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Vážení čtenáři a Vážené čtenářky,  
 
právě teď, kdy vrcholí léto, je čas otevřít druhé číslo našeho 
solárního sborníku sauilo (Sauiló).  Nyní je Slunce  
na svém vrcholu a sluneční paprsky nás budou oblažovat 
stále méně a méně. Doufejme však, že úroveň našeho 
časopisu na rozdíl od Slunce bude stále stoupat, neboť  
ne  ve všem musíme následovat přírodní rytmy.  Doufáme, 
že náš časopis vám zpříjemní teplé letní večery,  
ať už je budete trávit kdekoliv.  
 
A co v tomto čísle objevíte nového? 
 
Opět něco k nejbližším svátkům, tedy ke Slunovratu 
a Freyfaxi, jak z pohledu Keltů, tak i Germánů. Dozvíte 
se i něco o rostlinách a kamenech, které se k tomuto období 
vážou. Můžete si přečíst ohlas na oslavu Walburgy, několik 

článků věnovaných jednotlivým germánským bohům 
a bytostem. V odborných článcích  se dočtete něco 
o baltském pantheonu, a také se dozvíte, co je to téodismus.   
 
Následuje ještě mnoho úvah, recenzí,  malý slovník 
základních pojmů, které se v naší tradici běžně používají... 
Pro labužníky pak zde máme první část překladu anglosaské 
runové básně, která dosud do češtiny nebyla přeložena. 
 
Teď už zbývá jen popřát příjemné čtení a o podzimní 
rovnodennosti očekávejte další číslo.  
 

Wasssssail!Úvodník

Redakce sauilo 
 
 

 
Kalendář osmi základních svátků germánské tradice 

 

gótský1 název svátku (další názvy) datum2 

Juleis (Yule, zimní slunovrat, Jól, Vánoce) 21. prosince – 3. ledna 

Awosmiluks (Imbolc, Oimelc, svátek světel) 2. února       

Austró (Ostara, jarní rovnodennost) 21. března       

Walbaurgais (Beltane, Walburžina noc, Májový den) 30. dubna – 1. května       

Mithasans (letní slunovrat, Midsummer) 21. června       

Hlaifaiws (Freyfaxi, Lughnasadh) 1. srpna       

Asans (podzimní rovnodennost) 21. září  

Hailagaiws (Samhain, zimní noci) 1. listopadu       
 
 
1) Gótština byla na Althingu českých klanů v roce 2003 uznána jako liturgický jazyk. Používáme ji jak pro invokace, tak i pro 
jména svátků a je-li to příhodné, voláme gótsky bohy a další bytosti. Gótský je ostatně i název tohoto magazínu Sauiló. 
 
2) Uvedená data jsou přibližná a mohou se v ritu různých slavících klanů nebo společností lišit. V současné době bývají svátky 
slaveny často nejbližší víkend k uvedenému datu v tabulce a to nejen v Čechách ale i ve světě.. To je samozřejmě zapříčiněno 
především běžnou pracovní dobou pondělí – pátek.  
 

:: MNGRM :: 
 

 
Herretikkmál 

 
Přijde takhle jednou Frigg k Ódinovi a povídá mu: 

Hele Ódine, našemu synovi Baldrovi se poslední dobou zdají hrozné sny. 
Mám o něj strach. Prosím Tě, dej na něj pozor! 

 
Ódin praví: Neboj, budu ho opatrovat jako oko v hlavě!!! ☺ 

Zmiu 
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Slunovrat, Mitasans, Midsummer 
 
Na slunovrat je nejkratší noc v roce. Ale stejně jako 
o Vánocích si nějaké změny na obloze nevšimneme hned, 
ale až po třech dnech. A zde nám nasadili křesťané svátek 
Jana Křtitele. 
 
Proto se také říká svatojánské mušky, svatojánské ohně;  
to vše patří k našemu slunovratu. 
 
Slunovratová noc je nejmocnější noc v roce, a vody i ohně 
mají zvláštní sílu. 
 
Do ohně se hází jedovaté houby, aby zničily moc trollů 
a jiných škodlivých bytostí. Oheň se zapaluje 
v poledne. (Pozor na letní čas. Řiďte 
se pravým časem!) Kromě ohně měla 
i voda zvláštní moc a lidé 
se vydávali ke studánkám, aby 
si léčili své nemoci. Tato voda  
je dobrá zejména pro léčení 
očí.Koupel na svatojánskou 
noc má devítinásobnou moc 
uzdravovat. V Sasku házeli 
v tento den do vody májku 
i s tanečníkem. 
 
V Sudetech  bylo zvykem 
na sv. Jana zhasínat 
všechny ohně (dokonce  
i u kováře, kde jinak oheň 
nesměl vyhasnout) a přinést 
nový oheň pomocí hořící 
svatojánské třísky. 
 
Se Slunovratem také souvisí 
oblíbený zvyk z mnoha oblastí 
zapalovat dřevěné kotouče a házet  
je do vzduchu nebo kola obalená slámou 
kutálet směrem k vodě, kde se uhasí.  
 
Pokud se ještě hořící dostala do vody, což se ovšem povedlo 
málokdy, bylo to znamení dobré úrody. Kola byla kutálena 
poté, co se snesla noc,  z vršku hory. Postarali se o to dva 
mladí, silní muži, kteří museli umět rychle utíkat, aby těm 
kolům stačili.  
 
Slunovratové ohně měly také velký význam pro mladé lidi, 
kteří toužili po svatbě.  
 
Stačilo jen přeskakovat oheň a odříkávat následující:   
 
“Slunovrate, slunovrate, dej, ať v ohni neshořím, ať brzy 
ženicha (nevěstu) zřím, proto tančím okolo tě!”  
 
Také se věřilo, že když dívka napočítá na okolních kopcích 
devět svatojánských ohňů, tak se brzy vdá. (Pokud si to 
ovšem přeje.) 
 
Důležitý je také způsob, jakým je tento oheň zapálen. Aby 
měl tu správnou sílu, je třeba ho rozdělat třením dřev. Oheň 

rozdělaný takovýmto způsobem byl tak důležitý, že ho 
křesťané zapovídají a nazývají ho nodfyr, což by se dalo 
přeložit jako vynucený oheň. Podle Grimma se však tento 
oheň nazýval Hnotfiur, což by byl oheň vznikající třením. 
Tento oheň je oheň “živý.” Používá se nejen  při Slunovratu, 
ale i při očišťování dobytka, při moru  apod. 
 
Rozhodně však oheň svatojánský byl zapalován takovýmto 
způsobem a skáče se přes něj, abychom byli zdraví. Popel 
z živého ohně má prý léčivou moc a posypávají se jím rány. 
 
Na Slunovrat, svátek světla, bylo také možné spatřit elfy. 

Byla to noc plná kouzel, což nám dokládá i dílo 
Shakespearovo „Sen noci svatojánské“ 

(Midsummer Night‘s Dream)  či 
báseň 

Františka L. Čelakovského 
„Toman a lesní panna,“ která 

začíná slovy: „Večer před 
svatým Janem, mluví 
sestra s Tomanem…“ 
 
 Pokračuje to tak, že ho 
varuje ať nejezdí 
Doubravou. On ji 
neposlechne a dostane 
se do moci lesní panny. 
Přežije jen jeho kůň. 
Lesní panna je  zřejmě 

elfí žena. V jedné 
vikinské pověsti  

se vypráví, jak mladík 
Bjorn (spíše asi Björn) šel 

na svátek světel (Slunovrat) 
do lesa a hledal krásnou dívku, 

která se mu zjevila předchozí den. 
Otec ho varoval před elfy, kteří ho 

mohou odvléci na onen svět, ale touha byla 
silnější. Došel na palouk a tam spatřil tančící elfy. 

Dívka ho chytila 
za ruku. Naštěstí ale zakokrhal kohout a tak byl mladík 
zachráněn. 
 
V tento čas si můžeme připomenout Baldra, ale i boha 
Thóra, který svým kladivem posvěcuje úrodu a po parných 
dnech dá prudkou bouří zemi vydechnout od spalujícího 
slunce. Zemřít zasažený bleskem znamená být zasvěcen 
bohu bouře. ☺ 
 
A rozhodně bychom měli připomenout Sól (jméno Sunna 
pro personifikované slunce je uvedeno v druhém 
merseburském zaříkadle). Jak tedy chápat Slunce? Jako 
oharek z Muspellheimu, jako bohyni nebo Baldra? 
S Baldrem rozhodně problém mít nemusíme, protože Baldr 
je sluneční bůh, ale nikde není psáno, že by byl  Slunce 
samo. Podobně jako je v Řecku mladší bůh Apollón a Starší 
Hélios, který je sám Sluncem. Apollón postupně přebírá 
jeho atributy, ale Héliovi už zůstalo to, že táhne sluneční 
vůz. 
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Na rozdíl od řecko-římského světa je však u Germánů 
Slunce rodu ženského. Podobně je tomu i u Baltů. Jejich 
sluneční bohyně se jmenuje Saule. Ta rozlévá světlo 
z velikého džbánu. Součástí jejího kultu je pečovat o malého 
zeleného neškodného hada. ☺ V každé rodině je dobré 
jednoho mít. Pohled na mrtvého hada vede Saule k slzám. 
Její dcera je Jitřenka, která ohlašuje příchod nového dne.  
Chovat doma hada bylo zvykem i u Slovanů, kde měli 
v každé domácnosti hada Hospodáříčka. Zda to souviselo 
se Sluncem se neví, ale rozhodně byl jeho život spjat 
se životem hospodáře. Dodnes v některých vesnicích 
na Slovensku dávají lidé před práh mléko pro hada. 
 
Slované mají Slunce středního rodu. Ale spíše je asi 
mužského, když si uvědomíme, že se také říkalo např. „to 
kníže.“ Pohádka o Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku nám 
také dává odpověď, a pokud si ještě nejsme jistí, můžeme 
si vzpomenout na Tři zlaté vlasy děda Vševěda. 
 

Germánská Sól je dcerou Mundilfariho, který ji a jejího 
bratra Mániho pojmenoval pro jejich krásu po nebeských 
tělesech. Bohové si za tu drzost obě děti vzali a dali jim 
za úkol tato tělesa táhnout po obloze. V archeologických 
nálezech se často objevil motiv slunečního vozu, který 
známe i z mýtů jiných národů. 
 
Se Sluncem a Slunovratem je také spojen Freyův kanec 
Gullinbursti. V příběhu o Bjornovi se onomu mladíkovi 
tento kanec zjeví, ještě než dojde na palouk, kde tančí 
elfové. Považuje to za dobré znamení. Frey i jeho kanec jsou 
spojeni s plodností a se slunečním svitem. Čili ne přímo 
se samotným Sluncem. 
 
Ale Freyovi je věnován hlavně další svátek a zlaté prasátko 
uvidíme až o Vánocích. 
 

Zmiu

 

 
Síla země a její období 

 
Letnice XXI.VI. - letní slunovrat, 
Mithasans 
 
Nebo také, jak naši předkové tento čas nazvali, Vřesová noc. 
V tomto čase letního slunovratu je zvykem, že rozděláváme 
slavnostní ohně, které zapalujeme v pravé poledne (dříve  
se tak dělalo proto, že v poledne se mohl lépe určit přesný 
čas, jelikož stín ukazuje přesně k severu). Hranice, kterým 
se též říká Balderovy hranice (Balders Balar), nám 
znázorňují vztah syna Odina (odpovídá slunci) ke světlu. 
Dřevo by mělo být z devíti různých stromů. Na některých 
místech musí oheň vydávat silný kouř, kvůli očistě prostoru. 
Ritualizovaně se do ohně hází takzvaný Bäran, což je 
kuřidlo (složené převážně z jedovatých hub) pro vykuřování 
při této slavnosti.  
 
Dále se v určitou stanovenou dobu zhášejí všechny ostatní 
ohně (i u kováře) a poté se vezme hořící tříska ze 
slunovratového ohně a s ní se vnáší do domů nový 
oheň.Hranice také sloužily a slouží ke zvířecím obětinám 
pro bohy. Dodnes se v Albionu těmto slunečním ohňům říká 
bonfire - oheň z kostí v upomínku právě spalování těchto 
zvířecích obětin na den slunovratu. 
 
O letní slunovratní noci jest zvykem se koupat, protože 
koupel má v tu dobu devítinásobnou sílu uzdravovat. 
Slunovratní voda vůbec pomáhá proti všem možným 
neduhům a nemocem. V tento čas má oheň a voda pro nás 
všeobecně velký význam. Udržujeme také zvyk rituálu 
protahování a prolézání. Je to starý zvyk našich předků 
související s požehnáním Matky Země - k plodnosti, k 
získání pevného zdraví atd. Protahuje se nebo prolézá 
například posvátnou skálou pro lehčí porod. 
 
V tomto období je také žňový termín na sekání trávy, u nás 
Senoseč, ale také čas, kdy se sbírají borůvky a lesní bobule, 

čehož se můžou tradičně zúčastnit i děti. Pak následuje 
začátek sklizně žita a pšenice. 
 
K času Letnic se také výrazně váží svými silami některé 
byliny, které si zde pro naši potřebu uvedeme. 
 
Byliny Letního slunovratu jsou například : 
 
Dub, jabloň, rákos, dobromysl, jmelí, heřmánek, levandule, 
měsíček, třezalka  nebo vřes. 
 
I o této slavnostní chvíli samozřejmě používáme kuřidla pro 
harmonizaci prostředí jako jsou tato dvě zmíněná. 
 
Kuřidlo letního slunovratu I 
vřes    I díl 
červené santalové dřevo  II díly 
máta    I / II dílu 
měsíček    I / II dílu 
fenykl    I / II dílu 
andělika    I / II dílu 
třezalka    I / II dílu 
heřmánek   I / II dílu 
olibanum   IV díly 
 
Pořádně promícháme a pak pálíme na dřevěném uhlí 
obvyklým způsobem. 
 
Kuřidlo letního slunovratu II 
santalové dřevo   II díly 
pelyněk černobýl   I díl 
heřmánek   I díl 
gardénie    I díl 
růžový olej   několik kapek 
levandulový olej   několik kapek 
řebříček    několik kapek 
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Z gardenie použijeme její okvětní lístky. 
 
Protože naši předkové, jak už bylo výše řečeno, nazvali 
slunovratovou noc nocí Vřesovou, blíže se nyní proto 
obeznámíme právě s touto rostlinou a s některými dalšími, 
které jsou spojovány s časem Letnic, abychom lépe mohli 
porozumět moudrosti předků skryté v jejich pojmenování 
tohoto času. 
 
Z říše rostlin v období Letnic jsou nejvíce s námi v kontaktu 
například Vřes, Bez a nebo Třezalka, se kterými se nyní 
neopomeneme blíže seznámit. 
 
Vřes obecný  
(Calluna vulgaris) 

 
Jeho domovem je téměř celá Evropa. Lidově se mu také říká 
chvojčina, břesk, jindavec a nebo brašna. Je všestranně 
působící bylinou. Planetárně se vztahuje k Venuši a k 
povaze horké. Mezi živly se mu přiřazuje voda, odpovídá 
ženskému principu, z kamenů se k němu váže ametyst a 
olivín, z barev je to fialová a z oghamu to je znak Ura.  
 
Vřesy jsou známé, stále zelené, bohatě rozvětvené, až L 
centimetrů vysoké prouťovité keře s malými trojhrannými 
šupinatými listy přisedlými k lodyze,   uspořádanými do čtyř 
řad, které se střechovitě kryjí. Kvete starorůžově až fialově, 
někdy také bíle, v červenci až v srpnu. Jeho květy jsou 
uspořádány v úzkých a vzpřímených hroznech. 
 

Nejlépe se mu daří v lehčí, třeba i chudší písčité půdě s 
kyselou půdní reakcí, na plném slunci. Ale vápník v půdě 
nesnáší. Vřes je vynikajícím pojítkem mezi různými stále 
zelenými i opadavými dřevinami ve vřesovitém uskupení 
rostlin - vřesovišti. 
 
Ve vřesovišti často nacházíme nepravidelně rostoucí jalovce 
se sloupkovitým vzrůstem, dále některé druhy skalníků s 
pěkným vybarvením plodů, kručinky a také čilimníky, jež 
oživují vřesoviště zejména velkým množstvím květů na jaře 
a na počátku léta. Své místo zde mají i jiné stromy, jako 
například bříza s převislými, často až na zem splývajícími 
větvemi, která dorůstá výšky pouze V až VII metrů, ale také 
cesmína ostrolistá, u nás obvykle s keřovitým vzrůstem a 
tuhými, leskle zelenými, na okraji ostině zubatými listy, jíž 
se dobře daří na místech zastíněných korunami vysokých 
stromů. Jakmile se jednou vřesovištní rostliny rozrostou a 
utvoří souvislé porosty, zabraňují docela přirozeně růstu 
plevelů. 
 
Vřes je rostlinou spojenou s podsvětím,  umožňuje jeho 
spojení s naším světem. Vřes naši předkové používali na 
výrobu košťat a metel, nebo též k výrobě barviv. Mladé 
vrcholky keře se spolu s kamencem  používají k výrobě 
žlutého barviva a pro získání zeleného barviva se použily 
jeho čerstvé větévky s kamencem a špetkou železa. 
 
Bíle kvetoucí vřes nás chrání proti negativně působícím 
silám. Fialově kvetoucí vřes pomáhá uchovávat náš 
mladistvý vzhled - jeho nálev se používá na pleť, protože 
zbavuje přílišné pigmentace a má celkově na naši pokožku 
léčivé účinky. Pro léčivost se také sbírá rosa z keřů. Pálením 
keřů vřesu přivoláváme pro naši potřebu déšť. 
 
Z vřesu také vaříme pivo a děláme čaj. Tyto dva nápoje 
pijeme hlavně pro jejich léčivé a podpůrné účinky (čištění 
krve) pro náš organismus. Zde si pro naši potřebu uvedeme 
jejich recepty. 
 
Vřesový čaj 
vřes    II lžíce 
voda    I / VIII litrů 
 
Z vřesu se zde použijí jeho sušené květy a vodu musíme mít 
samozřejmě vařící. Poté, co nalijeme vařící vodu na květy, 
necháme zhruba X minut vylouhovat a až pak čaj scedíme a 
můžeme pít. 
 
Vřesové pivo 
vřes    I litr 
cukr    I / II kilogramu 
slad    I / II kilogramu 
voda    IX litrů 
 
Z vřesu použijeme jeho výhonky, které dáme do hrnce a XV 
minut vaříme. Poté scedíme do fermentační nádoby, 
přilijeme cukr a slad. To vše mícháme, dokud se  zcela slad 
a cukr nerozpustí. Pak přilijeme vodu a ochladíme to. Pak 
ještě přidáme aktivované kvasinky do nádoby a zakryjeme. 
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Necháme V dní stát a pak pivo stočíme do láhve nejlépe se 
šroubovacím uzávěrem. Před tím, než se pustíme do 
konzumace, musí pivo ještě minimálně týden stát. 
 
Bez černý 
(Sambucus nigra) 
 

V lidových názvech se mu také říká bezoví, chebz, bezinka 
a nebo smradlinky. Planetárně je spřízněn s Venuší. 
Zasvěcen je bohyni podsvětí Hel. U živlů je přiřazen 
vzduchu, v principech je to princip ženský, v barvách je 
přiřazen k barvě červené, mezi kameny je to malachit, v 
runách runě fehu (f) a v Oghamu je to znak Ruis. 
 
Je zasvěcen též letnímu slunovratu a o Letnicích se používá 
k žehnání i prokletí. 
 
Bez roste téměř po celém našem území. Většinou tvoří keře, 
ale může vyrůst i v menší strom. Má smetanově bílé květy, 
které rozkvétají v období mezi květnem a červnem. Při 
sušení jeho květů si dáme pozor na jejich zápach, který 
připomíná kočičí moč, a proto si raději pro tento úkon 
vybereme samostatnou místnost. Jeho semena rozšiřují 
hlavně ptáci, kteří se živí jeho plody. Obvyklý jeho výskyt 
je někde poblíž vody. 
 
Naši předkové dutými větvičkami rozdmýchávali oheň. 
Z bezu se dělají odpradávna píšťaly, flétny a jeho tvrdé 
dřevo se používalo též k výrobě strunných nástrojů. Bezové 
hůlky se používají k vyhánění zlých duchů nebo myšlenek 
stejně tak bezová píšťala, která má stejnou moc. 
 
Ví se, že bez se nesmí řezat, aniž bychom ho požádali o 
dovolení, a i tak to nemusí být vždy bezpečné, protože 

většinou skrývá silné podsvětní duchy, kteří jsou často 
nepřátelští vůči lidem. Bez je totiž také zasvěcen bohyni 
Hel, jak jsme si již řekli na začátku. Vzít si bez dovolení 
větev bezu je možné pouze VI ledna po trojím odplivnutí. 
Bezovou větví lze také vyznačit ochranný kruh při našem 
ohrožení nebo při některé z magických prací godiho.  
 
Bezinky, které zůstanou ještě v prosinci na keřích, jsou 
posledním darem Matky Země, ze kterých se připravuje 
silné víno pro jasnozřivost, úlitby pro bohy a jako nápoj pro 
oběti slunovratu. 
 
Často se sázel na hroby, a když vykvetl, bylo to znamení, že 
se mrtvému daří dobře. Při postavení se o slunečním 
slunovratu pod bez můžeme spatřit různé bytosti jako 
skřítky či lesní duchy. Také se ví, že když se při bouřce stojí 
pod bezem, neuhodí do nás blesk. Pro ochranu před bleskem 
se dříve vysazoval v okolí chalup a farem. Chrání také 
dobytek, proto se dvě jeho větve přivazují červenými 
šňůrkami na dveře chléva. 
 
V léčitelství se dříve používal korbel bezového vína s 
rumem jako lék proti nachlazení. Z bezu můžeme 
bezezbytku upotřebit všechny jeho části. Z bezinek se dělá 
víno, čaj, zavařenina a nebo se použijí jako přísada do 
pečiva. Kůru používáme proti bolestem hlavy nebo k 
vyvolání porodu a nebo též na obkladové placky. Při 
srdečních a ledvinových problémech nám pomůže jako 
dobré diuretikum. Listy i květy používáme pro výrobu 
nápojů, mastí a také obkladových placek. Samotné listy 
sbíráme především za teplého jarního nebo letního dne, 
můžeme je použít jak čerstvé, tak i sušené, na léčbu kožních 
potíží jako je podrážděná pokožka, pohmožděniny, řezné 
rány a výrony. Do masti ze včelího vosku a olivového oleje 
přidáme jeho listy jako důležitou přísadu. 
 
- Zevně přikládané listy uvařené ve lněném oleji jsou lékem 
na hemeroidy. Pro jejich laxativní a diuretické účinky je 
používáme vnitřně. 
 
Šťáva nám pomáhá na podrážděné oči. Květy zas užíváme 
pro pleťové tonikum, což je vlastně voda obsahující bezové 
květy, která má svíravé účinky.  
 
- Vylouhováním sušených květů po dobu jedné hodiny si 
připravíme nálev s léčivými účinky například na nežity a 
podrážděnou pokožku. 
 
Krém s přísadou bezových květů je vhodný pro všechny 
typy pleti. Má zvláčňující účinek, vyhlazuje vrásky, 
zesvětluje přílišnou pigmentaci a hlavně nám zklidňuje 
spálenou pleť sluncem.  
 
Čajem z bezu (z jeho květů) snižujeme horečky, především 
u chřipky z nachlazení. Ale také jej užíváme na sennou 
rýmu, proti zánětu průdušek, zánětu nosních dutin a 
všeobecně na horní cesty dýchací a další infekční 
onemocnění (spalničky). 
 
Bez prochází během celého roku několika stadii změn, v 
nichž se jeho vlastnosti mění. 
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V květnu a červnu za úplňku sbíráme sladce vonící květy 
pro přípravu vína pro oslavu letního slunovratu. 
 
Pro kontakt s duchy a božstvy v čase mezi svátkem Beltaine 
a Letním slunovratem (Letnicemi) se sušené květy dávají do 
vykuřovacích směsí. 
 
O letním slunovratu v ranním čase se sbírají pro svou sílu 
jeho květy. 
 
Začátkem podzimu se sbírají plody a kůra. Plody hlavně na 
přípravu vína na svátek žní – Frey Faxi (Lammas). 
 
V zimě v prosinci, jak už bylo zmíněno, se z plodů, které 
ještě byly nalezeny,  dělá víno pro důležité sváteční chvíle a 
pro posílení jasnozřivosti vědem nebo godar. 
 
V tmavé polovině roku se dříve, ale i nyní oblékají vlněná 
oblečení, která se barví pomocí bezové kůry a kořenů, ze 
kterých získáváme černé barvivo. 
 
Z listů a kamence se připravuje zelené barvivo, vhodné také 
pro svátek Beltaine. 
 
Bezinkami barvíme předměty na purpurovou nebo na 
modrou barvu. Pro získání fialové barvy přidáváme 
kamenec (šťáva+kamenec). Pokud přidáme ke kamenci a 
šťávě ještě sůl, dostaneme barvu šeříkově fialovou. 
 
Naši předkové používali plody bezu na výrobu inkoustu a k 
obarvení papíru na modro nebo na přípravu černé barvy na 
vlasy. 
 
Nápoj letního slunovratu 
bez 
vinný ocet   II lžíce 
voda    II/V litru 
cukr    LXXV dekagramů 
Z bezu použijeme jeho květy. 
 
Začneme tím, že přivedeme vodu do varu, pak přidáme cukr 
a mícháme ho, dokud se nám nerozpustí. Pak odstavíme z 
ohně a ochladíme. Přidáme ocet a květy bezu a vše necháme 
stát XXIV hodin. Po uplynutí této doby nápoj scedíme do 
skleněných láhví a zakryjeme. Necháme pak stát ještě XIV 
dní a pak jej můžeme podávat (chlazený). 
 
Vinný nápoj letního slunovratu 
citron    II kusy 
vinný ocet   II lžíce 
cukr    LXX dekagramů 
bez    IV hrsti 
voda    IV/V litru 
 
Z citronu použijeme jeho šťávu včetně nastrouhané kůry, u 
bezu to jsou jeho květy. 
 
Přivedeme vodu do varu (I litr), přidáme cukr a mícháme, 
dokud se nerozpustí. Pak odstavíme z ohně a nalijeme do 
fermentační nádoby do IV/V litru, přidáme zbývající přísady 

a vše dobře promícháme. Dále vše zakryjeme a necháme II 
dny stát. Pak vše přecedíme a stočíme do vyvařených lahví. 
Nápoj musíme ještě nechat minimálně II měsíce stát, aby 
víno uzrálo. Pijeme chlazené! 
 
Bezový čaj 
voda    I šálek 
květy    II lžičky 
 
Květy můžeme použít jak čerstvé tak sušené. Zalijeme je 
vařící vodou a necháme zhruba X minut vylouhovat. Na 
projevení účinku čaje jej pijeme III krát denně. 
 
Bezová šťáva 
bezinky   
voda   
 
Čerstvé bezinky povaříme ve vodě II-III minuty a poté je 
rozmačkáme. 
 
Šťávu pijeme zředěnou horkou vodou (ředíme pouze 
množství šťávy, které budeme právě konzumovat). Na 
projevení síly bezu pijeme šťávu II krát denně. 
 
Bezinkové víno 
kvasinky   I kus 
citron    I kus 
bezinky     II/V kilogramu 
voda    IV/V litru 
 
Z citronu použijeme šťávu a nastrouhanou kůru. 
 
Bezinky odtrháme od stopek nejlépe vidličkou. Nasypeme je 
do fermentační nádoby  a přelijeme III litry vařící vody, 
spolu s citrónovou šťávou a kůrou vše rozmačkáme. Pak 
nádobu zakryjeme a necháme II dny stát. Denně 
promícháme a nakonec scedíme do demižonu. Pak 
rozpustíme cukr v I/V litru vody a nalijeme do demižonu. Po 
vychladnutí přidáme kvasinky, zajistíme vzduchovým 
uzávěrem a necháme fermentovat. Po skončení fermentace 
stočíme nápoj do čistého demižonu a necháme vyčeřit. Až 
pak vše stočíme do láhví a uskladníme nejméně na XII 
měsíců před konzumací. 
 
Bezový med 
bez    XX kusů 
voda    I litr 
citrón    I kus 
pomeranč   I kus 
cukr    I kilogram 
 
Z bezu použijeme jen jeho květy. Citrón a pomeranč 
oloupeme a nakrájíme na kolečka a vyloupeme jejich jádra. 
Pak vše vaříme I / II hodiny (bez cukru, který přidáváme 
později). Vychlazenou směs přecedíme přes plátno a teprve 
nyní přidáme I kilogram cukru a znovu vše vaříme do 
konečného zhoustnutí. 
 
