak 

 velká jako tvé vychloubání! 

 Já však se Grendelovi postavím 

 a ukáži mu moc a hrdost Geatů! 

 Než spatříte znovu slunce, 

 zaplaším tuto chmuru z čela Hrothgarova,  

 z čel lidu Gar-Dánů. 

Poté se veselili, všichni v dobré náladě, způsobené slovy 
Beowulfa. Nakonec se Gar-Dánové odebrali spát jinam, 
mimo Heorot.Beowulf sňal přílbu, hrudní pláty a dal je do 
úschovy jednoho ze svých lidí. 

 Bojovníci Geatingů se uložili ke spánku. 

 Jen Beowulf klidně vyčkává,  

 opřen o sloup, oporu síně Heorot. 

 Čekání zmáhá,  

 hlava padne na hruď, 

 když kradmé kroky krále bažin, 

 Grendela, ozvou se síní,  

 a vzápětí tlumený vzdech 

 Beowulfova bojovníka roztrženého napůl. 

 Beowulf vyskakuje, meč však nechává ležet. 

 Doneslo se k němu, že Grendel kouzlo zná, 

 jak meče tupit, o kůži že se ohýbají,  

 že mu ocel neublíží. 

 Beowulf běží vpřed, chytí stvůru, 

 srpovité spáry svírají se bezmocně 

 ve stisku hrdiny. 

 Rána, další a další, v tichém křížku 

 mlátí sebou muž i monstrum,  

 stěny Heorotu sténají  

 jak pod ranami perlíku. 

 Náhle, křup! 

 Oba ztuhli, Grendel víc. 

 Místo spáru nemá nic. 

 V zápalu boje Beowulf  

 bestii pařát utrh', 

 Grendel zbledl, a dal se, 

 (pokud může troll zblednout) 

 slábnoucí, na útěk. 

 Bojovníci Beowulfovi, ani lid Hrothgara 

 nespěchali s pronásledováním,  

 času bylo dost. 

Jali se pilně oslavovat a Beowulf byl zahrnut mnoha dary. 
Meč, zbroj, kůň pro každého z jeho lidí, mnohé poklady 
jim byly dány. 

Náhle však, v bažinách nedaleko od Heorotu, stvůra 
zdrcená a běsnící po syna smrti - Grendelova to totiž byla 
matka – zaslechla zvuk pitky, výbuch veselí po vydařeném 
vtipu. Rozlítila se, malá očka krví zrudla, a bestie 
nastoupila cestu msty... 

Vstoupila do síně, vzteky bez sebe, pařáty svírající se 
vztekem. Když však zhoubu Grendelovu zhlédla, mocného 
Beowulfa, strnula, strhla pařát svého syna od stropu - kam 
jej již Dánové stihli zavěsit jako připomínku slavného boje 
– a dala se na úprk do svého doupěte – síně v hloubi 
jezera. Ve dveřích se náhodou octl Aeschere, Hrothgarův 
milovaný přítel a rádce. Stvůra jej smetla, smrtí byl stižen. 
Lidé byli zděšeni a bojovníci v čele s Beowulfem se jali 
stopovat nové nebezpečí. Když došli k jezeru, Hrothgarův 
syn Heremod vytáhl svůj meč, prastaré dědictví. Beowulf 
skvostnou čepel přijal, a ponořil se do vod jezera.  
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Klesal a klesal, u konce s dechem, 

když dorazil k podvodní sluji. 

Mocně máchl, dvakrát, třikrát 

vynořil se v bestie síni. 

Lapaje rychle drahé dechu doušky. 

Stojí ve střehu, sax před sebou,  

proti špici Grendelova matka, 

odhodlaná bránit se  

do poslední kapky krve. 

Beowulf skočil, sekl, a hle! 

ostří taje jak rampouch v ohni. 

Rozhlíží se, ze stěny 

sluje trčí starý meč. 

Čistá čepel, dávné dílo 

snad ještě z dob Regina. 

Zbraň ze zdi vylétla jak blesk, 

sek! švih! stvůra se svíjí,  

před svou zhoubou uhýbá.  

Trolí meč ji krájí dál. 

Do posledního dechu. 

Beowulf uťal stvůře hlavu, stejně tak i mrtvému 
Grendelovi, který přišel domů zdechnout. Po výstupu 
temnými vodami vystoupil na břeh a všichni společně se 
vydali zpět do Heorotu. Grendelova hlava byla prý tak 
těžká, že ji museli nést čtyři muži. Obtěžkáni poklady, na 
hrdých hřebcích, vydali se bojovníci ke své lodi, 
doprovázeni Hrotgarem až na samý břeh. Tam se 
rozloučili, ale pevné přátelství mezi nimi zůstalo. Spěchali 
domů na dračím hřbetě, ověšeném pestrými kulatými 
šupinami, na paprsčitých křídlech, po hladině moře. Poté 
co se Beowulf s válečníky do síní Hygelacových navrátil, 
se strýcem nejen o svých činech mluvil, ale i o situaci na 
Dánském dvoře, o mladých synech Hrotgara. Hygelac mu 
pak vložil v léno 7000 hidů (840000 akrů) půdy, s domem 
a trůnem, princi knížat své země. 

Šly roky a Hygelac odešel, jeho syn Heardred pod stěnou 
štítů zabit leží, zabit ve chvíli vítězství nad Heatho-
Scylfingy. Tak se stal Beowulf králem země, krásné a 
rozlehlé. Vládl jí dobře, po padesát let, když náhle byl 
probuzen Drak, strážce temnot. V hrobě hory dávné zlato 
střežil, v mohyle z kamene. Vchod byl skrytý, ale Wyrd 
vyjevil jednomu kmánu cestu k pokladu. Ten vzal pohár, 
však položil ho zpět. Jako zloděj se vykrad ven, zatímco 
strážce spal. Za zlobu draka musí Princ i lid zaplatit. Ten 
muž byl sluhou jednoho z Beowulfových leníků, a řekl 
pánu, co nalezl. Ten se pak vydal do sídla Draka, 
v ohrožení života. 

Vstoupil, a tím utkal předivo Wyrdu, naplnil zlobu Plaza - 
Strážce. Když uzřel Draka nevítaný návštěvník, obestřela 
jej hrůza a prchnul, přičemž neopoměl vzít zlatý pohár, 
z pokladu dávného Earla, jenž poslední ze svých kořistí 
pečlivě skryl -> Když tehdy Earl z jeskyně vyšel, řekl:“ 
Nyní, kdy již hrdinové nemohou, držíš opět Ty, Země, 
poklady předků. Slyš! Před Tebou mnoho statečných mělo 
je v rukách. Teď Hildr odnesla na svých křídlech všechny 
z mého klanu, obrala je o život. Žádný nezůstal, aby zved’ 
meč, nebo vyprázdnil pohár...“ Skleslý na duchu, sám, 
daleko od všeho lidu, čekal bojovník den a noc, než jej na 
vlnách přílivu potkala a odnesla smrt, na svých křídlech. 

Poklad ležel dlouho ve tmě zapomnění, až jej nalezl ten 
který je proklet, osudem jehož je hledat takové poklady a 
střežit je bez užitku. Mocný lidu zhoubce držel pak ten 
poklad po třista zim. Jediný muž probudil hněv 
v baziliškově srdci, když pro krále vzal ten pohár. Ten, 
když spatřil dílo dávných mistrů, byl nadšen krásou toho 
poháru. Drak se však probudil a nové utrpení bylo 
otevřeno. Byl totiž po dlouhém spánku dychtivý bitvy, 
ohně, zabíjení. Když zapadlo slunce, Drak se vyřítil ven, 
ničil a pálil, obydlí lidí i dům Beowulfa s dědičným 
trůnem na prach sežehl. Tehdy Beowulfovi pravdivě 
vylíčili, co se stalo, a on si nechal vykovat nádherný velký 
štít celý z kovu, protože mu bylo zřejmé, že lípa by ho 
před plameny neochránila. 

Mnoho odvážných skutků vykonal dosud, Wyrd mu však 
postavil do cesty Draka – osudný to byl den! Wyrd na něj 
čekal celý den v mohyle, kam se Beowulf s jedenácti 
věrnými vydal, čekal, aby duši od těla oddělil. 

Beowulf řekl:“ Přežil jsem mnoho bitev, když jsem byl 
mlád, a nyní znovu, starý ochránce lidu, jdu do bitvy. 
Nevezmu si nic víc než svou zbroj, štít a meč, pro žhavý 
pohled a jedovatý dech Draka. Vyčkejte konce, není to 
totiž váš boj, ale můj – změřím moc se stvůrou; potřetí. 
Těžké bude zvítězit, to spíš Hild mě odnese.“ 

Brzy se král vplížil do chodby v kameni, vzduch chvěl se 
horkem, nebyla šance Draka obejít, protože ten, hordy 
hlídač, hlas člověka slyšel a vztek vzplál v srdci, jedovatý 
dech vrhl do chodeb, následován plameny. 

I zvedl lord-Geat štít, a proud se přes něj přelil. 

Když věrní venku slyšeli stvůry řev,  

rozprchli se do lesů,  

by životy ochránili, 

ale duše jednoho chvěla se starostí, ne strachem. 

Pravá sounáležitost a věrnost nemohou být  

ve vznešené mysli zaplašeny! 

Wiglaf bylo jeho jméno, syn Weohstana, 

lord Scylfingů z rodu Aelfhera. 

Viděl nyní vládce, vedrem utlačeného, 
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a vzpomněl darů jež Beowulf mu dal: trůn, a mnoho 
dalšího; 

neváhal, starý štít vzal, ošumělé ostří vytasil. 

Napohled stará čepel, ale kdo byl s jejím osudem 
seznámen,  

silného bojovníkova druha by poznal -> 

dar Onely Krále – meč Jötunů. 

Není daleko den, kdy jsem ti přísahal věrnost, králi! 

Nyní poslouží můj meč nám oběma. 

Králův meč byl znovu zlomen, Wyrd mu nedopřál pomoc 
čepele v takových chvílích, příliš velká byla jeho síla pro 
meče lidí. 

Wiglaf přišel Beowulfovi na pomoc,  

Drak se vydal hledat nepřátele, nenáviděnou rasu. 

Dřevěný štít blafnul a shořel, plamen ruku Wiglafa silně 
ožehl. 

Beowulf vrhl se mladému muži na pomoc, oba ošklivě 
raněni. 

Wiglaf, kryt králem, krájel plaza krutým ostřím, 

 jež tálo pod žhavou zlobou dračí krve. Drak byl zabit,  

a hrdinové se vypotáceli ven, zraněný král  

podpíraný mladým rekem. 

Beowulf pravil:“ Drak zdech’, zdá se,  

a s tímto nepřítelem odejdu i já 
–  

cítím smrt, jak se blíží. 

Svůj život jsem dal za bezpečí 
lidu, a byl to dobrý obchod.“ 

Pak sundal zlatý nákrčník, dal jej Wiglafovi, i přilbu, 
prsten, 

zbroj mu odkázal,“užij je v radosti! Jsi posledním 
z Waegmundingů! 

Já nyní odcházím za předky.“ A zemřel. 

 

That waes a gode Cyning! 

I přišli ostatní druhové, stydíc se za svou zbabělost.  

Zde leží mrtvý král, a vedle něj jeho smrt; 

Wiglaf má srdce těžké, čestná stráž (lyke-wake). 

Vstali válečníci a vynesli krále na Hrones-ness. 

Draka svrhli do vln. 

Lid Geatů pak připravil králi pohřební mohylu,  

obloženou poklady plaza. Přílby,  

štíty, meče, uprostřed však Lord leží. 

Černý kouř stoupá k nebi  

a dvanácte truchlících jezdců krouží 

kolem čerstvé mohyly. 

 

Ze všech králů země, z mužů byl nejvíce ctěn a milován, 
k lidu mírný, věrný, štědrý  

Beowulf. 
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Beowulf 
Základní fakta  
Beowulf se skládá z 3182 číslovaných řádků (takže jistě 
uznáte že převyprávění bylo namístě), a toto číslo nám 
také říká, že Beowulf je nejdelší dochovanou anglosaskou 
básní, neboť tvoří celou jednu desetinu všech dochovaných 
anglosaských textů. Z výzkumů mnoha jazykozpytců 
vyplývá že Beowulf byl zřejmě napsán v Mercii či 
Northumbrii za časů krále Offy, tedy někdy mezi lety 750 
- 790, přestože jádro básně je jistě o mnoho let starší. 

Dochovaná kopie je zapsána jazykem Wessexkého 
království kolem roku 1000. Veršován je aliterační 
formou, jak vyplývá z následující ukázky: 

5 

monegum mægþum, meodosetla ofteah,  

egsode eorlas. Syððan ærest wearð  

feasceaft funden, he þæs frofre gebad,  

weox under wolcnum, weorðmyndum þah,  

oðþæt him æghwylc þara ymbsittendra  

10  

ofer hronrade hyran scolde,  

gomban gyldan. þæt wæs god cyning!  

ðæm eafera wæs æfter cenned,  

geong in geardum, þone god sende  

folce to frofre; fyrenðearfe ongeat  

Aliterace neboli náslovný rým vypadá tedy tak, že několik 
počátečních písmen se v každém řádku, popř. dvojřádku 
shoduje ( aliterace se dále rozděluje na několik typů), a 
vytváří celkem působivý dopad na obecenstvo. Musíme 
totiž také vzít v potaz výslovnost staré angličtiny: 
vyslovovala se podobně jako moderní islandština a 
výsledek byl takový že báseň během přednesu prostě 
nedovolila posluchačům polevit v pozornosti. Aliterace je 
mj. i dobrou mnemotechnickou pomůckou pro Básníkovo 
ulehčení při učení se básně (Básník je tu s velkým B, 
protože Beowulfa básník s malým prostě vytvořit nemohl). 

 Historické umístění Beowulfa je jižní Skandinávie 
(zřejmě Skåne - Švédsko) a Dánsko v období 5.-6. století. 
Mnoho jmen v příběhu je původu historického nebo 
mytologického. Co je zajímavé, autor použil i jména ze 
severské mytologie a to znamená, že s ní musel být velmi 
dobře seznámen. Chtěl se zřejmě příblížit příběhem realitě 
území, na které děj umístil. Předpokládám že tvůrce 
Beowulfa byl VELMI vzdělaný, protože kdo v osmém 
století v Anglii věděl co se stalo na pevnině o dvě století 
dříve, natož o konfliktech Seveřanů s Franskou dynastií 
Merovejců. 

Shrnutí děje: 
Sága začíná v Dánsku po krátkém exkursu do genealogie 
Dánských vládců, kdy se v hodovní síni krále Hrothgara 
jménem Heorot (kořen -gar v osobních jménech je v básni 
častý, je zřejmě spjat i se jménem ústředního kmene Gar-
Danů – “Dánů-Oštěpníků”) objeví první záporňák – 
potomek Kaina- Grendel, a sežere několik Hrothgarových 
bojovníků. Po nejakém čase, kdy Grendel stále chodí na 
večeře do síně krále Hrothgara se zpráva o tomto problému 
přenese i přes Skagerrak do Švédska, kde vládne Hygelak, 
strýc Beowulfa. Beowulf se tedy rozhodne pomoci Dánům 
a nabídne svůj meč králi Dánů. Po oslavě Beowulfova 
příchodu a následné pitce upadnou všichni kromě 
Beowulfa do spánku, a Grendel přichází. Poté, co 
zakousne jednoho z Beowulfových přátel se mu Beowulf 
postaví na odpor a během krátké, leč urputné bitky 
Grendelovi utrhne pařát. Ten prchá do svého doupěte, kde 
zdechne. Zatímco probíhají oslavy Grendelovy smrti, jeho 
matka se rozhodne pomstít smrt svého synka, a vydává se 
do Heorotu. Když však vidí Beowulfa, prchne i ona do 
podvodního doupěte, kam ji tento pronásleduje. Během 
boje přijde Beowulf o meč, protože ten se rozpustí v krvi 
Grendelovy matky a je nucen ze zdi vytrhnout prastarý 
meč, kterým matku zabije. Ten meč byl totiž dílem 
dávných Trollů-kovářů a byl obdařen silnými magickými 
vlastnostmi. Beowulf po velké party opustí Dánsko a 
přijme korunu ve své zemi, kde vládne po dalších 50 let. 
Poté je ale probuzen třetí nepřítel – Drak děsivý a silný, 
střežící dávno zapomenuté poklady (je nutno podotknout 
že draka probudí chamtivost lidí). Beowulf tedy svolá své 
jarly s tím, že se s ním vydají na draka, a pár z nich 
souhlasí, ale těsně před bitvou jej opustí až na jednoho –
mladíka jménem Wiglaf. 

Beowulf a Drak se zabijí navzájem a Wiglaf vynese 
umírajícího B. na pláž, kde jej Beowulf prohlásí svým 
nástupcem. 

Některé z mnoha motivů 

Víra a víra 
On each of the foe’s fingers 

were nails like steel. 

Everyone agreed the heathen’s 

claw was horrible  

and that the wretch’s  

bloody battle hand  

could not be harmed  

by the best of iron 

 

Na každém prstu nepřítele 
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nehet jak z oceli. 

Každý stvrdil 

strašnost pohanova spáru 

a že ubožákově ruce utržené 

nemohlo být ublíženo 

nejlepšími z nástrojů.  

či 

In truth, the Geats prince gladly trusted  

his mettle, his might, the mercy of God! 

 

Vpravdě Geatů princ doufal  

ve svou sílu, ve slitování bóží 

Zvýrazněný text nám ukazuje zcela jasně, že v době zápisu 
byl již Beowulf silně pokřesťanštěn 

To Hygelac send, if Hild should take me,  

best of war-weeds, warding my breast,  

armor excellent, heirloom of Hrethel  

and work of Weland. Fares Wyrd as she must. 

 

Pokud mě Hildr odnese, mou zbroj - 

 nejlepší z děl pro válku, chránič hrudi, 

 dědictví Hrethela a dílo samého  

Welanda pošli zpět k Hygelacovi.  

Jde Wyrd, jak musí." 