Květy můžeme sbírat v termínech: v březnu XX.,XXI. a 
XX., v dubnu XVII. a XVIII., XIV., v květnu XV. a XVI.. 
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Bezová mast 
bez    III díly 
vazelína    VI dílů 
 
Z bezu zde použijeme jeho čerstvé listy, které smícháme s 
vazelínou a pak zahříváme, dokud se listy nezačnou 
zvrásňovat a pak vše scedíme do sklenice.  
 
Kloktadlo na bolesti v krku 
med    I lžička 
ocet    I / IV litru 
bez    XV gramů 
šalvěj    XV gramů 
Z bezu zde používáme květy a z šalvěje listy. 
 
Necháme listy XV minut vylouhovat v horkém octě a pak 
scedíme a přidáme med. Poté vše ochladíme a používáme ke 
kloktání. 
 
Třezalka tečkovaná  
(Hypericum perforetum) 
 

 

V lidovém názvosloví ji nalezneme například jako bylinu 
svatojánskou, čarovník, děravec, dřezalka, krevníček, 
křížek, střezalka a nebo zvoneček svatojánský. 
 
Proč třezalka tečkovaná, to zjistíme, když si list podržíme 
proti světlu a uvidíme, že vypadá skutečně jako posetý 
malými tečkami nebo otvůrky. 
 
Planetárně je přiřazována ke Slunci, mezi živly k ohni, k 
principu mužskému a sváteční době letního slunovratu. 
 
Svou silou se vztahuje k bohům se sluneční spojitostí - 
Sunna, Balder. 
 
Je vonnou vytrvalou rostlinou, která bývá vysoká XXX až 
XC centimetrů. Patří mezi rostliny, které jsou původem z 
Evropy. Má ráda skoro všechny druhy půd a roste 
především na slunných nebo slabě zastíněných místech. 
Někdy ji můžeme spatřit ve světlých lesích, na suchých 
loukách a pastvinách, výslunných stráních a na ladem 
ležících půdách. Její zlatožluté květy s citrónovou vůní 
rozkvétají od května do září. Kdo by ji chtěl pěstovat, může 
třezalku rozmnožovat buď pomocí výběžků, které na 
podzim vyrůstají z její báze, nebo na jaře vysetými semeny. 
Jakmile se jednou třezalka ujme, sama se dále rozmnožuje 
semeny. Listy i květy můžeme pro naše potřeby sbírat 
kdykoliv je to možné. 
 
Třezalku naši předkové používali proti zlým duchům, tedy 
přesněji proti jejich zjevení, a jako ochranu proti kouzlům. 
 
Naši předkové někdy také vkládali kousek třezalky do úst 
osob obviněných ze zločinů spáchaných pomocí magických 
praktik vůči nim, protože věděli, že třezalka může 
takovéhoto jedince přinutit k přiznání. A též ji hojně 
používali k odhánění nepřátelských čarodějnic. Z XXIII. na 
XXIV. června (svatojánská noc) se třezalka sbírá a věší se v 
malých svazcích pod okap nebo do oken domu. Věší se také 
do stájí a chlévů z týž předchozích důvodů. Rostlina tak 
zahání zlé duchy a ruší veškerá zaklínadla. Rosa sebraná z 
třezalky ráno (o sv. Janu) chrání před nemocemi. Též se 
využívá jako kuřidlo, které se třeba jen hází do krbového 
ohně. Mimo jiné má moc chránit proti blesku a bouřkám. 
Můžeme ji také použít k hojení ran zvláště řezných a 
sečných. Nošením snítky třezalky kolem krku nás chrání 
před horečkou. 
 
Pro léčebné praktiky z jejích květů a listů získáváme 
červený olej, který můžeme zevně použít na pohmožděniny, 
rány, křečové žíly, vředy a kůži, kterou nám spálí slunce. Z 
květů můžeme také připravit nálev k léčení anemie, 
revmatismu, bolesti hlavy, nervových potíží, astmatu, kataru 
průdušek, nepravidelné menstruace, deprese a nespavosti. 
Pro zabránění pomočování u dětí stačí podat pár lžic tohoto 
nálevu. Třezalka obsahuje též psychotropní látku, která 
může u lidí, kteří trpí depresivními stavy, vyvolat pocit 
euforie. Olej z třezalky se doporučuje zásadně používat 
vnitřně jen pod dozorem kvalifikované a zkušené osoby. Má 
totiž fototropní vlastnosti a může vlivem slunečního záření 
způsobit podráždění kůže. 
 
Třezalka je jedna z bylin, které získávají zvláštní magickou 
moc, když je sbíráme o letním slunovratu. Přidává se do 
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kuřidel (především pro letní slunovrat) a do vody k očistě 
rituálního prostoru, pomůcek a nebo osob. Odpuzuje od nás 
negativní energie a pomáhá při očistě a vypuzování zlých 
duchů. Svazky třezalky věšíme na dům nebo na božnici s 
vírou v její posvátnou moc. Stejně tak se o letním slunovratu 
háže do ohňů. 
 
Z jejího květenství a kamence získáváme stejně tak jako naši 
předkové žluté barvivo vhodné k barvení všelijakých látek. 
 
Olejový výluh 
třezalka    libovolné množství 
rostlinný olej   dle obsahu sklenice 
gáza    I balení 
sklenice    II kusy 
 
Z třezalky použijeme její listy a květy, které nasypeme 
volně do sklenice a nebudeme je stlačovat! Dále zalijeme 
sklenici po hrdlo kvalitním rostlinným olejem. Doporučuje 
se slunečnicový nebo mandlový olej. Pak sklenici zakryjeme 
malým kusem gázy a necháme stát na slunném místě - třeba 
okenním parapetu - III - IV týdny, dokud olej nezíská sytě 
červenou barvu. Teprve poté přecedíme olej přes gázu do 
čisté sklenice a pevně uzavřeme a máme hotovo. 
 
Z říše drahokamů se nyní blíže podíváme na drahokamy 
jako je Olivín, který se též vtahuje k výše zmíněnému vřesu 
a stálezeleným rostlinám, na Malachit, který se váže k 
černému bezu a také na tolik známé Zlato - jako na slunce v 
nerostném světě. 
 
Olivín 
 
Je dobře opracovatelným kamenem, který je průsvitný, nebo 
průhledný a nebo úplně neprůhledný, se skelným až 
diamantovým leskem. Má krásnou olivově zelenou nebo 
žlutozelenou či hnědozelenou barvu. 
 
Na našem území jej můžeme například nalézt na Kozákově, 
ve Smrčí a v Podmoklicích u Semil. Mimo naše území se 
nalézá v Německu, Norsku, v Itálii a nebo Rusku. 
 
Našimi předky byl ceněn hlavně jako drahokamový, 
ochranný a léčivý kámen. 
 
Při meditacích se používá hlavně pro srdeční energetické 
centrum, ale na energetickém centru hrdla harmonizuje 
vztah mezi srdečními energiemi a energiemi hlavy (srdce a 
rozum).  
 
Ve formě drahokamu má zlatozelený svit. Svou silou nás 
může chránit proti zlým duchovním silám, které se nás snaží 
svést z naší duchovní cesty. Pomáhá nám překonat pocity 
odcizení od naší přirozenosti vnímání duchovní stránky 
našeho života. Můžeme s ním dosáhnout vidění světa či jiné 
věci a poznáné toho, jak by měly být ve své přirozené 
harmonii a též poznání vzájemného propojení veškerého 
bytí na Zemi. 
 
Svou mocí nás přivádí do těsného spojení s rostlinnou říší, 
pro náš odpočinek a úlevu. Šíří v nás teplo, životnost, 

radostnou náladou a svěží energii. Uklidňuje nás, očisťuje a 
vyvažuje náš organismus. Jeho největší předností je jeho síla 
vnášet zář a žár do citového chladu člověka. Podporuje i 
rozvoj mentálních schopností a je schopen vnášet rovnováhu 
a klid do naší mysli. 
 
Je kamenem slunce, inspirace a očisty. Jeho síla v jeho 
jemné průzračnosti, která nás zbavuje našich občasných 
stavů nejistot, bezmocnosti a melancholie. Také tiší náš 
smutek. Naopak podporuje naši činorodost a iniciativu, 
snahu vzít náš život do  svých vlastních rukou a naučit se jej 
řídit bez pomoci druhých vlastními silami (důvěřovat sobě a 
těm věcem, kterým důvěřovat máme). 
 
V léčebných praktikách se používá proto, že podporuje 
látkovou výměnu, zažívání, funkci sleziny a jater, pomáhá 
též při zácpě, zánětu střev a infekčních nemocích. Olivínová 
voda léčí kožní nemoci a plísně. 
 
Když začne oxidovat, začne žloutnout až červenat. 
Čistíme jej po každém použití vlažnou proudící vodou. 
Nabíjíme jej na přímém slunci, ale jen krátce. 
 
Malachit 
 
Je to zemitý kámen krásné syté zelené barvy různých 
odstínů, u kterého můžeme pozorovat, jak se v jeho 
kresbách vzájemně doplňuje světlo a stín. Je neprůhledným 
kamenem s hedvábným leskem (jen u formy v podobě 
krystalů má skelný diamantový lesk). V leštěné formě 
vyniká jeho svazkovitá kresba čar koncentrovaných kolem 
jednoho či více jeho středů. Světle a tmavě zelené pruhy 
tvoří v malachitu nekonečné bohatství pohyblivých vzorů a 
obrazců.  
 
Obsahuje měď (Cu), proto si musíme dát dobrý pozor na 
mísy talíře, protože malachit stále pracuje a měď ze sebe 
uvolňuje a činí jej tak jedovatým!!! 
 
U nás jej nalezneme jen v mineralogických výskytech. 
Mimo naše území ho nalezneme například v Francii, v 
Německu v Rusku (Ural). 
 
V meditačních činnostech ho používáme na energetické 
centrum srdce a podle potřeby také na rušení blokád u 
ostatních energetických center. 
 
Naši předkové malachit používali k výrobě barviva, ale i 
jako šperkový kámen. Je považován za typický ženský 
kámen, který eroticky symbolizuje ženské vlastnosti jako 
například smyslnost, svůdnost, spanilost, rozmařilost nebo 
také zvědavost. 
 
Malachit je kamenem kreativity a změny, kterou nám dává 
na najevo, jak už svým barevným stínováním, kterým na nás 
působí svou vlastní individualitou, tak i svou silou, kterou 
nám pomáhá odstranit naši slepotu ve vnímání prožitků v 
našem životě. Každý malachit je totiž vzorově a svým 
způsobem svého působení originálem. Podporuje koordinaci 
našich dvou mozkových hemisfér, čímž harmonizuje náš cit 
a rozum, čímž nám pomáhá odstranit psychické blokády 
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(například zažité špatné životní vzory chování či postojů), 
které nám brání vidět a chápat u nás samotných naše vlastní 
slabosti a chyby, z kterých se máme poučit. Když tak 
vědomě učiníme, pomůže nám, abychom mohli s trpělivostí 
a klidem přijímat a tedy hlavně vnitřně pochopit pozitivní i 
negativní (zklamání, neúspěch, různou nepřízeň atp.) dění v 
našem bytí, která nás obohacují jako cenné zkušenosti pro 
náš další životní vývoj. Celkově je pro nás učitelem pohybu, 
který znamená život ve své rozmanitosti. Svou silou u nás 
může neutralizovat citové problémy a probudit nám v duši 
potřebný mír a  klid a to tím, že nám vyzvedne veškeré 
potlačené pocity (například nemístný strach z projevení 
našich citů na navenek) do vědomí, kde se s nimi musíme 
vyrovnat a tím se jich provždy zbavíme. Podporuje naši 
intuici pro rychlá a správná rozhodnutí. 
 
Má též moc v nás probudit lásku ke všemu živému a 
sounáležitost s přírodními ději v jejich přirozených 
zákonitostech (především nás naladí na cyklus dne a noci).  
V léčebných praktikách jej používáme položením na 
centrum srdce, kde je schopen příznivě ovlivnit srdeční 
činnost. Používáme jej také při rekonvalescencích pro 
podpoření regenerace organismu. Můžeme jej také přikládat 
i přímo na postižená místa. Svou zklidňující očistnou energií 
nám mírní bolesti , které provázejí různá zánětlivá 
onemocnění, ale i duševní indispozice jako například citové 
zklamání v lásce či v někom nám blízkém. Celkově je 
vhodný pro podporu obranyschopnosti našeho organismu. 
 
Svým působením podporuje funkci žaludku, pankreatu 
(oblast okolo slinivky, sleziny, žaludku a žlučníku) a 
sleziny. Také ho používáme při oslabení zraku, 
astmatických potížích, kolikách, různých otravách, 
revmatismu, menstruačních a porodních bolestech. Jeho 
působení je vhodné na zmírnění sklerózy multiplex a 
průběhu onemocnění. 
 
Společně s Azuritem velice účinně odstraňuje citové 
blokády a hluboké duševní negativní zážitky například v 
milostném životě, které nám zabraňují udržet si duševní 
rovnováhu (zatrpklost k opačnému pohlaví atd.). 
 
Jak už jsme si řekli na začátku, tím, že Malachit obsahuje 
měď, kterou i za určitých podmínek uvolňuje, ty si zmíníme 
níže, může se pro nás stát jedovatým, a proto jej nemůžeme 
vůbec užívat vnitřně ve formě prášku. I Malachitovou vodu 
můžeme užívat jen velice, velice málo a snad je pro nás 
lepší tento způsob léčby pro její riziko nevyužívat vůbec. 
 
Je citlivý na pot a kosmetiku, kdy pod jejich vlivem ze sebe 
uvolňuje měď, a proto jej můžeme nosit jen po velice 
krátkou dobu na těle. Tímto uvolňováním mědi také ztrácí 
svůj lesk. 
 
Jeho očistu provádíme krátce vodou po každém léčebném 
nebo jiném použití (jinak také ztratí lesk a svou sílu!!!) jej 
ihned po umytí nebo vykoupání usušíme. 
 
Nabíjíme jej pomocí horského křišťálu několik hodin na 
denním světle. 
 
 

Zlato 
 
Je hojně rozšířené v přírodě, a to ve svém přirozeném 
rozptýleném působení v horninách, minerálech, rostlinách, 
vodě (hlavně té mořské) a samozřejmě i v našem organismu. 
Má jasně žlutou barvu, je neprůhledné a v tenkých plátcích 
modrozeleně prosvítá kovovým leskem. Má vysokou 
kujnost a elektrickou vodivost. 
 
Našimi předky bylo velice ceněno a dodnes je symbolem 
moci, bohatství a v esoterním smyslu pro svou sílu, která 
představuje čistotu sluneční energie. 
 
Pro jeho odolnost proti kyselinám a zvětrávání můžeme říct, 
že je dokonalým výtvorem matky země. 
 
Na našem území jej nalezneme nebo bylo možné nalézt 
například na historickém nalezišti Křepice u Vodňan, Jílové 
u Prahy, Zlaté Hory v Jeseníkách nebo v náplavách řeky 
Otavy. Mimo naše území ho nalezneme například v Rusku 
nebo Rumunsku. 
 
Pro meditační činnost ho můžeme použít zejména na 
pupeční energetické centrum nebo dle naší potřeby nejlépe 
pro energetické centrum čela a temene. To proto, že zlato je 
schopné dobře působit ve vyšších duchovních a tím i 
zároveň duševních dimenzích. 
 
Je nám pomocníkem při hledání smyslu našeho bytí a jeho 
plném praktickém užití v našem životě. 
 
Pro duchovní dimenze je dobrým společníkem pro meditace, 
kdy nás drží v naší vytrvalosti a vnímání astrálních sfér 
okolo nás. Je také dobrým společníkem v životě, kdy i v 
pozdějším věku je schopno v nás vybudit aktivitu, kterou si 
udržujeme přirozenou rovnováhu našeho organismu. Je též 
dobrým prostředkem k překonání našich depresí a pomáhá 
nám dojít celkově vnitřního klidu. 
 
V léčebných praktikách oceníme zejména jeho působení na 
činnost srdce, krevního oběhu, hormonální činnosti žláz a 
samozřejmě naši sexuální aktivitu. Je účinně schopno mírnit 
bolesti a onemocnění pohlavních orgánů. Hojně jej 
používáme především pro léčby revmatických potíží kloubů, 
a celkově na podporu našeho imunitního systému hlavně 
jako obrany proti infekčním onemocněním jako je například 
chřipka. Jeho síla působení je nejvíce znát u očí, hrtanu a 
plic. 
 
Je též dobrým učitelem, který nám může pomoci v ovládání 
našich smyslů. Tuto jeho vlastnost můžeme využit 
například, když se budeme chtít zbavit, ať už z jakýchkoliv 
důvodů, třeba některých svých návyků (přílišného kouření, 
nebo závislosti na některých medikamentech). Je 
doporučováno i na zmírnění epileptických záchvatů. 
 
U minerálů působí svou silou tak, že zvýrazňuje některé 
jejich léčivé vlastnosti pro naše zdraví.  Čistíme ho jen 
krátkou dobu pod proudem vlažného toku vody, nebo také 
ho můžeme nechat přes noc v misce z vodou. Nabíjíme jej 
na přímém slunci, ale není potřeba příliš dlouho, protože má 
velice dobrou vodivost. 
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Lammas, Hláifáiws, Frey-faxi 
Děkovné slavnosti za úrodu 
I.VIII. 
Je svátkem vyvrcholení či skončení sklizně, výsledkem 
spojení bohyně Země a boha, jenž ji oplodnil. V tomto 
období se konají slavnosti, při kterých se slaví a obětuje na 
počest bohů plodnosti a jejich síly, jež nám přináší bohatství 
v podobě úrody. Při tomto svátku se uctívají například Frey, 
Wotan, Thór, Freya, Matka Země a dobří duchové, kteří 
jsou nám lidem nakloněni svou přízní, kterou nám dávají 
celoročně najevo svou pomocí.  
 
Toto období je vhodné pro počátky a zrození různých 
nových činů jako například svatby a započetí nových cílů. 
 
Po dobu sklizně se tradičně nosí nové a zvlášť pěkné šaty na 
znamení bohatství obsažené v úrodnosti kraje, ve kterém 
žijeme. V tomto období se také zasvěcuje koření, vážou se 
více bylinné metly na rituální vymetání (očistu) domů a 
stájí. Stejně se tak vykuřuje pro rovnováhu mezi započatými 
věcmi a stávajícím stavem věcí předešlých. 
 
Pro zabydlení dobrých duchů v opuštěných obydlích se věší 
na rohy krovů chomáče z jedlového nebo jalovcového 
chvojí. Obětujeme také pro domácí duchy většinou mimo 
dům - mléko, med, pečivo a nebo bylinky. Jalovec patří 
mezi jedno z ochranných kuřidel, které v tuto dobu také 
hojně používáme. 
 
Pro rostliny a zvířata se dostává takzvaného trojího 
požehnání. 
 
Pro bohy plodnosti obětujeme většinou tradičně skopce a 
kohouty. Řečníme a vyprávíme si různé příběhy z našeho 
nebo ze života našich předků pod posvátnými stromy. 
Většinou je to pod lípou, která je pro nás už od dávných 
časů symbolem stromu života, klidu a míru, ale též stromu 
připomínající nám naše mrtvé ve společenství, které 
uctíváme také v tomto čase Lammasu přípitky a různými 
druhy obětin od pečiva až po květiny. Vše zmíněné také 
uctíváme tanci, které tradičně tančíme právě většinou pod 
lípou, ale výjimkou nejsou ani další posvátné stromy jako 
dub, buk nebo bříza. Trháme kytice květů, kterými se 
zdobíme domy a různá posvátná místa. 
 
Lípa je zasvěcena Freye a její ochranu skrze tento strom se 
také používá při pěstování lnu. Vše je v tento nám posvátný 
čas oděné do krásných pestrých barev a vůní na znamení 
dobré úrody a její bohatosti. 
 
V tom to období sklizní držíme také denní půst nebo jen 
zmírňujeme stávající stravovací návyky. Je to moudrý 
prastarý zvyk našich předků, kteří se tím stejně jako my 
dnes  udržovali v dobré životní tělesné a duševní kondici. 
 
Do stodol svážíme fůry obilí a potom do nich zavěšujeme 
dřevěného kohouta, kterému se říkáme kohout bdělosti. To 
je také jeden z důvodů našeho obětování kohouta pro bohy, 
aby pak jako ochranný duch ochraňoval naši úrodu. 
Zdobíme také poslední snop ze sklizně. Snop upravujeme do 

podoby muže či ženy a podle toho, kdo jej naposledy 
sklízel. A také jej nazveme podle toho baba nebo dědek. 
Tím dáváme ritualizovanou formou najevo vztah k bohyni 
(Freya, Frigg) plodnosti. 
 
K dalším našim zvykům, které držíme, patří uctění místních 
lesních a dobrých  duchů domácích. To provádíme tak, že 
ritualizovaně vhodíme za své levé rameno několik zrnek 
nebo tři obilné klasy či také můžeme použít právě utržené 
plody, které hodíme směrem, kde se nám oni nejčastěji  
zjevují. 
 
Období sklizně je též tvořeno žněmi trávy - Senosečí, sběru 
již zmíněných lesních plodů a sklizní plodin jako například 
zelí a brambor. 
 
V tomto období se také konají velké sněmy klanů známé 
pod názvem thing, kde se řeší spory, zákony mezi klany a 
plány na příští období do dalšího sněmu. 
 
Byliny zasvěcené pro Frey-Faxi - Lammas máme například : 
Dub, olše, jabloň,  borovice, jalovec, tymián, bazalka, 
zimolez, břečťan, réva vinná, benzoe, brutnák, čekanka, 
fenykl, hlodáš,  lichořeřišnice, pelyněk, pískavice, 
proskurník, sedmikráska, slunečnice, ostružina, vřez nebo 
vlčí mák. 
 
Pro vykuřování můžeme zvolit například jedno z těchto 
nejpoužívanějších kuřidel pro tento nám posvátný čas. 
 
Kuřidlo Lammasu –  Frey Faxi I 
Dubové dřevo   I díl 
Hlodáš (květy)   I / II dílu 
Brutnák    I / II dílu 
Bazalka    I /II  dílu 
Olibana    II díly 
Benzoe     II díly 
Borový olej   III - IV kapek 
 
Kuřidlo Lammasu –  Frey Faxi II 
 
Vřes    I díl 
Jabloň (květy)   I díl 
Ostružina (listy)   I špetka 
Kadidlovník   II díly  
Ambrový olej   III / IV kapek 
 
K tomuto nám posvátnému času se svou mocí nejvíce 
vztahuje například Brutnák lékařský, Čekanka a Mák vlčí. 
Proto si je pro naši potřebu vědomí představíme. 
 
 
 
Brutnák lékařský  
(Borago officinalis) 
 
Lidově se mu také říká borák, boryt a nebo burák. 
všeobecně se vztahuje k božstvům válečníků (Wotan, Týr, 
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Frey, Tór, Freya a další). Planetárně se vztahuje k Jupiteru, 
směru jihozápadnímu a svátku Lammasu - Frey Faxi. 
 
Je jednoletou rostlinou, kterou nalezneme po celé Evropě, 
především na volných slunných polohách na suchých dobře 
prostupných půdách. Svou dutou lodyhu má pokrytou 
bílými štětinovitými chlupy. I jeho vejčité, tmavozelené na 
koncích zašpičatělé listy má drsně chlupaté. Jeho výška se 
pohybuje mezi XXX až LX centimetry. Je pro něj typické, 
že často roste ve velkých shlucích. Kvete od května do září. 
U jeho květů dochází k postupnému zbarvování, při 
rozkvětu jsou růžové a v pozdější době květenství se zbarví 
do jasně modré barvy. Jeho květy mají pět lístků korunních, 
které jsou uspořádané do hvězdičky. Včely nejvíce vábí  
černé tyčinky jeho květů. Když budeme potřebovat Brutnák 
pěstovat použijeme k tomu jeho semena, kterými se 
rozmnožuje. Jakmile se nám podaří, aby se Brutnák jednou 
v půdě uchytil, máme pak zajištěno, že se pak bude 
objevovat každý rok. Za účelem letního rozkvětu Brutnáku 
semena vyséváme na jaře, ale máme také tu možnost, že 
semena můžeme vysévat také na podzim, chceme-li, aby 
rozkvetl na jaře. Mladé rostlinky Brutnáku potřebují jako 
každá bytost určitý volný prostor k dobrému žití, proto 
mladé rostlinky protrháváme na vzdálenost zhruba XXX 
centimetrů. 

 

Z brutnáku pro naše potřeby sbíráme listy i květy, které 
můžeme sbírat bez omezení dle naší potřeby. Květy sušíme 
nebo zmrazíme do ledových kostek, až do doby, kdy je 
budeme chtít upotřebit. Listy používáme raději čerstvé, 
protože při jiných úpravách (sušení, zmrazení) ztrácejí svou 
typickou chuť a vůni. 
 
V anglickém jazyce se Brutnák jmenuje Borage a to je 
odvozeno od starého slova drsný nebo chlupatý, což má 
návaznost i ve francouzském slovu bourrache. Naši 
předkové namáčeli listy Brutnáku do vína a touto směsí si 
velmi výrazně zvyšovali agresivitu pro válečné účely 
(adrenalin v krvi). Ale i nošením květů Brutnáku tedy 
působením vůně jeho květů si naši předkové v těžkých 
časech dodávali odvahy. 
 
Při léčebných účelech používáme čerstvé nebo sušené listy. 
Brutnák nám pomáhá při stresu, protože napomáhá 
regeneraci kůry nadledvinek. Stejně jako naši předkové 
používáme jeho květy a listy svařené ve víně k povzbuzení 
tvorby adrenalinu, který nám pomůže lépe zvládnout 
stresově zátěžové situace. Dnes jej například používáme pro 
léčbu lidí, kteří po dlouhou dobu užívali steroidy. Je to pro 
jeho léčivý účinek právě na žlázy s vnitřní sekrecí, které 
vylučují adrenalin a jsou poškozené steroidy, což jasně 
můžeme pozorovat na takovémto člověku, který steroidy 
delší dobu užívá. Průvodním jevem je totiž nadměrná 
postupně nezvladatelná agrese na banální jevy v okolí takto 
postižené osoby. Brutnáku používáme i při horečkách, v 
rekonvalescenci a nebo k léčbě pohrudnice. U kojících žen 
ho někdy používáme pro povzbuzení tvorby mléka. Jeho 
listy mají vysoký obsah minerálních solí, proto se jimi 
kompenzuje neslaná dieta. 
 
Placky, které děláme z jeho listů používáme jako vhodný 
prostředek k utišení bolesti z pohmožděnin a ke zklidnění 
zánětů. 
 
Brutnák nám umožňuje koncentraci našich psychických sil, 
povzbuzení k odvaze a někdy i zvýšení naší fyzické síly. V 
rituálu posouzení své vlastní mužnosti ho dáváme do čaje, 
vína nebo kuřidla. V čase Lammasu se tradičně při hrách 
účastníci posilují brutnákovým čajem nebo vínem. 
 
Brutnákem se v naší tradici světí oštěpy, meče, nože a 
ostatní zbraně a pomůcky, které používáme v rituálních 
zápolení. 
 
Kuřidlo s Brutnákem nám slouží k invokacím bohů a jejich 
válečných vlastností, jako jsou bojová síla, vytrvalost a 
odvaha ve válečných činech. 
 
Čaje z brutnáku pijeme pro duševní i tělesné povzbuzení, 
když musíme čelit obtížným situacím. Silným brutnákovým 
nálevem, který přidáváme do rituální koupele, pomáháme 
našemu psychickému sebeuvědomění při přípravě na vnitřní 
hledání cest a vizí. Také jej používají Godiové při přípravě 
na různé šamanské praktiky. Je také rostlinou, kterou 
používáme před různými iniciacemi k dodání odvahy a k 
zintensivnění duševního prožitku iniciace. 
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Pro naplnění radostí v srdcích účastníků například nějaké z 
důležitých oslav v naší tradici používáme buďto 
brutnákového čaje nebo vína.    
 
Brutnákový čaj 
brutnák    II lžičky 
voda    I hrnek/šálek 
 
Sušený Brutnák dáme do hrnku pak zalijeme vařící vodou a 
necháme X až XV minut vylouhovat. Pro úplný účinek 
brutnákového čaje pro stav nemoci pijeme třikrát denně. 
 
Brutnákové víno 
brutnák    I litr 
cukr    I kilogram 
citrón    I kus 
černý čaj   I šálek 
kvasinky   I 
hrozinky   I./IV kilogramu 
voda   - lze nahradit I./V litru jablečné šťávy 
Z brutnáku použijeme jeho květy a listy. U citrónu 
nastrouhanou kůru a šťávu. 
 
Listy a květy omyjeme a nakrájíme. Pak je vložíme do II/V 
litru vody a přivedeme k varu. Vaříme je z volna V minut, 
než je odstavíme z ohně a necháme XXIV hodin 
vylouhovat. Nyní přivedeme k varu III/IV litru vody, 
přidáme cukr a mícháme, dokud se nerozpustí. Odvar z 
brutnákových listů a květů scedíme do fermentační nádoby a 
přilijeme roztok s cukrem. 
 
Když nám vychladne, přidáme hrozinky, čaj, šťávu a kůru z 
citrónu a kvasinky. Zakryjeme to a necháme týden stát s tím, 
že to denně budeme promíchávat. 
 
Po tomto týdnu vše scedíme do demižonu a doplníme 
studenou převařenou vodou. Demižon zajistíme 
vzduchovým uzávěrem a necháme fermentovat. Po skončení 
fermentace stočíme víno do čistého demižonu a necháme 
víno vyčeřit. 
 
 
Mák vlčí  
(Papaver rhoeas) 

 
Lidově se mu také říká například bukovec, červánky, mačec, 
mák planý, ohníček, panenka, pleskanec a nebo vlčí květ. 
Planetárně se vztahuje k Měsíci. Mezi živly k vodě, k 
principu ženskému, mezi kameny k opálu (ohnivý opál), 
mezi svátky k Mabonu (podzimní rovnodennost) a k 
Lammasu - FreyFaxi. 
 
Jeho domovem je celá Evropa. Nalezneme ho na dobře 
prostupných půdách na slunných polohách většinou na 
obilných polích, někdy i na rumištích a jiných pustších 
místech. 

 
Mák je jednoletou někdy i dvouletou rostlinou, kvete od  
května do července. Dorůstá LX až XC centimetrů. Má 
dlouhý tenký kořen a štíhlou, chlupatě štětinatou lodyhu. 
Jeho dolní listy jsou podlouhle kopinaté a krátce řapíkaté, 
nedělené nebo také peřenodílné. Naproti tomu  horní listy 
má přisedlé, trojklané. Jednotlivé květy má vrcholové nebo 
úžlabní a vyrůstají mu na dlouhých štětinatých květních 
stopkách. Korunní lístky jsou u něj nachově červené s 
černou skvrnou na jejich základě. Jeho malé makovice 
vyrůstají široce elipsovité. Na vrcholu každé makovičky má 
takzvaný plochý terč. Pod  tímto terčem se v době zralosti 
makovice vytváří prstenec otvorů. 
 
Při pěstování máku jeho semena vyséváme na podzim. Je 
tomu proto, že semena potřebují po určitou dobu mrazivé 
počasí ke svému klíčení. Pokud je nemůžeme vysít před 
posledními mrazíky, musíme pro ně tuto dobu přirozeného 
chladu nahradit tím, že je uložíme před výsevem na sedm 
dní do ledničky. 

 
Mladé rostliny máku jednotíme na vzdálenost XXX 
centimetrů. Mák, se ale jinak dobře rozmnožuje semeny 
sám. Jeho semena sbíráme v době uzrání makovic. 
Makovice většinou usušíme a semena pak jemně vyklepeme 
do těsně uzavíratelných nádob. 
 
Mák vlčí je pro nás také odedávna symbolem plodnosti, 
hojnosti a nadbytku. 
Naši předkové věřili stejně jako my dnes, že kvalita obilí se 
přítomností vlčího máku na poli zvýší. Proto je dodnes se 
symbolickým množstvím zrní obětován v posvátném čase 



Sauilo 2 / 2004 
 
 

- 13 - 

FreyFaxi bohům plodnosti (Frey, Freya, místní duchové 
lesa, duchové našich obydlí atd.). 
 
Tradičně se též nosí maková semena pro zvýšení plodnosti a 
pro získání štěstí a peněz. Semena přidáváme do pokrmu pro 
povzbuzení a vzbuzení lásky. 
 
Proto, abychom se stali neviditelnými, namáčíme semena 
máku na patnáct dní do vína. Pak pijeme denně víno po pět 
dní a těchto pět dní také držíme půst. Poté se můžeme stát 
neviditelnými, kdykoliv se nám zachce. Proto, aby žena s 
určitostí otěhotněla, přidáváme semena máku do všech jídel, 
která žena bude jíst. 
 
Čaje z korunních lístků můžeme pít pro zmírnění kašle a 
zánětu horních cest dýchacích. Protože mák obsahuje 
alkaloidy, musíme být při jeho užívání obezřetní. 
Jeho semena a květy mají mírně narkotické, tišící a 
zklidňující účinky, kterých se dodnes využívá k různým 
léčbám. 
 
Z říše drahokamů sem v čase FreyFaxi jako pojítko, mezi 
kameny a rostlinami patří zejména Opál a jeho často pro nás 
až nebezpečná moc. A právě proto se s ním nyní alespoň co 
do vědomostí  sblížíme. 
 
Opál 
 
Je odrůdou křemene, který má droboučké dutiny vyplněné 
vodou. Je průsvitný s perleťovým až neprůsvitným, 
mastným, opalizujícím, matným, voskovým, skelným a 
nebo perleťovým leskem. Jeho barva je podle jeho odrůdy a 
výskytu například bezbarvá až bělavá, třpytivá duhová 
(obsah vody), žlutá, modravá, oranžová, červená, ohnivě 
červená, zelená a černá. 
 
Na našem území se vyskytuje v Mokřině, v hyalitu u Valče 
v doupovských horách, obecný mléčný, voskový, medový a 
dendritický u Křemže v jižních Čechách, na Brněnsku v 
okolí Třebíče. Mimo naše území jej nalezneme například na 
Slovensku v Dubníku - Slánské vrchy (drahý opál). 
 
Pro meditační činnosti jej používáme na stimulaci 
energetického centra temene a podle barev a jejich 
vlastností. 
 
Opál je také pojítko s rostlinou říší, v níž je spojen s mákem 
vlčím. 
 
Protože pro nás jsou nejcennější a nám svou silou nejbližší 
druhy opálu, které se nalézají na našem a v nejbližším okolí, 
představíme si především tyto. 
 
Obecný mléčný 
 
Má převážně hnědé až černě kalné tóny barev. Svými 
zemitými vlastnostmi náleží k  základnímu energetickému 
centru, kde nám zprostředkovává kontakt mezi naším tělem 
a zemí. Tím pomáhá našemu organismu, aby měl k přísunu 
nezbytné životadárné energie. 

 
Medový a Voskový 
 
Oba používáme ke stimulaci pupečního energetického 
centra. Svou silou podporují naše sebevědomí, mírní stres a 
všeobecně pomáhají, abychom se dostali z depresivních 
stavů a našli opět svou ztracenou jistotu. 
 
Při léčebných praktikách jsou velkými pomocníky při léčení 
žaludečních a střevních potížích a onemocněních. 
 
Dendritický 
 
Svou mocí v nás probouzí pozornost ke všemu živému. Je 
pro nás pomocníkem, který nás učí žít v harmonii s přírodou 
a jejími zákonitostmi. 
 
Drahý opál 
 
Má širokou pestrost sedmi barev duhy, kterou v sobě 
sjednocuje. Svou silou u nás stimuluje všechny energetická 
centra. Jeho vlastností, na kterou si musíme dát dobrý pozor, 
je jeho kontakt s našimi převládajícími pozitivními nebo 
negativními vlastnostmi našeho charakteru. Zvláště u naší 
negativity si musíme dát dobrý pozor, protože negativní 
energii do sebe vstřebá, ale pokud jej urychleně neočistíme 
od této energie, tak nám jí vrací do těla znásobenou svou 
silou s ještě větší razancí. Je takto zrcadlem našich emocí. 
Vždy zesiluje pouze ten emoční stav, který v nás právě 
probíhá. Tím nás naučí mít  myšlenky bezprostředně čisté a 
pozornosti k nám samým. Má schopnost otevírat našemu 
vědomí i oblasti, jež jsme dosud nevnímali nebo přecházeli 
bez povšimnutí, ale bez nichž by naše životní zkušenosti 
nebyly úplné. Tím u nás také posiluje kreativitu, vnímavost 
a fantazii. 
 
V léčebných praktikách užíváme opálovou vodu na lačno při 
onemocněních krve. Zevně pak na očištění a potřebnou 
regeneraci pleti. Z naší tradice také víme, že léčí srdce, 
nervové poruchy a nebo nám zostřuje zrak.  
 
Pokud drahý opál (nejen) začíná mít trhliny a ztrácí svůj 
krásný duhový efekt (svou přirozenou barvu), začíná ztrácet 
svůj potřebný obsah vody a umírá. Děje se tak při vysokých 
teplotách, proto jej nevystavujeme přímému působení 
slunce. U drahého opálu se též musíme vyvarovat toho, 
abychom spolu s ním nosili jiné kameny než je diamant a 
křemenné druhy kamenů. 
 
Čistíme jej pod proudem polovlažné vody co možná 
nečastěji. 
 
Nabíjíme jej na denním slunci mimo dosah přímých 
slunečních paprsků. Nejvhodnější čas pro jeho bezpečné 
nabíjení je časně zrána, nebo za jasné noci při Úplňku. 
 
 

Ronger 
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Freyfaxi 
 
Nyní, když přichází svátek boha Freye, bychom si měli 
připomenout jeden příběh, který se k názvu tohoto svátku 
bezprostředně váže.   
 
Příběh se odehrává na Islandu mezi lety 900-950. Tehdy tam 
žil předák rodu Hrafnkell Freysgodi.  Ten měl krásného 
hnědošedého hřebce, který se volně potuloval v horách 
okolo Hrafnkelovy farmy se stádem kobyl. Hrafnkell velmi 
uctíval boha plodnosti a zemědělství Freye. Tomu zasvětil 
svého koně a složil přísahu, že jestliže tohoto koně někdo 
jiný než on sám  osedlá a 
pojede na něm, tak ho 
zabije. V té době nebyly 
přísahy brány na lehkou 
váhu, a když člověk učinil 
přísahu, musel ji splnit. 
Tento kůň se jmenoval 
Freyfaxi. (Frey po svém  
božském majiteli, faxi 
bylo běžné jméno 
pro koně a znamenalo 
nápadnou hřívu.) 
 
Hrafnkell zaměstnával 
nejstaršího syna svého 
souseda, který se 
jmenoval Einar.  
 
Einar po dva roky vyháněl 
padesát Hrafnkelových 
ovcí na pastvu a večer 
zase zpět do blízkosti 
horské chaty. (Na Islandu 
byly ovce venku celé léto 
a sháněly se až na zimu. A 
je to tak dodnes.) 
 
Einar také dělal dříví na 
otop, které bylo potřeba 
pro Hrafnkelovu farmu.  
A v horách občas dohlížel 
na Freyfaxiho a jeho 
dvanáct klisen. Hrafnkell 
mu řekl o své přísaze a 
zakázal mu jezdit na Freyfaxim, ale na všech kobylách měl 
dovoleno jezdit, kdykoliv potřeboval. Domníval se, že Einar 
je čestný.  
 
Einar vykonával dobrou práci, celé léto se staral o ovce 
až do doby okolo Slunovratu, kdy nemohl nalézt třicet ovcí. 
Hledal a hledal, ale celý týden je nemohl nalézt. V té době 
byly ovce velmi drahé a bylo to opravdu velké neštěstí. 
Jednou, když zase hledal, potkal ono stádo koní, a rozhodl 
se, že si jednoho chytí a osedlá, aby mu pomohl v hledání. 
Avšak žádný z koní se nenechal chytit. Všichni utekli pryč 
a jediný, který tam zůstal, byl Freyfaxi. Stál tam před 
Einarem jako skála. Den se chýlil ke konci a Einar 
se rozhodl. Řekl si, že Hrafnkell se nedozví, že si osedlal 
Freyfaxiho. Dal mu uzdu, sedlo a  hledal na něm ovce 
od rána do večera. (Jestli se vám zdá divné, kam se poděla  

noc, tak je třeba si uvědomit, že jsme na Islandu v době 
letního Slunovratu.)  Kůň byl poslušný a vykonával tvrdou 
práci. Einar projel velikou oblast a nakonec nalezl ovce a 
sehnal je domů. Kůň byl celý mokrý od potu, který kapal 
z každé jeho žíně. Byl velmi zablácený a funěl. Dvanáctkrát 
se otočil, hlasitě zařehtal a rozběhl se po cestě dolů. Einar 
běžel za ním, zkoušel se dostat před něj, aby ho mohl přivést 
zpátky k jeho kobylám, ale marně. Freyfaxi se nenechal 
chytit a Einar se nemohl dostat do jeho blízkosti.  
 

Hřebec běžel dolů do 
údolí a nezastavil se 
dokud nebyl před 
Hrafnkelovou farmou, 
který se jmenovala 
Adalbol. Hrafnkell 
zrovna jedl, když kůň 
před jeho dveřmi hlasitě 
zařehtal. Hrafnkell řekl 
ženě, která mu sloužila, 
aby se šla podívat. 
Ržání mu znělo jako 
Freyfaxi. Ta mu řekla, 
že to je Freyfaxi a že je 
celý špinavý. Hrafnkell 
se divil. Řekl si: „Ten 
nepřichází z dobrých 
důvodů.“ Vyšel ven a 
uviděl svého koně. Řekl 
mu. „ Jsem smutný, že 
jsi podstoupil tuto 
cestu, ale jsi moudrý, že 
jsi mi to řekl, a bude to 
pomstěno. Jdi ke svým 
koním.“  
 
Freyfaxi odkráčel 
údolím pryč ke svým 
klisnám.  
 
Příští ráno Hrafnkell 
vyjel nahoru k horské 
chatě a s sebou měl 
sekeru. Einar právě 

vyháněl ovce ven. Chvíli spolu hovořili, než se ho Hrafnkell 
zeptal, zda si nevzal Freyfaxiho, kterého neměl dovoleného. 
Einar řekl, že to nemůže popřít.  
 
Hrafnkell řekl: „Proč jsi jel na tomto koni, když jsi to měl 
zakázáno, a když zde byli jiní, na kterých jsi to měl 
dovoleno? Odpustil bych ti, kdybych nebyl vázán tou 
strašnou přísahou, a ty ses zachoval dobře, že jsi mi to 
přiznal.“  Potom  Hrafnkell za Einarem vyběhl a dal mu 
smrtelný úder. Potom mu udělal pro mladého muže 
úctyhodnou hrobku.  
 
Tento příběh je začátkem dlouhé a tragické ságy (Sága o 
Hrafnkelovi, knězi Freyově). Hrafnkell je na svých dalších 
cestách vázán osudem. To byl osud, že klisny se staly  
nervózní a utekly a Einar je nemohl chytit, a hloubka přísah 
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v oněch časech nedovolila, aby Hrafnkell zrušil slib, který 
učinil svému bohu, jakkoliv smutné to pro něj bylo. Byl pak 
po celý svůj život zatrpklý a nadělal si spoustu nepřátel a 
musel celý život bojovat s následky svého činu.  
 
Dnes, kdy se vracíme k cestám našich předků, bychom 
rovněž neměli brát přísahy na lehkou  váhu. Proto je důležité 
dobře promyslet všechny následky a nevyřknout nic 
unáhleně. Možná někomu připadá vtipné vyřknout něco na 
sumbelu po šesti kolech medoviny, ale může se to pěkně 
vymstít. Osud si svou daň vybere. A svévolně do něj 

zasahovat není zrovna příliš dobrý nápad.  Možná si také 
vzpomenete na známý motiv z pohádek, kdy král či jiný 
muž v nouzi vyřkne slib, že obětuje to, co první po svém 
návratu uvidí, když … něco.  Neví o tom, že jeho manželka 
čeká dítě, a když toto dítě jako první uvidí, hořce zapláče. 
Takže pozor na jazyk, a na… a hezký svátek Freyfaxi. 
 
Podle angl. předlohy částečně přeložila a částečně napsala  

  
 

Zmiu 
 
 

 
Od  Svatojánských ohňů k  Lughnasadu 

 
O půlnoci v den letního  slunovratu /Méan Samhraidh/ 
bývaly na kopcích zapalovány ohně... Lidé tančili kolem 
hranic  a přeskakovali je. Léčivá síla Slunce byla spojována 
s uzdravující mocí vody. Oltáře k uctívání Slunce často 
stávaly u pramenů a studánek. Voda, zvláště pak četná 
jezera, bývala považována za mystickou  vstupní bránu do 
Jiného světa, a jako taková  přijímala dary bohům. I proto je 
možné, že sluneční vůz mohl být kromě koní či býků tažen 
také  labutěmi - vodními ptáky. Tito obyvatelé jezer 
symbolizovali očištění, smyslovost, lásku i vášně a kouzla, 
jimž je noc slunovratu obzvláště nakloněna, neboť skřítkové 
a víly v tento čas pořádají hostiny a plesy, jak to známe 
přinejmenším ze Shakespearova podání svatojánských 
legend... 
 

 
Les je plný nejen kouzelných bytostí, ale i kouzelných 
rostlin, z nichž si asi nejvíce pamatujeme na svatojánské 
kapradí... Ale ke kouzelným rostlinám starodávného Méan 
Samhdraihu patří také černý bez se svou intenzivní vůní,  

čekanka, fenykl a heřmánek, konopí, krtičník i levandule, 
mochna plazivá, růže, sporýš i  dřínovec a ze stromů hlavně 
borovice. Tyto byliny se doporučují sbírat obzvláště v 
období nejkratších letních nocí. Zvláštní životodárnou úlohu 
mělo v době letního slunovratu uctívání stromů,  zvláště pak 
dubů a hlohů, jež se zdobily pestrými pentlemi především v 
blízkosti studánek.  
 
Letní slunovrat, to je svátek Ohně i Vody, Slunce i hvězd - 
neboť ohně na kopcích i plamínky vzdálených hvězd 
odrážejí teplo a životadárnou energii Velké Matky Země - 
bohyně Danu…  Na její počest  se pořádají hostiny po 
setmění, které navštěvují skřítkové a víly, které je třeba 
řádně - a také s fantazií - uctít. Takovou hostinou pro 
všechny bytosti nadané fantazií, jejichž duše jsou otevřené a 
připravené vnímat nejedno kouzlo, je výtvarné menu 
podávané na vrcholku pradávné Jezerní hory v 
nejzápadnějším cípu krajiny kdysi nazvané Boiohaemum. 
Spojením ohňů Slunovratu na Jezerní hoře vystupující  z 
kotliny jezer a jezírek, jež ji obklopují, s prameny inspirace 
malířů a sochařů, vznikla svatyně slunečního boha Lugha, 
patrona všech umění, především v našich srdcích. Jezerní 
hora dnes vystřídala posvátnou Vyšehradskou skálu, aby tak 
podala důkaz o věčnosti proměn keltské duše, o věčnosti 
návratů k pramenům, o paměti krajiny a o našem letním 
putování ke svátku Lughnasad, který je oslavou plodnosti  a 
štědrosti Matky Země a boha Lugha, básníka, ranhojiče i 
kouzelníka, boha sklizně, světla, ohně a Slunce, Mistra 
všeho nadání... Připíjí se mu vínem i medovinou a o půlnoci 
se na jeho počest zažehují ohně díkůvzdání. Za svítání pak 
bývalo zvykem vystoupit na horu či navštívit posvátnou 
studni a pojíst s přáteli v kruhu ovocný  koláč  upečený na 
dřevu jeřábu a nejméně třikrát obejít posvátný oheň s 
přáním, abychom se po roce zase sešli u bohatě prostřeného 
stolu - ať už to bude kdekoli v naší zemi. A tak je to i s 
plody našeho snažení duchovního a rukodělného... Má to v 
naší kotlině totiž i v moderní době jistou tradici: k rostlinám 
Lughovým totiž patří i  d e v ě t s i l.  
 

 
 PhDr. Václava Melčová 
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Keltská jména 
 
Přišel mi takový dotaz: Jak by vypadalo moje jméno v 
keltském jazyce, když se jmenuji Daniel? 
 
Lidé jsou zvyklí jména překládat, protože vědí, že Jiří je 
George, Jan je John, naproti tomu Gunther je česky Vintíř… 
Tak jak je to s těmi keltskými? 
 
Jak praví klasické úsloví, všechno je jinak. Daniel a Jan jsou 
jména hebrejská, která se díky rozšíření křesťanství dostala 
do celé Evropy a jejich výslovnost a pravopis se 
přizpůsobily různým jazykům. Evropské národy prošly 
dlouhým vývojem a díky starým Římanům píší všechny 
latinkou. Ty, které jí nepíší, zase díky starým Řekům píší 
alfabetou a její dceřinnou odnoží – cyrilicí. A tak mají k 
vyjádření zvukomalby něco přes dvacet písmen, některé i 
více. Čeština jich má díky 
diakritickým značkám 39… V celé 
Evropě zdomácněla jména řecká, 
latinská, hebrejská a konečně 
jména tzv. barbarských národů, 
tedy germánská (severská – mezi 
ně patří i řada slovanských jmen), 
keltská, slovanská, románská… A 
ještě také ugrofinská, abychom byli 
spravedliví a nezapomněli na 
nikoho.  
 
Takže k těm keltským. Keltové se 
pojmenovávali podle všelijakých 
hrdinů, božstev, podle osobních 
vlastností… U některých jmen je 
znám jejich faktický význam, u 
daleko větší řady již ne. Některá 
keltská jména se vyskytují i v 
současném kalendáři, kde dominují 
v každé zemi jednak jména 
křesťanských svatých, jednak 
jména biblická, a samozřejmě 
jména národní (například: Vojtěch, 
Václav – jména zároveň křesťanská 
i slovanská, Josef, Marie – biblická 
jména, František – jméno světce, 
Libuše – jméno pohanské a 
slovanské). Uvezme jiný příklad: 
Patrick – jméno keltské a křesťanské, Brigitte – jméno 
keltské, podle pohanské bohyně, která byla zároveň 
prohlášena i za svatou Brigitu z Kildare, Cedrick – keltské 
jméno… Keltská jména se liší svou etymologií. V 
současnosti používaná keltská jména jsou především 
insulárního (tj. z britských ostrovů) původu. Anebo také z 
Malé Británie, tedy Bretaně. Značnou část z nich najdeme i 
v oficiálních kalendářích Francie, Irska, Británie… Zrovna 
tak, jako v našem kalendáři nacházíme stará jména 
slovanská. Avšak existují jména, která už v kalendářích 
nenacházíme, a ani v zemích původně keltských se u živých 
lidí již nevyskytují – ať už to jsou jména hrdinů a božstev či 
jiných bytostí. S těmito jmény si pak začíná pohrávat 
fantazie současných lidí, a vytváří jejich odvozováním či 
připodobňováním další nová „stará keltská jména“ – tak 

jsem poznala ve Francii Elanis, v Německu Gawana a 
Alanona, v Belgii Govannona… a konečně i mé keltské 
jméno Valenis vzniklo podobně.  
 
Jména se vyvíjejí a tvoří, v tom nám myslím žádné matriky 
ani občanské průkazy nezabrání. K tomu jenom z 
jazykového hlediska: -is je koncovka ženská, -an a -on , 
nebo také –os (Cernunos, Elaios) zase signalizuje mužské 
jméno. A ještě něco – oblíbená jména s koncovkou –rix 
(Vercingentorixem počínaje a Asterixem s Obelixem konče) 
jsou slovními složeninami. Rix znamená tolik co král, 
panovník, zkrátka velký šéf. Že tyto koncovky laténských a 
možná ještě starších jmen připomínají řečtinu? Ano, správný 
postřeh, signalizuje to totiž indoevropský původ keltských 
dialektů. Pokud vám připadá, že Govannon a Elaios k sobě 

mají dost daleko, že vypadají, 
jako by ta slova nepocházela z 
jednoho jazyka –tak opravdu 
nepocházejí. V době laténské se 
sice na kontinentu spolu docela 
dobře domluvili, ale už tehdy se 
keltský jazyk dělil na dvě 
zásadní části - kontinentální a 
ostrovní. Jazyk goidelský se 
používal spíše (kmen Goidelica) 
ve střední Evropě, včetně 
dnešního Německa, a jazyk, z 
něhož posléze vznikla, gaelština, 
kterou se hovořilo ještě ve 
středověkém Irsku, byl 
charakteristický pro Bretaň a 
britské ostrovy. Galie – zhruba 
dnešní Francie – brzo hovořila 
galorománsky, to znamená směsí 
gaelštiny a latiny. Ale to je 
jenom zjednodušené podání, a 
pokud má někdo ucelenější 
znalosti, nechť promine a 
laskavě mne doplní. Pozůstatkem 
starých časů je i galicijský 
dialekt (Galicie – keltská část 
dnešního Španělska. 
 
Na závěr ještě něco: Keltové v 

určité době přidávali ke svému jménu i jakousi obdobu 
našeho moderního příjmení. Označovali tak svou příslušnost 
k rodině, rodu či klanu, anebo území. Bylo to asi důležité v 
době, kdy muži často pobývali mimo domov, umírali v boji, 
a jako známo – matka vždy jistá, otec vždy nejistý. A proto 
bylo tak důležité, aby válečník z boje se navrátivší 
slavnostně uznal za své dítě, které se za jeho nepřítomnosti 
doma narodilo jeho ženě. Tak se do dneška udržela ve 
Skotsku a Irsku jména jako MacLeod, McGowan, O´Brien – 
tedy syn Leodův, Gowanův, Brienův… Podobné útvary 
najdeme v severských příjmeních - Olafsson je syn Olafův, 
Johansson syn Johanův, Leifdottir dcera Leifova… Tady 
musím říci, že u těchto jmen, kde například na Islandu 
příjmení pořád takto vznikají, je naprostým nesmyslem při 
překladech do češtiny přechylovat ženská jména – paní 
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Leifdottir(ová) již totiž ženskou koncovku má. Je to Leifova 
dcera. Její bratr se totiž jmenuje Leifsson.. U slovanských 
jmen se severské vlivy zachovaly zejména v Rusku – tzv. 
otěčestvo. Petr Iljič Čajkovskij je Petr, syn Iljův, a tak 
dále…  
 
Takže k základnímu problému – jména hebrejského či 
slovanského původu do keltštiny přeložit nelze. Jména, 
jakákoli, lze pouze přizpůsobovat výslovnosti v různých 
jazycích. Obliba keltských jmen, zdá se, stoupá. Ale to je asi 
zdání u nás. Jména významných Keltů a Keltek provázejí 
mnohé lidi doposud. Svědčí to i o oblibě jejich původních 
nositelů – zářnými příklady budiž keltská původně insulární 
bohyně Brídhe, Bridget, Brigit, jejíž obliba se rozšířila po 

celé kontinentální Evropě, takže v době nástupu křesťanství 
se její kult přeměnil v kult svaté Brigity z Kildare. Za 
všechny moderní slavné Brigity jmenujme Brigitte 
Bardotovou, filmovou Venuši (vida, opět bohyně) 60.let, a 
fakt, že velmi oblíbený německý ženský časopis se také 
jmenuje Brigitte. 
 
Sv. Patrick byl sice velmi horlivým křesťanským 
misionářem, ale ku jeho slávě celé Irsko a všechny země, 
kam irský vliv sahá, v poslední době i my, jeho svátek 
oslavuje bujarými pitkami spíše rázu pohanského… A 
slavných nositelů jeho jména je stále bezpočet. 
 

PhDr. Václava Melčová
 
 

 
Walbaurgais 2004 v Krušných horách 

 
Poslední víkend v dubnu pořádal klan Managarm ve 
spolupráci s klanem Valknut oslavu Walbaurgais. Zvoleným 
místem byl vrch Pramenáč v Krušných horách. Počasí bylo 
během těchto několika dní velmi proměnlivé: silný nárazový 
vítr, neúprosně smažící slunce, mlha, déšť. Účast byla 
nicméně vydatná a účastníci oslavy odolní a odhodlaní. 
 
Přestože oficiální začátek akce byl stanoven na pátek 
odpoledne, někteří troufalci se 
odvážili přijet na místo dříve. Sám 
jsem na místo dorazil již ve středu 
večer, abych měl dostatek času na 
odpočinek, zmapování terénu a 
prohlídku přírody. Stačil jsem si 
zbudovat přístřešek a za teplé noci 
a s pohledem na bledou luny tvář 
jsem rychle usnul. Během čtvrtka 
jsem objevil mnoho pro mne 
zajímavých míst, rostlin, skalisek a 
jeden velice vzácný přírodní úkaz. 
Ve skaliscích prvohorního porfyru 
jsem nalezl několik tzv. 
kamenných sluncí. Shromáždil 
jsem dostatek dřeva na oheň pro 
několik málo lidí a započal 
s tesáním aarhusské masky do 
jednoho z kamenů v okolí. Slunce 
opravdu hřálo, takže se mi po 
několika hodinách práce podařilo 
se nepříjemně spálit (příznaky jsem 
ovšem pozoroval až večer a během 
následujících dní). 
 
 
Odpoledne jsem sešel k horské chatě a vyzvedl zde svoji 
Hrungnir s Donarem. Na večer ještě dorazili z Brna Dan 
s Kristýnou. Tehdy už vítr lámal skály. Na rozdělání ohně 
nebylo pomyšlení, ale příliš nám to nevadilo, protože jsme 
byli vyhřátí odpoledním sluncem. Prohodili jsme pár vět, 
snědli trochu jídla a posilnili se lahví bílého vína, pak jsme 
zalezli do hajan. 
 