Tento text nám však ukazuje, že básníci 
přednášející Beowulfa rychle zapomněli na 
víru předků a tradice, protože Weland je 
germánský bůh-kovář Völund. Ti, kdo báseň 
přepisovali se zdají být velmi “neobeznámení 
” s tím kdo, nebo co je to ten Weland, proto 
jej nepovažovali za hrozbu pro postupně sílící 
křesťanský a protipohanský koncept básně 
(víme jak křesťané vždy uměli převrátit vše 
co jim přišlo pod sandále do křesťansky 
přijatelné verse). Také Wyrd je 
předkřesťanské slovo, znamenající “osud, 
věci, které jsou předurčené”. Později bylo 
nahrazeno slovem “fortune” Možná že báseň 
byla stvořena v tomto duchu, ale vzhledem 

k autorovu evidentnímu vztahu k regionu, který byl 
v oněch časech tak pohanský, , pochybuji. Dle mého 
názoru byly tyto nesrovnalosti způsobeny mnichy-
opisovači. Díky za jejich ignoranci! 

Světlo a temnota 
Kontrast světla a tmy můžeme spatřit především na 
Heorotu. Je jasný, chrám světla, chrám všeho, co je drahé 
člověku: přátelství, pohostinnost, jídlo, pití, zábava, prostě 
klid po duchu i po těle a klídek. Proti tomu stojí obludy: 
temné, zlé, temnotou chodící a v temnotě útočící. Tolkien 
(Beowulf, the monsters and the critics 1936) přesvědčivě 
ve své práci prohlásil, že obludy v eposu jsou inkarnací 
smrti a nevymýtitelného zla, proti kterému je třeba bojovat 
za každou cenu a všemi prostředky. Učenci 19. století se 
shodovali na domněnce, že Beowulf je typem/ archetypem 
solárního hrdiny, a Grendelova rodinka i s Drakem mohou 
docela dobře být personifikací Severního moře jako 
něčeho násilného, skrytého neustálým šerem a pláštěm 
tajemna.Podle mého skromného názoru je možné, pokud je 
toto tvrzení pravdivé, vztáhnout onu personifikaci stejně 
tak i na v té době sílící hrozbu, Víkingy. Básník, nebo 
spíše naši známi mniši-konvertoři se pokusili také o 
degradaci nelidských a dřívějších mythologických postav 
jako elfů a trollů, aby snížili jejich význam v přežívajících 
příbězích folku, lidu. Umenšit význam, spojit je v mysli 
posluchačů pouze s temnými a “ďábelskými” asociacemi 
(Michael Alexander, Beowulf, 1972) 

Pokud bychom vnímali anglickou literaturu jako museum, 
Beowulf by byl kostrou dinosaura ve vstupní hale. 
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Brunanburh Beadu 
 

937 

Zde AEthelstan král 

earlů vládce 

dělící prsteny 

a jeho bratr také 

aetheling Eadmund 

věčnou slávu  

získali v bitvě 

ostřími mečů 

u Brunanburhu. 

Zeď štítů rozdělili 

lipové štíty štípali 

výkovky kladiv, 

synové Eadwearda 

tak jak příslušelo jejich původu 

zděděnému po předcích, 

že v bitvě často 

proti vetřelcům 

svou zem chránili 

poklady a domovy. 

Nepřítel prchl – 

muži ze Skotska 

i ti z lodí 

stiženi osudem padli. 

Pole mokvalo  

krví válečníků 

od slunka východu 

od rána,  

kdy jasná hvězda 

vyklouzla na oblohu 

jasná svíce Boha 

věčného pána 

až po večer 

kdy se ta vznešená věc 

snesla do své síně. 

Tam padl mnohý válečník, 

sražený oštěpem. 

Muži Severu 

stříleli přes štíty 

stejně tak Skoti 

unavení, válkou sytí. 

Západní Sasové postupovali  

po celý den, 

po jednotkách  

do posledního pronásledovali  

nepřátele, 

sekali prchající 

zezadu zuřivě 

meči nabroušenými. 

Merciané neodmítli 

hrdý souboj  

žádnému válečníku  

z těch, kdo s Anlafem 

přes mořskou pláň 

na hřbetech draků 

přišli sem, 

odsouzení bojovat. 

Pět leželo mrtvých 

na bitevním poli  

mladých králů 

uspaných meči 

stejně jako sedm  

jarlů Anlafových, 

armády nepočítaně, 

námořníků a Skotů. 

Tam uprchl  

Seveřanů vůdce 

nucený neštěstím 

k lodě přídi. 

S malou družinou 

vytlačil knorr na vodu, 

odešel král, 

na temném přílivu 

zachránil život. 

Stejně tak i starý bojovník 

uprchl 

do své země na severu – 

Konstantin – 

šedivý válečník. 

Neměl důvod oslavovat 

to velké setkání, 

zbavený přátel - 

všichni padli 

na bitevním poli 

k smrti ubití; 

i syna opustil 

na místě jatek 

zbitého k nepoznání, 

mladíka bitev. 

Chlubit se nemohl, 

muž s šedivými vlasy, 

srážkou mečů, 

starý podvodník, 

stejně tak Anlaf; 

se zbytky armády 

do smíchu jim nebylo, 

že by ve válce 

lepšími byli 

v poli, 

ve srážce zástav, 

klání kopí, 

setkání mužů, 

výměně seků, 

když na poli bitvy  

se syny Eadwearda 

hráli tu hru. 

Odjeli Seveřané 

v kovaných lodích. 

Přeživší z boje 

na Dinges Mere 

přes hluboké vody 
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Dublin hledali 

zpět v Ira landu, 

duchem otřeseni. 

Stejně tak Bratři 

oba společně 

Král a Princ 

domov hledali, 

Západní Saskou zem, 

bitvou potěšeni. 

Za sebou nechali 

mrtvoly vychutnat 

černoperému, 

tmavému Havranu 

s ostrým zobákem 

a soumračnému  

orlu s bílým ocasem,  

spolustolovníkům – 

lačnému sokolu 

i šedému stvoření 

Vlku z lesů. 

Nikdy nebyla lítější řež 

zde na ostrově, 

nikdy tolik 

lidí zabito 

až po ty dny 

ostřím meče 

jak nám praví, kdo čtou v knihách, 

staří mudrci, 

od doby, co z Východu 

Anglové a Sasové 

přišli 

přes širé moře 

Británii hledaje. 

Hrdí kujci bitev, 

Velšany zničili, 

vzali si zem. 

 

Překlad Sigmark 
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JAK SE CHTĚLY LÍBIT KELTSKÉ A GERMÁNSKÉ DÁMY 
ANEB NĚKOLIK ODSTAVCŮ O 
ŽENSKÉM ODĚVU 
V BARBARSKÉ EVROPĚ 
Blíží se jaro, a to se oko každého bojovníka rádo potěší 
pohledem na ztepilé ženy jeho kmene, jejichž ozdoby se 
blyští v jarních paprscích slunce a pestrobarevný oděv 
dokresluje půvab postavy…I dnešní ženské protějšky 
milovníků historie zajisté potěší informace o tom, jak 
dobře stylově a dobově vylepšit šatník či šperkovnici 
k jarním slavnostem… 

 Hned v prvním odstavci dlužno podotknout, že cosi jako 
módní trendy existovalo již v neolitu. S rozvojem 
řemeslných technik jako je odlévání a tepání kovů, 
přadláctví a tkalcovství, a především také díky rozvoji 
obchodu v době bronzové, začaly se různé módní vlny 
hlásit o slovo…pravda, nové prvky nepřicházely zdaleka 
tak často jako dnes, ale vysledovat se dají.  

OBLÍBENÁ BIŽUTERIE ČESKÝCH 
KELTŮ 
Jako příklad dobře zavedeného obchodu může posloužit 
obliba a téměř celoevropské rozšíření švartnových 
náramků v laténské Evropě. Dnes na první pohled 
nenápadné, jednoduché černé kruhy byly oblíbené jednak 
díky své barvě – černá byla považována za magickou – a 
nahradily ve střední a západní Evropě těžko dostupný 
gagát. Náramky byly zároveň ozdobou i talismany pro 
štěstí, ženy i muži jimi zdobili levou paži, zhusta i nad 
loktem.Je zjištěno, že po kupeckých stezkách se švartnové 
náramky ze severozápadního Boiohaema dostaly až do 
Galie a Británie, na východ na Slovensko a na území 
dnešního Rumunska. Po dvou stech letech přišel soumrak 
jejich slávy, zdokonalila se totiž výroba skla, a kromě 
korálů nejasných barev ze skelné pasty se najednou 
objevila technologie, která umožnila vytvářet nádhernými 
až krajkovými reliéfy zdobené náramky, nejčastěji černé, 
ale potom modré, červené, žluté a zelené. Jejich výroba 
byla rychlejší –rychleji se i ničily, pravda.Na slunci se 
skleněné ozdoby blýskaly, a dlouhé šnůry pestrých 
skleněných korálů zdobily hrudníky mužů a žen jak u 
Keltů, tak u Germánů. Seveřané nadto s oblibou mezi 
korály ze skla a jantaru vkládali malé talismany – 
především Thorovo kladivo provedené ve stříbře nebo 
bronzu. 

ŠPERKY A SPÍNADLA ODĚVU 
Jak je známo, především Keltové nosili šperky v podstatě 
všude, kde to jen šlo. Jejich záliba ve zdobnosti připadala 
jako přespřílišná marnivost i Římanům! V pozdější době 
laténské by byl nemožný ten, kdo by neměl 
charakteristický keltský šperk – nákrčník zvaný torques. 
Obepínal těsně hrdla mužů i žen, a čím nádhernější byl, 
tím významnější byl jeho nositel. Torquesy by si 

zasloužily vlastní článek, takže stručně – nosily se řadu 
století a měnily způsob své zdobnosti. Šlo o kruhy 
s otevřenou přední částí, zhotovené ze zlata,bronzu nebo 
řidčeji i ze železa. Jejich repliky vyráběné dnes především 
francouzskými šperkaři slouží jako honosné šperky i 
k dnešnímu oblečení.  

Dalším oblíbeným šperkem byl kovový náramek. Ženy 
jich nosívaly obvykle více, a to nejen na rukou, ale i na 
nohou – velice pozoruhodné jsou bronzové nánožníky 
keltských žen, nalezené u nás, s ozdobnými vypouklinami, 
zavírané pomocí zaklapovacího mechanismu. Nosily se 
nad kotníky, což zároveň dokládá, že sukně Keltek se 
zdaleka neplouhaly po zemi. Končívaly nejčastěji v půli 
lýtek nebo pod koleny.  

Protože knoflík je vynález relativně novodobý, je nasnadě, 
že laténská, antická i raně středověká Evropa se hemžila 
spínadly oděvu nejrůznějších tvarů. Oděvní spony a přezky 
jsou také velice členitým artiklem, proto se zmiňme pouze 
o tom, že byly nošeny jednak funkčně – aby přidržovaly a 
spínaly oděv , ať už spodní košili anebo plášť, a také se 
prosadily jak ozdoby, jejichž potomky jsou dnešní brože. 
Spony se vyráběly ze železy, odlévaly z bronzu i stříbra, 
tepaly ze zlata… Jistá keltská dáma měla na svém 
pohřebním oděvu 27 spon. Ty nejmenší byly třeba jenom 
2,5 cm dlouhé. Existovaly ale i masivní, především 
bronzové, 10 i více cm dlouhé spony. Základními tvary 
spony a spínadel byl jednak oblouk – lukovitý tvar (systém 
dnešního zavíracího špendlíku), anebo kruh s pohyblivou 
jehlicí. Spony byly jednoduché i velice zdobné. Zvláště 
Vikingové si na spony potrpěli, a jejich oblíbené Thorovo 
kladivo uplatnili i na designu spon. Vikingové vyvinuli 
ještě jeden specifický druh oděvních 
spon – párové oválné, 
poměrně masivní spony-
přezky 
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k charakteristickým zástěrám vikingských žen.Mít takové 
pěkné, bronzové anebo stříbrné spony, patřilo k dobrému 
tonu. Žádná vikingská žena se bez nich neobešla, zrovna 
tak jako bez drobných přívěsků, symbolizující její 
svrchovanou moc nad domácností – na zlatém řetízku visel 
malý klíček a nůžky, někdy i nožík a Thorovo kladivo. 
Byly to šperky a zároveň amulety. A rovněž hrdlo každé 
svobodné samostatné Seveřanky zdobila alespoň jedna 
šňůra jantarových korálů. Jantar byl oblíbený také jako 
součást prstenu nebo náušnic. Zatímco Keltové dávali 
z kovů přednost bronzu a zlatu, nádherné šperky Seveřanů 
jsou velmi často stříbrné. Též se říká, že u Seveřanů byly 
žluté kovy – zlato a bronz – kovy „ženskými“, kdežto 
kovy bílé – stříbro, železo a elektron (slitina zlata a stříbra) 
kovy „mužskými“… I dnes jsem si všimla, že málokterý 
ze současných členů vikingských společností by si pověsil 
na krk amulet ze žlutého kovu. 

RADY ŠVADLENKÁM 
Výroba tkaných látek znamenala spoustu možností pro 
zhotovování oděvů. V laténské době se již vyrábělo i velmi 
tenké lněné plátno na spodní košile, hrubší plátno na košile 
a svrchní ženské i mužské oděvy pro teplejší období, a 
řada krásných vlněných tenčích i velmi silných tkanin. Je 
jasné, že se vyráběly i tkaniny na jiné, nežli oděvnické 
účely (stanové plachty, loktuše apod.) Kromě tkaní na 
vertikálních stavech se ještě pro výrobu ozdobných 
barevných pásů využívalo tkaní pomocí tzv. karetek 
(několik vláken či šňůr se uváže jedním koncem k tyči, 
druhy k pasu a jednotlivé šňůry se přehazují a proplétají 
skrz malé destičky – karetky. V pozdějších dobách se 
vyvinuly dokonce karetkové stávky, na kterých vznikaly 
nádherné ornamentální lemy ke seveřanským oděvům – 
zdobily mužské i ženské tuniky a již zmiňované zástěry 
vikingských paní domu.  

Oděvní střihy byl jednoduché – jednoduché haleny, 
jednodílné šaty, košile s dlouhými či krátkými rukávy, 
vesty navlékané přes hlavu, a cosi jako šatové zástěry. 
Zdobnost oděvu nespočívala ve složitosti střihu – zde se 
dbalo spíše na funkčnost a maximální pohodlí, protože i 
dobře situovaný Kelt nebo Germán se po celý den věnoval 
praktickým činnostem, zrovna tak jako jejich ženy. 
Ovšem, šperky si dopřávali v hojné míře… Díky možnosti 
barvit již spředená vlákna či rouno vznikaly nejprve četné 
barevně pruhované, později kostkované látky. Pro Kelty 

charakteristické kostkované tkaniny si udržely popularitu 
po celou laténskou dobu, a slavné kostkované vzory 
dnešních skotských klanů se mohou hlásit k dávným 
keltským tkadlenám, které vymýšlely a vymýšlely, jak se 
jedna od druhé odlišit.. 

A nakonec zajímavost: první minisukně se opravdu 
nenosily v Anglii v šedesátých letech 20. století, ale 

v Dánsku brzo po 
přelomu letopočtu. 

Našel se oděv 
mladičké 

Germánky, který 
sestává ze 
sukénky končící 

nad koleny a 
zakončené 

třásněmi, a kratičkého 
živůtku, též 

zakončeného 
třásněmi, 

nedosahujícího do 
pasu. Vypadal by 
zřejmě odvážně i 
dnes. Zároveň to 
také dokládá, že 
postavení žen 
v barbarské Evropě  

Bylo mnohem, 
mnohem 

suverénnější, 
nežli po 
ovládnutí Evropy 

křesťanskou 
doktrínou.  

Ale o tom snad 
jindy.  

 

 

VALENIS – PhDr. Václava Mečová 
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Stephen McNallen 

Na Vašich předcích záleží! 
Stephen A. McNallen, Runestone #20.  

My vyznavači Ásatrú se hrdě hlásíme k svému klanu a 
rodové linii, jejímiž jsme členy! Tento článek je psán 
s úmyslem usnadnit právě toto uvědomění si spojitosti. Je 
převzat a upraven z nové brožury dostupné u AFA - jedné 
ze série určené k zpřístupnění základních částí víry Ásatrú 
běžným mužům a ženám.V současném západním světě 
panuje široce rozšířená představa, že na našich předcích 
nezáleží. To se týká zejména části dnešních 
Euroameričanů, kde je mezi některými spisovateli a 
vzdělanci "mrtvý bílý muž" synonymem nedůležitosti. 

Naštěstí pro nás (a budoucí generace) zdravý zájem o 
genealogii a rodinnou historii tento vykořeněný a neosobní 
pohled na svět potírá. Proč bychom se měli starat o své 
předky ve světě, kde je sebeuspokojení stavěno nadevše? 
Co nám na to říká moudrost skrytá v hlubinách naší duše? 
A jaký je náš vztah k těm, kdo zde byli před námi? Proč je 
to důležité? Přírodní kmeny všech částí světa uznávají a 
respektují své předky. Američtí Indiáni, australští 
domorodci, africké kmeny, obyvatelé Asie – tito všichni 
projevují předkům náležitou úctu. Pouze takzvané moderní 
společnosti, nejvíce se ženoucí za materiálními potřebami 
a nejvíce vzdálené přírodě, zapomněly na důležitost 
spojení s předky. 

V Evropě to bylo před příchodem křesťanství také jiné. 
Považovali jsme se za součást určité kontinuity, a tuto 
jednotu nebylo možné rozdělit na základě představ 
prostoru a času. Příbuzenské svazky přetrvaly staletí i 
velké vzdálenosti. Předky bylo možné žádat o inspiraci, 
vedení, sílu.. Ve skutečnosti naši předkové často věřili, že 
zemřelí reinkarnují v rámci své klanové linie. To se tedy 
dá chápat tak, že my sami jsme sví předkové zrození do 
současnosti. (Z toho také vyplývá jednoduchý závěr: proč 
je v našem zájmu udělat Zemi lepším místem k životu - 
protože se sem budeme znovu a znovu vracet!) Myšlenka 
znovuzrození uvnitř rodinného kruhu není mezi 
domorodými kulturami vůbec neobvyklá. Naopak - teorie 
reinkarnace do členů jiných národů (např. Nor se 
reinkarnuje do polynéské princezny) byla vymyšlena 
teprve nedávno. 

Spojení s vašimi předky je možné obnovit! Genealogie by 
mohla být dobrým začátkem. Sledování svého rodinného 
stromu, poznávání praotců a porozumění tomu, čím 
přispěli k vašemu vzhledu a osobnosti, vás může vašim 
předkům jen přiblížit. Zamyšlení se nad strastmi které 
překonali oni, vám může pomoci s odpovědí na výzvy 
vašeho života. 