V pátek dopoledne jsme rozdělali oheň. Vyvěsil jsem 
klanovou vlaku a trikoloru a jal se pokračovat v rytbě. 
Ostatní povětšinou odpočívali na vyhřátých kamenech a 
hltali sluneční paprsky. Bylo vcelku teplo. Jen Kristýna 
neustále podotýkala, že v Kolumbii je tepleji. 
 
Odpoledne začali postupně přibývat další lidé. To už jsem 
měl své dílo hotové. Dorazil Misboš, Danka a Líza 

z Valknutu a Jirka s Tomášem. 
Zbudovali jsme přístřešky, 
postavili větrolamy (předchozí noc 
dost fičelo) a šli na obhlídku 
okolí. Záhy jsme zjistili, že je vše, 
jak má být a že hrou osudu 
dovezlo několik z nás nezávisle na 
sobě výborné moldavské víno 
Kagor. Tři láhve padly během 
plánování a pilování detailů 
nadcházejících oslav. Postupně 
doráželi i další - Ivar s Alenkou, 
Honza, Pepa, Sigmark, Agnar a 
Jard z Managarmu, Gualf z Luny, 
další Jirka, Calarien, Zdeněk, 
Lukáš a Ondra. Později ještě 
Zmyje, Wilmar, Pavel, Lorraine a 
Půlměsíc z Villi Svín a za tmy 
nakonec ještě z Valknutu Yngvar 
a Galenius  s  Martinou. Zbytek 
pátku byl dobou družby. 
 
Sobotního rána jakoby sama 
příroda odrážela stav některých 
účastníků. Bylo mlhavo, sychravě 
a chladno. Pomalu lidé lezli 

z teplých spacáků a stanů a těžce vzpomínali, kdeže zůstal 
příjemný táborák a medovina předchozího večera. Já ovšem 
nelenil a vyběhl sesbírat květy svojí Hrugnir, abych dostál 
tradici - ještě, že jsem šel na jisto. V tuto dobu na Pramenáči 
bylo téměř bezkvětí.   
 
Po snídani a jsme počkali než se vzbudí zbytek tábora a 
začali testovat vrhací sekerky z produkce klanu Managarm 
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v soutěži hodu na cíl. Někteří z nás zjistili, že vůle samotná 
jim k zasažení cíle nestačí. Pár topůrek padlo, ale za tu 
zábavu to stálo. Vcelku šikovnými vrhači se ukázali být Ivar 
a Zmyje.   

 
Pak jsme se přesunuli k nedalekému skalisku, kde jsme se 
podle dříve ohlášeného programu měli pokusit o navršení 
mohyly. V té době jsem ovšem měl na mysli změnu tohoto 
plánu a místo vytvoření kopce z kamenů jsem navrhl 
postavení (kamenné) pohřební lodi nedaleko (Lokiho) 
aarhusské masky. Nakonec Hel - paní smrti - je podle Eddy 
Lokiho dcerou, takže těžko bychom hledali lepší místo... 
Nevyložil jsem však svoji představu zcela jasně a přestože 
nás pracovalo dosti, trochu jsme se navzájem pletli. 
Nakonec jsme vztyčili jeden větší kámen do čela a kolem 
udělali cosi jako elipsu z menších kamenů. Záhy jsme zjistil, 
že náš výtvor dost připomíná hrob. Je-li život, musí být i 
smrt.  
 
Mezitím jinde skončily přípravy a my tak mohli v poledne 
začít s oslavou příchodu léta. Gydja gótsky volala 
Walbaurgais, paní života a Divokého honu, a přinesla oběť 
jí i jejím průvodcům. Bohyně nás poctila svou laskavou 
přítomností a požehnala našim životům i životům budoucím 
(semínka, sazeničky apod.). Pak nás gydja rozeslala roznést 
život do všech koutů. A tak se stalo. 
 
Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. Ženy šly klábosit a 
připravovat věnec a další ozdoby pro májku a my jsme šli 
vybrat vhodnou břízu. Společně jsme ji uřízli a odnesli. 
Wilmar nám k tomu zpíval pěkné lidové písničky. V táboře 
jsme pak májku vztyčili a ozdobili věncem, který mezitím 
připravily ženy. Wilmar nám k tomu hrál na flétnu. 
Následoval oběd a zasloužený odpočinek. Konečně dorazil 
také Radůz a Idrich z klanu Luna. Zbudovali si přístřešky a 
vychutnávali sluneční den. Ne však dlouho, protože se 

přihnala rychlá dešťová přeháňka. Zprvu zamračené nebe 
nevypadalo příliš vlídně, ale později vítr mraky roztrhal a 
odvál. Thor byl sice zvědavý, co se to u nás děje, ale asi ho 
nakonec zaujalo něco jiného, protože akce bouře se u nás 

nekonala. Pro každý případ 
jsme si však upravili svoje 
přístřešky nebo postavili 
dosud složené stany. A 
dorazil také Njal. 
 
Na vyslovenou žádost jsme 
za drobného deště u 
táborového ohně svolali 
Thing. Probrali jsme, co 
bylo nutné a věnovali se 
táborovým činnostem. 
K večeru dorazil ještě Víťa 
z Managarmu. Právě včas 
na to, aby se s námi mohl 
zúčastnit druhého obřadu, 
věnovaného Angrbodě. 
Cílem tohoto rituálu bylo 
připomenutí si skutečnosti, 
že každý rub má i svůj líc 
(protipól). Pro rovnováhu 
(v poledne to byla světlá 
bohyně) jsme se stali 
svědky zrození Lokiho 
temných dětí: vlka Fenriho, 
hada Jormunganda a 
bohyně Hel. To byl pro 

mnohé jistě silný a nečekaný zážitek. S realizací tohoto 
výjevu velkou měrou pomohl také klan Villi Svín. 
 
Po návratu do tábora nás čekal ještě jeden příjemný bod 
našeho společného „programu“. Sumbel tentokrát měl 
přibližně 12 nebo 13 kol (těžko spočítat) a podle toho také 
náležitě dlouho trval. Jako vždy fungoval nejen jako 
prostředek pro vznešené a vážné přípitky, sliby a 
předsevzetí, ale také jako způsob uvolnění, otevření se a 
vzájemného sblížení zúčastněných. Účastníku sumbelu bylo 
zpočátku mnoho, ale postupně (po třetím a po devátém kole) 
někteří rozumně opustili náš kruh a zaujali místo u ohně. 
Snad svoji vinu nesl i proměnlivý obsah picího rohu. Asi 
nejvíce chutnalo Lorraine z Villi Svín. 
 
Po sumbelu na nás u ohně již čekala baterie proslulých řízků 
připravených profesionálem. Idrich ten večer slyšel chválu 
z nejedněch mlaskajících úst. Po baště pokračoval družný 
hovor u ohně, tentokrát však už bez individuálně. Než jsme 
s Hrungnir vyrazili spát, pokusil jsem se ještě u ohně 
varovat méně zkušené před démonem alkoholu. Jak se však 
ráno ukázalo, tak minimálně jeden člověk na mé varování 
zapomněl a cesta do vlastního stanu pro něj byla opravdu 
tvrdým oříškem. V noci se ještě několik odvážlivců pokusilo 
plivat oheň a dopadlo to uspokojivě – nic nezapálili. 
 
Nedělní ráno nás probudilo chladem a mlhou. Pro zahřátí 
jsme uklidili tábor, Yngvar se rozeběhl pořídit ještě nějakou 
fotodokumentaci a nakonec jsme všichni začali pomalu 
balit, snídat, loučit se, odjíždět domů a snad se i probouzet.. 
Počet zranění a škod za víkend se blížil nule. Zážitků a 
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poznatků bylo naopak mnoho. Účast hojná a počasí přející. 
Další svátkem je oslava letního slunovratu. Snad se vydaří 
alespoň tak jako letošní Walbaurgais Krušných horách.  

Za sebe, Hrungnir a celý klan Managarm děkuji všem za 
účast a pomoc a doufám v naše další brzké setkání! 

:: MNGRM :: 
 
 

 
Jak jsem si prožil Walburgu 

 
Letošní Walburga se nádherně 
zdařila. Setkání se starými 
kamarády, seznámení s novými 
kamarády, prohloubení přátelství 
a k tomu rituály. Světlý a temný. 
Walburga sama byla nádherná. 
Tak něžná a krásná ve své 
květnové mladosti, tak zralá ve 
svém mateřství, dojemná 
nositelka života, nedotknutelná ve 
svém posvátném úkolu, opojná a 
žádoucí. Každý muž ji touží 

ochraňovat, třeba pro ni i umřít.  
 
A pak přišla ta Druhá. Potkal jsem ji pár dnů po slavnosti, 
ještě jsem byl plný dojmů, zdálo se mi, že mi nic nemůže 
zkazit náladu. Nebyla nejmladší, ale to jí neubíralo na síle. 
Naopak, zdálo se, že věkem dosáhla strašlivé moci. Stiskla 
mě ve svém náručí a já nemohl dýchat. Chtěl jsem se s ní 
dorozumět, ale nemluvila řečí mužů. To mě zmátlo, ale jí to 
očividně dodalo sil. Byla radostná ve své ničivé dravosti. 
Cítil jsem se bezmocný. Nemohl jsem najít zbraň, kterou 
bych s ní mohl bojovat.  

Zachvátila mě panika, hrůza, veškerá stabilita a jistota byla 
ta tam, svírala mě a pohlcovala, ale ještě mě nechtěla zabít. 
Ještě ne.  Chtěla mi jen ukázat svou moc, chtěla mi předvést, 
co všechno dovede, chtěla, abych se před ní pokořil, padl na 
kolena. Helja, černá matka boží, bohyně Badbh, Morana, 
Persefona, Hekaté… To jsou jen některá její jména.  
 
Zatímco jsem si kladl otázku „Co teď?“, pustila mě a 
odcházela. A přitom jakoby mi říkala „Já se vrátím a se 
mnou přijde i zákon, zákon smrti. Kvůli znovuzrození, v 
mém kotli se vaří mrtvoly, aby z něj mohli vyjít živí. Živím 
se vámi, to je má rozkoš, kolem mě se všechno točí, zrození, 
osudy i smrt. Jsem Veliká Bohyně.“  
 
Dlouho trvalo, než jsem se vzpamatoval. V hlavě jsem měl 
zmatek a byl jsem unavený. Teprve, když jsem se po 
několika dnech dal do pořádku, uvědomil jsem si, že to 
všechno byla pravda.  
 
 

Wilmar

 
 
 
 

Uthark – skrytá runová řada 
 
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století rozvinul profesor 
Sigurd Agrell na univerzitě v dánském Lundu svoji teorii o 
skrytém významu run a jejich mystériu. V té době se řada 
učenců začala zabývat runovou magií. Agrellova teorie - 
jakkoliv zajímavá – nicméně zůstala převážně na univerzitní 
půdě a její obsah tak byl světu povětšinou skryt. V druhé 
polovině a koncem 20. století však došlo k opětnému 
znovunalezení Utharku i jeho logiky v kontextu runové 
magie. 
 
Podle Agrella dávní runoví mistři zasvěcení do skutečného 
tajemství run provedli jistou malou kosmetickou úpravu 
původní runové řady. Tímto zásahem bylo přesunutí 
poslední 24. runy Fehu na začátek celé řady. To ovšem 
znamenalo nejen posun všech run v celkovém pořadí, ale i 
posun samotných významů – respektive změnu kontextu, 
z něhož bývá do jisté míry význam run také odvozován. 
Tento záměrný zásah byl podle Agrella zcela pochopitelný: 
Runoví mistři tak chránili tajemství před zneužitím 
neznalými a nezasvěcenými. 
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Jak pan Agrell k takovému závěru došel? Během svých 
výzkumů a vzájemného srovnávání významů vedle sebe 
stojících run si všiml jedné zajímavosti. Runa Fehu, která 
podle runových zpěvů představuje majetek, bohatství, zlato, 
komfort a prosperitu byla první ze všech. Až za ní 
následovala runa Uruz, která opěvuje pradávnou sílu, 
potenciál a energii a bývá spojena s počátkem (cesty, boje, 
hledání). Agrellovi se zdálo nelogické, aby cíl cesty a 
snažení předcházel samotné potřebě a hledání cíle. Z tohoto 
důvodu usoudil, že pravé místo runy Fehu je na konci řady. 
Tudíž runa Uruz získala číslo 1. Runa Thurisaz pak číslo 2 a 
Ansuz 3, což opět dávalo profesoru Agrellovi zcela jasný 
smysl a potvrzovalo jeho teorii. Trojka je v germánském 
kontextu považována za mocné a oblíbené a posvátné číslo. 
Thurisaz je runou bolesti, nemoci, zla, trnu a obrů. Ansuz je 
naopak runou Wotana, moudrosti, naděje a štěstí. Proto 
trojka lépe odpovídá runě Ansuz. 
 
Číselná mystika run byla velmi důležitou součástí Agrellova 
systému. Každá runa měla své přesné místo v řadě, které 
mohlo být opsáno číslem. Součet hodnot vyjádřených 
jednotlivými čísly pak odhaloval další skryté významy a 
podobnosti. 
 
Problém ovšem Sigurdu Agrellovi nastal při výběru toho 
správného (F)Utharku. Současná runologie odvozuje běžně 
rozšířený 24-runový Futhark od dvou archeologických 
nálezů, kde byla celá runová sada znázorněna. Prvním z nich 
je runový kámen z Kylveru (5. století n.l.) a druhým je 
brakteát z Vadsteny (6.století n.l.) – obojí Švédsko. Oba 
nálezy znal i Sigurd Agrell a věděl také, že se od sebe 
minimálně ve dvou základních bodech liší. Pořadí run 
Pertho a Elhaz a dále pak Odal a Dagaz se na obou těchto 
výjimečných nálezech lišilo. Na vadstenském brakteátu 
(údajně dnes již ztraceném) dokonce runa Dagaz ani není 
vidět. Je možné, že byla skryta za očkem přívěsku nebo je 
také možné, že byla vynechána úplně. Každopádně 
(F)Uthark z Kylveru je starší a kompletnější, proto bylo 
logické,že si pan Agrell z těchto dvou verzí zvolil právě tu 
kylverskou. 
Za použití kylverského Utharku se pak profesor Agrell 
pokusil rozluštit mnohé runové nápisy a nejednou došel 
k zajímavým zjištěním či shodám. Například pro řadu 
runových nálezů lze čísla odpovídající součtu hodnot 
jednotlivých run (pořadí v „kylverském“ Utharku) vydělit 
číslem 7. Dalším zajímavým příkladem budiž číselná 
hodnota runového nápisu ALU (význam ALU podle 

runologů: W. Krause – magie; E. Moltke – často užívané 
ochranné slovo; E.A.Makaev – posvátné slovo). Pokud 
sečteme hodnoty run podle pořadí ve Futharku dostaneme 
číslo 27. V Utharku pak získáme číslo 24, které je 
považováno za nejmocnější číslo v runové magii. 24 
odpovídá i celkovému počtu run (F)Utharku – 3 x 8 
runových „rodin“. V Agrellově pojetí dochází navíc ke 
změně v pořadí jednotlivých „rodin“. 
 
Hlavním odpůrcem Agrellovy teorie byl dánský runolog 
Anders Baeksted. Ten se ve své knize „Maalruner og 
troldruner. Runemagiske studier.“ nekompromisně postavil 
proti rozličným teoriím magického využití run, včetně teorie 
Utharku. Pro Baeksteda nejsou runy ničím jiným než 
pouhými psacími znaky. 
 
Koncem dvacátého století se na veřejnosti objevila kniha 
Kennetha Meadowse „Rune Power“, která obsahuje novou 
(!) myšlenku změny/posunu pořadí run – Utharku. Jakkoliv 
se Meadows (autor zabývající se především indiánským 
šamanismem) nechal prací Sigurda Agrella inspirovat, 
jméno dánského runologa nezmiňuje. 
 
V roce 2002 vydal Thomas Karlsson vynikající knihu 
„Uthark“, ve které rozvíjí runovou magii ve světle (stínu) 
zmíněné teorie a doplňuje mnoha cennými pasážemi na 
téma tradiční severské magie. Pan Karlsson může být světu 
znám zejména jako postava stojící za hudební formací 
Therion. Pro zájemce o severskou tradici je pak 
nejzajímavějším albem Therionu „The Secret of the Runes“. 
Na nejnovějším albu  „Lemuria – Sirius B“ je pak druhá 
skladba přímo věnovaná Utharku. 
 
V současné době existuje jen několik málo jedinců a 
společností, kteří s Utharkem pracují. Velká řada knih 
runové magie je založena na Futharku a mnoho lidí odmítá 
Agrellův systém, jako nepodložený, nesmyslný, případně 
netradiční. Přestože pro teorii Utharku neexistují hmotné 
důkazy ve formě archeologických nálezů (Kylverský 
F(U)thark by mohl být důkazem existence/pravosti Utharku 
– místo chybějící runy Fehu je zde jen čára. Ovšem, je 
možné, že je nápis právě v tomto místě narušen.), není nutné 
a snad ani vhodné se o pravosti či nepravosti tohoto systému 
přít. Jako magický systém fungovat může nebo nemusí. 
Každopádně naznačuje, že na poli run a runové magie 
zvláště je stále nad čím přemýšlet. 

 
:: MNGRM :: 

 
Použité zdroje:  
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Angrboda 
 
Další z bytostí odvrácené strany severské tradice, kterou 
vzpomeneme, je obryně Angrboda, prostřední z temné 
ženské triády. Její role není tolik opomíjená a zastřená 
mlčením, jako v případě Nal, zmínek o ní je poměrně dost, a 
při bližším pohledu se mohou objevit zajímavé souvislosti. 
Kdo nebo co tedy „Matka Neštěstí“ je? 
 
Gullveig 
Méně známá je asociace Angrbody s Gullveig, Vankou, 
která na počátku věků přináší do světa lidí a později i do 
sídla Bohů Ásgardu zlato a s ním i touhu po bohatství. 
Ásové se hamižnosti, kterou zlato vyvolává, zaleknou, a 
rozhodnou se Gullveig spálit. Nedaří se jim to, ani po třech 
pokusech se Gullveig nerozpadne v prach a popel, a 
nakonec ji Wotan probodne kopím a tím dá podnět k válce 
Ásů s Vany.  
 
V tomto příběhu našla Gullveig svůj přívlastek třikrát 
spálená, a právě akt trojího projití plamenem má hlavní 
význam pro domněnku, že Gullveig a Angrboda jsou jedna a 
táž. Podporovat tento pohled by mohl i názor mnoha lidí 
v severské tradici, že Obři a Vanové k sobě mají hodně 
blízko, a že až do příchodu Ásů jsou totožní. Vanská válka 
pak jeden obří (řekněme) kmen z obří pospolitosti jakoby 
vydělí, a Vanové, jak je známe, jsou až důsledkem tohoto 
konfliktu. 
 
Angrboda 
Vzhledem k předchozímu odstavci je zřejmé, že pokud je 
Gullveig před Vanskou válkou „zavražděna“, nestává se 
součástí vanské společnosti (obrů, kteří s Ásy uzavřeli 
příměří), a zůstává (stává se) obryní se vším všudy. Jako 
taková pak s Lokim zplodí hada Midgardsorma, vlka 
Fenrise, a bohyní podsvětí a smrti Hel. Fakt, že všechna tři 
monstra, která se významnou měrou podílejí na pozdějším 
Soumraku Bohů, má Angrboda s ohnivým Lokim, ji spojuje 
s Gullveig. Gullveig třikrát spálená – Angrboda tři děti 
s plamenem. Pro by mluvilo i to, že Loki Plamen je 
v Ásgardu přítomen, tudíž to bude nejspíš on (kdo jiný?), 
koho Bohové k likvidaci Gullveig použijí. 
 
Zde vyvstává otázka, zda, spíš než zlá vůle Lokiho a 
Angrbody, to není strach Bohů, který je nutí zbavit se 
Gullveig (zbavit se toho, co představuje), a tím plodí tři 
nástroje konce Bohů? Jednoduše řečeno, zda si Ásové za 
narození Hada, Vlka, a Smrti nemohou sami? 

 
Hyrrokkin (Kjerstin Krantz- www.889.telia.com/~u88904349) 
 
Hyrrokkin 
Třetí manifestací Angrbody je obryně Hyrrokkin. Při 
Baldrově pohřbu se Bohům nedaří Baldrovu pohřební loď 
posunout na vodu, aby odplula do Helheimu, jejich síly na 
to nestačí. Zavolají proto Obryni Hyrrokkin, která na místo 
pohřbu přijede na vlku a místo uzdy má hada. Ona má dost 
síly a Baldra do Helheimu pošle. 
 
I zde je spojitost Hyrrokkin a Angrbody zřejmá. Obryně 
přijíždí na jednom ze svých dětí (Vlku), druhým se drží 
(Hadem), a ke třetímu (Smrti) Baldra posílá. Jak ona, tak tři 
nástroje Soumraku Bohů jsou tedy na Baldrově pohřbu 
přítomny a přímo se na něm podílejí. 
 
Druhá 
A tak jako Nal představuje pro svého syna Lokiho pojem 
cíle (Ragnarröku), tak je Angrboda ztělesněním nástrojů 
(jejich Matkou), jimiž osud tohoto cíle dosahuje.  
 
Had obepínající svět jako Věznitel, Vlk spoutaný a pouta 
trhající jako Nevyhnutelnost, a Smrt jako Konec všech 
stvořených věcí. Všichni tři přebývají v nerozlišenosti 
v Angrbodě, jsou Angrbodou, dokud je Plamen nerozliší, 
dokud je Angrboda neporodí.  
 
Angrboda je však také dítětem božího Strachu. Strachu který 
vytváří to, čeho se bojí. 

 
 

 
Skopová hlava 
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Loki 
 

Loki – v celé severské mytologii snad není 
kontroverznějšího Boha, nikdo jiný nevyvolává tak 
rozporuplné reakce a nikoho jiného se netýkají tolik 
protichůdné názory. Snad právě proto je Loki prakticky 
nevyčerpatelné téma a nahlédnout ho ze všech možných 
úhlů je prakticky nemožné. Ani tento článek se s jeho 
fenoménem nevypořádá beze zbytku, bude spíš náhledem na 
jednu rovinu Lokiho role v severské mytologii. O Lokim se 
dochovalo nepřeberné množství zmínek, příběhů, a historek, 
a to možná právě proto, že ač původem ohnivý obyvatel 
Jotunheimu, pobýval mezi Ásy v Ásgardu. 
 
Příchod do Ásgardu 
Lokiho příchod  do sídla Bohů je značně nejasná záležitost. 
Jediné, co se dovíme, je, že Loki sem přichází jako Wotanův 
pokrevní bratr. Kdy, kde, jak, a proč toto bratrství vzniklo, 
se můžeme pouze dohadovat. Lidé s vyhraněným smyslem 
pro dobro a zlo řeknou, že to je fatální Wotanova chyba, 
která způsobí pozdější pád, lidé s psychologickým 
přehledem řeknou, že to má jistě něco společného 
s Jungovým procesem integrace stínu. Lidé usuzující podle 
promluvy Frigg v Lokasenně řeknou, že to má něco 
společného s pochybnými šamanskými (nebo ještě daleko 
horšími) praktikami… interpretací může být mnoho. Jisté je 
jen to, že to „proč“ a „jak“ neznáme. Což nemusí být nutně 
na škodu, právě naopak, každému, kdo se o toto téma 
zajímá, to poskytuje prostor k hledání. Tak nebo tak, ve 
výsledkem bratření Wotana a Lokiho je Loki v Ásgardu.  
 
Loki a Donar 
Ač popsané zhusta, je Lokiho působení v Ásgardu 
nejednoznačné. Bohům pomáhá i škodí, tropí si z nich žerty 
i radí. Na jednu stranu přináší Bohům jejich atributy 
(Donarovo kladivo například) – poté, co je podvodně 
obstaral a ještě se při tom snažil jejich výrobu narušit – a tím 
vlastně Ásgard dotváří, dělá Ásgard Ásgardem. Na druhou 
stranu neustále kuje pikle a snaží se Bohy přelstít a o jejich 
atributy (božskost) je připravit. Což se mu v Donarově 
případě téměř podaří. 
 
Právě vztah Donar – Loki je mnohem výraznější, než 
všechny ostatní. Loki Donara doprovází na jeho výpravách, 
pomáhá mu a zároveň mu hází klacky pod nohy. Donar pak 

jeho přítomnost snáší jen těžko, i když Lokiho potřebuje, a 
většinou v jeho přítomnosti ztrácí soudnost a propadá 
vzteku. Vrcholem všeho je pak lapálie na hradě Útgardu, 
kde Loki jako svoje alterego (Útgardský Loki) obelstí (na 
oko?) sám sebe, jen aby Donara ponížil a naštval. 
 
Při troše dobré vůle by se Loki dal interpretovat právě jako 
Donarův vztek. Jako něco, co na jednu stranu dává Donarovi 
sílu (kladivo a rukavice) bít se s Obry, ale na druhou stranu 
mu to zatemňuje úsudek a snaží se Donara ovládnout a tím 
ho připravit o schopnost sílu efektivně použít. 
 
Lokasenna 
Snad žádná eddická píseň necharakterizuje jádro Lokiho 
vztahů s Ásgardem lépe. Opilý Loki metá urážky a vytahuje 
špínu na každého z Bohů, a Bohové ztrácejí klid a oplácejí 
mu stejným. I to je jedna z Lokiho vlastností: způsobuje, že 
čím více se Bohové snaží mu odporovat, čím více se snaží 
ho umlčet, tím více se mu podobají a jednají jako on. 
 
V Eddě je sice tato lapálie pojednaná jako jedna epizoda, ale 
interpretace, že Lokasenna je po Lokiho příchodu do 
Ásgardu permanentní stav, že se to, co se v ní děje, děje 
díky Lokimu neustále, není nemožná. 
 



Sauilo 2 / 2004 
 
 

- 23 - 

Loki a Wotan 
Vztah Loki – Wotan je v mnoha ohledech jiný. Wotan 
samozřejmě od Lokiho také dostává svoje atributy, ale 
dostává také něco navíc. Loki porodí – ne zařídí, ne 
dohodne výrobu, ale sám ze sebe vytvoří – osminohého 
koně Sleipnira, který právě Wotanovi slouží jako 
neomezený dopravní prostředek po Stromě Světa. I když je 
Loki Wotanův pokrevní bratr, nikdy ho na jeho cestách 
zjevně nedoprovází, jako třeba Donara. Celá záležitost by se 
dala pojmout tak, že Loki vlastně s Wotanem na jeho 
cestách je, a sice právě jako jeho kůň, jako dopravní 
prostředek (Sleipnira přeci porodil, tudíž v tom koni musí 
být něco z něj). Tedy už ne jako vztek, jako těžko 
zvladatelná síla, která se každou chvíli vymyká kontrole, ale 
jako poslušný služebník, který Wotana odnese tam, kam on 
chce. To, že si Wotan svým způsobem podřizuje Lokiho 
kvality, je vidět i na Harbardově písni, kde jako převozník 

dokáže bez větší námahy Donara rozvztekat, aniž by sám 
ztratil odstup a nadhled. 
 
A tak zatímco ostatní Bohové mají s Lokim neustálé 
problémy, Wotan se tomu nějakým záhadným způsobem 
dokáže nejen vyhnout, ale Lokiho sporných vlastností 
dokáže využít. 
 
Loki bývá často označován jako lhář. Nepochybně jsou 
chvíle, kdy lže, klame, podvádí. Ale možná, že ve chvílích, 
kdy o něco jde, nelže. Jen říká nepříjemnou pravdu ještě 
nepříjemnějším způsobem (viz Lokasenna). To může být 
jádrem Wotanova rozdílného přístupu k němu. Zatímco 
ostatní Bohové se přes Lokiho způsob vyjadřování, přes 
jeho způsob fungování, způsob bytí, nedokážou přenést, a 
nedokážou tak vidět jádro jeho sdělení, Wotan je schopen to 
podstatné pod nánosem šprýmů, žertíků, urážek, osočování a 
nevybíravých útoků identifikovat a využit toho. 
Koneckonců, Loki je přeci jeho Bratr.  

 
Skopová hlava 

 
 

 
Fylgja 

 
Pokud na tento termín narazíme a pídíme se po jeho 
významu, najdeme v materiálech dostupných v češtině jen 
vágní a mlhavé vysvětlení, viz např. J. Vlčková, 
Encyklopedie mytologie germánských a severských národů: 
FYLGJA (severogerm., množné číslo fylgjur) – nižší 
ochranné ženské božstvo, jehož jméno je buď odvozeno od 
slovesa fylgja (následovat, doprovázet), nebo od 
podstatného jména fulga (plodové lůžko). Byla považována 
mj. za ochránkyni a pomocnici žen při porodu. 
 
Když své pátrání patřičně rozvineme, dospějeme nakonec ke 
čtyřem možným interpretacím termínu fylgja, přičemž dvě 
poslední asi nejvíce odpovídají jeho pojetí v severském 
prostředí: 
 

dvojník 
dvojče 
zvířecí průvodce 
ženská ochránkyně 

 
Dvojník představuje zjevení či přízrak žijící osoby, nebo je 
jejím zdvojením. Pokud někdo viděl svého dvojníka, bylo to 
znamením blížící se smrti. Dvojníci byli populární 
rekvizitou gotických románů 19.století, jejich původ však 
leží nejspíš v německém folklóru. (tímto tématem se 
zabývali např. E.A.Poe nebo R.L. Stevenson) 
 
Dalším možným výkladem slova fylgja je plodové lůžko 
neboli placenta. Zvyklosti z různých částí světa by tomu 
napovídaly, placenta totiž bývá považována za dvojče 
novorozeného dítěte a je buď obřadně pohřbena nebo 
uschována, její poškození či zničení může znamenat nemoc 
nebo smrt dítěte.( Exotickou zajímavostí může být, že se 
tento, pro většinu lidí archaický zvyk, stále zachovává 

v dnešním moderním Japonsku, kdy rodiče dostanou při 
odchodu z porodnice placentu a pupeční šňůru svého 
potomka v ozdobné krabičce.) 
 
Fylgja v podobě zvířete byla velmi těsně spjata s člověkem, 
kterého provázela. Představuje nezávislou formu, 
vyzdvihuje sice určitý duševní aspekt, ale není přímo 
součástí této osoby. 
 
Zvířecí fylgja může patřit jak muži, tak ženě (ale má mít 
opačné pohlaví než člověk) a patrně nepřežívá smrt svého 
člověka. Fylgja člověka ochraňuje, může se mu zjevovat ve 
snech, radit mu a varovat ho před nebezpečím a nehodami. 
Člověk také mohl vyslat svou fylgju, aby mu 
zprostředkovala poznání o dění na vzdálených místech nebo 
o jiných světech. Existují dohady, že Odinovi havrani Hugin 
a Munin, kteří mu přinášejí zprávy ze všech devíti světů, 
jsou jeho fylgji. Lidé nadaní vnitřním zrakem mohou vidět 
fylgji jiných osob, ale zjevení se fylgji svému majiteli je 
obvykle předzvěstí smrti. Zjevení se zvířecí fylgji také 
předchází příjezdu jejího majitele. Tradice, ve které se při 
vyprovázení host následuje ze dveří, má zajistit, aby si jeho 
fylgja, pokud je ještě uvnitř, všimla, že dům je prázdný a 
mohla svého člověka dohonit. Fylgja svého člověka 
upozorňuje na blížící se událost, jakou je třeba příjezd 
přítele nebo hrozící nebezpečí, boucháním na dveře nebo na 
zeď. Podoba fylgji, tj. zvíře, které představuje, souvisí 
s charakterem člověka, ke kterému patří. Silného a 
statečného člověka provází medvěd, kdežto vychytralého a 
lstivého liška apod. Některé fylgji byly považovány za 
průvodce vznešených a výjimečných osobností, např. už 
uvedený medvěd, orel nebo los. 
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Jednoho dne, jako už častokrát předtím, přijel Thorsteinn do 
Krossavíku.  Pán domu Geitir seděl na stupínku zachumlaný 
do pláště. Do síně vrazil s velkým rámusem, jak už to děti 
dělávají chlapec a uklouznul na podlaze. Když to Geitir 
uviděl, rozesmál se…Chlapec vylezl ke Greitirovi a řekl: 
„Zdá se ti směšné, že jsem právě upadl?“ 
 
Greitir odpověděl: „Protože jsem vpravdě viděl, co 
ty ne.“ 
„A co to bylo?“ zeptal se Thorsteinn. 
 
„Povím ti to. Když jsi vešel do síně, šlo 
s tebou bílé medvídě a běželo po zemi 
před tebou. Jak mne spatřilo, zarazilo se, 
ale ty jsi šel rychle a zakopl jsi o něj – a 
já teď věřím, že nejsi syn Kruma a 
Thorgunny, ale že musíš být ze 
vznešenějšího rodu. 
 
(Flateyjarbók: Olaf Saga Tryggvasonar I, 205, str. 
252) 
 
Ženská fylgja je více méně identická 
s termínem hamingja a může se 
překrývat i s funkcemi dísy a 
valkýry. Každý člověk má 
určitou dávku štěstí nebo 
individuální síly, která 
podmiňuje úspěch v jakémkoli 
jednání. To, co rozdílí štěstí či sílu 
podle sumy všech minulých skutků 
(orlög) je fylgja. Fylgja je 
nezávislá bytost, přitahovaná 
k duši člověka během jeho 
života. Zjevení fylgji člověku 
znamenalo, stejně jako v případě 
zvířecí fylgji, jeho blízkou smrt a 
také vyhlídku na to, že si jej 
odvede jako 
manžela do 
svého obydlí na 
onom světě. Fylgja 
se však, stejně jako 
štěstí a orlög předává 
v rodové linii (ale může 
přejít i na 
adoptované členy rodu).  
Orlög je záznam všech skutků 
všech osob, které byly s fylgjou spojeny a 
určuje, kolik osobního štěstí toto individuum 
obdrží. Mnoho rodin má svého strážce, který 
se může objevovat jako vysoká žena ve zbroji. 
Taková strážkyně navštěvuje hlavu 
rodiny až do smrti a pak přejde k jinému členu 
rodiny, který se jí zdá vhodný. Pokud se ji vybraný kandidát 
zdráhá přijmout, pokračuje ve svém hledání, dokud někoho 
nenajde.  
 
Říká se, že jedné noci měl Glumr sen. Zdálo se mu, že stál 
před domem a díval se na mořskou úžinu, když uviděl jak 
směrem k Thverá jde krajinou žena. Byla tak obrovská, že 

se její ramena dotýkala hor. Vykročil aby se s ní setkal a 
požádal ji, aby vešla do domu. Pak se probudil. Všichni si 
mysleli, že je to divný sen, ale on řekl: „Toto je veliký a 
významný sen a já jej vyložím takto: můj děd Vigfúss jistě 
zemřel a ta žena, která byla při své chůzi vyšší než hory 
musí být jeho hamingja, neboť ve své cti 

vždy převyšoval ostatní muže. 
Jeho hamingja teď hledá 

příbytek ve kterém 
jsem.(Viga-Glúms 

Saga IX) 
 
Umírající občas 
žádá, aby dítě 

bylo 
pojmenováno 
po něm a 
ujišťuje, že 

jej hamingja bude 
následovat. V pozdějších 

christianizovaných časech bylo 
toto slovo užíváno jako štěstí, 
prozřetelnost nebo dokonce 

anděl strážný. V ságách je to 
moc, která chrání před 

zlými kouzly a pomáhá 
vítězit v bitvách. 
Hamingja do jisté míry 
představuje abstraktní 
koncepci něčeho, co 

patří k výjimečné osobě a 
je částečně věcí charakteru, 

osobnosti a částečně věcí 
štěstí nebo jeho nedostatku, 

které se pojí s některými 
osobami více než s jinými. 

Nevíme, jestli nejprve  existovalo 
přesvědčení o nadpřirozené 

strážkyni jistých rodin a teprve 
potom byla tato postava identifikována 

s osobním štěstím individua, nebo tomu bylo naopak. 
Možná že platí obojí, tedy fyjgja jako ochránkyně určitého 
rodu a potom konkrétní bytost spjatá s konkrétním 
člověkem, která je jeho rádkyní, ochránkyní a „nevěstou 
duše“, angl. soulmate, nebo projevem vyššího já. V ságách 
se patrně nevyskytují zmínky o tom, že by fylgju v lidské 
podobě měly i ženy, ale je to tak snad proto, že ságy se 
zabývají hlavně mužskými hrdiny. Ale pokud budeme 
považovat Jungovský model animus/anima za platný, musí 
existovat i varianta takového ochránce pro ženy. Vyšší já 
ženy by mělo mít mužskou formu, jejím navrhovaným 
názvem je spae - alf. 
 
Nadpřirození strážci a průvodci člověka se nedají ovládat a 
nedá se ji poroučet, ačkoliv se zdá, že jsou částí duše, mají 
vlastní vědomí a možná tak slouží jako spojení mezi 
individuální lidským vědomím a specifickým božstvem, 
kterému je konkrétní duše nejbližší.  
 
 

Xin 



Sauilo 2 / 2004 
 
 

- 25 - 

Souhvězdí v germánské tradici – Þór

Thorskegga Thorn of Thorshof 
 
Þór bývá často spojován s hvězdami jak v literatuře, tak i v 
umění. Tento článek shrnuje všechna souhvězdí vztahující 
se k Þórovi, avšak je pravděpodobné, že ne všechna z těchto 
souhvězdí byla přisuzována Þórovi ve stejném čase a na 
stejném místě. Stejně jako všechny ostatní přírodní symboly 
i souhvězdí byla věnována různým bohům. 
I dnes máme různé názvy pro ta 
nejjasnější souhvězdí. Je jasné, 
že dominantní souhvězdí 
oblohy byla přisuzována 
nejdůležitějším bohům. 
Na severní obloze 
mezi ně patří Ursa 
Major (Velká 
Medvědice) a 
Orion. První z 
nich je 
symbolem 
nespočtu bohů a 
druhé bývá 
přisuzováno Freyji a 
Frigg.      
 
URSA MAJOR 
Toto souhvězdí ve tvaru 
pánve je dobrou 
pomůckou pro hledání 
Polárky. V Anglii je 
známo jako Pluh, ve 
Skandinávii a Německu 
jako Vůz (stejně jako 
např. v čínské 
astrologické tradici). 
Zdá se, že bývalo 
přisuzováno nejméně 
třem bohům, a to 
Ódinovi, Þórovi a 
Irminovi. Když se 
připisuje Þórovi, 
souhvězdí se nazývalo 
'Karl Wagen', přičemž 
staří Seveřané Þóra 
familiárně nazývali Karl, 
obvykle překládané jako 
'Starý muž'. Toto jméno 
můžeme nalézt v Dánsku, 
Švédsku a na Islandu. Je 
vysoce pravděpodobné, že 
Vůz si nárokovalo každé božstvo, které cestovalo v kočáře. 
Mezi ně patří i Freyr, Freyja a starogermánská bohyně 
Nerthus. Jméno Irmin je tajuplné, snad jde o jedno ze jmen 
Týových. 
 
Richard Hinkley Allen cituje starou báseň popisující Þórovu 
sochu v Uppsale: 
 

Bůh Þór byl z nich největší, 
seděl nahý jako dítě 
Měl Vůz a v ruce sedmero hvězd. 
 
Prudence Jonesová cituje podobný pramen z Messenia, 
prohlašujíc, že autor věřil, že ono sedmero hvězd byly 
Plejády, které se ale nacházejí v dosti velké vzdálenosti od 

Ursa Major (v souhvězdí Taurus - Býk), a 
tak navrhuje místo nich Ursa Minor 

(Malá Medvědice). Následujíc tuto 
logiku, se Jonesová domnívá, 

že ono souhvězdí 
reprezentuje Mjöllnir. 

Nakreslil jsem si 
obrázek založený na 

této teorii, kde 
UMa reprezentuje 
vůz a UMi 
kladivo, a Polárka 
nad Þórovou 

hlavou zde působí 
obzvlášť silným 

dojmem. 
 
Spojení mezi Þórem a 
hvězdami je opět velmi 
silné. Charles's Wain je 
jen jiné jméno pro pluh 
odvozené ze slova 
charlemane. Þór bývá 
často popisován, jak 
uhání po obloze (součást 
práce Hromovládce), 
takže hvězdy jsou pro 
něj velmi vhodné 
symboly a obzvlášť pro 
jeho vůz.  
 

V básni Haustlong se tato 
idea vynořuje velmi silně: 
 
Syn Země vjížděl do hry 
zbraní, pevnina Měsíce 
pod ním rachotila 
 
URSA MINOR 
Toto je menší verze UMa, 
která leží mnohem blíže 
k severnímu pólu a jeho 
součástí je i Polárka. My 

toto souhvězdí známe jako Malou Medvědici. Seveřané ho 
nazývali Malý Vůz, Freyjin kočár nebo Þórův trůn. 
 
Souhvězdí má zhruba tvar židle. Židle byly v ranném 
středověku krajně nezvyklé a symbo-lizovaly velikou 
vážnost. Prostý lid sedával na lavicích či stoličkách. S tím 
souvisí i moderní výraz 'chairman' pro osobu natolik 
důležitou, aby pohodlně seděla. Jediná prokazatelně 
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dochovaná Þórova socha je usazena na umně ozdobené židli 
či trůnu, větší sochy božstev pravděpodobně mívaly 
podobné trůny. 
 
Jak obrazy tak souhvězdí ukazují na Þóra jako na 
dominantního boha, avšak jméno tohoto souhvězdí zřejmě 
nebylo rozšířeno mimo jeho kult. 
 
GEMINI 
Tady docela hádáme! Dvojice hvězd zvaná Tjaziho oči je 
několikrát zmíněna v Eddických mýtech a to jsou snad dvě 
jasné hvězdy v souhvězdí Gemini (dnes zvané Castor a 
Pollux). Nejvíce o nich víme z příběhu o Skadi, rozzuřené 
obryni, která požaduje na bozích pokutu za zabití Tjaziho. 
(Tento příběh najdete ve Snorriho prozaické Eddě). Jako 
část této pokuty Ódin udělá z očí jejího otce hvězdy. 
 
Avšak v Písni o Hárbardovi je příběh vylíčen poněkud jinak. 
Þór si přivlastňuje zásluhy za vznik souhvězdí. 
 
"Tjaza jsem zabil, temného obra; 
Alvaldova syna oči jsem hodil na jasnou oblohu:  
to jsou znamení mých zralých činů,  
hvězdy, na něž všichni hledět vždy budou." 
 
Opět více bohů si nárokuje tyto hvězdy, ale můžeme si 
všimnout rozdílů v motivech jejich činů : Ódin souhvězdí 
zamýšlel jako omluvný památník, kdežto Þór připomíná 
lovce pyšnícího se trofejí. Þórovo vychloubání příliš 
nekoresponduje s příběhem Skadi, kde bohové zabijí 
Tjaziho v podobě orla upálením, ale zdá se, že oba příběhy 
se vztahují k hvězdám v souhvězdí Gemini, protože hvězdy 
září blízko sebe a mají i srovnatelnou jasnost, což je pro oči 
pochopitelné. 

AURVANDILLŮV PRST 
Toto není latinské jméno a netuším, kde se hvězda či 
souhvězdí takto označované nachází.  
 
(Nigel Pennick ve své knize Runová astrologie určuje jako 
Alphecca (gemma) α, Coronae borealis- pozn. red.) Ve 
Snorriho jazyce básnickém najdeme část dalšího mýtu, kde 
Þór nese Aurvandila v nůši na zádech domů z Jotunheimu. 
Jeden z Aurvandilových prstů během cesty umrzne a odlomí 
se. Þór ho hodí na oblohu a udělá z něj hvězdu, která se zve 
Aurvandilův prst. Protože Aurvandilův prst umrzl a příběh 
se udál pravděpodobně v zimě, mohlo by jít o modrou nebo 
bílou hvězdu, kterou je možno zahlédnout hlavně v zimních 
měsících a u které se zdá, že není součástí žádného 
souhvězdí.  Nejlepším tipem se zdá být Sirius (nejjasnější 
hvězda viditelná ze severní polokoule). (Pennick nazývá 
Siria Lokiho pochodní- pozn. red.) 
 
 Jméno Aurvandil je známé u Seveřanů a u Anglosasů je 
známe jako Earendel. Jméno může mít souvislost i z mýtem 
z Gloucestershire o obru Wandilovi, který ukradl pramen 
(spring), byl však poražen bohy a ti jeho tělo vyhodili na 
oblohu, odkud jeho oči hledí jako hvězdy v Gemini. 
 
Je však nejasné, zda se tyto mýty vztahují ke stejným 
hvězdám nebo jestli jde o jména souhvězdí nebo jen 
jednotlivých hvězd. 
 
POLARIS 
česky Polárka či Severka je hvězdou označující pól, když 
půjdete přímo za ní, dojdete jednou k severnímu pólu. Pro 
dávné námořníky byla neocenitelná, Anglosasové ji nazývali 
'The Ship Star'. 
 
Seveřané ji nazývali Boží Hřebík, což opět opět připomíná 
kult Þóra. Existuje domněnka, že úlomek kamene nebo kovu 
v Þórově čele reprezentuje božskou nadvládu nad ohněm. 
Hřebíky byly zatloukány do sloupů v domech zasvěcených 
bohu, který podpírá dům, takže vztah mezi hřebíky a osou 
kosmu je lákavý. Navíc ve Skandinávii je Polárka téměř nad 
hlavou, což také podporuje tuto verzi. 
 
ÞÓROVA SVATOZÁŘ 
V dílech z pozdního středověku je Þór často zobrazován s 
gloriolou z hvězd. Symbolika snad pramení z popisů soch 
bohů ze svatyně v Uppsale. 
 
Výše uvedené mýty ukazují dvě věci velmi jasně. Þór je 
především nebeský bůh a hvězdy byly zjevné symboly užité 
v jeho mýtech. Þórova převaha nad ostatními bohy v 
lidových mýtech o hvězdách potvrzuje jeho oblíbenost mezi 
Germánským lidem. 

 
http://www.thorshof.org/zthorstar.htm 

přeložil Sven  
 
 



Sauilo 2 / 2004 
 
 

- 27 - 

Litevské pohanství 
 
Jak vypadalo původní baltské náboženství, se asi nikdy 
detailně nedozvíme. Z čeho můžeme čerpat, jsou poměrně 
pozdní prameny, které nám ukazují podobu baltského 
náboženství v již poměrně velmi diferencovaném stavu,   
a samozřejmě archeologické nálezy, které poukazují na 
možnou podobu duchovního baltského systému v době  
předhistorické. Nicméně zde se dostáváme na docela 
vratkou půdu. 
 
Zatímco někteří autoři tvrdí, že Indoevropané 
vyznávali původně animismus, řekněme 
sibiřského typu (Machovec) - a do stadia 
antropomorfního polyteismu se dostali 
teprve stykem s původním 
obyvatelstvem, jiní po vzoru Dumézila 
poukazují na jasně viditelnou božskou 
tripartitu, která se promítala do 
společenských institucí 
indoevropských (tři stavy, tři barvy, 
tři základní síly atd). Dlužno 
podotknout, že stoupenci 
Dumézilovy teorie jsou asi blíže 
pravdě, protože onu základní Trimúrti 
nacházíme coby typický znak všech 
Indoevropanů od Indie po Atlantik. Je 
mnohem pravděpodobnější, že mentální 
a sociální instituce, které jsou po celé 
indoevropské sféře analogické, jsou 
dědictvím z Pravlasti. Materiál, který nám 
poskytuje komparativní mytologie, lingvistika, 
indoeuropeanistika, etnopsychologie a příbuzné 
vědní disciplíny, k tomuto závěru vede. 
 
Co se týče přímo baltského duchovního systému a jeho 
rekonstrukce, tak zde dlužno zmínit přínos archeoložky 
Gimbutasové, která přišla s hypotézou, jež je nyní poměrně  
populární v neopohanských kruzích, totiž, že baltský 
duchovní systém je výsledkem střetu a syntézy dvou kultur - 
Praevropské a Indoevropské. Zatímco archeologické nálezy 
a některá mytologémata by tomu snad naznačovala, teze o 
mírumilovné matriarchální praevropské společnosti 
uctívající Bohyni Zemi a o válečnické, ba přímo násilnické 
patriarchální indoevropské společnosti orientované na 
nebeského Otce, se zdá být zjednodušujícím schématem. 
Připomeňme si v této souvislosti germánský mýtus, který 
bývá některými badateli považován za ohlas těchto bojů - 
jde o střet klanu Ásů a Vanů. Ásové se zdají odpovídat 
definici válečnické society, zároveň jsou to božstva Řádu, 
civilizace, vysoké kultury, možno-li se tak vyjádřit. Vanové 
jsou naproti tomu božstva spjatá s fertilitou, orgiastickými 
kulty, zemí atp. Nicméně v obou klanech nalezneme ve 
význačném postavení nejen bohy, ale i bohyně, a nelze 
nikterak přičíst jednomu z klanů roli „mírumilovného 
matriarchálního“ panteonu a druhému snad úlohu 
„násilnického patriarchálního“ panteonu. Zdá se ovšem, že 
Ásové byli vskutku bohové přicházejících indoevropských 
kmenů, Vanové pak stávající sběračské a zemědělské 
společnosti. Nicméně i toto je pouhá hypotéza, kterou 
rozhodně nepřijímá celá badatelská obec. 

V této souvislosti stojí ovšem za poukaz, že podle některých 
badatelů začaly do původního indoevropského 
náboženského myšlení jak v Indii, tak v Řecku pronikat 
proudy neindoevropské, nesoucí povahu tajných kultů, které 
směřují za tento svět - ať již jde o eleusinská, dionýsovská, 
orfická, či tantrická mystéria. Ovšem i  toto je poněkud 
sporné konstatování, protože již v rámci indoevropské 

Trimúrti nalézáme instituce duchovní i materiální, z 
nichž některé k těmto kultům mohly vést a 

nepochybně i vedly. 
 

Baltský panteon 
Dievas 
Jde o prvotní indoevropské božstvo, 
známé ve Védách jako Djaus pitar 

(čemuž přímo odpovídá Zeus 
pater) – nebeský Otec stojící v 
čele indoevropského panteonu. 
Prapůvodní božstvo oblohy a nebe 
bylo u většiny indoevropských 
větví zastíněno a někde i zcela 

potlačeno či metamorfováno pod 
tlakem mladší generace bohů – 
nejčastěji ustoupilo Hromovládci. U 

Baltů si nicméně, i přes pozdní 
vzestup Perkunasův, zachovalo svou 
moc coby Otec bohů a vládce nebes a 

panteonu vůbec. 
 

Jeho manželkou je bohyně Laima, archetypální přadlena, 
která určuje osud, což je obraz, se kterým se setkáváme u 
většiny indoevropských větví. Objevuje i v zoomorfní 
podobě, což je pro baltská božstva typický rys, který se v 
různé míře zachoval i v ostatních indoevropských 
mytologiích. Laima na sebe bere podobu labutě. Labuť nás 
uvádí v blízkost jejího druhého, temného, aspektu, kterým je 
bohyně smrti Giltine. Labuť bývá v evropských mytologiích 
se smrtí asociována, nicméně Giltine sama se objevuje coby 
had, ale též coby nám dobře známá bílá (nebo černá) paní. 
 
Perkunas 
Perkunas je Hromovládce, bůh bouře, hromu a blesku. Mezi 
Balty a Slovany byl též znám jako Perun, Perkuns, Perende. 
Etymologicky je jeho jméno odvozeno od kořene per- (práti, 
bíti, tlouci - rozumí se “hromy-blesky“) se zesilující 
koncovkou -un, tedy znamená  “Ten, kdo silně pere“ (tedy 
hřmí...). 
 
Atributálně odpovídá védskému Indrovi, řeckému Diovi, 
římskému Jovovi a germánskému Thórovi, jehož jméno je 
též odvozeno od hřmění. Někteří badatelé též odvozují 
jméno Perkunasovo od jména Thórovy matky v germánské 
mytologii, což poukazuje to na jistou propojenost mytologií 
oněch indoevropských větví, které byly v úzkém styku. 
 
Postupně se jeho funkce rozšířily, což je proces, který 
proběhl u všech indoevropských větví, takže se stal částečně 
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božstvem plodnosti (dárce deště) s jistými aspekty solárního 
božstva. To již souviselo s jeho vzestupem na místo 
prominentního boha panteonu, boha, který hrál výraznou 
roli ve státním kultu. Na Litvě, stejně jako již dříve na Rusi, 
se Perkunas stal po dobu trvání baltského pohanství jakýmsi 
„státním“ božstvem, božstvem s výraznými „státotvornými“ 
atributy, které stálo v čele panteonu. I tento proces je pro 
Indoevropany typický v jisté fázi duchovního vývoje (jistou 
výjimku představuje germánský panteon, kde se do čela 
dostal bůh smrti a magie Wotan). V souvislostech 
středovýchodní Evropy pak vyzdvižení Hromovládce do 
čela panteonu synchronizuje s ustavením raně středověkých, 
byť ještě pohanských, států. 
 
Manželkou Perkunasovou je Žemyna, nebo-li Zemes máte, 
ve které snadno rozpoznáme bohyni Země, která je též  
bohyní plodnosti, úrody atp. 
 
Velnias 
Velnias, známý též jako Velns, Veles, Volos, je bůh smrti a 
moudrosti. Toto spojení je typické a nacházíme jej u 
analogických indoevropských božstev (Šiva, Ódin ad.). 
 
Vzhledem k jeho povaze není divu, že se toto chthonické 
božstvo stalo synonymem pro Ďábla (Velnas).  Zajímavé v 
této souvislosti je, že Veles označoval Ďábla i ve staré 
češtině. 

 
Atributálně se Veles vztahuje ke germánskému Wotanovi, 
čemuž odpovídá 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. 
 
Ženským protějškem, a pokud můžeme soudit na základě 
analogií ze slovanské mytologie, pak i družkou, mu je 
bohyně života a smrti a regenerace Ragana. Ragana je 
chthonická bohyně odpovídající germánské Hel, slovanské 
Marje Morevně, ve svém „strašlivém“ aspektu pak Babě 
Jaze. Je  to čarodějnice s hady místo vlasů, a po 
christianizaci našla místo v lidovém folklóru, stejně jako její 
druh „ďábel“ Velnias. 
 
S Velniasem souvisí i baltská víra v posmrtný život, jehož 
nositelem je veles, veli, tj. duše. Kromě duše vyšší 
rozeznávali Baltové i duše jiné, především duši animální, 

resp. vitální, sielu, kterážto se zapojuje do přírodního 
koloběhu. I zde nacházíme paralely, ba téměř jistou identitu, 
se slovanským a germánským duchovním systémem.  
 
Baltoslovanský pojem vele-veles ostatně souvisí s 
indogermánským základem vel-, vol-, val-,  který se ozývá 
ve slovech jako vala (vědma), valkýra, valhalla, Vali (snad i 
val, válka ap.) - všechny tyto výrazy naznačují vztah ke 
smrti a tedy k podsvětí, k záhrobí; staroseverské slovo valr 
znamená „ti, kteří jsou pobiti v boji“. 
 
Saule  a Ménulis 
U Baltů nacházíme, obdobně jako u Germánů, bohyni 
Slunce Saule (gótská Sauiló, severská Sól). A stejně tak 
nacházíme i boha Měsíce Ménulise (Méness), který 
odpovídá takřka  stejnojmennému germánskému božstvu. 
Fakt existence ženského Slunce a mužského Měsíce není tak 
překvapivý, jak by se snad mohlo zdát. Obě nebeská tělesa 
měla u Indoevropanů simultánně několik deit, z nichž 
některé představovaly mužský a jiné ženský element. Boha 
Měsíce tak nacházíme kupř. i v Íránu. 
 
V baltské mytologii nechybí ani Aušriné (Jitřenka) a Kalvis 
(Kalvelis) nebeský kovář, kterého najdeme i v mýtech 
ostatních evropských národů. 
 
Ugnis szventa 
Baltové sdíleli se Slovany a Indoíránci obecně kult ohně. U 
Baltů hrál ovšem mnohem výraznější roli, než u okolních 
indoevropských kmenů. Jde o velmi archaický kult, který 
byl typický pro rané Indoevropany a který se uchoval 
nejdéle právě mezi Balty a Íránci. U Baltů ovšem nacházíme 
výrazný hadí kult, který může být exoterním reliktem 
esoterního kultu hadí síly, jehož živoucím příkladem je 
indická tantra. 
 
Kult 
Centrem kultu byly posvátné háje, obětovalo se na 
kamenech, uctívaly se posvátné prameny a stromy 
zasvěcené daným božstvům. Nejposvátnějším stromem byl, 
stejně jako u Germánů a Slovanů, dub, který byl zasvěcen 
Hromovládci - Perkunasovi. 
 
Fenomén pohanských chrámů je pravděpodobně, obdobně 
jako u okolních indoevropských kmenů, poměrně pozdního 
data. Svatá místa byla pro cizince tabu, za jehož porušení se 
tvrdě pykalo, o čemž měl možnost se v Romuvě přesvědčit 
biskup Vojtěch. 
 
Kněžská vrstva (krivis, vaidiluté) existovala, nicméně nic 
nenasvědčuje existenci centralizovaného kultu. Dohady o 
jakési ústřední funkci Romuvy v rámci baltského pohanství 
jsou s největší pravděpodobností mylné a spíše vypovídají o 
současné reflexi baltského pohanství než o jeho minulosti 
jako takové. Kněžská vrstva zmizela spolu  s christianizací 
během 15. století, nicméně zprávy o obětech bohům se 
vyskytují v následujících staletích dále. Je naprosto 
očividné, že decentralizovaný, heterodoxní pohanský kult na 
existenci kněžské vrstvy naprosto nezávisel. Ostatně zdá se, 
že jde o pozdní fenomén. Kněžská hierarchie v čele s 
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veleknězem se vyvíjela v souvislosti s analogickým 
vývojem dalších „státotvorných“ struktur: družiny, 
bojarstva, údělných knížat atd. 
 