Podle prastaré tradice je v určitých ročních obdobích 
hranice mezi živými a mrtvými tenčí. Yule je jedním z 

takových období a dávný keltský Samhain, známý dnes 
jako Halloween nebo Dušičky, je dalším. V těchto 
obdobích sledujte své sny a naslouchejte šeptajícím 
hlasům těch z vaší rodiny, kteří odešli před vámi.  

Od předků se dá získat mnoho a v tomto článku jsme se 
možností jen letmo dotkli. Samozřejmě, dali nám největší 
dar ze všech – život. Kdyby se zlatý řetěz generací někde 
přetrhl, tak bychom tu nebyli. Ale i my máme svou 
zodpovědnost! Čest rodiny musí zůstat neposkvrněná a 
předkům se musí dostat úcty, kterou zasluhují. Také 
musíme dělat vše pro to, abychom i my měli zdravé děti 
pro zachování rodové linie. 

Jakmile jednou porozumíme vláknu vinoucímu se 
generacemi, je jasné, že nemůžeme být bez rodiny. Vždy 
jsou zde nevidění, kteří ovlivňují události a připomínají 
nám, že jsme jen částí velikého proudu života, hledající 
způsob, jak vyjádřit kdo a co jsme. 

Úcta k předkům je jeden ze tří klíčových principů 
evropské duše. Další jsou žití života v odvaze a pravdě a 
dobrý vztah k Mocnostem. 

Duchovní vědomí smělých a svobodných evropských 
kmenů nevymřelo. Bylo potlačeno – ale nemůže být skryto 
navždy, protože žije v nás, lidech sdílejících toto vznešené 
dědictví. 

 

přeložil Sigmark 
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Pohanství a jeho historická rekonstrukce 
Arlea Æðelwyrd Hunt-Anschütz 

Pohanství (respektive Ásatrú) je moderní 
rekonstrukcí předkřesťanského náboženství 
germánských národů. Lingvisticko-
antropologický termín "germánský" značí 
skupinu severoevropského národa, který sdílel 
společný jazyk, kulturu i náboženství. Kolem 
roku 500 n.l. se germánská kultura rozkládala 
na území dnešního Dánska, Norska, Švédska, 
Německa, Holandska a Anglie. Kolem roku 
700 n.l. se ustálilo několik germánských 
dialektů, které byly vzájemně nesrozumitelné. 
Němčina, dánština, angličtina a skandinávské 
jazyky. 

I když byli Germáni vzdělaní, runovou abecedu užívali 
jen zřídka. K uchovávání a předávání příběhů a historie 
sloužili vykladači zákona a skaldi (pěvci / básníci). 
Runy vyřezávali do dřeva, kamene a kostí z různých 
důvodů. Na umělecké předměty bylo vyrýváno 
autorovo jméno. Například: 
"Habuku vytvořil tento hřeben" 
nebo "Já, Hlewagastir syn 
Holtiho, jsem vyrobil tento 
roh." V literatuře existuje 
několik příkladů důležitých 
zpráv vyrytých runami do kousků dřeva, aby byly 
doručeny do odlehlých království, ale žádný takový se 
nedochoval. Krátké runové zprávy byly ryty do velkých 
pamětních kamenů na památku význačných lidí nebo 
událostí. Runy se také užívali k magické práci, ale 
neexistují žádné podrobnější historické záznamy napsané 
předkřesťanskými Germány. 

S příchodem křesťanství se mezi léty 400 a 1000 n.l. 
začala používat latinka a historie byla zapisována na 
pergamen perem a inkoustem. Konverze neměla význam 
jen pro náboženství, ale i pro gramotnost. První kdo 
konvertoval byl zpravidla král a jeho šlechta. Důvody byly 
politické, například vytvoření aliance s křesťanskými 
národy proti společnému nepříteli, umožnění obchodu s 
bohatými zeměmi nebo svatba s vytouženou ženou, která 
byla shodou okolností křesťanka. Jakmile konvertoval 
král, neměl už jeho národ na výběr. Když bylo křesťanství 

uznáno státním náboženstvím (jak je tomu ve 
skandinávských zemích i dnes), byl lid 
většinou přinucen ke křtu. Pohani, kteří 
neúspěšně bránili svou zemi proti křesťanským 
vojevůdcům, obvykle dostali na výběr 

konverzi nebo smrt. 

Konvertování ale neprobíhalo přes noc. Lidé, 
kteří se spoléhali na nepředvídatelné síly 
přírody (farmáři, rybáři a námořníci) vzývali 

staré bohy, když bylo potřeba a oslavovali 
pohanské svátky i mnoho století po oficiálním 

pokřtění krále. Mezitím mniši a kněží germánského 
původu dostávali klasické vzdělání od římskokatolické 
církve. Učili se latinu a četli římskou historii a 
mytologii, včetně příběhů o římských bozích. To je 
inspirovalo k zapsání vlastní mytologie a historie. 
Protože mnoho rolníků stále uctívalo staré bohy, mohli 
pouze komentovat (obvykle negativně) pohanské 

praktiky nevzdělaného lidu. 

Právě proto pochází většina 
našich znalostí o starém 
náboženství ze spisů 
germánských křesťanů z období 

mezi léty 600 a 1300 n.l. Vzhledem k tomu, že 
sami autoři nebyli pohany, můžeme určit věrohodnost 
popisu germánské víry jen srovnáváním s jinými druhy 
záznamů. Například se soudobými spisy jiných národů 
(Římanů či Arabů), které se setkávaly s germánskými 
kmeny a popisovaly jejich aktivity. Germánská historická 
literatura může být také ověřována archeologickými 
nálezy. Dochované sochy několika pohanských bohů 
ukázaly, které části jejich literárních popisů souhlasí a 
které ne. Byly nalezeny i obrázky, vyryté do kamene v 
pohanských časech, zobrazující scény z mýtů. 

Moderní pohané, jedinci, malé skupiny i velké organizace, 
se snaží o rekonstrukci a oživení pohanského náboženství 
severní Evropy. K tomu používají literární, historické i 
archeologické podklady. Tam, kde selžou, musí použít 
vlastní intuici, logiku, popřípadě vnuknutí svých bohů. 

 

 

Přeložil Godi Fjölkunnigr 
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SELHÁNÍ ISLANDSKÉHO POHANSTVÍ 
HrappR Normansson (http://www.goldenfuture.net/heathenry_x/index.html) 

Po mnoho let byl nejběžnějším vzorem fungování pro 
Ásatrú islandský model z 10. století. Jinými slovy: 
současné Ásatrú je kromě jiného postaveno na využívání 
Thingu a obecně prosazuje velmi uvolněné chování a 
vztahy mezi jednotlivými skupinami. I přes přítomnost 
godiho či gydji je většina Ásatrú spolků postavena na 
demokratických základech. 

To je zcela jistě v souladu s historií Islandu. Po kolonizaci 
země Skandinávií v 9. a 10. století se noví obyvatelé 
ostrova (tvořící nejen hlas společnosti, ale i její instituce) 
snažili sem uniknout z dosahu moci králů a jarlů 
Skandinávie. Vytvořili tu nové společenství bez respektu 
ke šlechtě jako takové. Dalo by se však říci, že godar 
vlastně vytvořili cosi jako novou šlechtu 
(i když značně osobitou a svébytnou, 
jak bude rozvedeno dále). 

Hlavními rozdíly mezi 
skandinávskými jarly a 
islandskými godar byla 
možnost předávání úřadu godiho a 
snadnost s jakou bylo možno 
ukončit věrnost a oddanost 
jednomu člověku nebo skupině a 
přenést ji na druhého. Úloha godiho se na 
Islandu dědila, ale mohla být také propůjčena 
nebo prodána takové osobě, která by na 
sebe vzala všechna práva a povinnosti 
tohoto úřadu. A také přísaha, kterou se 
muži na Thingu zavazovali svému godimu byla zcela 
převeditelná nebo mohla být jednostranně zrušena 
prostým oznámením na Thingu. Každý godi byl pak ve své 
funkci zcela nezávislým na ostatních godar a oblasti jejich 
působnosti se velmi často překrývaly. Ve skutečnosti bylo 
hlavní náplní godiho úřadu legální a politické jednání na 
Althingu, spíše nežli býti uzlem, skrze který by mohla 
proudit pavučina přísah. Štěstí člověka tak bylo jen jeho 
vlastním a jakékoliv kolektivní štěstí, které by se mohlo 
projevit, se pak projevovalo pouze skrze setkání na 
Althingu; instituci vytvořené záměrně jako nástroj politiky 
spíše než vedení a náčelnictví. 

Srovnejme si tento stav se situací ve Skandinávii té doby. 
Králové a jarlové byli se svými muži svázáni 
oboustrannými přísahami podpory, která platila oběma 
směry. Toto nemohlo být porušeno bez závažných 
následků na štěstí těch, kterých se to týkalo. Jarl byl jarlem 
až do své smrti; jeho úřad se nedal tak snadno předat jako 
u islandských godar. Kolektivní štěstí lidu proudilo ke 
králi a od něj zase zpět k jeho jednotlivým poddaným 
skrze pavučinu přísah; jejich orlog byl spojen v dobrém i 
zlém.  

Bez vzájemně působící sítě přísah spojující orlog vůdce a 
následovníka a bez stálosti a neměnnosti takového pouta se 

začala projevovat nestabilita a objevily se sváry a krevní 
msty. Přestože i ve Skandinávii jistě existovala osobní zášť 
a nevraživost vyhnaná až na úroveň zaujetí určitého 
postoje a chování celým národem (například šlo-li o svár 
znepřátelených králů), nikde se tu však nezdála být 
nevraživost a mstivost tak vše-prostupující jako právě na 
Islandu. Samotná skutečnost, že povinností pána bylo 
postavit se za svého poddaného v čase nouze, stejně jako 
povinnost poddaného byla postavit se za svého pána, 
nedovolila takovýto nepřátelský stav. Skandinávská 
společnost byla i za vlády nejmocnějších pohanských králů 
postavena na thiu/thew (nepsané tradici) spíše než na 
psaných zákonech. Jak již bylo nadneseno, společnost bez 
psaných zákonů je společností zdvořilou a taková 

neposkytuje mnoho příležitostí 
k urážkám vedoucím až ke 

krevním mstám. Na Islandu, 
kde se přízeň soudu dala 

běžně a otevřeně koupit a 
politické úskoky byly 
běžnější nežli 
dovolávání se 
zákona, byly krvavé a 

ničivé krevní msty 
spíše pravidlem nežli 

výjimkou. 

Dopad islandské sociální 
struktury na pohanství byl 

obrovský. Ve Skandinávii, kde vládl 
thiu/thew, bylo i pro sebemocnějšího vládce – 

dokonce i křesťanského – velice obtížné vnutit 
lidem svoji víru. Jistěže se o to mohl pokoušet na 
individuální úrovni, mohl do země vpustit misionáře a 
biskupy z Říma, ale schopnost dosáhnout nějaké zásadní 
změny v náboženství mezi lidem, v širším měřítku, tu 
prostě neexistovala. Na Islandu naopak byla rozhodnutí 
Althingu (které zase bylo výsledkem politických úskoků a 
tahů) svazující. Zatímco thiu/thew dochází změn 
postupným vývojem, zákon může být změněn podle 
usnesení - což je přesně to, co se stalo na Islandu. 
Nechvalně známý zákon o konverzi ke křesťanství z roku 
1000 se nejprve zdál být tolerantním vůči pohanským 
zvykům, ale brzy po něm začaly přicházet stále přísnější a 
důraznější zákony až bylo nakonec pohanství zcela 
zrušeno. Spíše nežli „poslední baštou pohanství“, jak si jej 
někteří Ásatrú romantizují, byl Island příkladem 
křesťanské konverze, která proběhla bez boje. 

Ve skutečnosti se pohanská víra a zvyky udržely na 
veřejnosti ve Skandinávii ještě dlouho poté, co byly na 
Islandu zcela zahnány do podzemí (pokud tam tehdy 
nějaké vůbec ještě zbyly). Zachovaly se například zmínky 
o opakujících se obřadech s obětinami v Uppsale až do 12. 
století. Dokonce i Německo bylo cílem neustálých a 
horlivých misionářských snah dlouho poté, co byl Island 

ISLAND 
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zákonně (a i fakticky) konvertován. To, že králové samotní 
byli křesťany lidu nestačilo na to, aby se vzdali své 
pohanské víry. Jejich thiu/thew bylo natolik silné, že 
překonalo nařízení těchto králů. Křesťanství se mohlo a 
začalo mezi lidmi rozmáhat až tehdy, kdy bylo v jejich 
myslích nahrazeno thiu/thew (nepsaná tradice) psaným 
zákonem (díky nestálému vlivu křesťanství; vycházející 
z římského vzoru). 

Relevance a závažnost islandské historie pro současné 
Ásatrú je snad zřejmá. Ásatrú vycházející z islandské 

demokracie postavilo své štěstí na žalostném vzoru. 
Pohled na rozhádanou historii moderního pohanství nám 
ukazuje, jak to dopadá, když je každý člověk zároveň 
svým pánem. Výsledná anarchie oslabila a ještě stále 
oslabuje pohanství jako celek. Nedávný posun ke 
kmenovému/klanovému systému – tribalismu – (projevený 
u Heidni, Theodismu a některých dalších skupin) je zcela 
jistě krokem správným směrem a já doufám, že když si i 
další pohané a zvláště pak Ásatrú uvědomí moudrost 
kmenového/klanového přístupu, bude to dobré pro nás pro 
všechny. 
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Umění berserku - 

Sweyn Plowright, Rune-Guild, Austrálie 

Průměrný viking chápal jen málo z podstaty umění 
berserku. Moderní učenci dokážou pochopit ještě mnohem 
méně. Mnoho ság jen málo rozlišuje mezi obyčejnými 
vzteklými rváči a Ódinovými zasvěcenci, kteří se 
s božským vnuknutím brodili mořem ostří a zdáli se být 
nepřemožitelnými. 

Podle mne pochází slovo „berserk“ ze spojení slov „bear“ 
(medvěd; nosit) a „sark“ (košile). Berserkové byli lidé, 
kteří bojovali s nahou hrudí, nebo pouze s medvědí kůží 
místo haleny. Nejenže opovrhovali brněním, ale často 
vyráželi i bez psychologické výhody vrstvy oděvu mezi 
jejich kůží a mečem nepřítele. 

V naší tradici je symbolismus odstranění brnění velice 
důležitý. Ale předtím, než je bezpečné 
takovou věc provést, musí být člověk 
dostatečně zdatný v boji v ochranném 
brnění. Ať už na bojišti nebo na trhu, 
každý z nás nosí nějaký druh brnění proti 
„střelám a šípům rozkacené sudby“, 
nebo spíše proti úkladům našich 
bližních. Abychom mohli dobře 
bojovat, musíme si uvědomit vlastní 
výhody a nedostatky a znát styl a 
stavbu našeho brnění. 

Jak se časem stávají naše pohyby stále 
více účinnými, zjišťujeme, že si může 
dovolit odhodit část brnění. Posléze 
dospějeme k vědomí, že s novou 
svobodou jsou naše pohyby ještě 
účinnější. Nakonec shledáme sebe 
samotné zcela otevřenými světu. Již 
žádné další překážející ochranné 
vrstvy. Jsme svobodni být sami 
sebou. Každý čin je spontánním a 
radostným činem ryzí vůle. Stáváme 
se smrští síly čisté vůle. 

Zatímco začátečník by byl bez 
brnění okamžitě zabit, zkušený 
bojovník se stane lhostejným vůči 
oceli. Tím, že se berserk stává 
jakoby prostým pevné hmoty, 
přestává být cílem. Sága o Ynglinzích 
popisuje berserky inspirované 
Ódinem: „porážejí nepřátele, ale 
oheň ani železo jim neublíží.“ To, 
co neklade odpor, nemůže být 

useknuto. To, co je ohebné, nelze zlomit. 

Každý, kdo se ocitl v bojové situaci si uvědomí, že 
nekontrolovaný vztek je zřídka přítelem v boji. Taková 
emoce může povzbuzovat nadšení nebo nebojácnost, ale za 
cenu úsudku a přesnosti. Existuje samurajské rčení: 
„Rozhněvaný muž zničí sám sebe v boji i v životě.“ 
Skutečnou zuřivostí berserka určitě není slepý vztek. 
Vzteklý válečník může být pro ostatní strašlivý a smrtící, 
ale je nepravděpodobné, že on sám boj přežije. 

V určitých kruzích existuje názor, že pro navození 
zuřivosti byly používány houby, zvláště pak Amanita 
muscaria (Muchomůrka červená). Zatímco v okultních 
cvičeních, mezi které trénink berserků rozhodně patří, je 
použití drog téměř univerzální, není žádný důkaz, že kdy 

byly tyto pro vyvolání hněvu použity. Vycházíme 
z toho, že stejně jako vztek, mohou i drogy mít 

sklon ke zmenšení přesnosti válečníkových 
činů. 

Tajemstvím berserkovy nezranitelnosti je 
schopnost dát volný průběh pravé vůli. 
To u válečníka vyžaduje klid a 

soustředění a zároveň uvolnění ničivých 
sil vůle. Tato forma meditace je 

nekonečně těžší než snaha o klid a 
soustředění v tiché místnosti (i to je pro 
některé lidi nemožné). Sebemenší rozptýlení 

myšlenek může být osudné. Tím, že 
nedovolí myšlenkám zasahovat do proudu 
vůle, je berserk tím, kdo je vždy v pravý 
čas na pravém místě. Činy proudí, není tu 

žádná tuhost ani předvídatelnost, není, kam 
by se mohla zatnout čepel. 

Berserk koná bez váhání a je vždy 
v souladu se situací. Harmonií je 

v tomto případě myšleno být upřímný 
k sobě samému a reagovat na situaci 
způsobem, který je čestný 
k vlastnímu já. Toho může být 
dosaženo jen tehdy, pokud mezi 

vlastním já a situací nejsou překážky. 
Člověk se stane plynulou částí 
situace, bez ztráty vlastní osobnosti. 
Nepostradatelnou a autonomní částí 
celku, kdy se každý pohyb stává 
důležitým pro utváření vlastní pozice 
ve vesmíru. 
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Drengskapr 
Stephen A. McNallen, Runestone #11 

Následovníci Krista chtěli vědět, jak se modlit a jejich pán 
jim dal otčenáš. Věřící Ásatrú naopak chtěli vědět, jak žít – 
a odpovědí z Ásgardu jim nebyla modlitba ohnutých 
kolen, nýbrž kodex upřímných a neohrožených, nazývaný 
v staroseverštině drengskapr. 