Politický vývoj Litvy si ovšem 
začal jistou centralizaci 
vynucovat. Během ní získal na 
prominenci kult Perkunasův, 
což odpovídá obdobnému, 
avšak dřívějšímu, vývoji u 
východních Slovanů. V jeho 
průběhu inkorporoval 
Perkunas další válečnické a 
solární atributy, takže mohl 
vystupovat vedle svých 
aspektů Hromovládce, které 
vycházely reflektovaly potřeby 
lidu, též jako bůh knížete a 
jeho družiny. 
 
Z poloviny 13. století se zachoval popis vilenské svatyně 
zasvěcené Perkunasovi. Svatyně  byla vlastně svatým 
dubovým hájem, kde se nacházel obětní stůl, k němuž vedlo 
dvanáctistupňové schodiště. Číselná symbolika tohoto je 
očividná a mnohovýznamová. Zdá se, že právě s touto 
svatyní byla spojena funkce velekněze (kriviu krivaitis). 
Nacházela se zde i jakási věž. Badatelé soudí, že sloužila 
pro oznamování vůle bohů veleknězem, nicméně nepřímé 

důkazy by mohly spíše  svědčit o spřízněnosti se 
šamanskými praktikami, pro které jsou typické vyvýšené 
plošiny, na kterých šamani dosahují změněných stavů 
vědomí.  

 
Litevské pohanství bylo 
velmi silné, protože se 
opíralo o státní moc. 
Důkazem toho budiž 
křesťanský Mindaugasův 
kostel, který byl během 
pohanské reakce 
poškozen, nicméně kníže 
Gediminas jej přestavěl 
pro účely pohanského 
ritu. Ovšem v 
konfrontaci s civilizací 
vrcholné gotiky nemohlo 

pravděpodobně obstát. Ke christianizaci tedy nakonec přeci 
jenom došlo, ovšem ve velmi pozdním období - koncem 14. 
století, přičemž Žemaitsko bylo formálně konvertováno až v 
10.-20. letech 15. století. Uctívání bohů pokračovalo až do 
16.století a zmínky jsou i ze století následujícího. Někteří 
bohové a bohyně (Velnias, Ragana) našli nové místo v 
lidovém folklóru, který ostatně uchoval i mnoho dalších 
prvků, které by v případě rané christianizace byly 
nenávratně ztraceny. I to dokazuje imanentní sílu baltského 
pohanství.

 
dalreiks 

 

 
Co to je Téodismus? 

 
Téodismus (i když složenina anglosaského slova a latinské 
koncovky není nejšťastnější) by se dal do češtiny přeložit 
jako lidovost, lidovectví (bez politických konotací). Co je 
náplní této lidovosti? 
 
Pokud chceme blíže pochopit systém naší víry, musíme 
vědět i na jakých principech fungovala tradiční společnost 
našich indoevropských předků před usnutím víry. Ásatrú 
tyto stránky rozděluje a na život jednotlivce aplikuje pouze 
aspekt sakrální, přičemž aspekt sociální je pomíjen. Tím je 
ásatrú nutně o část odkazu předků ochuzeno. V ásatrú 
společnostech se tedy prosazuje demokracie, každý má 
teoreticky stejná práva. Tak ale společnost našich předků 
nefungovala, a právě tento pohled na věc zohledňuje 
téodismus. 
 
Jak funguje téodská společnost? 
Každá téodská společnost je postavena na jasně daných 
principech hierarchie král/náčelník - lid. Král či náčelník má 
kromě funkce vůdce mundánního také funkci vůdce 

sakrálního - gódiho, a je tedy i anténou k bohům. Lid se pak 
dělí do dvou základních skupin, které mohou, ale nemusí být 
vnitřně stratifikovány. Thraell a Svobodný. Ti, kdo do 
téodského klanu vstupují jako nováčci, mají logicky menší 
privilegia než starší, stabilní jedinci. To samozřejmě 
neznamená, že by se s nováčky fysicky zacházelo jako s 
otroky, ale klan je ještě nezná, neví, jak se zachovají v 
krizových situacích, takže jim  nemůže svěřit takové úkoly, 
na kterých je společnost závislá, a tito se otrkávají na 
úkolech jednodušších. Se získáváním zkušeností se do 
hmoty klanu "zapracovávají" - a je jen na nich, jestli z nich 
budou oříšky na chlebu, nebo jestli se spokojí s tvořením 
oné "masy" chleba. Důležité je, že téodské společnosti 
nejsou stratifikovány vertikálně (král je nahoře, pod ním je 
plebs), ale horizontálně - král je středem víru, kolem něj 
jsou stálí, časem prověření starší jedinci, a okolo těchto jsou 
nováčkové. Je jen na nich, jestli je vír téodismu strhne nebo 
odvrhne. Král je koncentrací vůle lidu, vyjádřením, a tudíž 
zde není konflikt mezi potřebami krále a potřebami lidu.  

 
Sigmark 
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 „A pak celé Rohanské vojsko propuklo v zpěv a jezdci zpívali a zabíjeli, protože se jich zmocnila radost z bitvy. “ 
 

Téodismus a Tolkienovi Rohirové 
 
Je možné, že by Tolkien by téodský agent? Můžeme 
srovnávat anglosaský téodismus a Rohirskou společnost? 
Jde Tolkien a Ásatrú vůbec srovnávat? Jaké germánské 
motivy můžeme v Tolkienově díle vystopovat? Tyto otázky 
nás můžou napadnout při přečtení názvu tohoto článku, a já 
se je pokusím zodpovědět. 
 
 Nejdřív bychom si ale asi měli říct, kdo to vlastně 
jsou tihle Rohirové. Rohirové jsou jedním z národů 
fantastické ságy Pán Prstenů. Je to národ hrdých válečníků, 
přátel koní. Na koních bojují a umírají, koně jsou jejich 
největším bohatstvím. Nenajdeme zmínky o Rohirském 
náboženství, ale zato můžeme objevit mnoho zmínek o 
společnosti a přístupu těchto lidí k životu, a také stopy jejich 
jazyka, a na tom při vytváření názorů již lze stavět. O 
předcích těchto lidí máme jen sporé zmínky, a to o králi 
Vidugaviovi a jeho dceři Vidumavi (Widugauja je gótsky 
obyvatel lesa, Widumawi znamená lesní dívka). 
 
První ze známých Rohirských králů, Eorl, syn Léoda (což 
zavání Rígsţulou, Léod totiž ve staré angličtině znamená lid, 
ale i muž, král, náčelník..., a jeho syn jarl...) poté, co obdrží 
volání o pomoc, svolává radu starších (obdoba anglosaského 
Witanu), a teprve potom, kdy získá souhlas, svolává 
zemskou hotovost Éohere (anglosaské slovo - koňské 
vojsko: éoh-kůň, hére - vojsko. Srv. As micel here ze 
záznamů o nájezdech seveřanů či ModG reichsheer-říšské 
vojsko). S tímto modelem se můžeme setkat i v anglosaské 
společnosti, např. v „Obrácení krále Edwina“, kde král před 
vlastním přijetím jistého blízkovýchodního náboženství 
nejprve svolává radu starších, aby mu sdělila svůj názor na 
věc. Ale to, že král nebyl sprostým samovládcem, byla 
koneckonců v germánských královstvích běžná věc. 
 
V Tolkienových knihách můžeme najít i narážky na 
Hávamál, pokud se rozhodneme text si takto vyložit. 
  
Pán Prstenů: 
 
„Avšak kromě moudrosti a politiky byli Cirion a Eorl tehdy 
pohnuti velkým přátelstvím, jež poutalo jejich národy 
k sobě, a láskou, která byla mezi nimi jako opravdovými 
muži…“ 
 
A Hávamál: 
 
34. Oklika vede k vlažnému příteli, i když blízko bydlí. K 
dobrému příteli však vede přímá cesta, i když má daleko 
domov 
 
47. Mlád byl jsem kdysi a bloudil jsem sám po cizích 
cestách. Bohatým jsem si připadal, když přítele jsem potkal. 
Radostí je muž muži. 
 
124. V pobratimství vstupuje, kdo pomýšlí sdělit s někým 
své srdce. Není nic horšího než neupřímnost, přítelem není, 
kdo pochlebuje.  

Můžeme nalézt i zmínku o přísaze: 
 
... Když Eorlovi to vše proběhlo rychle myslí, konečně 
promluvil a řekl:“ Pane Správce velikého krále, dar který 
nabízíš, pro sebe i svůj lid přijímám. Daleko přesahuje 
jakoukoliv odměnu, kterou by si mohly zasloužit naše činy, 
pokud by samy nebyly svobodným darem z přátelství. Nyní 
však to přátelství zpečetím přísahou, jež nebude 
zapomenuta“. Poté král Eorl složil přísahu po způsobu 
Rohirů. Způsob, jakým ji složil, nám naznačuje, že si byl 
velmi dobře vědom funkce wyrdu a také role sakrálního 
krále uvnitř tohoto wyrdu. Zavázal se totiž k dodržování 
přísahy všemi svými potomky i svým lidem, což klidně 
udělat mohl, protože v téodské společnosti je slovo krále 
slovem lidu, a tím pádem mohl za svůj lid bez obav mluvit. 
  
Struktura Rohirského vojska: 
Rohirské vojsko se skládá z jízdních jednotek o síle 120 
mužů zvaných Éoredy. Rozvržení Éoredu je nestabilní, ale 
je nám známo, že se v těchto jednotkách kombinuje síla 
těžké jízdy spolu s výhodami jízdního lučištnictva, i když 
v neznámém poměru. Síla Éoheru je potom 100 takovýchto 
Éoredů, tedy 12000 mužů. Vedle jízdního vojska existuje 
samozřejmě i vojsko pěší, ale jeho struktura prakticky není 
v mě známých materiálech zdokumentována. Většinou se 
totiž jednalo o opěšalé jezdce, takže šlo zřejmě o jakousi 
všehochuť. V Rohirské společnosti lze vypozorovat 
podobný sociálně hieratický systém, jaký používali např. 
první Přemyslovci, či severští Jarlové - systém družin. 
Éoredy jsou totiž podle všech známek lokálně spřízněné, a 
muži přinejmenším poloprofesionálně vycvičení bojovníci. 
Koně uměl každý Rohir samozřejmě perfektně ovládat, a 
s nožem na tyči už nebyl takový problém se naučit. Tyto 
éoredy jsou pak vedeny místním předákem nebo je takto 
vedeno více éoredů najednou, jako např. Erkenbrandovy 
posily z Východních Úvalů. 
 
Sumbel: 
Teď jsem vybral téma, které vás vzhledem k vzrůstající 
oblibě tohoto rituálu, bude jistě zajímat☺:  když théoden 
Théoden mluví v Šeré Brázdě se Smíškem, vypráví mu: 
„Nikdo se neodvážil vyzkoumat jejich tajemství od doby, co 
Baldor, syn Bregův, prošel Dveřmi, a víckrát ho lidé 
nespatřili. Pronesl zbrklou přísahu, když vyprázdnil roh na 
hostině, kterou Brego uspořádal na oslavu dokončení 
Meduseldu...“ 
 
 
Geografická struktura Rohanu: 
Ačkoliv se v Pánu Prstenů mluví pouze o Marce východní a 
západní (marka - z germ. jazyků, obvykle s významem 
hraniční území), mezi kterými leží královský Edoras, jejich 
názvy  implikují i existenci Marky severní a jižní. Pokud by 
tyto dvě Marky existovaly, pak by byla struktura Rohanu 
stejná jako tomu bylo například v keltském Irsku, kde 
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existovaly 4 „čtvrtky“, a královské území - armagh. 
V Rohanu by tímto územím byl Edoras s Meduseldem. 
V příběhu je ale Rohan situován mezi dvě velká pohoří 
tyčící  na severu a jihu země, což je myslím dostatečný 
důvod pro neexistenci severní a jižní Marky. Ale abych se 
vrátil k tématu: 
 
 Každá Marka byla spravována tzv. Maršálem -> jedincem 
ze vznešeného rodu a s nespornými osobními kvalitami, 
který byl také jedním z generálů Rohirského vojska. 
 
Rád bych ocitoval Théodenovu výzvu k Jezdcům: 
 
"Teď přišla hodina, Jezdci z Marky, synové Eorlovi! 
Nepřítel a oheň před námi, domovy daleko za námi.  
A přece: ač budete bojovat na cizím poli, sláva, kterou 
sklidíte, bude navždy vaše vlastní. Složili jste přísahy: splňte 
je všechny, pánu i zemi i přátelství a spojenectví!" Načež 

bojovníci udeřili kopími o štíty. Před finálním útokem jízdy 
zapěl Théoden bojovou píseň. 
 
"V té chvíli se králova postava rázem napřímila. Opět byl 
vysoký a hrdý; povstal ve třmenech a zvolal mocným 
hlasem, jasněji, než kdo z nich slyšel volat smrtelníka: 
 
Vzhůru teď, Jezdci Théodenovi! 
Lítý boj čeká, plamen a činy! 
Kopí se štípe, štít jiskry křeše, 
den mečů, den rudý, nežli slunce vzejde! 
Jeďte, jen jeďte! Do Gondoru jeďte! 
 
S tím sáhl po velikém rohu, který nesl jeho praporečník 
Guthláf, a zadul do něj tak, že se rozpukl." 
 
 No řekněte, nezní to Germánsky? 

 
Sigmark 

 

 
Anglosaská runová báseň (1. část) 

 

 The Anglo-Saxon Rune Poem 
(in Anglo-Saxon) 

The Anglo-Saxon Rune Poem 
(in Modern English) 

Anglosaská runová báseň 
(česky) 

 

Feoh byþ frofur fira gehwylcum; 
sceal ðeah manna gehwylc miclun 
hyt dælan gif he wile for drihtne 
domes hleotan.  

Wealth is a comfort to all men; yet 
must every man bestow it freely, if he 
wish to gain honour in the sight of the 
Lord.  

Bohatství je radostí každému muži, 
ale každý by jej měl svobodně sdílet, 
chce-li si získat přízeň pána (získat 
osud od pána) 

 

Ur byþ anmod ond oferhyrned, 
felafrecne deor, feohteþ mid 
hornum mære morstapa; þæt is 
modig wuht. 

The aurochs is proud and has great 
horns; it is a very savage beast and 
fights with its horns; a great ranger of 
the moors, it is a creature of mettle. 

Pratur je hrdý, mocné má rohy; Těmi 
taky ten nebezpečný tvor bojuje, 
strážce bažin, hrdým je stvořením. 

 

Ðorn byþ ðearle scearp; ðegna 
gehwylcum anfeng ys yfyl, 
ungemetum reþe manna 
gehwelcum, ðe him mid resteð. 

The thorn is exceedingly sharp, an 
evil thing for any knight to touch, 
uncommonly severe on all who sit 
among them. 

Trn je krutě ostrý, vznešeným všem 
dotyk je zlý, nezměrně krutý lidem 
všem, kdo mezi nimi spočinou. 

 

Os byþ ordfruma ælere spræce, 
wisdomes wraþu ond witena frofur 
and eorla gehwam eadnys ond 
tohiht. 

The mouth is the source of all 
language, a pillar of wisdom and a 
comfort to wise men, a blessing and a 
joy to every knight. 

Ústa je pramenem všech řečí, 
moudrosti pilíř a radost moudrých; 
bohatství a útočiště earlů. 

 

Rad byþ on recyde rinca 
gehwylcum sefte ond swiþhwæt, 
ðamðe sitteþ on ufan meare 
mægenheardum ofer milpaþas.  

Riding seems easy to every warrior 
while he is indoors and very 
courageous to him who traverses the 
high-roads on the back of a stout 
horse. 

Cesta v řečech válečníků všech v síni 
potěšující je, a cestou mil náročná a 
krutá, ze hřbetu koně. 

 

Cen byþ cwicera gehwam, cuþ on 
fyre blac ond beorhtlic, byrneþ 
oftust ðær hi æþelingas inne restaþ. 

The torch is known to every living 
man by its pale, bright flame; it 
always burns where princes sit within. 

Pochodeň je známa živým všem, jak 
hoří bledým, jasným plamenem. Často 
tam, kde dlí princové. 
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Gyfu gumena byþ gleng and 
herenys, wraþu and wyrþscype and 
wræcna gehwam ar and ætwist, ðe 
byþ oþra leas. 

Generosity brings credit and honour, 
which support one's dignity; it 
furnishes help and subsistence to all 
broken men who are devoid of aught 
else. 

Štědrost je hrdinů ozdobou a radostí, 
podporou pověsti; poskytuje pomoc a 
žití všem, kterým je odepřeno pomoci 
si jinak. 

 

Wenne bruceþ, ðe can weana lyt 
sares and sorge and him sylfa hæfþ 
blæd and blysse and eac byrga 
geniht. 

Bliss he enjoys who knows not 
suffering, sorrow nor anxiety, and has 
prosperity and happiness and a good 
enough house. 

Požehnání prožívá, kdo zná jen málo 
smutku a starostí, kdo prospívá ve 
štěstí a dobrý má dvorec. 

 

Hægl byþ hwitust corna; hwyrft hit 
of heofones lyfte, wealcaþ hit 
windes scura; weorþeþ hit to 
wætere syððan. 

Hail is the whitest of grain; it is 
whirled from the vault of heaven and 
is tossed about by gusts of wind and 
then it melts into water.  

Kroupa je bělejší obilí, setá z výšin 
nebe poryvy větru, pak stane se vodou 
. 

 

Nyd byþ nearu on breostan; 
weorþeþ hi þeah oft niþa bearnum 
to helpe and to hæle gehwæþre, gif 
hi his hlystaþ æror. 

Trouble is oppressive to the heart; yet 
often it proves a source of help and 
salvation to the children of men, to 
everyone who heeds it betimes. 

Starost tlačí na srdce, často však 
prokáže se jako zdroj pomoci a 
spasení dětem lidí, každému, kdo včas 
jí naslouchá. 

 

Is byþ ofereald, ungemetum slidor, 
glisnaþ glæshluttur gimmum 
gelicust, flor forste geworuht, fæger 
ansyne. 

Ice is very cold and immeasurably 
slippery; it glistens as clear as glass 
and most like to gems; it is a floor 
wrought by the frost, fair to look 
upon. 

Led je přestudený, nezměrně hladký, 
blýská se, čirý jak sklo, drahokamům 
nejpodobnější, podlaha mrazem 
položená, krásná napohled 

 

Ger byÞ gumena hiht, ðonne God 
læteþ, halig heofones cyning, 
hrusan syllan beorhte bleda 
beornum ond ðearfum. 

Summer is a joy to men, when God, 
the holy King of Heaven, suffers the 
earth to bring forth shining fruits for 
rich and poor alike. 

Léto je radost lidí, kdy bůh, svatý 
nebe král dává zemi zásobovat chudé i 
bohaté jasnými plody. 

 

Eoh byþ utan unsmeþe treow, heard 
hrusan fæst, hyrde fyres, wyrtrumun 
under wreþyd, wyn on eþle. 

The yew is a tree with rough bark, 
hard and fast in the earth, supported 
by its roots, a guardian of flame and a 
joy upon an estate.  

Tis, zvenčí drsný, tvrdý, pevně 
v zemi, plamene pastýř,  kořeny pod 
kmenem, potěcha země. 

 

Peorð byþ symble plega and hlehter 
wlancum [on middum], ðar wigan 
sittaþ on beorsele bliþe ætsomne. 

Peorth is a source of recreation and 
amusement to the great, where 
warriors sit blithely together in the 
banqueting-hall. 

Peord je sváteční, zdroj zábavy pro 
mocné, když v pivní síni společně se 
veselí. 

 

Eolh-secg eard hæfþ oftust on fenne 
wexeð on wature, wundaþ grimme, 
blode breneð beorna gehwylcne ðe 
him ænigne onfeng gedeþ.  

The Eolh-sedge is mostly to be found 
in a marsh; it grows in the water and 
makes a ghastly wound, covering with 
blood every warrior who touches it. 

Los-muž často dlí na blatech, roste ve 
vodě, krutě zraňuje a spálí krev 
každého, jenž jej vyzve (zajme). 

 

Sigel semannum symble biþ on 
hihte, ðonne hi hine feriaþ ofer 
fisces beþ,oþ hi brimhengest 
bringeþ to lande. 

The sun is ever a joy in the hopes of 
seafarers when they journey away 
over the fishes' bath, until the courser 
of the deep bears them to land. 

Slunce je svátkem, nadějí, k níž se 
upínají ti kdo vyjíždí na rybí cesty, 
než je větrný oř dopraví zpět k zemi. 

 

Tir biþ tacna sum, healdeð trywa 
wel wiþ æþelingas; a biþ on færylde 
ofer nihta genipu, næfre swiceþ. 

Tiw is a guiding star; well does it 
keep faith with princes; it is ever on 
its course over the mists of night and 
never fails. 

Tir je znakem, drží dobře své sliby 
(dobře stráží strom) vznešeným. 
Během cesty je nad temnotou noci, 
nikdy nezradí (severka?)  

 
Sigmark 
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Leif Eriksson  
 
Leif Eriksson, syn Erika Zrzavého a pololegendární 
objevitel Ameriky. Erik Zrzavý žil se svou rodinou na 
Islandu1, ale pocházel z jižního Norska, odkud byl jeho otec 
vyhnán pro vraždu. Erik pro zabití dvou mužů musel na čas 
opustit Island. Během svého exilu navštívil neznámou zemi, 
která byla již předtím spatřena, a nazval ji Grónskem.  Po 
návratu na Island roku 986 vedl do Grónska kolonizační 
výpravu. Byla založena Východní osada – Eystribyggd 
(později byla založena ještě Západní osada – Vestribyggd), 
tam žil Erik se svou rodinou na dvorci Brattahlíd (Příkrý 
sráz) v Eiríksfjordu. 
 
 O Leifovi se zmiňují  hlavně dvě dochované ságy2: Sága o 
Eriku Zrzavém3 a Sága o Grónsku4. 
 
Sága o Erikovi byla sepsána na Islandu, 
pojednává především o objevení Ameriky a 
zaměřuje se hlavně na třetí záborovou výpravu 
vedenou Islanďanem Torfinem Karlsefnim, 
jehož potomkem byl autor Hark Erlandson, a 
patrně sem byl později přidán dodatek o 
Leifově misionářské činnosti. 
 
 Sága o Grónsku se více zaměřuje na rodinu 
Erika Zrzavého a na všechny výpravy 
k americkým břehům. 
 
Každá sága má svou verzi objevení 
amerických břehů: 
 
Sága o Erikovi Zrzavém 
Jednou, když se Leif  v létě vypravil z Grónska 
do Norska, byl zahnán větrem k Jižním 
ostrovům, kde se seznámil s Torgunou, která 
mu porodila syna Torgilsa. Po odjezdu 
z Jižních ostrovů na podzim připlul do Norska, 
zde pobýval v družině  krále Olafa 
Tryggvasona5. Když se chtěl vrátit domů, král 
ho požádal, aby v Grónsku šířil křesťanství. 
Cestou ho zastihla bouře, která přihnala loď 
k neznámým břehům. Na pobřeží rostla 
pšenice, vinná réva a javor. 
 
Také v moři nalezl vrak a jeho posádku 
zachránil, proto se mu říkalo Leif Šťastný. 
Doplul do Grónska, přistál v Eiriksfjordu a 
odjel k otci na Brattahlíd. Šířil křesťanství, 
jeho otec víru nepřijal, ale jeho matka 
Tjódhilda ano a nechala vystavět kostel 
“Tjódhildin kostel”.  Leif také dostal od krále 
Olafa dva Skoty: muže Hakiho a ženu Hekya, 
kteří velmi rychle běhali. Ty později daroval 
Torfinnu Karlsefnimu. 
 
 
(autor obrázku vpravo je Fíba z klanu Gabreta) 

 

Sága o Grónsku 
Leif byl synem Erika Zrzavého a jeho ženy Tjódhildy. Měl 
dva bratry Tarvalda a Torsteina, mimo nich ještě sestru, 
nemanželskou dceru Erikovu, Freydís. Celá rodina bydlila 
na dvorci Brattahlíd. 
 
Bjarni Herjólfsson, žijící na Islandu, se rozhodl strávit 
tradičně zimu u svého otce v Grónsku. Cestou zabloudil a 
spatřil neznámé pobřeží, podél kterého se vydal až do 
Grónska. Zde od něj Leif koupil loď a najal posádku o 35 
mužích. Požádal svého otce Erika, aby byl vůdcem výpravy 
pro své “štěstí”. Ten zpočátku odmítal,ale nechal se 
přesvědčit. Po cestě Erika shodil kůň a ten si  pádem 
pohmoždil nohu. Vykládal si to jako nepřízeň osudu a  
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odmítl jet. Leif se vydal podle Bjarniho popisu na cestu, jel 
proti směru jeho plavby. Postupně objevili tři země. První 
z nich nazvali Helluland (Země kamenů), druhou Markland 
(Země lesů) a třetí Vinland (Země vína6). Ve Vinlandu se 
rozhodli přezimovat. Postavili domy, zabývali se přípravou 
dřeva a sběrem hroznů7. Vinnou révu měl objevit “Jižan” 
Tyrkir, Leifův pěstoun. Ten odešel na delší dobu, a když se 
ho rozhodli hledat, tak se opilý vrátil. Na jaře se vydali 
domů. Na moři Leif zahlédl útes s trosečníky, které 
zachránil, proto se mu říkalo Leif Šťastlivec. Po jeho 
návratu zemřel Erik Zrzavý. 
 
Podle popisů objevných cest v ságách podnikl Helge Ingstad 
výzkum východního pobřeží severní Ameriky. Roku 1960 
narazil na pozůstatky sídliště v osadě L´Anse aux Meadows 
v severním Newfoulandu. Během následujícího výzkumu 

v letech 1961 – 1968 byla odkryta vikinská osada. Soudí se, 
že vznikla po roce 986, tedy po osídlení Grónska. Není zcela 
jisté zda jde o bájný Vinland a její založení by se nemělo 
spojovat s konkrétní historickou postavou. 
 
Objevení Vinlandu se dle tradice datuje okolo roku 1000. 
Helga Ingstad uvádí, že text o šíření křesťanství v Grónsku 
byl do ságy o Erikovi přidán později z propagandistických 
důvodů. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by se uvažovat i o 
nepatrně starším datu, protože už roku 1000 bylo na Islandě  
vyhlášeno athingem8, že všichni obyvatelé mají být 
křesťany. Můžeme soudit, že při kontaktech, které nutně 
panovaly mezi Islandem a Grónskem, by bylo velmi 
zvláštní, kdyby křesťanství šířil až  Leif mezi lety 995 - 
1000 a to pouze z královského popudu. 

 
- RK - 

 
Poznámky: 
 
1. Island byl osidlován  během 9.století. Hlavní vlna přistěhovalců dorazila z Norska na přelomu století, když Harald Krásnovlasý porazil 

v bitvě u Hafrsfjordu (872/3) ostatní předáky a upevňoval svoji moc a svobodné rody se mu podle islandské tradice odmítli podřídit.  
2. Sága je označení pro jakékoli prozaické vyprávění v islandské literatuře. Má dva hlavní směry. Tzv. královské ságy, které líčí skutky 

pololegendárních postav před osídlením Islandu a činy norských králů, a tzv. rodové ságy, které se zabírají různými rodovými 
konflikty od osídlení Islandu do 12 století. 

3. Sága o Erikovi Zrzavém či Rudém  se zachovala ve dvou rukopisech. Prvním je “Hauksbók” sepsaný Haukem Erlandsonem před 
rokem 1334. Druhým rukopisem je “Skálholbsbók” ze druhé poloviny15. století 

4. Sága o Grónsku či o Gróňanech je součástí velké ságy o Olafu Tryggvasonovi v kodexu “ Flutenyarbók”, který byl sepsán koncem 14. 
století. 

5. Olaf Tryggvason, norský král (995 – 1000) 
6. Ingstad soudí, že jde o mylný výklad : slovo vin = louka – luční země ‚viz Kolumbus nebyl první, s. 66-72 
7. Vinné hrozny je třeba chápat jako symbol země hojnosti. Měly zvýšit zájem o danou zemi. 
8. Islandský sněm, nejstarší na světě. 

 
 
Literatura: 
 
Ingstad, Helge: Kolumbus nebyl první/ z nors. orig.Veterveg til Vinland přel. Břetislav Mencák – 1.vyd. – Praha:Orbis 1971 
Sága o Eiríkovi Zrzavém/ přel. Ladislav Heger  – In: Staroislandské ságy – 1.vyd. – Praha:SNKLU 1965 
Brondsted, Johannes:Vikingové:sága tří staletí/z ang. verze přel. Jana Hendrychová – 1.vyd. – Praha:Orbis 1967 
Arbman, Holger: Vikingové/ z ang. Verze přel. Lubomír Košnar – 1.vyd. –Praha:Mladá fronta 1969 
Studia mediaevalia pragensia III. : Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze/ Lubomír Košnar – 1.vyd. – Praha 1993 
 
 

 
:: ::  Klan Managarm  :: :: 

 
- nabízí a na objednávku vyrábí: repliky vikinských seker, štíty, kopí, tuniky, 
bubny, didgerida, picí rohy, spony, přívěsky Thórových kladívek, nášivky, mikiny 
a trika, obrazy, plakáty a samolepky se severskou tématikou, domácí medovinu aj. 
Lidová tvorba - lidové ceny. 
 
- shání (koupí nebo vymění): kůže (pro potah bubnů, štítů aj.), zvířecí rohy - i 
nevydělané (pro výrobu picích a troubících rohů, šperků a doplňků), kosti a lebky 
zvířat (pro výrobu šperků), koňské a hovězí zuby - nejlépe stoličky, levný a 
kvalitní med. 
 
 

kontakt: managarm@asatru.cz 
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Sol Negro 
 

Sol Negro 
iremos más allá de la grieta del viento 

más allá de la sed del camino. 
 

Dolidos por el hiriente amanecer de los ojos 
dolidos por el hiriente amanecer de las lunas. 

 
Más allá de todo consuelo entre el Otono de la lluvia 

más allá de la luz que enceguece la sombra. 
 

Con la frente marcada por el vacío claroscuro 
almas negras de pecho ensangrentado 

de corazones puros y manos firmes 
Enamorados. 

 
Perdidos entre la niebla 

solo sonidos desvaneciendo el alba 
entre ruinas 

perdidos y derrotados. 
 

Iremos más allá de la sed del camino 
un amanecer que se ve 

otro que se siente 
agua, tierra, carne, sangre, luz. 

 
Sol Negro 

vacío claroscuro 
amanece en la caverna del tiempo 

en el nido de nuestra sangre 
Sol de todos los soles 

Muerte de todas las muertes. 
 

Black Sun 
We will go beyond the crack of the wind 
Beyond the thirst of the way. 
 
Aching by the hurtful dawn of the eyes 
aching by the hurtful dawn of the moons. 
 
Beyond all consolation among the Autumn of the rain 
beyond the light that blinds the shadow. 
 
With the forehead marked by the void clair-obscur 
black souls of bloodied chest 
of hearts pure and hands firm 
In love. 
 
Lost among the fog 
just sounds vanishing the dawn 
among ruins 
lost and defeated. 
 
We will go beyond the thirst of the way 
one daybreak which is seen 
another which is felt 
water, earth, flesh, blood, light. 
 
Black Sun 
void clair-obscur 
is dawning in the cave of time 
in the nest of our blood 
Sun of all the suns 
Death of all the deaths. 

 
Pedro B. Castro , Nebelung MMIII 

Translated from spanish by Rafael Escribano 
 
 

 
The Cloud, the Whirl, and the Path 

 
The Cloud, the Whirl, and the Path. 
Through the radiating heat, through the misty cold 
Bound together they go, yet separated. 
They seek the mystery untold. 
 
The Cloud is red like springing blood. 
With the battle roar it goes like storm. 
It paints the world with color of deep purple. 
In the wildest struggle it seeks peaceful calm. 
 
The Whirl is green like eyes of phantoms. 
With the deadly scream it scares those meek. 
It raises the green pillar to the dark sky. 
In the deepest void it seeks the highest peak. 

The Path is one, the one and only. 
With the noise of solitude it goes through grass and soil and sand. 
Ever forward! It leads along the Cloud, along the Whirl. 
The endless Path, it seeks its very end. 
 
Bound together they go, yet separated. 
The shining dark, the black light they will bring. 
The Cloud, the Whirl, and the Path. 
The warrior, the wizard, the secret king. 
 
 
 
 

 
GPM 
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Básně k oslavě Freye 
 

I. 
Slunce se z oblohy směje, 
my jdeme uctívat Freye. 
Krásného boha se zlatým kancem, 
slavíme obětí, zpěvem a tancem. 
 
Divoký kanec lesem se žene 
a dívka přemýšlí, kdo si ji veme. 
V slunci se zachvěly obilné klasy, 
dívka si rozverně rozpouští vlasy. 
 
Mládenec odvedle svléká si košili 
a chvilka sblížení nastane za chvíli. 
Oslava vrcholí, velká je úroda, 
připijme na zdraví našeho národa! 
 
A když se sumbel ke konci chýlí, 
všichni ti chlapci přijdou jí milí. 
Potom se po lese dvojice ztrácí, 
za devět měsíců oběť se vrací.  

 
 
II. 
Celé nebe zlatem se rozzáří, 
Frey si jde pro oběť ke svému oltáři. 
Jemu a kanci, co má zlaté štětiny, 
v tento čas věnujem své vlastní plodiny. 
 
Oslava bujará na počest Freye, 
každý se raduje, pije a směje. 
Bůh úrody a plodnosti 
však má i další přednosti. 
 
Meč svůj všemocný dal pro svou lásku, 
přemýšlej člověče, co ty bys dal v 
sázku… 
 

 
ZMJ 

  (obrázek: Thorskegga Thorn )       
 

 
Sunna 

 
Buď pozdravena věrná ženo Glenova 

Před vlkem stále na úprku jsi 
Marně však utíkáš před Noren osudem  

Již od počátku máš spočítané dny. 
 

Tví koně vpřed hnaní žárem Múspellu 
Přece zastaví se osudného dne 

Pak boj se neboť ze srdce Járnvidu  
Mocný Managarm tvého bratra zhltne. 

 

Pohasne světlo a krev svolá Ragnarök 
Bratr s bratrem na smrt se půjdou bít 
Na konec cesty bohů zbyde jediný krok 
Musí zemřít, aby jiní mohli žít. 
 
Ubohá Sunno, jak krásný je tvůj strach 
Bezmocná dál neseš úděl svůj 
Připíjím tobě, než tě zničím ve svých hrách 
Jsi touha má a já jsem konec tvůj. 

 :: MNGRM :: 
 

 
Otomar Dvořák: Tajemné stíny lesů  

Knihkupectví U Radnice, 2002, 135 str. (formát A6) 
 
Tato kniha je součástí edice Tajemství a další dvě knihy, které jsou od stejného autora se jmenují: Tajemná tvář krajiny a 
Tajemné stopy minulosti. Všechny pojednávají o záhadách a událostech v oblasti mezi Berounkou a Brdy. Ta, kterou jsem 
četla, má podtitul: Pytláci, loupežníci  a poustevníci v Brdech a na křivoklátsku. Název nás však nesmí zmást. Dočteme se zde 
o divoké honbě a zeleném muži, čarovných střelcích a jiných postavách, které byly dříve běžnou součástí života našich předků.   
 
Kniha je napsána tak mistrně, že při četbě běhá mráz po zádech. Velice snadno pocítíte onen strach, který cítili i lidé tenkrát. 
Vlastně to není ani tak dávno. Jsou tam popisována místa, která dodnes existují nebo ještě počátkem 20 .st. existovala. Zřejmě 
pro tu blízkost se dostavují tak intenzivní svírající pocity. Lidská neštěstí zde znovu vyvstávají v nejhrůznější podobě. Les 
ukazuje svou temnější stránku. Popisovat děj jednotlivých příběhů nemá moc smysl. Kniha je hodně založena na pocitu a 
popisu. Ale pro představu uvedu aspoň názvy dílčích částí: Služebníci zelených ďáblů, Štvanice přízraků, Válka lovců, Balada 
o potulném lidu, Na zlopověstných cestách a Prastará duše lesa.   
 
Tuto knihu mohu každému vřele doporučit. Ale raději jen za denního světla. ☺ Neměl by být větší problém ji sehnat 
v knihkupectvích. 

Zmiu   
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KRUH – Mýtus a moderní film 
 
V minulém čísle tohoto sborníku se objevil článek 
nahlížející film Matrix, a částečně film obecně, z hlediska 
jeho vztahu k Mýtu. Téma je to bezesporu zajímavé, 
mnohdy však opomíjené, a nezřídka vysmívané a 
zatracované. Avšak ti, kteří mají oči otevřené a dokáží 
ozvěny Mýtu vnímat všude okolo sebe (a v sobě), nezatratí 
ani moderní filmové umění (v uvozovkách).  Rád bych proto 
v těchto úvahách pokračoval a pokusil se na konkrétním 
příkladě ukázat, že Mýtus je některými filmy reflektován 
víc, než by se na první pohled mohlo zdát. 
 
Film a Mýtus 
Skupina filmů, které pojednávají některou část Mýtu 
prvoplánově, byla zmíněna v předešlém článku a netřeba se 
k ní příliš vracet. Nakolik se snaha tvůrců těchto filmů může 
zdát chvályhodná, faktem zůstává, že výsledným efektem je 
v mnoha případech pokroucení a překroucení Mýtu. Autoři 
totiž musí brát ohledy na politickou korektnost, finanční 
hledisko, a v neposlední řadě na stav mysli moderního 
člověka, který žije ve světě bez reflexe mýtů. Výsledek ani 
nemůže být hodnotným zobrazením Mýtu – čest výjimkám.  
Další skupinou jsou filmy, které Mýtus apriori 
nepojednávají, a přesto se v nich mytické obrazy, situace a 
archetypy jakoby mimoděk objevují. Můžeme se jen 
dohadovat, zda se objevují nevědomě, tj. bez vědomého 
záměru autorů, či zda jsou jejich skrytým poselstvím, ale 
tato otázka je bezpředmětná. Fakt, že se projevuje mimoděk, 
neplánovaně, dává Mýtu možnost vyhnout se sítu moderních 
hledisek a ukázat se ve své pravé podobě. Několik příkladů 
za všechny. Jedna z podstatných částí filmu Cela (The Cell) 
věrně zobrazuje gnostický příběh o duši světa, která lapená 
temným demiurgem do vězení hmoty zapomíná svůj původ 
a cíl. Copolova Apokalypsa v některých momentech skrze 
realitu vietnamské války popisuje iniciační cestu šamana-
válečníka, stejně tak, i když v menší míře, Kubrickova 
Olověná Vesta. 
 
Z této druhé skupiny je i film, který uvedenou 
charakteristiku naplňuje měrou vrchovatou, a sice film 
Kruh. 
 
Kruh 
Budeme se zabývat pouze americkou verzí tohoto příběhu, 
jeho japonskou předlohu necháme stranou, protože děj, 
smysl, i podrobnosti japonské verze vycházejí striktně 
z japonského kulturního prostředí, a film je tudíž pro 
Evropana v mnoha ohledech nepochopitelný a 
neuchopitelný. Naproti tomu americká verze Kruhu 
zobrazuje jeden archetyp severské a potažmo celé 
indoevropské mytologie s nebývalou rasancí. 
 
Tím archetypem je Hel, temná bohyně podsvětí, Smrt. Ač se 
to na první pohled může zdát přitažené za vlasy, při bližším 
pohledu zjistíme, že tomu tak skutečně je. Zda se tak stalo 
jaksi samovolně, či zda autoři svůj příběh na archetypu Hel 
vystavěli záměrně, je vedlejší. Kruh není inzerován jako 
film o Hel, ale v mnoha ohledech takovým je. Podobnost 
mezi filmovou Samarou a mytickou Hel je do očí bijící. 

Studna 
Jedním z ústředních motivů filmu je studna. Studna se 
objevuje na záhadné videokazetě, do studny svrhne Anna 
Morganová svou adoptivní dceru Samaru (jak se dozvíme 
v průběhu filmu), Kruh z názvu filmu je vlastně pohled ze 
dna studny vzhůru, studna hraje roli ve vyvrcholení celého 
příběhu. 
 
V německém folklóru hrála studna roli brány do podsvětí, 
studnou se vcházelo k Hel (frau Holde – paní Holečce). 
V ruských pohádkách projde mladá dívka studní do jiného 
světa, kde pak slouží v chaloupce z lidských kostí babě Jaze. 
Studna obecně tedy představuje bránu do podsvětí, nebo 
zásvětí, do světa za naším hmotným světem. A tuto roli 
hraje svým způsobem i v daném filmu. Dalo by se jistě 
namítnout, že onu bránu do podsvětí představuje ve filmu 
televizní obrazovka…, ale ta se touto branou stává, když se 
na ni objeví právě studna, a ze studny také vystupuje 
Samařin přízrak jdoucí si pro svou oběť. 
 

 
7 dní 
Poté, co postavy filmu shlédnou ono zlověstné video plné 
znepokojivých, až groteskních obrazů zdánlivě bez 
souvislostí, zazvoní telefon, a Samařin hlas jim vyměří lhůtu 
7 dní. Přesně za týden umírají za hrozivých okolností. 
 
Podle Stewena Flowerse a jiných kapacit v oblasti Forn 
Sidhr, trvaly v indogermánském kulturním prostoru 
pohřební obřady 7 dní od nebožtíkova skonu. 7 dní byla 
doba, kterou nesmrtelná duše dostala na zbavení se své 
midgardské identity, na opuštění tohoto světa, a pohřební 
rituály jí v tom měly napomáhat, měly ji zbavit pout 
s hmotným světem. 
 
Shoda je i zde patrná. Navíc, vzhledem k oněm pohřebním 
zvyklostem, by se film dal interpretovat také tak, že lidé v 
něm umírají už v momentě, kdy shlédnou ono video, a 
Samara/Hel jim poté dává čas na vyrovnání se s faktem 
vlastní smrti, a na dobrovolný příchod do jejího království. 
To, že ve filmu nikdo tento fakt nepřijme, a buď výzvu 
ignoruje, nebo se svéhlavě (a marně) snaží odchodu 
vyhnout, je pro dnešní moderní společnost, do které patří i 
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tvůrci filmu, příznačný. A tak by se postavy filmu, které 
odmítají vzít na vědomí fakt vlastní smrtelnosti, a snažící se 
odvrátit nevyhnutelné, daly přirovnat k postavám z „6. 
Smyslu“ nebo z filmu „Ti Druzí“, s tím rozdílem, že 
rozuzlení zde pro ně není smířlivé, natož pak šťastné.   
 
Ve filmu ovšem hlavní hrdinka a její syn hru se Smrtí 
jakoby vyhrají, protože po sedmi dnech neumírají. To je jen 
zdánlivé. Pokud přistoupíme na interpretaci, že momentem 
vlastní smrti je shlédnutí videa, pak už oba mrtví jsou, jen je 
jim dovoleno zůstat v hmotném světě, a to za tu cenu, že 
budou dál onu videokazetu kopírovat a ukazovat ostatním. 
Vlastně se oba nedobrovolně stávají posly (démony) 
Samary/Hel. 
 
Ostrov Moesko 
Pátrání po původu smrtící videokazety zavede hlavní 
hrdinku a její společníky až na ostrov Moesko, kde najdou 
adoptivního otce Samary, a dozví se, že Samara sem přišla 
se svými adoptivními rodiči a nějaký čas zde s nimi žila, ale 
že její pouhá přítomnost byla pro její adoptivní matku, pro 
koně na farmě, a pro obyvatele ostrova vůbec natolik 
nesnesitelná, že se jí její adoptivní matka Anna rozhodla 
zbavit a na pevnině ji svrhla do studny. 
 
Hel jako malá (v uvozovkách – před tím, než se stala 
vládkyní podsvětí) také přichází do Ásgardu, ale Bohové 
v Ní vidí takovou hrozbu, je pro ně tolik nesnesitelná, že se 
rozhodnou svrhnout Ji do podsvětí. 
 
Ásgard sice není popisován jako ostrov, ale jeho keltská 
obdoba Avalon ostrovem je. Ásové jsou někdy označováni 
jako Bohové původních kočovných indoevropských kmenů, 
u kterých hrál kůň významnou roli. Morgan, Samařin 
nevlastní otec, má na ostrově Moesko koňskou farmu, jeho 
žena Anna jezdí na koních. Při nejhroznější kletbě, kterou 
severská tradice znala, se volala Hel a používala se při ní 
koňská hlava. 
 
Samara 
Samotná Samara je ve filmu zobrazena jako dívka v bílé 
košili s dlouhými černými vlasy. Jako přízrak má skloněnou 
hlavu, takže jí vlasy zakrývají obličej. Když v kritický 
moment filmu hlavu zvedne, odkryje se jí pouze polovina 
tváře. 
 
Hel je popisována mnoha způsoby, jako stařena, jako napůl 
krásná žena, napůl stařena, jako bytost s polovinou obličeje 
mladé dívky, a druhou polovinou černou, spálenou, nebo 
rozkládající se. V Rokkr tradici je Hel poslední z triády Nal, 
Angrboda, Hel – je zde dívkou, pannou. V mnoha případech 
je popisována jako neustále hledící k zemi (se skloněnou 
hlavou). 
 
Samara sděluje Aidanovi, synovi hlavní hrdinky, že se  
nachází na tmavém místě, tedy na dně studny, jak se později 

ukáže. Nehovoří s ním přímo, ale zjevuje se mu (a stejně tak 
hlavní hrdince filmu) ve vizích a snech. 
 
Helheim, říše Hel, je často popisován jako temné místo plné 
vlhkých mlh a oparů. Sama Hel s lidmi, se kterými má co do 
činění (ať už je to cokoliv), komunikuje prostřednictvím vizí 
a snů, případně halucinací. 
 
U samotné Samary pak absolutně chybí jakákoliv lidsky 
pochopitelná motivace pro její jednání. Vlastně ani o žádné 
jednání ve smyslu konání nebo činů nejde, Samara vyvolává 
v lidech okolo sebe znepokojení a strach ne tím, co dělá 
(protože nedělá prakticky nic), ale tím, čím JE. „Samaro, jak 
děláš ty obrázky?“; „Já je nedělám. Já je vidím, a oni 
JSOU.“ Jakoby Samara, o které nikdo neví, kde se vzala, 
byla v pravém slova smyslů vtělením všech principů konce, 
zániku, rozkladu, smrti, jakoby byla vtělením všeho, co lidi 
znepokojuje, co je pro ně nesnesitelně neznámé, čeho se lidé 
bojí. 
 
Stejně tak Hel postrádá jakoukoliv motivaci, její vláda 
v podsvětí, to, že k sobě přijímá všechno, co v hmotném 
světě zemře (skončí) přirozenou smrtí, nemá pro Ní 
samotnou žádný význam. Představuje to, co představuje, 
protože JE tím, čím JE. Její archetyp je přirozenou součástí 
běhu světa, odvrácenou stranou života, nepříjemným, 
mrazení v zádech vyvolávajícím, faktem smrtelnosti všeho. 
 

 
Hel a současnost 

Z pohledu Mýtu by se dal tento film chápat jako 
podobenství o vztahu většiny dnešní moderní západní 
společnosti ke Smrti. Stejně jako kdysi v mytické době 
Bohové Ásgardu, stejně jako filmoví hrdinové na ostrově 
Moesko, i většina dnešních lidí odmítá vzít na vědomí fakt, 
že ke všemu krásnému patří něco hrůzné, ke všemu 
příjemnému něco nepříjemné, k životu smrt. I dnešní lidé 
svrhávají svou Samaru do studny, vytlačují pojem své 
smrtelnosti do tmy nevědomí. Svým odchodem do tmavé 
studny nevědomí však Samara/Hel nezmizí, protože je 
přirozenou součástí běhu světa, pouze neviděná a 
nereflektovaná čeká, aby se na konci vynořila jako strašlivý 
přízrak bez tváře a vzala si to, co Jí po řádu věcí náleží. 

 
Skopová hlava 
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Mircea Eliade: Posvátné a profánní 
Česká křesťanská akademie, Praha 1994, 155 str. 

 
Kniha, jak již z názvu vyplývá, se zabývá rozdílem mezi 
posvátným a profánním. Posvátno vyniká v kontrastu se 
světským, obyčejným. Posvátno umožňuje vytržení z času, 
posvátný prostor nám umožňuje jiné, plnější bytí. Eliade 
zdůrazňuje roli posvátna v životě náboženského člověka, ale 
i nenáboženského, který, ač si to neuvědomuje, má ve svém 
životě také posvátné věci, posvátná místa, ale ty nemají 
takovou hloubku jako v životě náboženského člověka. Ten 
je na pomyslném žebříčku o něco výše, neboť ještě neztratil 
původní hodnoty. Z knihy samotné nevyplývá Eliadeho 
vlastní vyznání,  což hodnotím velice pozitivně. V několika 
pasážích dokonce vyznívají mnohé sympatie s přírodními 
náboženstvími. Eliade nevyvyšuje jedno náboženství nad 
jiné, jen vyzdvihuje člověka náboženského nad 
nenáboženského, jakožto tvora bližšího přírodě. 
Nenáboženský člověk vznikl pádem, přesto však ještě 
v sobě má pozůstatky náboženství. Eliade vyslovuje 
domněnku, že je možné, že skutečný nenáboženský člověk 
může žít v budoucnosti, dnes však takových lidí příliš není.   
 
Kniha je rozdělena na čtyři části. Ve všech se stále 
zdůrazňuje totéž, jen z jiného pohledu: Náboženský člověk 
se snaží žít co nejblíže posvátného. Ať je to posvátný čas či 
prostor.  Posvátný prostor je zárukou bezpečí, člověk je zde 
pod ochranou bohů.   
 
První část se jmenuje „ Posvátný prostor a sakralizace 
světa.“  To, co je v ní řečeno, se dá v podstatě shrnout do 
několika  vět. (Všechno se to týká náboženského člověka.) 
Člověk chce být co nejblíže bohům, žít co nejblíže středu 
světa. Zakládání příbytku je tedy opakováním kosmogonie. 
Člověk založením obydlí zakládá kosmos, okolní svět je 
cizí, nepřátelský chaos. Toto cítění svého domova jako 
středu světa se přeneslo i do dnešní doby. Jen zde chybí 
původní smysl. Všechno, co člověk dělá, má původ 
v mýtech. Jak se vyrábí nářadí, jak se pěstuje obilí, to 
všechno ukázali lidem bohové. Jde-li náboženský člověk 
osévat pole, nejde jen osévat, ale jde dělat náboženský úkon.  
 
Druhá část „ Posvátný čas a mýty“ nás uvádí do chápání 
posvátného času. Člověk nemůže konat něco, kdy se mu 
zamane, ale v dobu pro to určenou. Člověk chce být blízko 
bohům nejen prostorem, ale i časem. Svátky nejsou jen 
připomenutím nějaké mýtické události, ale jsou jejím 
znovuučiněním. Člověk se znovu ocitá v onom posvátném 
čase, kdy byl tvořen svět. Každoročním opakování 
kosmogonie se stává současníkem bohů a tím je jim 
nejblíže. Z této kapitoly nám může být zřejmé, proč se 
z dnešních svátků stává více a více rutina, která spíše lidi 
otravuje, než těší. Eliade také vysvětluje, proč se mýty četly 
při zvláštních příležitostech. Mýty hovoří o skutcích bohů, o 
počátcích světa, proto je nelze číst jen tak. Tento fakt mě 
velice oslovil a pochopila jsem své pocity při čtení mýtů.  Je 
to jako kdyby se člověk  dozvídal pravdu o sobě, jako když 
se nalezenec dozví pravdu o svých rodičích. Stejný pocit 

mám při čtení mýtů, ale měla jsem i při čtení této knihy, 
neboť mi vysvětlovala mnohé z mého života. 
Eliade vysvětluje, proč dříve lidé znali mýty, proč museli 
vědět, co mají kdy dělat. Byla to součást jejich života 
natolik potřebná, že kdyby zapomněli mýty, jejich život by 
se znehodnotil. Ztratili by sami sebe, protože by se vzdálili 
bohům. Proto se dnešní pohan při čtení mýtů znovunalézá.  
 
Třetí část „ Posvátnost přírody a kosmické náboženství“ a 
čtvrtá „ Lidská existence a posvěcený život“ dovršují celou 
knihu. Zde už Eliade rozebírá jednotlivé fenomény, které se 
objevují u mnoha  náboženství. Nejtypičtějším jevem je 
„vzdálený bůh,“ bůh stvořitel, který po dokončení svého díla 
odchází do ústraní. Vládnou mladší bohové, k nimž se lidé 
modlí, ale když je nejhůř, vzpomenou si na svého stvořitele. 
Další témata jsou také „terra mater“ a „ kosmický strom.“ 
 
Kniha je plná porozumění a tolerance, Eliade upozorňuje na 
to, že chceme-li porozumět cizímu světu, je třeba do něj 
vstoupit, že stejné činy mohou vést v jednom náboženství k 
zatracení, v jiném ke spáse. Kritizuje města pro odtržení od 
přírody. Ve městech člověk necítí kosmos. Je zřejmé, že to 
tak je,  protože přes světla nelze pozorovat hvězdy a Měsíc, 
a když, tak dost špatně. Přirozený les byl nahrazen 
lesoparky. Na vesnicích se mnohem více slaví svátky, 
protože lidé si tam ještě uvědomují roční cyklus.  
 
Posvátno je absolutní skutečnost. Lidé chtějí žít v blízkosti 
bohů a chtějí je napodobovat. Mýtus představuje určitý 
precedens.  Pochopila jsem to tak, že tam, kde mají křesťané 
přikázání, máme my mýtus. S tím rozdílem, že je zde větší 
dobrovolnost. Lidé chtějí žít plnohodnotně, s bohy, proto 
napodobují mýty. Eliade se také věnuje rituálům přechodu, 
hlavně iniciaci. Srovnává ji s psychoanalýzou, která podle 
něj může nenáboženskému člověku zčásti nahradit 
náboženství.  Aby dospívající prošel iniciací, musí se znovu 
narodit, sestoupit do podsvětí.  Psychoanalýza jde také do 
hlubin lidské duše, a proto zde Eliade vidí podobnost. 
Zajímavě také vysvětluje samozřejmost chápání posmrtného 
života či převtělování. Ukazuje to na příkladu Měsíce. Ten 
prý byl pro lidi důkazem. Smrt není definitivní, následuje po 
ní nové zrození, neboť Měsíc se také vždy znovu zrodí.  
Autor se v některých věcech příliš opakuje, ale to je možná 
záměr. Možná je v tom naléhavost potřeby posvátna. Čtenář, 
který znovu a znovu čte totéž, jen trochu jinak formulované,  
možná začne zamýšlet nad vlastním životem a vírou. 
Problém je ale v tom, že člověk, který  tuto knihu vezme do 
ruky, se zřejmě tímto problémem už někdy zabýval.  
 
Eliade zdůrazňuje důležitost sepjetí s přírodou  a moderní 
civilizace pro něj není něco, na co bychom měli být pyšní. 
Právě naopak. Člověk se odtrhl od  přírody, od cítění kosmu, 
žije daleko od posvátna. Život už nemá takovou hloubku.   
Tato kniha jako by chtěla probudit čtenáře zpět 
k náboženství. Je však jedno ke kterému. Důležité je 
posvátno a to v sobě mají všechna náboženství.  

 
Zmiu 
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Lars Magnar Enoksen: Runy: dějiny, dešifrace, výklad 
Nakladatelství Jiří Buchal - BB/art,  Praha 2003 

 
Je tomu zhruba půl roku, co nakladatelství BB /art vydalo 
vynikající studii Larse Magnara Enoksena s názvem Runy: 
dějiny, dešifrace, výklad (Runor: historia, tydning, 
tolkning). Tato publikace je natolik zajímavá a významná, 
že si zaslouží malou recenzi v magazínu Sauiló. 

 
Kniha je formátu A5, vázaná, 240 stran textu s černobílými 
ilustracemi a fotkami. Překlad připravila Tereza Janoušková. 
K dostání či objednání je v každém významnějším 
knihkupectví, případně přímo u nakladatele (www.bbart.cz). 
Cena je 229 korun. 
 
Lars Magnar Enoksen je autorem mnoha knih na téma 
severská mytologie, Vikingové a jejich způsob boje, runy aj. 
Spolupracuje s několika společnostmi studujícími historii a 
život Vikingů a zabývá se islandským zápasem glíma. 
V roce 1995 získal v glíma titul mistra a dnes trénuje 
švédské reprezentační družstvo. Studiem run se zabývá 
amatérsky, nicméně s vědeckou pečlivostí. Osm let studoval 
materiály a rukopisy v předních skandinávských 
knihovnách, univerzitách i specializovaných ústavech. 
Výsledkem je právě recenzovaná kniha. 
 
Autor si zadal velký a nesnadný úkol – uceleně, 
srozumitelně, stručně, ale zároveň fundovaně popsat vývoj 
run a jejich použití v minulosti. Výsledek jeho práce je  
 

chvályhodný. Běžnému českému čtenáři se díky této knize 
dostává možnost nahlédnout do runologie takovým 
způsobem, který v Čechách dosud nemá obdoby. Již řadu let 
u nás vycházejí knihy zabývající se runami. Povětšinou se 
však jedná o velmi obecná a často nepříliš odborná 
pojednání nebo publikace zabývající se spíše ezoterikou. 
Žádná z těchto knih však u nás dosud nepodala solidní vhled 
do historie run a runových památek. 
 