Abychom této myšlence mohli porozumět, musíme 
nejprve pochopit význam slova, z kterého byl její název 
odvozen. Dreng byl zdvořilý mladý muž, který byl 
členem skupiny válečníků nebo jiného relativně 
malého spolku, ve kterém se jeden na 
druhého musel spoléhat v otázce 
živobytí i života samého. Lodní 
posádka, obchodnický cech, 
vojenská jednotka – to všechno 
jsou příklady nezbytné důvěry 
a semknutosti uvnitř 
skupiny. Z povahy těchto 
skupin můžeme odvodit 
mnohé, čím drengskapr 
musel být za dnů našich 
předků a čím dnes musí 
být pro nás. 

Dreng musí být silný a 
odvážný, ale to je snad 
jasné i bez 
vysvětlování. To bylo 
ve vikinské době přímo 
nezbytné. Kromě 
statečnosti byly ceněny i 
jiné povahové rysy, 
z nichž nejdůležitějším se 
zdál být přístup a chování 
jednotlivce vůči ostatním členům skupiny. 
Upřednostňována byla poctivost a někdy až nevybíravá 
upřímnost, protože mezi válečníky nebo námořníky nebylo 
místa pro skrývanou zášť, která by se mohla později 
projevit v nějakém kritickém okamžiku a přinést tak zkázu 
všem. Podobně i jistá veselost nebo alespoň poklidné 
snášení těžkostí pomáhaly udržet morálku v krutých 
časech – když snažení skupiny nepřináší zisk, když je třeba 
táhnout loď značný kus cesty po souši, nebo když se tenčí 
zásoby. Šlechetnost, tolik ceněná v severské společnosti, 
byla pro drenga ještě důležitější. Ten, kdo se s ostatními 
podělil o své jídlo, nůž nebo tětivu, zvýšil šance na přežití 
všech. 

Všechny tyto vlastnosti pramení z funkcí těchto malých 
skupin, obklopených hrozbami pro jejich bezpečnost a 

obchod. Myšlenka drengskapru využívá těchto velice 
praktických a pro přežití důležitých vlastností jako 
odrazového můstku k dosažení větší vznešenosti, 
povznesení mysli, protikladu všeho, co je nízké, skoupé a 
ubohé. Je přímým protikladem vikinského stereotypu 
krutého, zkrvaveného divocha bez morálky. Je pravdou, že 
ne každý viking následoval vznešenou cestu drengu, ale 
vzor existoval a každý se mu mohl pokusit přiblížit. 

Drengskapr znamená určité povinnosti nejen vůči 
příteli, ale také k nepříteli. Germáni udivovali 

římské vojáky, když je po střetu zvedali a 
oprašovali. Dnes se nám toto může 

zdát přehnané; v potaz musí být 
bráno přežití skupiny. Ale přece 

jen to přináší otázku, kolik 
toho jsme dlužní našim 

nepřátelům. 

Křesťané tvrdí, že 
máme své nepřátele 
milovat a v tom se 
mýlí. Nedlužíme jim 
lásku – ale dlužíme 
jim přesně tak 
velkou úctu, jakou 
zasluhují. Hrdinství 
a zručnost našich 
nepřátel nás ctí a na 
oplátku bychom jim 
měli i my 
prokazovat stejnou 
čest. 

V masové kultuře, 
která nás 

obklopuje, je 
drengskapr vzácný. Jeho 
stopy můžeme nalézt ve 

fotbalových týmech a 
armádních jednotkách, avšak obvykle 

žijeme ve světě, který se ke vznešenému chování obrátil 
zády. Jeho obrození možná čeká na těžší časy, kdy se 
krajní nouze, která jej povolá, stane opět součástí 
každodenního života. A možná, že byl drengskapr vždy 
určen jen zvláštní skupině lidí, dobrodružné elitě. Ale kdo 
může popřít, že našemu světu chybí tento vzor upřímnosti, 
šlechetnosti a odvahy? A kde jej nalezneme, když ne 
přímo v nás samotných? Neboť jsme to právě jen my, kdo 
rozhoduje o tom, jakým způsobem budeme žít! 
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Pohanský obřad Sumbel 
by Winifred Hodge Rose  

Sumble, psaný též symbel a sumbel, je společně s blótem 
jednou ze dvou základních pohanských ceremonií. Skládá 
se z obřadních kol přípitků, přísah a průpovídek 

Existují dva druhy sumbelu, první je odvozen z islandské 
tradice, druhý pro změnu z anglosaské. Hlavní rozdíly jsou 
tyto: v Islandském sumbelu se připíjí na 3, maximálně 4 
kola, a sumbel končí po naplnění tohoto počtu.Všichni 
přítomní se sumbelových přípitků účastní.  

V Anglosaském stylu není počet kol pevně určen, ale 
obvykle jich bývá mnoho, a sumbel takto může pokračovat 
i po několik hodin. Sumbel je ukončen, když vůdce 
sumbelu (rohometčík) cítí, že sumbel skončil, ať už 
inkompetencí účastníků, nebo nedostatkem alkoholu. 
Přestože i zde se účastní všichni pohané, někteří se mohou 
účastnit „více“. 

Duchovní a sociální význam sumbelu je u obou druhů 
sumbelu stejný a je popsán dále v článku- 

I. Jak na Sumbel  
Úlohy a logistika 
Vůdce sumbelu. To je osoba, která zahajuje, ukončuje a 
řídí průběh rituálu. Obvykle, i když ne vždy, je vůdcem 
sumbelu (dále jen vůdce:) náčelník hostitelského klanu, 
nebo vážená osoba, kterou výše zmíněný náčelník 
požádal/vyzval k této funkci. Tento člověk má potom na 
starost shromáždění potřebného vybavení a pitiva, a 
přípravu místa k rituálu. Pokud se koná uvnitř, zajistí 
vůdce osvětlení v dostatečné, leč ne dráždivé míře. Měl by 
zajistit, aby při samotném rituálu docházelo k minimu 
vyrušení a zádrhelů, aby se účastníkům dobře pilo a nebyli 
obtěžování běháním pro lahve apod. Lahve, popřípadě 
kanystry s pitivem by měly být umístěny v dosahu rukou, 
ale ne očí. Pokud jsou přítomni i sumbeloví nováčci, je 
povinností vůdce objasnit jim pravidla a význam sumbelu, 
aby všichni chápali, co se bude dít.  

2. Thyle. V anglosaském sumbelu se obvykle vybírá jedna 
osoba do funkce sumbelový Thyle, zvláště v případě 
většího shromáždění, kde se ne všichni účastníci dobře 
znají. Thyleův úkol je zajistit slušnost při sumbelu, a 
zpochybnit(odmítnout) vznesenou přísahu, pokud se 
domnívá že daná přísaha je nesplnitelná, extrémně 
nemoudrá či nešťastná. Thyle by také měl být schopen 
poradit v otázkách sumbelového protokolu , tradice a 
způsobu připíjení, pokud tato otázka vyvstane. Obvykle se 
tato funkce ukáže jako nepotřebná, ale někdy může být 
velice užitečná. Pokud shromáždění (nebo organizátoři) 
nevědí dopředu, zda tato funkce bude potřebná, je možné 
určit Thylea „pro strýčka příhodu“. Thyle, pokud je určen, 
by měl být zkušený, duševně vyspělý a respektovaný 
pohan s dobrými znalostmi naší víry a zvyků. 

3. Místo. Sumbel se zdá být velmi jednoduchým rituálem , 
který se může konat kdekoliv, kde to shromážděným 
vyhovuje. 

4. Nádoby. Pro anglosaský sumbel má každý z účastníků 
svou nádobu (roh, kokos, hrnek – podle libosti). Navíc je 
třeba jeden velký roh hojnosti, který koluje. V islandském 
sumbelu se používá pouze velký roh, žádné osobní nádoby 
nejsou třeba.  

 5. Pitivo. Pro sumbel se obvykle používají kvašené nápoje 
jako medovina, pivo nebo ležák, někdy i tvrdší alkohol. 
Kvašený alkohol má pro nás i svůj symbolický význam: 
kvašení je symbolem duševní a duchovní inspirace, a tím 
je spojeno i s Woðanovým ódraedirem; může představovat 
i proces zrození, činnost studnice Wyrdu. Proto by se měl 
při sumbelu používat spíše alkohol kvašený, než pálený 
nebo jinak připravovaný. Autorka mj. doporučuje mít při 
sumbelu po ruce i nápoje nealkoholické, a to pro potřeby 
dětí, abstinentů a těhotných žen. K tomu se potom hodí 
jablečný mošt nebo alespoň šťáva. Symbolika jablka je 
podobná jako u medoviny, navíc je jablko obzvláště 
posvěceným plodem přírody (Iðunna). V sumbelu po 
anglosaském způsobu si každý plní svou nádobu podle 
chuti. 

Otevření/zahájení Sumbelu 
Vůdce otevře sumbel naplněním velkého rohu, poté 
přivolá božstva a ostatní bytosti, aby se sumbelu 
zúčastnily. Leckterý vůdce preferuje speciální přípitek 
Woðanovi a jeho inspiraci, jiní prostě svolají všechny 
bytosti nemidgardského původu. Poté se vůdce napije 
z rohu, a prohlásí sumbel za zahájený. V anglosaském 
sumbelu se všichni účastníci napijí ze svých nádob a 
přivolané bytosti pozdraví tak, jak je jejich zvykem. 
Islanďané též pozdraví, ale bez pití. (mimochodem, 
modení tradice „připíjení na něco“ nejspíš také pochází 
z tohoto rituálu, i když už dlouho postrádá svůj původní 
duchovní význam.) Tím se otevře první kolo sumbelu, 
které je vždy zasvěceno Bohům a Bohyním ásatrú. Vůdce 
po přípitku předá roh další osobě, který roh převezme a 
zvolá přípitek, díky, píseň, báseň nebo se jinak religiózně 
vyjádří na adresu preferovaného Boha či Božstev. Při 
anglosaském sumbelu je dobrým zvykem po dobrém 
přípitku, že i ostatní účastníci zvednou své nádoby a tomu 
či onomu Bohu připijí. Pokud se jedinec rozhodne nechat 
si svůj přípitek pro sebe, je to jen jeho věc. Za normálních 
podmínek nesmí být ten kdo drží roh přerušován, a nikdo 
nesmí nahlas mluvit, až na drobné poznámky či chválu za 
dobře pronesená slova. Jedinou výjimkou je, pokud někdo 
pronese přísahu, kterou Thyle nebo většina hodnotí jako 
krajně nemoudrou čí¨i nešťastnou, anebo pokud mluvčí 
připije na něco, co je zvykem a shromážděnými 
neakceptovatelné. 
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Vikingská hostina dle představ malíře první poloviny minulého století 

Bragafull 
Když roh dojde po „božském“ kole zpět k vůdci, může 
tento před zahájením druhého kola nabídnout tzv. 
bragafull. Ten se sice mezi dnešními pohany neobjevuje 
příliš často, ale jak se zdá, tak byl tradiční součástí 
islandského i anglosaského sumbelu. Je to přípitek 
věnovaný minulým i budoucím činům a přání štěstí 
hostitelskému klanu. Pokud vůdce sumbelu není 
náčelníkem hostitelského klanu, pak hostící náčelník je 
tím, kdo bragafull nabízí. Ostatní účastníci pak připijí a 
pozdraví, případně pronesou vlastní průpovídky, pokud 
náčelník mluvil dobře a vyjádřil ducha i směřování klanu 
(pokud ostatním prostě promluvil z duše). Bragafull není 
plným kolem, ale spíše samotný přípitek náčelníka 
komentovaný ostatními 

Druhé kolo 
Po přípitku Bragafull zahájí vůdce druhé kolo, které je 
věnované předkům a hrdinům (někdy bývá toto kolo ještě 
rozděleno do dvou: na předky, a na hrdiny). Každý pak 
připíjí svým předkům (libovolnému počtu), nebo připije na 
inspirující činy osoby z minulosti. Hrdinství je široce 
položený pojem, a může se vztahovat jak k činům 
válečným, tak k těm, které povznášejí ducha společenství, 
k těm, které jsou podstatné pro naše vnímání světa a námi 
samotnými chápané jako hrdinské. Kolo probíhá stejně 
jako to předchozí. O přípitcích by se ale nemělo 
diskutovat, protože to narušuje běh rituálu 

Třetí kolo a kola následující 
Po předko-hrdinském kole se sumbel otvírá pro přípitky, 
písně, básně, příběhy, citáty či čtení, vznášení témat 
důležitých pro naši víru, přítomné jedince či klany. 
Učastníci mohou připíjet na své činy, které se chystají 
udělat, mohou připíjet na to, co právě dokončili, co se jim 
povedlo, nebo co se povedlo jejich klanům, mohou mluvit 
o přátelích a rodinách, připomínat významná i 
nevýznamná výročí Toto je vhodná chvíle, kdy by 
stařešinové měli dávat ponaučení nám, mladejm. Vše, co 
je podstatné pro žití dobrých pohanských životů. I kvalitní 
humor je zde namístě, protože je to dobrý způsob 
komunikace i sblížení přítomných. Blbé vtipy ale u 
sumbelu místo nemají. 

Obecně řečeno probíhá třetí kolo stejně jako dvě 
předchozí, s velkým rohem obíhajícím stůl. Při 
anglosaském sumbelu občas dochází k tomu, že některým 
jedincům se začnou myšlenky rozbíhat, zatímco ostatní si 
stále drží jasnější hlavu. Proto se po třech až pěti kolech 
velký roh buď postaví doprostřed stolu, nebo jej drží 
„rohonoš“, a pokud někdo má potřebu na něco konkrétního 
připít, nebo nevyčerpal zásobu své přípitkové inspirace, dá 
znamení vůdci, který mu předá roh, a ostatní se během 
přípitku ztiší. 

Přísahy 
Účastníci se během sumbelu mohou rozhodnout ke složení 
přísahy. Přísaha složená během sumbelu je nejsvětější a 
nejvíce svazující z přísah, tudíž by nikdy neměla být 
pronášena lehkomyslně nebo zbrkle, ale vždy s jasnou 

hlavou a cílem. Pokud někdo složí 
lehkovážnou přísahu, nejen že si 
zamotá a poškodí vlastní ward, ale dost 
možná způsobí stejnou újmu i ostatním 
účastníkům sumbelu. Takovýto 
přípitek se snadno může objevit u 
nováčků, kteří nejsou až tak seznámeni 
s vírou a hodnotami Evropanů. Měl by 
být kladen důraz na přípravu těchto 
jedinců před účastí na sumbelu, a na 
připomenutí významu sumbelových 
přísah před začátkem samotného 
rituálu. Některé skupiny skládají 
přísahy na prsten, buď samotný, nebo 
zavěšený na velkém þórově kladivu, 
které je během sumbelu dostupné. 
Pokud skládaná přísaha zahrnuje více 
lidí, měli by se všichni přísahového 
prstenu držet. Přísaha na prsten je 
osvědčená součást pohanských rituálů 
od dávných časů až dodnes. Pokud není 
při přísaze dostupné žádné þórovo 
kladivo, může stejně dobře posloužit i 
velký sumbelový roh, který 
symbolisuje studnici Wyrdu. Přísaha se 
může skládat i na předmět který má pro 
přísahajícího velkou osobní hodnotu. 
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Příprava sumhelu, replika dobové řezby 

Mezi anglosasy ustavovaný Thyle může vyzvat 
přísahajícího k objasnění přísahy, pokud se mu tato zdá 
býti blbou, nesplnitelnou nebo nešťastnou . Pak musí 
přísahající obhájit svůj úmysl a schopnost přísahu dodržet, 
nebo ji stáhnout před tím, než na ní připije. 

Toto je bezpečnostní opatření pro všechny, aby se předešlo 
smůle a zamotání Wyrdu. Obvykle tato situace nenastává, 
protože většina z nás si svou přísahu dost dlouho dopředu 
promýšlí. 

II. Význam sumbelu 
V nejzákladnějším smyslu se sumbel koná kolem studnice 
Wyrdu a Mímirovy studnice, jako „konzerv“ lidské 
moudrosti a kolektivního nevědomí. 
Sumbelový roh a nádoby účastníků 
jsou zhmotněním těchto dvou zdrojů, 
a proto to, co při sumbelu pijeme je 
voda ze studnice Wyrdu. (Jak je 
vidět, tak křesťan si nevymyslí ani 
vlastní přípitek…) Pokud nad rohem 
promlouváme, vkládáme svá slova a 
myšlenky přímo do Wyrdu, tedy do 
„toho co je“, tato slova tedy 
v důsledku mohou ovlivnit to, co se 
v budoucnu stane. Pokud mluvíme o 
svých činech, o předcích a lidech cti, 
kteří tu již nejsou, vkládají se naše 
slova do Mímirovy studnice, tedy do 
zásobárny kolektivního vědění 
evropského lidu. Proto je nutné, aby 
naše slova a myšlenky při sumbelu 
byly čisté a srozumitelné. 

Ve chvíli kdy stojíme kolem těchto 
studnic v přítomnosti božstev, není 
zde žádné místo pro blbiny a lži, 
protože lidi okolo zmást lze, ale u 
božstev ne, a každý pokus o toto 
udělá blbce akorát z toho, kdo se 
snažil zmást bohy. 

Jiný význam sumbelu je nejen poctít 
a připomenout předky, ale také 
nasytit jejich duše oslavou jejich činů 
a medovinou Předkové nám v našich 
životech pomáhají, jsou zde s námi, a 
to že na ně připíjíme je jenom dar za 
dar, jak říká Hávamál. To nám 
pomůže zajistit správné a 
obousměrné vztahy nejen s našimi 
předky, ale i s Bohy, kterým 
připíjíme 

Budování víry a důvěry 
Sumbel je podle zkušenosti mnoha pohanských společností 
jedním z nejsilnějších prostředků k vytvoření hlubokého 
chápání víry a důvěry mezi členy klanu, kmene nebo 
společnosti shromážděné k rituálu. Tyto vztahy, založené 
na jednotě a důvěře, jsou posilovány v sociální i 
metafyzické sféře právě opakováním sumbelu. Neexistuje 
jednoduchá cesta jak pochopit význam sumbelu, to se musí 
prožít. Navenek může to podávání rohu a povídání, sice 
pěkné, ale… Ve skutečnosti srdce a ducha se při sumbelu 
děje najednou na tolika úrovních tolik věcí, že poznání 
tohoto může být dost drtivé. Pro mnoho pohanů je sumbel 
nejhlubším a nejupřímnějším ze všech rituálů.  

 

 

přeložil a pro české poměry doplnil Sigmark 
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šamanský buben 

Šamanské bubnování 
Lidé už před tisíciletími přišli na to, že poslouchání 
pravidelných úderů bubnu pomáhá při navozování 
změněného (šamanského) stavu vědomí. Až moderní 
neurologické výzkumy ukázaly proč tomu tak je. Zvuk 
bubnu v sobě ukrývá mnoho rozmanitých frekvencí 
stimulujících činnost centrální nervové 
soustavy.Výsledkem je změněný stav vědomí 
charakterizovaný zvýšeným výskytem théta a alfa vln, 
který lze jednoznačně rozpoznat na EEG.  

Bubnování, případně poslech bubnovací muziky, vede 
k harmonizaci a vybuzení první a druhé čakry. Dá se tedy 
říci, že i z pohledu indické medicíny nás zvuk bubnu 
spojuje se zemí.  

Semináře, které vedu, jsou zaměřeny na návrat k našemu 
přirozenému já, k energii našich prvotních kořenů, na 
spojení s Matkou Zemí. Proto bubny často využívám při 
práci s účastníky workshopů i v individuální prací 
s klienty. 

Mám bohaté zkušenosti s lidmi, kteří aktivně pracuj na své 
osobní transformaci. Říkají že jdou duchovní cestou. 
Pravidelně však zjišťuji, že se rozvíjejí pouze od čtvrté 
čakry nahoru – jsou „ulítlí“, chybí jim uzemnění. K tomu 
jim může pomoci bubnování a tanec na rytmickou hudbu. 
Mnoho lidí má však silné bloky v prvních dvou čakrách, 
což vede například k problémům 
v prožívání sexuality. Ti mohou 
při extatickém tanci za 
doprovodu bubnů pociťovat 
různé bolesti v oblasti pánve a 
břicha. Pokud tyto potíže 
překonají a pokračují dál, je 
pravděpodobné, že tyto 
problémy překonají. V opačném 
případě navazuje další terapie – 
regrese, Bachovy květy, apod. 

Prakticky si již vyzkoušelo 
změněný stav vědomí několik set 
lidí na mých seminářích chození 
po žhavých uhlících. Celý 
program je sestaven z různých 
technik několika duchovních 
směrů i etnických skupin. Vede 
k překonání strachu a zábran a 

uvolnění mysli. Vyvrcholením je očistný rituál z tradice 
severoamerických indiánů následovaný asi hodinovým 
bubnováním. Účastníci mají k dispozici deset 
jednohlavých indiánských bubnů, dva až čtyři muži 
bubnují na obřadní dvouhlavý indiánský buben. Zbytek 
účastníku hraje na klepací tyčky. Během tohoto rituálu se 
společně zpívají krátké popěvky beze slov, které vedou 
k propojení energie celé skupiny. Ohni je obětován tabák a 
další magické rostliny. Zvuk bubnu a propojená energie 
skupiny je, podle mého názoru to, co dokáže v lidech 
probudit skryté schopnosti, které nám dovolují přejít přes 
žhavé uhlíky. A vím z vlastní zkušenosti, že když se tato 
příprava podcení, může dojít k ošklivým spáleninám. 

Po cca hodinovém bubnování se nasype chodník ze 
žhavých uhlíků, dlouhý přibližně 5 metrů. I při vlastním 
přechodu musejí neustále znít bubny a pokřik. Jen 
výjimečně se stane, že někdo nenajde odvahu přejít. Občas 
se někdo spálí, ale jedná se o malý puchýřek, jako když 
nosíte malé boty a do 2-3 dnů je vše zahojené. 

Zkušenosti ze seminářů pro dospělé využívám i při práci 
s dětmi v rámci protidrogové prevence. Je sice velmi těžké 
přesvědčit 14-15 leté děti, aby se soustředily na meditace, 
ale nakonec jsou nadšené, když zjistí, že hluboké prožitky 
mohou mít bez drog jen s použitím bubnu, ohně a skupiny 
přátel. 

 

Ing. Ivo Janeček 
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Ilustrační foto bez popisku. Dneska zabodoval šotek 

Moderní hudba a Severská tradice  
Když jsem se před lety začal 
zabývat germánskými mýty, 
historií a runovými mystérii, 
nebylo nijak snadné získat 
potřebné informace. Díky Internetu 
jsem se tehdy dozvěděl o existenci 
Ásatrú a při studiu tohoto 
náboženství jsem na Síti narazil na 
mnohé zajímavé úvahy, pojednání, 
básně.. Z původně spíše 
akademického zájmu o věc se 
postupně stala naprosto osobní 
záležitost hledání vlastní identity a 
následně svého vlastního poslání 
v devíti světech.  

Všechno osobní s sebou nese 
spoustu různých emocí. Řadu 
příjemných emocí dokážeme sami 
vyvolat a stimulovat. A tak, jako 
když si pro četbu knihy 
zvolím pohodlné křeslo, chtěl jsem 
opanovat svůj vlastní boj a hledání 
všude tam, kde jsem jen mohl. 
Proto jsem zabral na každý háček, 
který rozčeřil poklidnou hladinu mojí práce – na každou 
zmínku o jednom z nejsilnějších stimulů mých emocí – 
hudbě. A stejně jako medovinu piju raději z rohu než 
z plastového kelímku, pátral jsem se o existenci hudby 
která by přímo vycházela nebo se zaobírala germánskými 
mýty. Na několika internetových stránkách o Ásatrú jsem 
záhy narazil na skromné zmínky o hudebních formacích a 
projektech přímo i nepřímo spojovaných se Severní tradicí. 

Od názvů hudebních skupin po skutečné přehrání si jejich 
hudby jsem musel ujít ještě hodný kus cesty, až jsem se 
dočkal. První takovou kapelou pro mne byla Blood Axis 
s albem Blót i Swerige. Neměl jsem nejmenší potuchy o 
hudebním ani textovém zaměření tohoto projektu Michaela 
Moynihana. Hnala mě však touha vyplnit prázdno, které se 
mi vybavilo vždy, když jsem si posteskl po „severské“ 
hudbě. O skupině jsem věděl maximálně to, že před 
začátkem svého vystoupení provádí na pódiích blóty.  

Obal tohoto CD tvořila ústřední část obrazu známého 
švédského malíře Carla Larssona – obětování bohům o 
zimním slunovratu ve starém pohanském chrámě ve 
švédské Uppsale. Kněz nad hlavou máchá Thorovým 
kladivem, obřadník drží obnažený nůž, nahý muž má na 
sobě jen kůži zabitého zvířete (luperkálie) a hledí 
k nebesům, koldokola spousta lidu, trubači, v pozadí socha 
Thora s jeho kozlím spřežením… A nejen úchvatný tento 

obal, ale byly to právě texty nutící k zamyšlení, které mi 
učarovaly. Patřily mezi ně například Reign I Forever – 
píseň oslavující boha války Thora. Začíná (a končí) řevem 
a zvuky bouře, poté nastoupí hudba z prvního aktu 
Prokofjevova Romea a Julie. Text pochází z Thorova 
zápasu ze Ságy o králi Olafovi H. W. Longfellowa, nebo 
skladba Herjafather – mantra Odinovi apod. První pocity 
z hudby samotné byly smíšené. Velmi brzy jsem si však 
oblíbil tuto zvláštní kombinaci darkfolku s jeho 
akustickými nástroji, vojenských bicích a.pasáží z klasické 
hudby. Měl jsem jasno: jen více hudby, která mě bude 
povzbuzovat a zpříjemňovat mi mou cestu. 

Během několika let zájmu o dark/neofolkovou a příbuznou 
hudbu jsem narazil na řadu zcela ojedinělých hudebních 
počinů zajímavých právě pro následovníky Severské 
tradice. Na stránkách tohoto magazínu bych vám některé 
z nich rád trochu přiblížil. 

Reyn til Rűna - Fire + Ice 
To hear the raven call by night 

To catch the wolven howl 

Odin waits amongst the trees 

To catch the seeker’s soul… 
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Členové projektu Fire + Ice 

Ian Read, muž zodpovědný za Fire + Ice, je velice 
pozoruhodný a tajemný člověk a výborný hudebník. Žije 
v Anglii a severskými mystérii se zabývá již druhé 
desetiletí. Přibližně stejnou dobu se věnuje i hudbě.  

Svoji hudební dráhu započal zpívanou skladbou na albu 
Swastikas for Noddy skupiny Current 93, pokračoval 
s formací Death in June na jejich albu Brown Book a 
později společně s Tony Wakefordem založili vlastní 
kapelu Sol Invictus (= neporazitelné slunce. Název je 
odvozen z římského označení boha slunce Mithry, kterého 
uctívali zejména vojáci, legionáři, piráti apod. Tento 
válečnický kult byl ve své době vážným konkurentem 
neblaze rozšířenému křesťanství). Hudební styl všech 
zmíněných bývá označován jako apokalyptický folk či 
darkfolk. Textově Sol Invictus odrážel názory, postoje a 
zájmy Wakeforda i Reada, mezi které patřilo severské 
pohanství, evoliánský tradicionalismus, válečnické kulty, 
mystéria, magie, zájem o evropské dědictví a do jisté míry 
i nihilismus. Během několika let společně vydali řadu 
skvělých alb. Pak se jejich cesty rozdělily. Tony Wakeford 
pokračuje se Sol Invictem dodnes a jeho hudba je úžasná 
(bubny, flétny, housle apod.). 

Poté se Ian přestěhoval do Německa, aby zde mohl 
studovat bojová umění a magii u mistra. Není mi známo, 
kdo jím byl ani z jaké školy či společnosti pocházel. 
Německo samo představuje mnoho možností – například 
Armanen Orden, Fraternitas Saturni (Ian přiznal, že se 
členy FS spolupracoval) nebo některou 
z mnoha menších runových škol a společností 
aj. Nicméně bylo to právě zde, kde jej oslovili 
lidé z tehdejších Cthullu records (později 
vystupující jako výborná darkfolková kapela 
Ernte) s vyjádřením podpory jeho další 
hudební produkci. Když se Ian později vrátil 
zpět do Anglie, založil svůj vlastní projekt 
Fire + Ice. 

Jako F+I vydal Ian řadu výborných alb. 
Všechna je věnoval prezentaci svých vizí jako 
runového znalce a budoucího mistra. Jeho 
hudba hraná na akustické nástroje je 
melodická, místy zasněná a poklidná. 
Nepostrádá však sílu či agresivitu tam, kde je 
třeba. Ta ale není vyjádřena drsnými 
kytarovými riffy, ale temnou melancholií 
hudebně kombinovanou s dravými a 
provokujícími texty. Ze si dovolím upozornit 
na možnou obtíž s porozuměním poselství 
jednotlivých skladeb. Ian sám se ke svým 
textům vyjadřuje tak, že je přirovnánvá 
k cibuli – mají mnoho vrstev. Kdo má oči ten 
vidí a vidí jen to, co je schopen vidět. Takže 

stejný text funguje na mnoha úrovních – podle úrovně a 
moudrosti posluchače. 

Na řadě alb F+I spolupracovalo mnoho zajímavých lidí. 
Například na druhém albu Hollow Ways se podílel Simon 
Norris z Death in June, Michael Cashmore z Current 93 a 
Nature and Organization, Jolie Woods a jednu skladbu zde 
zpívá Freya Aswynn. Na albu Midwinter Fires se textově 
podílel i Sweyn Plowright z Rune-Netu, autor knihy o 
germánském/vikinském válečnictví True Helm a přední 
člen australské Ásatú organizace Assembly of Elder 
Troth.. 

Čtvrté album nazvané Runa je celé věnované Runovému 
cechu (Runic-Gild) Edreda Thorssona, jednomu 
z nejvýznamnějších současných runových mistrů na světě, 
autorovi mnoha vynikajících knih a člověku stojícím za 
mnohým děním na současné „scéně“ Severské tradice (ať 
už se jedná o Ásatrú, theodismus, nebo runové školy). 
Hudebně úžasné a textově složité album Runa je Ianovou 
mistrovskou prací pro RGild. Runový cech si podobná 
mistrovská završení údajně vyžaduje proto, aby si 
zachoval vysoký standard. 

Poslední šesté album nazvané Birdking bylo vydané před 
dvěmi lety. Hudebně i textově je briliantní. Z mnoha 
výborných hudebníků, podílejících se na tvorbě tohoto 
alba bych rád zmínil především M. Moynihana a Anbell 
Lee z Blood Axis, J. Budenholzera z Backworld, Alici 
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Karlsdottir nebo Richarda Leviathana z Ostary.  

Mimo řadová alba vydal Ian jako F+I několik singlů, videí 
a hostoval na mnoha albech jiných skupin. Naposledy to 
byla například skupina While Angels Watch. F+I se také 
mnohokrát objevila na různých kompilacích. Z těch bych 
zájemcům o germánskou tradici doporučil například The 
Nidha Fields, The Pact 1 – Flying in the Face.. a The Pact 
2 - ...of the Gods! 

Ian je také redaktorem vlastního magazínu Runa, který 
vychází dvakrát ročně. Magazín se zabývá zkoumáním 
severoevropsých mýtů, magie a mystérií. Jedním ze 
spoluredaktorů je např. Michael Moynihan (Blood Axis).  

Zde přikládám několik citací z rozhovorů a textů Iana 
Read: 

„Without sacrifice (not only in a spiritual way as you put 
it) the seeker will never move from his front door. As we 
are in the business of following where Odhinn has led, 
using him as our exemplar, we will have to pay a price as 
he did, although not necessarily the same price.“ 

„Forgive yourself when you fail as none of us is perfect. 
And, when confronted with a situation where a choice is 
called for, always take the bold course.“ 

„The mysteries demand one look to both ends of any 
spectrum and experience them.“ 

„Galdormenn are as at home in the shadows as they are in 
the light.“ 

„For how can man die better than facing fearful odds. For 
the ashes of his fathers and the temples of his gods?“ 

 

Diskografie (výběr) 
 

SOL INVICTUS 

Against The Modern World - LP, 1988 

In The Jaws Of The Serpent - LP, 1988 

Lex Talionis - CD, 1990 

Sol Veritas Lux - CD, 1990 

Trees In Winter - CD, 1990 

 

 

FIRE + ICE 

Gilded By The Sun CD, 1992 

Hollow Ways CD,1994 

(California Daze – singl) 

(Blood On The Snow – singl) 

Midwinter Fires – CD 1995 

Rûna – CD 1996 

(Reyn Again – singl) 

Seasons Of Ice - CD, 1998 

Birdking - CD, 2000 

 

Související internetové odkazy 

FIRE+ICE 
http://www.mackaos.com.au/ACT/Fice.html  

RUNE-GILD 
http://www.runegild.org 

RUNE-NET 
http://www.mackaos.com.au/Rune-Net/index.htm  

 

 

Managarm 

http://www.mackaos.com.au/ACT/Fice.html
http://www.runegild.org
http://www.mackaos.com.au/Rune-Net/index.htm
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Wicker man 

Tento film natočený roku 1973 podle 
předlohy Anthony Shaffera se 
vymyká jakémukoliv jednoduchému 
zařazení. Je zmiňován jako nejlepší 
britský horor, ale do hororu, jak jej 
známe má daleko. Wicker Man je 
napínavý, legrační, erotický, 
detektivní, tajemný a muzikální 
najednou – tím nejlepším způsobem. 
Hvězdné obsazení a výborná hudba 
prostupující tento snímek jsou jen 
druhotné ve vyváření dojmu na 
diváka. Je to výborná předloha a 
skvělé zpracování, které z tohoto 
snímku dělají jeden 
z nejzajímavějších filmů, které jsem 
viděl. Co na tom, že je snímek již 
více než 30 let starý. Ostatně 
Christopher Lee – jedna z hlavních 
postav –Wicker Mana jednou 
prohlásil za nejlepší film, ve kterém 
kdy vystupoval (přijde po Pánu 
prstenů přehodnocení?).  

Děj se odehrává na ostrově 
Summerisle, proslulém výbornými 
jablky, nedaleko skotských břehů. 
Sem připlouvá strážmistr Neil Howie 
(Edward Woodward), aby zde 
vyšetřil okolnosti zmizení místní 
dívky Rowan. Pátrání však nemá 
lehké, nikdo z místních obyvatel o 
dívce nikdy neslyšel. Dokonce i její 
matka popírá dívčinu existenci. Aby 

toho nebylo málo policista si začne 
uvědomovat podivné lidé kolem 
sebe. Jako správný křesťan je z jejich 
chování šokován a svá podezření jde 
sdělit hlavě ostrova Lordu 
Summerisle (Christopher Lee). Ten 
se však ukáže být nejen vědom všeho 
dění, ale dokonce jeho „vůdcem“.  

Velmi brzy Howie zjistí, že celý 
ostrov je zmítán blasfémií, bez 
zábran se oddává sexu a co je 
nejhorší praktikuje pohanství. Lidé 
zde podivnými rituály uctívají Bohy 
Slunce, Země, Moře.. Seržant začíná 
mít pocit, že je tu souvislost se 
zmizením Rowan. Zůstává na 
ostrově, třebaže jsou mu místní 
praktiky odporné a snaží se zjistit, 
jak bude probíhat oslava prvního 
květnového dne.  

Na ostrově se setká s mnoha lidmi a 
situace zvládá jen se značným 
sebezapřením. Když vidí náhodou 
zahlédne obřady plodnosti, otočí se 
na Lorda Summerisle s udiveným 
konstatováním: proč skáčou ty dívky 
nahé přes oheň? Summerisle odpoví: 
to je obřad plodnosti, je pro ně 
bezpečnější skákat bez oblečení. 
Oblečení může začít hořet..  

Policista je znechucený 
nepoužívaným a zanikajícím 
hřbitovem, kde uvidí matku kojit 
dítě. Udiveně prochází kolem 
skupiny mladých hochů zaplétajících 

za zpěvu starších pentle plodnosti 
vztyčené májky, aby přišel k místní 
knihovně, kde knihovnice (Ingrid 
Pitt) osvětluje dívkám význam tohoto 
falického symbolu. 

Sám se stává terčem svodů místní 
bohyně lásky Willow (Britt Ekland), 
která na ostrově zaučuje chlapce a 
dělá z nich muže. Pro Howieho je 
Willow těžkou zkouškou, nicméně 
vytrvá a odolá.. 

Z konverzace s místními zjistí, že 
další den se chystá oslava k zajištění 
úrody. Neblahé tušení, že je 
připravena lidská oběť – Rowen, jej 
pronásleduje a děsí. Howie využije 
příležitosti a v kostýmu kašpárka se 
k oslavě přidá. Oslava samotná je 
veliká událost pro všechny obyvatele 
ostrova. Každý přichází v masce, aby 
se účastnil velikého obřadu.  

Ten začíná průvodem v maskách, 
mezi kterými nechybí houpací koník, 
zelený muž, rozličná zvířata apod. 
Průvod vede Lord Summerisle 
tančící se srpem v ruce. Vše je velmi 
živé, plné barev, radosti, pohybu, 
křiku a smíchu. Jsou zde i děti, i ty 
jsou součástí života na ostrově a 
nemohou si takovou slávu nechat 
ujít. Během průvodu dojde i na 
mečový tanec šesti mladíků a poté 
slavnost pokračuje na obřadišti. 
Howie se zde málem prozradí..  
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Později slavnost pokračuje 
obětováním několika sudů snad 
medoviny do moře. Tam si Howie 
všimne Rowan, která stojí u ústí 
nedaleké jeskyně v bílé říze. Hned 
k ní běží, masku nechává za sebou. 
Rowan před ním utíká. Když ji 
Howie dohoní a sdělí jí své obavy, 
podiví se, že se Rowan jenom směje. 
Kolem dokola se objeví další lidé a 
jemu v tu chvíli dojde, že to celé byla 
past. Anonymní dopis udávající 
zmizení Rowan měl jen přilákat 
někoho cizího, jenž by se mohl stát 
obětí tohoto rituálu. Podle starého 
proroctví může lidem získat zpět 

přízeň bohů jen muž ze země za 
vodou, zastupující královnu. 

Omráčen tímto zjištěním a obklopen 
davem, není seržant schopen 
uniknout. Zmůže se jen na otázky a 
argumenty. Obrací se na lidi kolem a 
snaží se je přesvědčit. Když nikdo 
neodpovídá, obrátí se na Lorda 
Summerisle: Tak jim přece řekněte, 
že můj život vám úrodu nepřinese! 
Summerisle odpoví: Já vím, že 
přinese. Mezitím ženy převlékly 
policistu do bílé řízy a pomalovaly. 
Pak jej všichni odvádí a později 
odnáší na obětiště. 

Howie nevěří svým očím, když na 
kopci spatří obrovského Wicker 
Mana – obrovskou postavu muže 
vytvořeného z proutí. Ubohý křesťan 
je spolu s dalšími zvířaty uzavřen do 
obrovského panáka, kde křičí o 
pomoc, modlí se a čeká na svou smrt.  

Zapadá slunce, a Howie bezmocně 
cloumá mřížovým své klece. Pak 
pochodeň zapálí proutěného obra. 
Ostrované se chytí za ruce a začínají 
tančit kolem a kněz pronáší: tvá smrt 
dá život naší úrodě. A smažící se 
Howie křičí: Když mě zabijete, budu 
to já, kdo bude zase žít a ne ta vaše 
zatracená jablka. Já totiž věřím ve 
věčný život. Žádný bůh Slunce 
neexistuje! Moje smrt vám vaše 
jablka nevrátí. Probuďte se vy 
pohané (kašl, kašl). To Pán vzal 
plodnost vašim sadům. 

To už Wicker Man celý hoří. Pohané 
dokola zpívají: Léto k nám přichází. 
A hlas křesťana do toho vykřikuje 
poslední slova, která zanikají v křiku 
racků. 

 

Managarm 
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P.M. HISTORY – Das Große Magazin für Geschichte 
V Mnichově vycházející zájmový 
časopis, jehož zvláštním vydáním 
loňského září byl stostránkový sešit 
zaměřený na keltskou problematiku a 
především Vercingentorixův boj 
s Caesarem. Časopis je k dostání 
v řadě evropských zemí – 
v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Belgii, 
Holandsku a Lucembursku, i ve 
Španělsku. Jeho cena - to je zajímavý 
postřeh hlavně pro ty, co se bojí 
jednotné měny – se pohybuje od 4,30 
EUR v Německu a Rakousku, po 
8,50 ve Švýcarsku (to není členskou 
zemí EU). V zemích Beneluxu si ten 
samý barevný, na křídovém papíře 
tištěný časopis plný fotografií a 
reprodukcí koupíte za 5,10 EUR, ve 
Španělsku a v Itálii za 6,00 EUR. 
V sousedním Německu jsem ho 
koupila i já – v běžné prodejně 
tiskovin u benzínové pumpy. 

Časopis obsahuje řadu článků. 
Zpracovaných jak odborníky – 
historiky a archeology, řadu článků 
populárních, psaných novináři, a 
velký článek o populárních 
komiksových postavičkách Asterix, 
Obelix a co za tím vším vězí, o 
tvůrcích seriálu.. Velice zajímavé 
názory tlumočí článek novináře Leo 
Sillnera KELTOVÉ, GERMÁNI A 
SLOVANÉ PŘI TESTU 
OTCOVSTVÍ – jedná ss o myšlenku 
dávného promíchání takzvaných 
barbarských národů: „Severní barbaři 
jsou světlovlasí, velicí a modroocí“, 
napsal v 6. století dějepisec Prokop. 
Tento popis však zdaleka neplatí jen 
na Germány…článek provází vtipné 
ilustrace analýza zneužívání 
myšlenek zejména pangermánství 
v historických obdobích. Autor se 

přiklání ke kritice uměle vytvářených 
idejí o čistých národech, o scestnosti 
myšlenek budování států na 
národních a nacionalistických 
doktrínách (Římané byli 
tolerantní – jejich 
impérium bylo 
mnohonárodnostní, 
nevnucovali obyvatelům 
své bohy, ale hlavně od 
nich vybírali daně…) 
Že jsou Evropané 
odjakživa etnicky 
velice nečistí 
dokazuje autor 
článku i 
příkladem 
původu jednoho 
z největších 
německých malířů 
– Albrechta 
Dürrera: jeho otec 
byl Maďar…Takže 
se všichni shodneme: 
Keltové jsou asi 
nejstarším kulturním 
národem Evropy na 
sever od Alp, dali 
základ západo- 
středo- a severo-
evropské kultuře, a 
něco z nich v sobě 
mají všechny 
národy, které se 
pojmenovaly a 
etablovaly 
v Evropě… 

Kromě 
krátkých zpráv 
– co jde kde za keltský festival (zde 
rozuměj historický), co nového 
v nejznámějších skanzenech ( 
V Rheinheimu zpřístupněna 

rekonstrukce hrobky keltské kněžny) 
si ještě můžete vyluštit keltskou 
křížovku s tajenkou. Za svá 4 Eura 
čili 120 korun českých si počtete, 

pobavíte se i poučíte. Při četbě 
zároveň samozřejmě narazíte na 
spousty zajímavých odkazů na 
odborné internetové stránky o 
keltské, římské a další historii.. 

Keltům věnoval své zvláštní 
číslo i další německý 

časopis, PAX ET 
GAUDIUM. 

Vychází čtyřikrát 
ročně pro 
příznivce living 
history a svá 

jednotlivá 
vydání vždy 
zaměřuje na 

nějaké 
zajímavé téma 
– kromě Keltů 
již samozřejmě 
vyšli také 

Vikingové, 
Svět 

středověkých 
rytířů  

A zapomenutá 
řemesla. 

K jednotlivým 
tématům se editoři 

hodlají vícekrát vracet . 
Kromě toho tento časopis 
informuje o nejrůznějších 
akcích, festivalech , 

setkáních příznivců různých 
historických období, o rytířských 
táborech, bitvách a podobně. Najdete 
v něm řadu inzerentů i Čech. 

 

 

Valenis – PhDr. Václava Melčová 
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Snorri Sturlusson - Edda a Sága o Ynglinzích 
Tento cenný překlad docentky 
Heleny Kadečkové vyšel již v roce 
1988 u nakladatelství Odeon. Kdo si 
však ve zmatené hektické 
době devadesátých let minulého 
století chtěl tuto knihu pořídit do 
vlastní bibliotéky, musel mít opravdu 
velké štěstí. Vždyť i v naší okresní 
knihovně byl léta jen jeden výtisk a i 
ten později jednoduše zmizel.. 
Zbývaly jen antikvariáty a trpělivost.. 
Až do poloviny roku 2003, kdy se 
tato publikace objevila v reedici u 
nakladatelství Argo.  

Tato kniha sestává ze dvou částí – 
tzv. Prozaické Eddy a ze Ságy o 
Ynglinzích. Eddy, jak známo, 
rozlišujeme dvě a obě dvě 
dohromady tvoří studnu poznání, 
neboť zachovaly krásné 
severoevropské mýty. Jaké štěstí pro 
germány a germanisty, že se z této 

studny mohou napít.. Prozaická Edda 
sama má tři části: Gylfiho oblouzení 
(převyprávění látky mýtů v podobě 
rozhovoru zvědavého Gylfiho s Ásy), 
Jazyk básnický (výklad skaldského 
umění a básnických opisů – 
kenningů) a Výčet meter (příklady 
jednotlivých básní a písní skaldů – 
tato část nebyla do českého překladu 
zahrnuta – sama o sobě by s nutnými 
komentáři pro českého čtenáře jistě 
vydala na samostatnou knihu). Sága 
o Ynglinzích je původně součástí 
Heimskringly (popisuje životy a 
vládu norských králů) a pojednává o 
vladařích na Islandu. 

Eddy a ságy jsou základním 
pramenem germánských mýtů a 
neměly by chybět v knihovně 
žádného indogermanisty, germána 
nebo člověka se zájmem o evropské 
dědictví. Doporučuji vám 

nepromarnit svoji šanci. Pořiďte si 
svůj výtisk než bude celý náklad 
rozebrán.  

Podle jistých informací má 
nakladatelství Argo v úmyslu vydat 
v reedici i úžasný Hegerův překlad 
Prozaické Eddy. O dalších 
podrobnostech vás budeme 
informovat. 

Snorri Sturluson, Edda a Sága o 
Ynglinzích, překlad Helena 
Kadečková, Argo, Praha 2003 

Cena publikace je 289 Kč.  

Objednávejte např. zde: 

http://www.argo-
books.cz/detail.asp?id=107545 

-Managarm- 

 
Hobit aneb… 

Rád bych pojednal o smyslu a účelu 
knihy J.R.R.Tolkiena „Hobit, aneb 
cesta tam a zase zpátky“. Abych 
mohl objasnit svůj pohled na tento 
příběh, položím si několik otázek: 
Proč byl Hobit napsán? 

Jak je napsán? Jaké byly zdroje 
Tolkienovy inspirace? 

Otázka první: Proč a pro koho byl 
Hobit napsán? Knihu jsem v průběhu 
let četl mnohokrát, takže lze říci, že ji 
znám docela dobře, ale s postupem 
let se moje chápání smyslu tohoto 
příběhu dost rasantně změnilo. Kniha 
je totiž „víceplánová“, a jinak ji bude 
chápat dítě, jinak dospělý. Jinak ji 
bude také chápat ten, kdo ji čte 
poprvé oproti „znalci a veteránovi 
Tolkienových příběhů“. Já jsem jako 
dítě chápal Hobita jako boj dobra se 
zlem, dobrodružnou fantastickou 
pohádku, která obsahuje vše, co 
pohádka obsahovat má. Nyní, po 13 
letech od doby, kdy se mi kniha 
poprvé dostala do rukou, je pro mě 
Hobit o tom, co je v každém z nás, co 
musíme překonat, abychom našli i 
zbytek svého já, i když kvůli tomu 

možná přijdeme i o více než jen o 
kapesník. Příběh sám je hledáním 
jiných aspektů, kvalit života. 
Samostatnost, bystrost v úsudku i 
činu, hrdost, čest, pravé přátelství a 
s ním související zodpovědnost. To je 
pro mě Hobit. Tolkien sám tvrdí, že 
se snažil vytvořit pro Anglii původní 
pohádky, protože není tajemstvím, že 
většina pohádek vyprávěná v Anglii 
je směs irofrancouzských importů. 
Tolkienovy knihy měly mnoho účelů 
jak pro čtenáře, tak pro samotného 
autora, který je vytvořil de facto jako 
pozadí pro své lingvistické studie, a 
jaksi mimochodem se tyto knihy 
staly „bombou“ v literatuře. 

Otázka druhá: Jak je Hobit napsán? 
Je bez diskuse, že pan profesor 
Tolkien byl mužem nezměrné 
invence a fantasie. Hobit v sobě pojí 
až hravou lehkost jazyka s poutavým 
vypravěčským stylem, s příběhem, u 
kterého se vám jednou chvíli tají 
dech, a ve chvíli druhou vás nutí 
alespoň k úsměvu, pokud se rovnou 
neválíte smíchy. Barvité popisy cest, 
lidí malých i velkých, elfů, skřetů, 
kteří se vám zhmotní před očima, a 

stromy, ty stromy. Tolkienovy 
popisy stromů, to je něco, kvůli čemu 
bych četl všechny jeho knihy, i 
kdyby jinak byly naplněny 
podřadnými romány. 

Otázka třetí: Jaké byly prameny 
Tolkienovy invence? Jak bylo řečeno 
v doslovu k vydání z roku 1982, 
jména mnoha postav v Hobitovi jsou 
převzata ze severských bájí – Eddy. 
Samotný motiv draka střežícího 
poklad můžeme nalézt taktéž 
v Eddách, nebo v anglosaském eposu 
o Beowulfovi. Na základě těchto a 
mnoha dalších skutečností můžeme 
prohlásit, že profesor Tolkien se 
inspiroval mýty, které za něco stály, 
a vztahovaly se ke slavným epochám 
v historii jeho vlasti (anglosaská éra, 
dánskonorský vpád – i když teprve 
19.-20. století ukázalo pravý přínos 
těchto přistěhovalců). Tolkien tyto 
převzaté obrazy přetvořil tak 
geniálním způsobem, že se stal 
zakladatelem nového dynamického 
literárního žánru.  

Sigmark 

http://www.argo
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Edorta GONZALES: Vikingské příběhy a legendy 
Praha, Portál 2OO2 

Soubor vyprávění, která vycházejí 
z dávných severských tradic. Jak je 
známo, mnoho germánských 
mýtických příběhů mývalo keltský 
základ, anebo se vzájemně 
ovlivňovaly. 

Dávné příběhy a pověsti se posléze 
zabydlely ve vikingské kultuře, s ní 
přešly do povědomí moderních 
Skandinávců. Autor čerpal z lidových 
tradic a z toho, co se podařilo zapsat 
v 1á. A 19. století. ?noho příběhů 
v sobě nese archetypální evropské 
prvky – jako ten o dívce, která  

zmizí v otevřené skále na svůj 
svatební den a vyjde ven až po stu 
letech. Podobné příběhy mají jasné 
keltské jádro – připomínají legendy o 
béan sídhe.  

Takové příběhy jsou zpracované i u 
nás , a vždy jde o zmizení v nitru hory 

v nějaký významný den. Některé byly 
u nás i v jiných zemích zpracovány 
zvláště autory devatenáctého století, 
jiné – jako třeba ten o Vysokém 
Kameni a hoře Dylen v západních 
Čechách nejsou tak známé, ale 
zpracovává je v současnosti V. 
Melčová, takže se je brzo dočtou 
čtenáři Zpravodaje a také návštěvníci 
stránky www.agarain.net. Jde o 
samozřejmě rovněž o příběhy 
s pokladem uvnitř hory, kam se lze 
jenom občas podívat. Vraťme se 
k vikingským příběhům – jsou plné 
kouzel a mytických bytostí, jako jsou 
víly a elfové. Kniha je útlá a velice 
inspirující. 

Edorta Gonzáles je literární historik a 
publicista, který se zabývá 
skandinávskými literaturami. 

Bernard KING: RUNY – písmo a 
magie Vikingů. Nakl. VOTOBIA, 
Olomouc. Dotisk. 

Runy, starobylé písmo Severu, se 
dostává v současné době do středu 
zájmu. Runové kameny najdeme 
v skandinávských zemích, ale také 
v Británii. Záliba Seveřanů pokrývat 
vztyčené kameny svým tajuplným 
písmem opět hovoří o jejich vztahu ke 
keltské a protokeltské kultuře. 

Kniha nám přiblíží svět starých run, 
jejich význam, psaní runovým 
písmem a také runovou magii – 
použití run v léčitelství a věštění.  

Autor je Brit, runami a starověkou 
magií se zabývá více nežli čtvrtstoletí. 

 

Valenis – PhDr. Václava Melčová 

 
Jsem Viking 

J. Jezerský, vydavatelství Tyrland, Ostrava 2002 

Úvodem musím říci, že jsem byl vůči 
knize po prvních pár stránkách velmi 
skeptický, a to díky poněkud 
neobvyklému stylu a chybám 
korektora v čárkování, což čas od času 
pozměňuje smysl vět a komplikuje 
porozumění toho, co nám autor chce 
sdělit. Naštěstí nemám ve zvyku 
vzdávat četbu před poslední stránkou, 
takže jsem pokračoval. Hned od 
strany dvacet mě však autor 
přesvědčil, že má zarputilost se mi 
vyplatí. Proč, to vám neřeknu – 
nechejte se překvapit. Jako spřízněná 
duše – historik a germanolog amatér 
jsem nemohl neocenit inovativní 
přístup k historickým problémům 
střední Evropy raného středověku. 
Takový přístup je v dnešní zapšklé, na 
knihy nalepené a papouškující české 
historiografii velice ojedinělý a musí 
být oceněn! Kniha je napsána 
srozumitelně a čtivě, kdyby dojem 
trochu nekazily ty čárky. Přestože 
téma knihy „Jsem Viking“ je vážné, 
občasná špetka humoru, ať již 
slovního nebo formou kreslených 

anekdot, dokázala knihu pozvednout 
z hlubin suché vědecké publikace na 
úroveň knihy mnohem čtivější, než je 
mnoho dnešních takzvaných 
„bezcelerů“.  

Pokud bych se měl autora zeptat na tři 
otázky, bylo by to: 

Proč jste na str. 110 přeložil „Civitas 
Sclavorum“ jako „Město Slovanů“? 
V knize často zmiňujete zaběhnutý 
otrokářský systém v Evropě tohoto 
údobí. Slovan je označován latinsky 
jako Slavus, německy der Slave, ale 
der Sklave je německy otrok! To je 
zajímavé, ne? 

Místo druhé otázky budu mít jednu 
připomínku k pramenům uvedeným 
na konci knihy: chybí v nich totiž pan 
Arbmann, který též píše o Vikinzích, 
byl přeložen i do češtiny a je 
předepisován jako povinná četba na 
katedrách historie českých VŠ. 

Jak mohu dostat tu „kačku“ za 
správnou odpověď v kvízu na konci 
kapitoly č. 11? 

Možná, že můj příspěvek vypadá 
velice kriticky a odsudlivě, ale mohu 
vás, čtenáři, ujistit, že tomu tak není. 
Tato kniha je průvanem do našich 
knihovniček i hlav, pokládá mnoho 
otázek k zamyšlení. Pokud jsem 
autorův záměr pochopil správně, bylo 
jeho úmyslem nabídnout nám nový 
pohled – z neobvyklého úhlu - na 
funkci a možnosti působení seveřanů 
na území střední Evropy, což se mu 
myslím povedlo. 

Informace ze zadní strany knihy: 

"Provokující svérázný pohled na 
Viking, ty bájné, neúnavné severské 
reky, kteří ovlivnili historii střední 
Evropy X. století a podepsali se na 
činech prvních Přemyslovců. 
Dokument o tom, jak k nám před tisíci 
lety Vikingové připluli po Labi a Odře 
a už se nevzdálili. Žijí mezi námi 
dodnes..." 

 

Sigmark 

http://www.agarain.net
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Tyr: Myth - Culture – Tradition 

Rád bych čtenáře upozornil na nový 
anglicky psaný magazín TYR, 
pojmenovaný podle germánského 
boha nebes. Jde o první číslo 286 
stránkového vázaného svazku, který 
má vycházet jednou za rok. Cena 
tohoto čísla je 16 dolarů. Pro 
informace o možnosti jeho objednání 
navštivte níže uvedené internetové 
stránky.  

TYR je oslavou tradice, mýtů, 
kultury a společnosti předkřesťanské 
a předmoderní Evropy. Obsahuje 
řadu exkluzívních příspěvků od 
renomovaných autorů, rozhovory, 
překlady, recenze apod. Redaktory 
jsou J. Buckley (Ultra), C. Cleary a 
M. Moynihan.  

Z obsahu prvního čísla: 

- Stephen Edred Flowers on "Integral 
Culture" 

- Collin Cleary on "Knowing the 
Gods" 

- French philosopher Alain de 
Benoist's interview with "new 
comparative mythologist" Georges 
Dumézil 

- Steve Pollington on the Germanic 
war god Woden 

- Alby Stone on Indo-European 
trifunctional themes in Celtic Myth 

- Michael Moynihan on divine traces 
in the Nibelungenlied 

- Nigel Pennick on the Germanic 
goddess Zisa and on the "Spiritual 
Arts and Crafts" 

- Annabel Lee on "The Dark Side of 
the Mountain" 

- Joscelyn Godwin on the Italian 
esotericist Julius Evola 

- Markus Wolff on the early 20th 
century voelkisch German poet and 
novelist Hermann Löns 

- Joshua Buckley's interview with Ian 
Read of the English heathen music 
group Fire + Ice 

- Collin Cleary on the anti-modern 
television series "The Prisoner" 

- Over eighty pages of book and 
music reviews 

Jak jste si jistě všimli ve výčtu 
příspěvků září jména mnoha předních 
autorů a hudebníků. Produkt takto 
zajímavého společenství lidí pak 
musí být jistě pozoruhodný. Není 
třeba dalšího komentáře. 

Domovské stránky magazínu: 

http://tyrjournal.tripod.com 

Objednávejte zde: 

http://www.amazon.com 

 

-Managarm- 

http://tyrjournal.tripod.com
http://www.amazon.com
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Jaan Puhvel: Srovnávací mythologie 
Z anglického originálu „Comparative mythology“ přeložil Václav Pelíšek,  

NLN, 1997, 395 str., 255 Kč  

Jaan Puhvel *1932 původem 
z Estonska působí od roku 1958 na 
Kalifornské univerzitě. Od roku 1964 
se tam stal řádným profesorem 
klasické filologie a indoevropeistiky. 
Indoevropské mythologii se věnoval 
mnoho let a kniha Srovnávací 
mythologie (1988), která je určena i 
pro širší veřejnost, je shrnutím jeho 
celoživotního bádání.  

Kniha je rozdělena na tři části. 
V první části, která má tři kapitoly, 
nás autor seznamuje se základními 
pojmy a různými přístupy studia 
mýtů a zdůrazňuje důležitost 
jazykovědy, která je v srovnávací 
mythologii důležitým prvkem. 
Načíná různá témata, která později 
rozvádí v dalších kapitolách. 
V těchto úvodních, jakoby jen chtěl 
nastínit všechny možné podobnosti a 
vtáhnout tak čtenáře do své knihy. 
Ještě v první části rozebírá mýty o 
stvoření světa, které mají u všech 
indoevropských ( ale i jiných) národů 
obdobný charakter. Ve třetí kapitole 
jsou vysvětleny pojmy indoevropský 
a indoíránský. V této části se snaží 
vymezit, které národy sem lze 
zahrnout, a to především 
z jazykového hlediska. Mluví se zde 
o různých národech, jak se prolínaly 
a odkud přišly, jaký byl jejich vliv a 
význam v minulosti a nakolik se jim 
tedy budeme věnovat. V této kapitole 
se objevuje spousta zeměpisných 
pojmů a je velká škoda, že zde autor 
neumístil nějakou mapku. Člověk, 
který chce mít opravdu jasno, se pak 
zdržuje hledáním v atlase, kde ani 
potřebné mapy nejsou.  

Ve druhé části jsou již podrobně 
rozebrány jednotlivé tradice, 
s velkým zřetelem na etymologii. 
V jednotlivých kapitolách jsou 
odkazy na jiné kapitoly, takže vůbec 
neuškodí si pro větší pochopení 
knihu přečíst dvakrát. Nejvíce se 
Puhvel věnuje Indii a Íránu, jimž 
věnuje po dvou kapitolách. Indická, 
římská a germánská mythologie pro 
něj představují hlavní zdroje pro 

srovnávání. Popisuje zde podrobně 
indický pantheon, charakterizuje 
jednotlivé bohy, jejich vliv a vazby 
na společnost. Dále nás podrobně 
seznamuje s eposem Mahábhárata, 
kde se čtenář, který není příliš 
seznámen s indickou kulturou, za 
chvíli ztratí v množství jmen. Zde 
bych ocenila jako přílohu nějaký 
rodokmen, pro větší přehlednost. Ke 
konci kapitol o Indii srovnává Puhvel 
závěrečnou bitvu v eposu a bitvu u 
Brávelliru (údajné střetnutí Dánů a 
Švédů okolo roku 700 n.l.) a nachází 
zde mnoho shod a podobností, které 
až šokují.  

V kapitolách pojednávajících o 
íránské mythologii se autor zabývá 
shodami íránského pantheonu s 
indickým, popisuje funkce 
jednotlivých bohů a jaký vliv na ně 
měly Zarathustrovy reformy. Díky 
němu toho mnoho o původním 
íránském náboženství nevíme, a tak 
se Puhvel více věnuje Knize králů 
(Šáhnáme), nachází podobnosti s 
germánskými legendami (spoutání 
Fenriho, Týova ztráta ruky ), a 
poukazuje na vliv tohoto díla na 
dnešní Írán.  

Další dvě kapitoly jsou věnovány 
mýtům starých Řeků a Římanů. 
Řecké mythologii, která je mezi 
lidmi nejznámější, zde není 
věnováno tolik prostoru, neboť 
z hlediska poznání indoevropského 
základu nemá podle Puhvela přílišný 
význam. Obsahuje totiž hodně cizích 
vlivů, hlavně z oblastí dnešního 
Blízkého východu. Naopak Řím nám 
poskytuje mnoho informací, hlavně 
díky dobovým rituálům. Zde je 
zajímavé srovnání legendy o založení 
Říma s legendami o vzniku světa.  

Následující tři kapitoly velmi obsáhle 
popisují božstva a mýty Keltů, 
Germánů, Slovanů a baltských 
národů. Popis jednotlivých božstev je 
velmi detailní a opět zde můžeme 
nalézt mnoho shodných znaků. I v 
těchto kapitolách autor dospívá v 

tomto srovnávání k velmi zajímavým 
výsledkům. Důležitý zdroj informací 
je germánská mythologie, neboť 
Skandinávie a Island byly 
christianizovány poměrně pozdě 
oproti zbytku Evropy a germánská 
tradice se tak uchovala 
v nejucelenější a nejčistší podobě. 
Některé baltské regiony byly sice 
christianizovány až v 15. století, ale 
příliš materiálu pro srovnávání se 
nedochovalo. 

V poslední části knihy autor 
srovnává některá témata, která se 
objevují v indoevropských mýtech. 
Tyto kapitoly jsou vyvrcholením 
knihy a Puhvelovi se zde povedlo 
uchopit indoevropskou mythologii 
jako celek. Čtenář zde vidí, jak 
všechno souvisí se vším a právě toho 
chtěl zřejmě Puhvel dosáhnout. Pro 
ještě větší pochopení důležitosti 
mythologie uvádí podobné případy 
ze současnosti, aby ukázal, že 
některá moudra přetrvávají a že v nás 
jsou stále kořeny naší minulosti. 
Kniha je velice čtivá, plná dlouhých 
pasáží, zabývajících se jazykovými 
otázkami. Podobnosti jmen u 
jednotlivých bohů, srovnání jejich 
funkcí, to jsou pro religionistu 
důležitá fakta, která přispějí 
k většímu proniknutí do jednotlivých 
náboženství. Nejvíce bych Puhvela 
cenila za to, že se věnuje etymologii. 
Ta může být sice pro normálního 
čtenáře nezáživná, ale bez ní by 
vůbec nebyl jasný smysl srovnávání 
a jeho podstata. Pro lepší orientaci je 
na konci knihy seznam, kde jsou 
uvedena nejen jména bohů, ale 
všechna cizí slova, která jsou použita 
v etymologických výkladech. 
Myslím, že kromě absence mapek a 
rodokmenů, kniha nemá žádné 
nedostatky a pro člověka, který se 
chce zabývat pohanskými 
náboženstvími je dobrým odrazovým 
můstkem.  

 

Zmyje 
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Jake Horsley, Matrix: Mýtus o naší době, 
BB/art, Praha 2003 

Každá doba má svůj mýtus. Nebo 
lépe řečeno – svou podobu Mýtu, 
který nachází takové vyjádření, jež je 
pro daný čas a prostor smysluplné. 
Onou smysluplností máme na mysli 
kupříkladu to, že těžko můžeme 
předpokládat, že pro obyvatele 
tropické džungle budou význačné 
příběhy ledových obrů (nebo 
abychom použili přirovnání 
oblíbeného v ekonomii – pro 
obyvatele Sahary těžko bude nějak 
podstatná kánoe). A bohové doby 
železné těžko budou mít, coby 
atributy své božské moci, kamenné 
sekeromlaty. Železné rukavice síly 
boha Donara také asi nevycházejí z 
mýtické obrazivosti doby kamenné. 
Mýtus Donara se železnými 
rukavicemi nám předestírá mýtickou 
obrazivost doby železné, opojené 
novou mocnou silou, která otevřela 
další obzory. Podoby Mýtu se tedy 
mění, leč Mýtus zůstává stále stejný. 
A tak není problém, pro toho, kdo má 
oči k vidění a uši k slyšení, objevit v 
různých mýtech (často samozřejmě 
více či méně různé) rozvíjení Mýtu. 

Moderní doba má také své mýty. 
Možná se mohou zdát ve srovnání s 
velikými mýtickými cykly dávných 
časů poměrně pokleslé, leč taková je 
již povaha naší doby – a její mýtus 
(či: její převyprávění Mýtu) to 

samozřejmě odráží. Mýty se v naší 
civilizaci tradují již dávno nikoliv 
ústně, ale jinými médii. Donedávna 
to bylo především médium literární. 
Snad největším mýtem moderního 
světa, tedy Západu – neboť moderní 
(a postmoderní) svět je Západ (v 
širokém slova smyslu), který nalezl 
svůj primární projev právě skrze 
médium literatury je Tolkienův Pán 
prstenů. Dalo by se říci, že 
představuje finální syntézu 
Západního mýtu – tedy 
indoevropského mýtu (v jeho varietě, 
která je poměrně blízká íránskému 
projevu téhož mýtu, nicméně čerpá 
především z obrazivosti západních 
větví Indoevropanstva), v jeho 
romantické podobě, neboť obrazivost 
Západu až do nedávné doby byla 
romanticky fixovaná na optiku 
rytířského věku, a tato optika 
neztratila dodnes nic ze své čirosti. 
To ostatně dokazuje převod tohoto 
mýtu do prostředí nového 
mýtografického média – tedy filmové 
zpracování Pána prstenů. Symbolika 
filmů je ryzí a čirá a na první pohled 
vyvstávají klasická mytologémata 
indoevropské duše. 

Filmové médium představuje, zdá se, 
nyní primárního nositele mýtu. 
Nakolik to je samo o sobě positivní 
či negativní fakt zde soudit 
nebudeme. Jedním z prvních 
filmových převyprávění mýtu, který 
se ostatně také blíží íránské vizi 
Mýtu, byly Hvězdné války George 
Lucase. “The Power of the Force“ 
představovala mocnou mantru, která 
se pro mnohé stala východiskem k 
hledání, jež je dovedlo ke starším, 
chtělo by se říci „autentičtějším“ 
mytologiím a duchovním směrům, 
nicméně otázku „autentičnosti“ 
nechme také stranou. V současné 
době, více než čtvrt století od 
Hvězdných válek, se najednou na 
plátnech našich kin – jakýchsi míst, 
kde se nyní „vyprávějí“ příběhy (a 
mýtus je příběh par excellence) – 
objevilo několik mýtických „eposů“. 
Mezi ně patří též Matrix. 

Matrix je mýtem naší doby v plném 
slova smyslu. Veškerá vznešenost i 
veškerá nízkost našeho věku nachází 
svůj odraz v Matrixu. Svět Matrixu je 
(skoro doslova) svět Západu a to v 
současné době znamená celou Zemi, 
neboť i ti, kteří Západu vzdorují, se 
vůči němu definují a tudíž existují na 
stejné úrovni jako Západ. Na rozdíl 
od prostředí Pána prstenů či Trojské 
války (která také míří do našich kin), 
zobrazuje tedy svět, který je naším 
světem. Žijeme na počátku 21. století 
a málokdo z nás nemá zkušenost s 
většinou aspektů světa Matrixu, 
ačkoliv jistě skoro nikdo z nás nemá 
zkušenost se světem mykénského 
Řecka. Dalo by se říci, že obrazivost 
starého Řecka, která pro tehdejší 
Řeky byla čímsi velmi životným, pro 
nás představuje jakýsi great escape z 
šedivého světa Matrixu – escape 
pouze zdánlivý, neboť z Matrixu jen 
tak někdo neunikne. 

Matrix coby mýtus naší doby 
zobrazuje a předkládá (vlastně 
překládá) mýtus poněkud starší – 
mýtus gnostický. Ten ostatně nachází 
své vyjádření (coby Mýtus) ve všech 
universálních mýtech. Joseph 
Campbell konstatuje, že 
indoevropské mýty jsou mýty 
kosmické, universální. Právě v těchto 
mýtických systémech nachází své 
vyjádření mýtus gnostický, který je 
vskutku Mýtem universálním. Podle 
povrchní interpretace je gnóze 
duchovní proud, který se objevuje na 
Západě v době před přelomem 
letopočtu a vyznačuje se důrazem na 
osobní transcendenci, averzí k hmotě 
a tomuto světu a k tzv. „Stvořiteli“ 
této zoologické zahrady. Jak jistě 
potvrdí každý, kdo je alespoň trochu 
obeznámen s projevy 
indoevropského Mýtu, je to velmi 
pokřivená interpretace. Pokřivená je 
proto, že gnózi (a teď máme na mysli 
onen historický fenomén staletí okolo 
přelomu letopočtu) (dez-
)interpretovali její judeokřesťanští 
protivníci, ale také proto, že gnóze je 
fenomén arci esoterní a iniciační. 
Gnostické texty představují vlastně 
fasádu, povrch, pod kterým se skrývá 



sauilo 

65 

cosi, co někomu, kdo sám neprošel 
gnostickou iniciací, kdo nedosáhl 
gnosis, zůstane v podstatě utajeno. 
To se týká jak církevních otců, tak 
dnešních vědců. Gnóze coby 
historický fenomén vychází z íránské 
interpretace indoevropského Mýtu, 
který zde nabývá výrazně dualistický 
charakter. Objevují se zde pojmy 
jako „dobro“ a „zlo“, které však na 
různých úrovních interpretace 
(respektive gnóze jako takové) 
znamenají něco poněkud jiného. Svět 
je v íránském pojetí válečným polem 
mezi silami Světla (tedy Dobra), jež 
vede Ormuzd, a silami Temnoty 
(tedy Zla) vedenými Ahrimanem. Co 

je to však „Dobro“? Dobro je vidění, 
„vědění“ – tedy gnóze. „Zlo“ je 
zapomnění, otupění. Vše, co přináší 
gnózi je dobré, vše, co přináší opak 
gnóze je zlé. Toto rozdělení jak 
vidíme je vysoce praktické. Alespoň 
pro někoho, kdo kráčí po duchovní 
cestě osobní transcendence. Z toho 
důvodu je výhodné disponovat jistou 
formou dualismu, alespoň na jisté 
úrovni duchovního růstu. Dualismus 
tak překračuje polyteismus a 
inkorporuje jej (viz náboženský 
systém starého Íránu) tím, že jej 
ostřeji reinterpretuje. Ale jak je to 
tedy s onou gnostickou averzí k 
tomuto světu? Nepochybně 
existovaly gnostické proudy, které 
íránský náhled dovedly doslova ad 
absurdum, na druhou stranu je 

nutné znovu podotknout, že 
zprávy o nich pocházejí ze 
zdrojů jim nepřátelských a že 
samotným gnostickým písmům 

můžeme rozumět dost 

málo, 
pokud 

tedy 

nedisponujeme nezbytnými klíči k 
dešifraci kódu. To, že tento kód má 
formu dualistické interpretace Světa 
nemusí vlastně nutně nic znamenat. 
Na jisté úrovni může být „hmota“ 
„zlá“, neboť nás může kupříkladu 
svést k materialismu a 
konsumerismu, což jsou jevy, které v 
nás jistě nevzbuzují zrovna pozitivní 
odezvu, leč pokud na této úrovni 
setrváme, neposuneme se dál, kde 
„hmota“ je náš spojenec nejen tím, že 
je to něco, co nám klade na duchovní 
cestě „odpor“, ale hlavně tím, že nás 
ponouká jíti dále, a zároveň nám to 
vůbec nějakou duchovní cestu 
umožňuje, neboť nám poskytuje 
nezbytný psycho-fyzický feedback. 
Stejně tak můžeme podlehnout 
opačnému pólu – duchu – 
zabřednutím do neplodného 
teoretizování, abstrakcí, „vědy pro 
vědu“ atd. A také tím, že budeme 
„hmotu“ nahlížet jako na cosi 
druhořadého v porovnání s „duchem“ 
(a nebo naopak)... Kde je vlastně to 
„zlo“? „Zlo“ je vlastně nevědomost, 
avidjá (ne-vidění), a ta je přece v nás 
samých, ne ve hmotě, ne v duchu. 
Hmota a duch existují relativně, v 
závislosti na sobě a na nás samých. 
Ostatně v této souvislosti je zajímavé 
podotknout, že samotný Guido von 
List dochází k závěru, že 
„...středoevropští Indoevropané... 
uznáváním principu „dvojjediné-
dvojné dyády“ kultivovali duchovní a 
hmotné jako neoddělitelné a rovné... 
v následování obou těchto pólů se 
drželi svého původního 
armanenství...“ Z principu 
„dvojjediné-dvojné dyády“ vyplývá 
idea, že „Hmota“ je vlastně 
kondenzovaný, „ztuhlý“ „Duch“. 
Není tedy essenciálního rozdílu mezi 
„Duchem“ a „Hmotou“, onen rozdíl 
je ve stavu v jakém se ona singulární 
essence („substance“ ve 
spinozovském slova smyslu) nachází. 
Nicméně von List podotýká, že tento 
stav je reálný a nemůže být 
přehlížen. O co jde, je rovnováha 
mezi oběma stavy a mezi oběma 
pohledy – tj. dva stavy jako polární 
reálné projevy Jednoho. 

Východní, resp. indická, obdoba 
gnóze je tantra. Tantra není exotická 
forma sexu, ačkoliv sex zahrnuje 
(včetně kupříkladu exotických poloh, 



 sauilo 

  66 

které však směřují nikoliv k sexuální 
akrobacii, ale k psycho-fyzické 
transcendenci skrze sexualitu), tantra 
je obdobně jako západní gnóze 
iniciační cestou lidské transcendence. 
Tantra disponuje něčím, čemu se dá 
říci tajný jazyk – většina jejích textů 
je těžko nesrozumitelná, tedy alespoň 
pro někoho, kdo nedisponuje 
potřebnými klíči. Nicméně jelikož 
tantra byla inkorporována jak do 
hinduismu, tak do mahájánového 
buddhismu, celková míra „utajení“ je 
oproti gnózi jaksi nižší a v současné 
době je mnoho tantrických 
„tajemství“ již dávno k vidění a 
uchopení i pro ty, kteří vlastní 
tradiční tantrickou iniciací neprošli.  

Tantra je stejně jako gnóze cestou ke 
gnosis a avidjá (nevědomost, „ne-
vidění“) je chápána jako „zlo“ jak v 
hinduistické, tak v buddhistické 
tantře. Stejně jako gnóze je tantra na 
jistém stupni zasvěcení dualistická, 
nicméně dualitu poměrně otevřeně 
překračuje. Stejně tak tomu bylo i ve 
staré gnózi, jenže na rozdíl od tantry, 
která je stále živou tradicí a jejíž 
mnoho „tajemství“ již bylo do běžné 
řeči „přeloženo“, známe především 
onu dualistickou fasádu gnóze. Ve 
skutečnosti dualismus gnóze není v 
rozporu s tím, co by se dalo nazvat 
monismem, který je v ústředí jak 
gnóze, tak tantry a ostatně celého 
indoevropského Mýtu. Mnoho 
příznivců indoevropské tradice se 
považuje za „pohany“ a „polyteisty“ 
a jsou na to hrdí. Otázkou je na co. 
Polyteismus je jedna z rovin 
indoevropské duchovnosti, rovina to 
arci populární – tedy lidová. Jak 
ukazuje jediný dosud živý 
indoevropský duchovní svět – Indie – 
monismus představuje vyšší 
interpretační rovinu indoevropského 
Mýtu. „Vysoký“ hinduismus a 
„vysoký“ buddhismus jsou ryze 
monistické záležitosti, zatímco jejich 
populární formy představují divokou 
směs polyteismu, animismu a 
fetišismu. A hinduista (či buddhista) 
v tom nespatřuje žádný rozpor, neboť 
tam také žádný není. A totéž platí i 
pro místo dualismu v tomto 
duchovním systému. 

Nuže, co s tím má tedy společného 
Matrix? To se nedozvíte z tohoto 
článku. Jděte a znovu se podívejte na 
tento film. Ano, tento film, neboť 
Matrix 1 je sám o sobě skoro čistým 
převyprávěním gnostického mýtu. 
Trilogie jako taková potom tento 
mýtus znovu zasouvá a zastírá, neboť 
opakujeme – každá doba má svůj 
mýtus. Dnešní doba je doba vysoce 
zmatená a kromě toho staví na negaci 
autentického duchovna, Mýtu – a 
totéž platí o trilogii jako celku. 
Nakonec zjistíme, že trilogii 
signifikuje dominantní mýtus naší 
doby, což není vlastně mýtus, ale 
parodie na mýtus, jakési zrcadlové 
pokřivení indoevropského mýtu, 
výplod Demiurgovy nevědomosti. 
Není divu, vždyť samotná západní 
gnóze vlastně stála před podobným 
problémem. Tak jako se první díl 
utápí v trilogii, tak se gnóze utápěla v 
judeokřesťanství, kterému nakonec 
podlehla. Tedy, alespoň na první 
pohled. Neboť o několik staletí po 
„pádu“ gnóze se vynořují kataři a 
vůbec zdá se, že vznešená linie 
nebyla ani Západě nikdy přerušena, 
pouze byla zatlačena do 
undergroundu. A tak, ačkoliv trilogie 
končí tam, kde se zastavuje 
judeokřesťanství, můžeme tušit, že 
do světa Matrixu se Neo znovu vrátí 
a tentokrát jako „Poslední avatar“. 
Nuže, podívejte se znovu na Matrix 
1... 

Takže, viděli jste tedy Matrix 1... a 
teď přichází ta pravá chvíle otevřít 
knihu „Matrix – mýtus o naší době“ a 
začíst se... Tato „recenze“ tu není od 
toho, aby rekapitulovala tuto knihu, 
ale aby to, co se dočtete zasadila do 
širšího rámce. Před 2 000 lety byste 
se mohli dočíst úplně totéž, leč by to 
bylo psáno úplně jinak. Máme na 
mysli kupříkladu gnostické texty z 
Nag Hammadí. A teď vám řeknu 
jedno tajemství... Tato kniha k vám 
mluví vaší řečí... je jedno, jestli si o 
sobě myslíte, že jste „pohané“, 
křesťané, ateisté, materialisté, 
buddhisté nebo „bez vyznání“ 
(nejpopulárnější vyznání v 
Čechách)... jste lidé, kteří žijí ve 
světě 21. století, žijí svět 21. století a 

žijí jeho mýtus, jeho projev Mýtu. 
Tato kniha k vám bude hovořit 
jazykem tohoto mýtu, mýtu, který je 
vaší živoucí realitou. Pokud přečtete 
tuto knihu s očima otevřenýma 
(pokud budete vidět), pak se budete 
moci obrátit na gnostické a tantrické 
texty všech epoch a kultur a ony se 
začnou před vámi otevírat, protože 
tato kniha vám dá „kódy“. Zjistíte, že 
přecházíte od mýtu k Mýtu, od 
jazyka k metajazyku, od pochopení k 
vhledu. Avšak Jake Horsley vás 
nepovede za ručičku a dokonce se ani 
jednou nezmíní o ničem explicitně 
„indoevropském“ (tedy, zmíní se o 
tom nesčetněkrát, jenom jde o to 
poznat to). ... A vězte, že tato kniha 
je gnostický text par excellence, a 
tudíž to podstatné není vždy to, co 
vidíte na první pohled, vnitřní 
konzistence se skrývá za navzájem si 
protiřečícími partiemi a tak dále… 
Tak či onak, dostanete na výběr mezi 
červenou a modrou pilulkou 

A podle toho každý této knize 
porozumí dle svého – pro někoho to 
bude zábavné čtení, pro jiného ztráta 
času. A konečně někdo zjistí, že 
autor používá obrazivost prvního dílu 
Matrixu, aby poskytl základní 
gnostický „survival kit“ pro 
(post)moderní svět. Pokud se někdo 
dostane až sem, tak jistě také cestou 
zjistí, že dualismus gnóze je relativní 
(v plném slova smyslu), že mezi 
íránským pojetím války a indickým 
pojetím hry není žádný rozdíl vyjma 
toho nejexternějšího, a že tantrické 
rčení „Ta, která život bere, jej dává, 
Ta, která zotročuje, osvobozuje“ se 
vztahuje na Tu, která je Matrixem 
všech Matrixů a kterou někteří z nás 
jmenují jako Helju. A že Věčný 
návrat může být buď „peklem“ nebo 
„rájem“ – a že onu volbu činíme my 
sami, neboť Matrix není „zlý“, 
Matrix je naším zrcadlem, tak jako 
my jsme jeho zrcadlem – „zlo“ je 
přece nevědomost, ne-vidění (avidjá) 
a to je v nás samých. Pokud chcete 
zjistit, co ve vás skutečně dříme, 
potom neváhejte a otevřte tuto 
knihu...„Co se stane potom, to už 
nechám na vás.“ 

 

dalreiks 
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Vybrané internetové odkazy: 
http://www.northvegr.org - nejlepší zdroj informací, obsahuje obrovské množství knih. 

http://www.heathenry.org - výborné úvahy z pohledu heidni, dvojjazyčné verze ság apod. 

http://www.thetroth.org - zde najdete mimo jiné vynikající knihy Our Troth od Edreda Thorssona 

http://www.reginheim.tk - kvalitní informace z různých oblastí germánské tradice 

http://www.vikinganswerlady.com - náboženství, válka, zemědělství, každodenní život 

http://www.ostaraversand.de - oblečení, knihy, hudba, přívěšky apod. on-line obchod. 

http://www.asatru.cz - základní stránky o ásatrú v Čechách 

 

 

 

Jard z klanu Managarm vyrábí a zhotovuje oblečení s pohanskými motivy,  

sekery, štíty, bubny, picí rohy, preparuje kosti a mnoho dalšího.  

Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás ne e-mailu managarm@atlas.cz 

 

 

 

 

Prodají se následující tituly: 

* Necronomicon & Necronomicon Spellbook,edit. Simon, New York 77&98 - 2 tituly za 1 000,- 
* Necronomicon & R‘lyeh Text, G. Hay, R. Turner et al., London 1995&96 - 2 tituly za 1 300,-  
* Modern Magick, D. Kraig, St. Paul 1998 (2nd Ed.) - kniha + MC Using Modern Magick - za 1 500,- 
* Book of Black Magic&Ceremonial Magic, A. Waite, reprint USA - za 1 400,- 
* The Grand Grimoire ("Le Dragon Rouge") - luxusní sběratelská edice, pouze pro vážné zájemce 
Kontakt: drakkar@dragonrouges.zzn.com 
 

 

 

 

JARNÍ ROVNODENNOST – chystáme překvapení: křest desky jednoho keltského hudebního seskupení, které všichni znáte, 
ale jehož desku jste ještě nemohli nikdy slyšet… oznámíme včas. Bude to opět v Chebu, opět v pátek, tentokrát 19.O3.2004, a 
druhý den je plánován výlet na další tajemnou horu v západních Čechách… informace na 732427732 anebo valenis@celtic-
smith.cz 

 

http://www.northvegr.org
http://www.heathenry.org
http://www.thetroth.org
http://www.reginheim.tk
http://www.vikinganswerlady.com
http://www.ostaraversand.de
http://www.asatru.cz
mailto:managarm@atlas.cz
mailto:drakkar@dragonrouges.zzn.com
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AGARAIN a západní Boiohaemum 
Společnost AGARAIN Societas Celtica existuje rok. Díky 
jejímu působení vzrostlo keltské povědomí nejen na 
Chebsku a Sokolovsku, odkud pochází většina jejích členů a 
příznivců, ale v celém Karlovarském kraji. Zdejší „osamělí 
Keltové“ se necítí již tolik na okraji keltského dění, mohou 
se účastnit aktivně či pasivně keltského dění v mnohem 
větší míře, nežli doposud. Leč, jako vždy – je mnohem více 
těch, kdo se chtějí bavit, nežli těch, kdo mají čas pro druhé 
něco udělat. Proto se obracíme na všechny, kdo v našem 
snažení o propagaci keltské kultury mohou jakkoli pomoci, 
aby se nám ozvali – nejlépe e-mailem anebo 
korespondenčním lístkem. Přivítáme přispěvatele do 
elektronického Journalu, u kterého se chystáme pravidelněji 
vydávat tištěnou mutaci – ne již pouze formou občasných 
bulletinových informací, a pak hledáme ty, kteří by mohli 2 
– 3 x do roka pomoci s organizací akcí na hradě Seeberg, na 
chebském hradě či na Vladaři. 

E-maily posílejte Arawathovi nebo Valenis, koresponďáky 
na adresu V. Melčová, Mokřina 27, 350 02 Cheb. 
Telefonáty bychom asi nebyli schopni vyřizovat, děkujeme 
za pochopení. Vaše nápady vítáme.  

Pokus se chcete stát členy našeho sdružení, můžete si 
stáhnout přihlášku z našeho webu anebo si o ni napsat na 
výše uvedenou adresu. Vybíráme členský příspěvek 250,- 
Kč ročně, hradíme z toho provoz domény – webové stránky 
na Internetu, poštovné, když cokoli rozesíláme poštou, a 
naši členové mají na některé akce vstup volný, anebo se 
slevou (to se řídí individuálními podmínkami té které akce). 

Do keltského nového roku 4577 i do roku 2OO4 nového 
letopočtu přejeme všem hlavně zdraví a dobrou náladu, a 
samozřejmě štěstí a to, co si přejí všichni Keltové – totiž, 
aby nám ani letos nespadlo nebe na hlavu! 

Za AGARAINA trojjediného 
(virtuálního, společenského a comicsového) 
Valenis a Arawath 
www.agarain.net 
 

Heathen Hearts from Boiohaemum 
Naše společenství slouží již řadu let jako prostor pro 
komunikaci a seberealizaci zájemcům o germánskou 
kulturní a duchovní tradici. Jako takové prošlo značným 
vývojem a z původně spíše skromné a komorní záležitosti 
vyrostla postupem času zdravá s silná organizace. 

Hlavním předmětem našeho zájmu je germánská (nebo také 
severská) tradice. Věříme, že pokud chce člověk poznat, 
kam vlastně směřuje, měl by vědět, odkud přišel. Proto se 
snažíme poznat vlastní kořeny. Odkaz našich předků pak 
chceme nejet zachovat, ale také na něm dále stavět a 
rozvíjet jej. Naše společnost se ovšem nijak nebrání 
spolupráci s dalšími evropskými tradicemi – jmenovitě 
keltskou a slovanskou. Chápeme rozdíly, ale zároveň si 
uvědomujeme společné indoevropské kořeny. Specifickou 
oblastí našeho zájmu však zůstává především tradice 
germánská. 

Slovem tradice je zde myšlen komplexní odkaz tvořený 
duchovním i materiálním dědictvím. Heathen Hearts vyvíjí 
a podporuje aktivity vedoucí k prohloubení znalostí a 
povědomí germánské tradice jak na úrovni jednotlivců, tak 
široké lidské masy. Jedná se například o shromažďování a 
studium materiálů a poznatků z oblasti historie, mytologie, 
jazyků, hudby a umění, řemesel a praktického života, 
přírodní moudrosti, válečnictví, náboženství, magie, 
mystérií apod. Výsledky našich aktivit pak v různé míře a 
v různých formách poskytujeme a šíříme dále. 

Heathen Hearts nemá žádné politické ambice ani zájmy a 
jako sdružení je tedy apolitické. 

Samotnou strukturu Heathen Hearts tvoří klany. To jsou 
skupiny lidí, kteří jsou v jistém ohledu blízcí (územně, 
zájmově, rodinně apod.). Tyto klany jsou pak zcela 
nezávislé na klanech ostatních. Představou našeho 
společenství je vznik takových klanů, které budou schopny 
fungovat nezávisle na samotné existenci jiných klanů, 
případně i samotné Heathen Hearts. Klany mezi sebou 
nicméně komunikují, vyměňují si zkušenosti a navzájem se 
podporují. 

V současné době máme pět stabilních klanů (Gabreta, Luna, 
Vili Svín, Valknut, Managarm) na území ČR a jeden 
(Vargar) na území SR. Členská základna se liší. Žádný z 
klanů v době psaní tohoto stručného profilu nepřekonal 
počet 15 členů. 

Informace o námi pořádaných akcích a slavnostech uvádíme 
na našich webových stránkách. 

Naše internetová prezentace nabízí dále kromě základních 
údajích o organizaci Heathen Hearts a germánském 
duchovním a kulturním světě obecně také solidní 
vědomostní základnu, dostupnou široké veřejnosti ve formě 
internetově publikovaných příspěvků. Dále je zde také 
veřejný kontaktní seznam zahrnující v současné době více 
než 100 registrovaných jedinců z řad germánského, 
keltského a slovanského pohanství a dalších. 

Pro kontakt a bližší informace navštivte www.asatru.cz 
připravil Managarm 

http://www.agarain.net
http://www.asatru.cz