Pan Enoksen je vědec a současným magickým školám se 
mezi řádky spíše vysmívá. Chápe runy především jako 
písmo starých Germánů. Zmiňuje se o lidové magii, ale sám 
k ní nezaujímá žádné stanovisko. Je proto nasnadě, že v jeho 
díle nenajdeme runové pózy, obřady ani divinační metody. 
Kniha je pro toto příliš vědecká. Její kritický a nesmlouvavý 
přístup je ovšem zárukou pečlivě ověřených informací, bez 
prostoru pro spekulace. Její informační hodnota je veliká a 
já věřím, že se tato studie stane významným mezníkem pro 
mnohé české runology.  
 
Kniha nejprve předkládá výčet zmínek o runách ve starší 
neseverské (Tacitus aj.) a následně i severské (Eddy, ságy, 
Saxo Grammaticus aj.) literatuře. Zde bych chtěl 
vyzdvihnout zejména ukázky ze ságy o Egilovi, která je 
nejen krásná a pro runové studie dosti přínosná, ale 
především je českému čtenáři hůře dostupná (v Čechách 
existuje pouze jediné publikované vydání v překladu Karla 
Vrátného z roku 1926). 
 
Následuje kapitola Praseverské runy (24-ti runový futhark). 
Autor uvádí popisy jednotlivých run a teorii původu run. 
Enoksen tvrdí, že runy byly vytvořeny pole latinských 
velkých písmen a udává podobnosti mezi některými runami 
a latinskou abecedou. Jiné runy zase srovnává se 
severoetruskou abecedou  (také odvozenou od latinky). Také 
se můžeme dočíst, že jména run sloužila pro lepší 
zapamatování znaků a zvukových hodnot (viz první slabika 
každé runy) runovými mistry. Runoví mistři jsou pro 
Enoksena lidé schopní vytesat runový nápis - je nutné mít 
stále na zřeteli, že autor knihy je vědec! Zde bych velice rád 
vyzdvihl uvedení a výborné srovnání dvou základních 
runových nálezů: kylverského kamene a vadstenského 
brakteátu. Dále je zde i zmínka o Wulfilovi a jeho runách a 
úvahy nad jazykovými změnami germánského jazyka. 
 
Následuje kapitola s runovými nápisy a jejich výklady. Vše 
je doplněno mnoha vynikajícími ilustracemi. Výkladů se 
není třeba příliš obávat, protože již při pohledu do vybrané 
literatury na konci knihy je jasné, že autor měl k dispozici 
většinu děl předních odborníků z oblasti runologie (např. 
Erik Moltke, Wolfgang Krause aj.). 
 
Další kapitola je věnována runám vikinské doby (16-ti 
runový futhark). Enoksen zmiňuje dvě varianty této řady a 
zmiňuje další modifikace. Zmiňuje také bindruny, obrácené 
runy a vysvětluje princip fungování některých runových 
šifer. Dále předkládá runový pravopis s mnoha příklady (s  
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ohledem na jazyk a jeho vývoj). Navazuje oddíl runových 
nápisů vikinské doby. Opět s mnoha ilustracemi, komentáři 
a výklady. 
 
Zajímalo mě, jak pak Enoksen objasní redukce počtu run 
z původních 24 na 16. Namísto zajímavé a originální teorie 
přišla suchá domněnka: hlavním důvodem zjednodušení 
počtu run (a i jejich grafické podoby) bylo usnadnění práce 
a zapamatování pro runové mistry (tj. rytce). Enoksen vědec 
nezklamal, ale důvěru tím neztrácí – právě naopak. 
Neuchyluje se k žádným riskantním spekulacím, což vlastně 
vypovídá o jeho celkovému přístupu. 
 
Navazuje kapitola o středověkých runách (27-ti runový 
futhork). Autor knihy sleduje změny jednotlivých run v čase 
a v závislosti na jazykových změnách. Dochází k názoru, že 
každá run představuje jedno písmeno latinské abecedy, 
Změnu počtu run z 24 (!) na 27 vysvětluje potřebou dalších 
písmen, které by zastupovaly latinské protějšky. Navazuje 
část knihy věnující se středověkým runovým nápisům. Opět 
s mnoha ilustracemi a bohatými komentáři. Je zde mimo 
jiné zmíněn i Codex Runicus. 
 

Následuje pasáž o runových kalendářích s výkladem jejich 
funkce a principu fungování 19-letého kalendáře.  
 
Navazuje kapitola věnovaná runovým zaříkadlům. Zmiňuje 
islandskou knihu černého umění-magie (viz Lindquist, Nat: 
En isländsk Svartkostbok fraan 1500-talet, Uppsala 1921) a 
stručně uvádí tři zaříkadla: aegishjalmur (zastrašení 
nepřítele nebo získání lásky), härdningsstavar (získání 
odvahy) a ginfaxi. Ginfaxi je runou používanou pro zajištění 
vítězství při zápase glíma. Enoksen je odborníkem na tento 
zápas, proto mu zde také věnuje několik řádek. Zmiňuje i 
zajímavý popis použití Ginfaxi před zápasem. 
 
Další kapitola věnovaná anglofríským (28-ti a 33-ti runový 
futhorc) runám je velmi krátká. Autor pouze uvádí popis 
řady tvořené 28-ti runami a odmítá se 33-ti runovou řadou 
více zabývat (jako důvod uvádí spornou pravdivost a 
pramálo dochovaných nápisů). Obvyklá kapitola s výklady 
nápisů zde pak zcela chybí. 
 
Kniha pokračuje velmi zajímavou a podstatnou kapitolou 
odhalující dějiny runologie od 16. století po současnost. Zde 
se českému čtenáři vůbec poprvé dostává informací o 

mnoha průkopnících v oboru runologie a jejich 
práci (např. Johannes Bureus, Ole Worm, 
Sophus Bugge nebo Sigurd Agrell). Velice 
čtivé a cenné. 
 
Závěr knihy tvoří autorovy úvahy nad 
nacistickým zneužitím run a New Age. Opět 
píše rukou vědce a např. dílo Gvido von Lista a 
tedy i všech jeho pokračovatelů odmítá a 
označuje za nesolidní. Podobně i různé 
současné pokusy o magické využití run 
označuje za neseriózní a postavené na 
smyšlených teoriích. Poukazuje na runové 
mágy, kteří své vědomostní nedostatky skrývají 
za islandsky znějící jména (že by snad 
Gundarsson nebo Thorsson nebo Ingeborg 
Norden ??). 
 
Rád bych se ještě zmínil o bibliografii uvedené 
na konci knihy. Výčet děl je veliký a jedná se o 
samé seriózní a mimo Skandinávii většinou 
těžko sehnatelné studie. Pro nadšence mám 
ovšem jeden tip – zkuste výpůjční službu 
univerzitních nebo jiných větších knihoven.  
 
Přes skeptický postoj ke všemu neověřenému a 
neověřitelnému nám Lars Magnar Enoksen ve 
své knize předkládá vynikající a srozumitelný 
přehled vývoje run a runových nápisů. Je to 
velice seriózní práce, která zatím nemá na 
českém trhu konkurenci. Věřme, že se tento 
stav v blízké budoucnosti změní. Jen více 
podobných knih! 
 

:: MNGRM :: 

 
(vlevo Codex Runicus) 
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TYR II: Myth - Culture – Tradition 
 
Druhé číslo magazínu TYR vyšlo v polovině března tohoto 
roku. Po úspěchu prvního čísla došlo ke zvýšení počtu stran 
z původních 286 na nynějších 432 a přidání exkluzivní 
hudební kompilace na CD. Cena tohoto čísla (na 
www.eislicht.de) je 22 Euro. Informace o možnosti jeho 
objednání najdete níže.  
 
Redaktory jsou Joshua Buckley (Ultra) a Michael Moynihan 
(Blood Axis).  
 
Z obsahu druhého čísla (výběr): 
 
Julius Evola on "The Doctrine of Battle and Victory"  
Charles Champetier's interview with Alain de Benoist 
Alain de Benoist on "Thoughts on God" 
Collin Cleary on "Summoning the Gods"  
Stephen McNallen on the "Ásatrú Revival"  
Nigel Pennick on "Heathen Holy Places"  
John Matthews on "The Guardians of Albion"  
Steve Pollington on "The Germanic Warband"  
Michael Moynihan on "Disparate Myths of Divine Sacrifice"  
Christian Rätsch on "The Sacred Plants of our Ancestors"  
Joscelyn Godwin on Herman Wirth  
Peter Bahn on "The Friedrich Hielscher Legend"  
Markus Wolff on Ludwig Fahrenkrog  
Stephen Flowers on "The Northern Renaissance"  
Joshua Buckley's interview with Allerseelen 

 

Opět jsou již pouhá jména autorů a názvy článků velikým 
lákadlem. Obsah CD kompilace je také velmi zajímavý. 
Mezi zde zastoupenými umělci jsou například: Allerseelen, 
Blood Axis, Changes, Fire + Ice, In Gowan Ring, Sangre 
Cavallum, Waldteufel aj. 
 
Další informace na Emailu: 
dominion@pshift.com 
 
Objednávejte např. zde: 
http://www.eislicht.de 
 

:: MNGRM :: 
 
 
 

Kristmann Gudmunds – Svatá skála 
 
Příběh vypráví o první generaci islandských osadníků. Celý 
děj se točí kolem Askella Gunnkallssona a jeho rodiny, jeho 
dvorce a jeho nejbližších sousedů.  
 
Kniha začíná odjezdem z Norska a popisuje velmi 
autenticky stesk po domově, po staré vlasti.  
 
Tou však nebylo pro každého Norsko, poněvadž velkou část 
osadníků tvořili i Irové, kteří se dostali na Island 
nedobrovolně, co by norští otroci. Můžeme proto i s nimi 
zažívat přivykání nové zemi, k níž mnohdy pociťovali 
nenávist, můžeme sledovat nitě jejich osudů, se kterými se 
každý potýkal, jak uměl. Obzvláště zajímavé je sžívání Norů 
a Irů, pánů a poddaných a zmatek jejich společných 
potomků. Některé situace se podobají i naší vlastní historii. 
Příběh zasahuje čtenáře hluboko a nutí ho zamýšlet se nad 
sebou samým.  
 
Z vyprávění se můžeme dozvědět o splývání křesťanů a 
pohanů, o chladnutí víry obou skupin a naopak o přiostření 
náboženského konfliktu v krušných časech.  
 
Můžeme zvědět něco o zvycích té doby, např. zvyk na 
začátku bitvy, kdy vůdce výpravy vyrazil se slovy: „Vy 

všichni jste oběti Ódinovi.“  Kniha popisuje složité rodinné 
vztahy, vyčerpání z nenaplněné nenávisti, sílu lásky, 
spletitost a mnoholičnost lidské duše. Při četbě nás neustále 
doprovází přítomnost orlogu, prvotního zákonu, který je 
neúprosně spravedlivý. Na jednotlivých postavách můžeme 
sledovat jeho působení -co se zasévá, to se sklízí- za 
všechno se platí. Kdo nectí otce a starý řád, dočká se neúcty 
od vlastních dětí, kdo si projektuje do druhých vlastní 
představu, naráží na realitu a jeho život chutná jako spálená 
topinka. Kdo chce moudrost, zakusí bolest poznání… 
 
Ačkoliv kniha patří mezi romány, není to naprosto 
odpočinková četba a pokládá nám mnoho otázek. Řekl bych, 
že celé vyprávění chutná jako tlející březové listí, které na 
podzim padá, aby se proměnilo v prsť a dalo příští rok ožít 
semenům. 
 
Kniha vyšla v r. 1946 u nakladatele Ferdinanda Holase. 
 
 

Wilmar 
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BATHORY – Hammerheart 
Black Mark productions, 1989 

Sestava – Quorthon-kytary a zpěv, Vvornth – bicí , Kothaar –basa. 
 
Je to již patnáct let, co Bathory, legenda skandinávského 
metalu, vydali své album „Srdce válečníka“. Jen málokomu 
se podařilo to, co jejich předákovi Quorthonovi. Tedy, stát u 
zrodu nejen jednoho, ale rovnou dvou hudebních stylů 
najednou. Nejprve svým debutním albem „Bathory“ z roku 
1984  zapálil první louče švédského a norského black 
metalu, který nekonečné zástupy severských seskupení 
dovedly nejen k vybroušenému hudebnímu stylu 
s typickými znaky, ale i k nezávislému názorovému hnutí.  
 
Quorthon byl též první, kdo začal hrát styl později nazvaný 
viking či pagan metal. To kromě „heavíkářů“ Manowar, 
kteří jako první metalisté zmínili ve své lyrice kapku 
nordické mytologie, předtím neudělal nikdo. Ačkoli severní 
vítr poprvé zadul již na předcházejícím albu „Blood fire 
death“ z roku 1988, naplno se vše rozjelo právě na 
„Hammerheart“.  

 
Dle mého názoru je to v rámci stylu album nepřekonané a 
jen málokterá díla mají sílu se „Srdci válečníka“ vyrovnat.  
Atmosféru dávných dob navozuje již obal, zobrazující 
pohřeb boha Baldra. Celou desku otvírá zvuk šumícího 
moře, který předchází samotné první skladbě „Shores in 
flames“, trvající celých jedenáct minut! Text vypráví s citem 
a hrdostí  o pohřbu válečníka, jenž ve své hořící dubové lodi 
směle odevzdává svoji duši do Valhally. A právě písní, 
nazvanou po Odinově síni padlých bojovníků, album 
pokračuje. Lyrická stránka oslavuje Thora a popisuje 
příchod zemřelého k branám Valhally. Píseň je skutečnou 
hymnou, která nenechá v klidu snad žádného z milovníků 

severské tradice a „pohanského kovu“… Oslava severu, 
života, smělosti a vikinské odvahy pokračuje dalším, oproti 
dvou předchozím skladbám, rychlejším štychem „Baptised 
in fire and Ice“. Quorthon zde přímo řve o narození a 
dospívání vikinského bojovníka, kterého jeho otec pokřtil 
ohněm a ledem, aby mu tyto dva živly a protikladné 
principy dávaly sílu po celý život. Z celé písně je snad 
nejvýraznější poněkud zběsilé kytarové sólo, přímo rvoucí 
posluchačovi ušní bubínky… Další song nese název „Father 
to Son“ a textově přímo navazuje na předchozí věc. Zde 
však nevypráví děj syn, nýbrž otec. Vše odstartuje kratičké 
intro, v kterém smích žen, lidová hudba, štěkot psů a další 
zvuky z pohanské vesnice pomalu přecházejí v křik právě 
narozeného syna. Poté už nás odrovná silou bouře skutečná 
kytarová stěna doprovázená klávesovou melodií a smíšeným 
chorálem. Celá hymna se nese ve valivém tempu, kterému 
ještě přispívá zvláštně dunící baskytara. Během sola 
Quorthon opět dokazuje, že není jen „bojovníkem 
s kytarou“, ale hlavně  skutečným muzikantem. Refrén 
přímo bere dech! Totiž, všechny texty na albu se rýmují, což 
často u metalových kapel nebývá zvykem. Krásnou 
rýmovanou motlitbou Odinovi, trvající necelé tři minuty, je 
následující píseň smutnějšího, baladického rázu nazvaná 
„Song to Hall up High“. Ani se nenadějeme a je tu 
předposlední hymnus v pravém slova smyslu : „Home of 
once brave“! Quorthon křičí, ale jeho křik je tentokrát silně 
citově podbarven. Opěvuje jím zde svoji zem se všemi 
přírodními krásami. Nekonečné temné lesy, ledové vichřice, 
studené severní moře a sněhem zaváté vrcholky hor, nad 
kterými letí dva Wotanovi havraní poslové. Po refrénu 
opěvujícím tu dávnou širou a svobodnou zemi přichází opět 
kytarové sólo, které svým podáním tentokrát skutečně svírá 
hrdlo a vhání do očí slzy dojetí. Nakonec zazní kultovní 
desetiminutovka „One road to Asa Bay“. Klávesovou 
imitaci harfy najednou vystřídají tóny akustické kytary a 
dále vše pokračuje v baladickém, rockovějším, ale přesto 
vydatně tvrdém duchu. Chorálům, hladícím poraženého 
staroseverského ducha, zde nechybí pořádná porce smutku a 
žalu. Ten, který přijel do zátoky Ásů není totiž nikdo jiný 
než misionář, jemuž se povede pod rouškou slov boží lásky 
(a za vydatné ozbrojené pomoci) zotročit Vikingy a porobit 
jejich kulturu. Pouze opuštěný rodový stařešina stojí v dáli  
a vzpomíná na časy, kdy ještě dračí lodě křižovaly severní 
vodstva.  
 
Pokaždé, když „Hammerheart“ dohraje, sundávám sluchátka 
naplněn nejen kvalitní hodinou hudby, ale i zážitkem přímo 
perfektním. Je pravdou, že mé hodnocení není příliš 
objektivní. Přesto ovšem doporučuji tento pagan-metalový 
klenot nejen fanouškům syrovějšího metalu, ale každému, 
kdo má rád kvalitní muziku. 

 
 Jakub „Pripegal“ Fryje 

 
 (pozn. red.: 7. června 2004  byl frontman kapely Bathory Thomas "Quorthon" Forsberg nalezen mrtev 

ve svém stockholmském bytě. Zemřel ve věku 39 let. na selhání srdeční činnosti.) 
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Když zazní Gjallarhorn 
 
Hudba severní Evropy není jen hudba „keltská“ (tj. irská, 
skotská..), jak se ještě donedávna mnozí lidé domnívali, ale 
také hudba severská (od slova nordic). Tím je myšlena 
hudba skandinávská, faerská, islandská apod. O rozšíření 
popularity severského folku se zasloužila především nově 
vzniklá hudební vydavatelství specializují se na tuto hudbu. 
Díky těmto evropským i americkým labelům vzrostla nejen 
poptávka po nových albech severských interpretů, ale  
i po jejich živých vystoupeních.  Některé skupiny občas 
zavítají i do naší republiky. Příkladem budiž letošní 
březnové vystoupení finských Värtinnä v Praze. K dalším 
jménům patří zejména Garmarna, Hedningarna, Triakel, 
Vaasen, Troka, Groupa, Krauka, Loituma, Swaap aj. 
 

 
 
Jednou ze skupin hrajících chytlavou „taneční“ akustickou 
muziku s kořeny v severském folkloru je Gjallarhorn (čti 
jalarhorn). Název této čtyřčlenné formace pocházející  
ze švédsky mluvící části Finska je odvozen od názvu 
strážního rohu severského boha Heimdalla. Jejich hudba  
je povětšinou akustická a nástroje se mění album od alba. 
Snad je to i tím, že za deset let fungování se zde vystřídalo 
již několik hudebníků. Jako basový nástroj používají místo 
švédských dud běžně australské didgeridoo, mezi perkusemi 
kromě různých bubnů zazní také africké udu a berimbau. 
Dalšími nástroji jsou flétna, různé druhy strunných nástrojů 
jako viola, harfa, mandolína, housle, basa a různé další. 
Ženský vokál je chladný a ostrý, zároveň však křehký  
a okouzlující. Zpívaným jazykem je povětšinou švédština, 
občas zazní finština (to pak není těžké si Gjallarhorn splést 
třeba s Hedningarna nebo Värtinnä). Jenny Wilhelms 

předkládá posluchačům texty čerpající především  
ze švédských a finských mýtů a středověkých balad. Kromě 
dávných finských a švédských stylů zpěvu je možno slyšet  
i tzv. kulning (svolávání krav ze Švédska a Norska)  
a islandské rímur (tj. zpívaná poezie - viz. například album 
Sveinbjorna Beinteinssona - Edda). 
 
Ranarop 
Gjallarhorn vydali celkem tři alba. První nese název 
Ranarop (Volání mořské čarodějnice). Přestože se album 
jmenuje podle Rán, nejsou všechny písně „k tématu“. 
Kromě skladeb oslavujících bohy, čarodějnice, přírodní  
a magické, dobré i zlé síly moře, se na tomto albu objevuje  
i bojová píseň Ramunder. Hudebně je album velmi příjemné 
na poslech a místy svým zvukem připomíná Hedningarnu. 
 
Sjofn 
Druhé album je pojmenované po severské bohyni lásky  
a soužití Sjofn. Starala se o srovnání hádek mezi partnery. 
Zcela ovládala lidskou vášeň a jen ona mohla zařídit, aby  
se dva odloučení milenci mohli dostat k sobě. Její kouzelný 
hlas prý zbavuje lidi strachu z toho, že by snad pro  
ně nebylo na světě dost lásky, Slovo sjafni znamenající 
láska je odvozeno právě z jejího jména. Sjofn je též 
patronkou dávných každoročních oslav jara a naděje  
ve vyklíčení semínek v člověku (láska) a v půdě (úroda).  
Na tomto albu jakoby se Jenna přímo proměnila v samotnou 
bohyně a svým měkkým a svůdným hlasem mámila mysl 
posluchačů. Hudba je velmi živá a přímo láká k tanci  
a zpěvu. V textech se věnuje nejen lásce mezi lidmi, ale  
i lásce mezi (lidmi a) nadpřirozenými bytostmi. 
 
Grimborg 
Slovy samotné kapely: „Texty středověkých balad tohoto 
alba jsou všechny o přeměně. Nejprve je třeba skrýt svůj 
obličej, pak překonat překážky na cestě, objevit 
podzemí/podvědomí a nakonec znovunalézt svou pravou 
podstatu. Toto může být přirovnáno ke „vstoupení  
do Grimborgu“, což je prastarý finský rituál, kdy lidé  
na pobřežích procházeli skrze kamínkové labyrinty. 
Obtížnost tohoto rituálu spočívá v dosažení středu labyrintu, 
ve kterém čeká panna, se které pak muž labyrint opouští. 
Slovo Grim pochází z grímr, což znamená skrývání; osobu, 
která tají své skutečné jméno. Borg pak znamená pevnost 
nebo příbytek.“ Album samotné je odlišné od dvou 
předchozích. Především jde o náladu. Hudba je celkově 
temnější, tísnivější a náročnější na poslech. To ovšem 
v žádném případě neznamená, že by toto album bylo méně 
kvalitní. 

 
Diskografie: 
1997 – Ranarop (Call of the Sea Witch) 
2000 – Sjofn 
2002 – Grimborg 

Internetové odkazy: 
http://www.gjallarhorn.com/ 
http://www.noside.com

 
:: MNGRM :: 
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Malý stručný slovníček často používaných výrazů 
 
Althing – všesněm. Nejdůležitější rokování již od dob 
Vikingů. Koná se jednou ročně. Pro vážnost a důležitých 
rozhodnutí je vhodné zastoupení každého klanu. 
Ásatrú – doslova „věrnost Ásům“. Poměrně moderní název 
pro náboženský systém předkřesťanské germánské Evropy. 
Ásgard – říše bohů. 
Ásové – jedna ze dvou božských rodin. Ásové bývají 
označováni světlými a spojování s válečnictvím a uměním. 
Berserk – „medvědí košile“ nebo též „bez košile“. 
Druh/stav bojovníka, který se dostával v boji do transu.  
Ve svém šílenství byl velmi nebezpečný. Údajně též 
nezranitelný.  (viz Sauiló 1, Umění berserku) 
Blót – obřad, uctění bohů a dalších bytostí obětinou. Ta 
kdysi často bývala krvavá – odtud název. Dnes se krvavá 
oběť nahrazuje medovinou, rozličnými pokrmy, básněmi  
a rukodělnými výrobky. 
Edda – název dvou odlišných knih. Anonymní Poetická 
Edda a Prozaická Edda autora Snorriho Sturlussona 
představují pokladnici severských mýtů bohů i hrdinů.  
(viz  Sauiló 1, Edda) 
Ergi – veliká urážka mezi Vikingy. Znamená nemužný, 
nemužský – tj. zbabělec nebo homosexuál. 
Forn Sidhr, Forna Seden aj. – „dávný obyčej“. Spojení, 
kterým naši germánští předkové příležitostně označovali své 
náboženství. Identický s Ásatrú. 
Futhark – runové písmo, sada.  Název je odvozen  
od prvních písmen v řadě (podobně jako je tomu i abecedy, 
azbuky nebo alfabety). Existuje i Futhorc aj. 
Gabreta – dávné označení oblasti, kterou dnes známe jako 
Šumavu. Odtud také název tamějšího klanu. 
Galdr – druh severské magie. Runové zaříkávací zpěvy. 
Gandr – dnes magická hůl, taktéž runová, připomínající 
slavné Ódinovo kopí. Též obřadní pomůcka. 
Godhi – obřadník. Dříve také náčelník na Islandu. 
Gydja – obřadnice. Ženský protějšek Godhiho. 
Hel – bohyně podsvětí a smrti. Také zkrácené označení  
pro Helheim. Nemá nic společného s křesťanským peklem. 
Jötun – též ettin, thurs, troll – obr. Primitivní a člověku  
a často i bohům nepřívětivá a nebezpečná bytost. 
Kindred – anglické označení funkční jednotky podobné 
klanu, ale může být tvořen i jen několika málo příslušníky 
jedné rodiny. 
Klan – jednotka rodinných příslušníků a přátel. České 
Ásatrú je decentralizované a funguje skrze spolupráci klanů 
existujících. (viz http://www.asatru.cz) 
Luna – název klanu z okolí Loun. 
Managarm – jméno mýtického vlka, přinášejícího 
Ragnarökk. Odtud název klanu ze severu Čech. 
Medovina – nápoj bohů. Kvašený alkoholický truňk 
z medu. Častá obětina a nápoj hojně užívaný při sumbelu. 

Midgard – říše lidí. 
Mjöllnir – Thórovo kladivo. Nejmocnější zbraň bohů. Jako 
přívěšek bývá považován za symbol Ásatrú. 
Norny – sudičky. Tři ženské bytosti, které pletou pavučinu 
wyrdu každému člověku již od jeho narození. 
Örlog – osud vesmíru. Odraz a výslednice všech sil, činů  
a vazeb ve vesmíru. Zasahuje z minulosti do budoucnosti.  
Na rozdíl od wyrdu není individuální a není možné do něj 
zasahovat. 
Picí roh – nádoba zhotovená z vydělaného zvířecího 
(většinou hovězího) rohu, používaná při obřadech. 
Ragnarökk – soumrak/úsvit bohů. Rozhodující bitva mezi 
bohy a obry a nestvůrami, kterou bohové musí prohrát. 
Rökkr – „temný“ směr severského pohanství 
předpokládající svět tmy, temných bohů, živlových  
a primitivních bytostí za prvotní a tudíž přirozený. Nejde 
však o severskou obdobu křesťanského satanismu. 
Runy – magické symboly a později písmo Germánů. Jsou 
klíčem k pochopení vnitřního i vnějšího světa. 
Seidr – druh severské magie často zahrnující transový stav  
a sexuální praktiky. Tzv. „ženská magie“. 
Sumbel, symbel – ritualizované připíjení bohům, předkům, 
hrdinům. Čas přísah, proseb, slibů, svazků. 
Théodismus – staroanglický směr severského pohanství 
kladoucí důraz na pouta lidové hierarchizované společnosti. 
Uznává sakrálního krále. 
Thing – sněm. Rokování je způsob řešení problémů 
a vyjednávání už od dob vikinského Islandu. 
Ulfhednir – „vlčí kůže“. Druh/stav bojovníka propadajícího 
bojové zuřivosti. Méně šílení než berserkové. 
Valhalla – „síň mrtvých“. Shromaždiště Ódinem 
vyvolených bojovníků. Plná bojového ryku, hostin a zpěvu. 
Valknut – „uzel mrtvých“. Symbol tří zapletených 
trojúhelníků připisovaný Ódinovi a mrtvým. Odtud název 
klanu z východu Čech. 
Valkýry – válečnice a společnice Ódina ve Valhale. Z bitev 
odnášejí zdatné válečníky do Valhaly. 
Vanové – jedna ze dvou rodin severských bohů. Vanové 
bývají spojování s přírodou, úrodou a smyslností. 
Vargar – „vlci“ ze staroseverštiny. Název slovenského 
klanu z oblasti Bratislavy. 
Villi Svín – „divoká svině“ – ze staré  islandštiny. Odtud 
název pražského klanu. 
Viking – označení severského nájezdníka - piráta. (Nejedná 
se o národní příslušnost.) 
Wyrd  - neviditelná pavučina příčin, následků a vztahů. 
Osud. 
Yggdrasil – mýtický strom světa. Jasan. Zasahuje do všech 
devíti mýtických světů. 

:: MNGRM :: 
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19-letý lunisolární kalendář 
 
V minulém čísle jste nalezli seznam jmen, s přiřazenými runami. Zřejmě vám všem asi nebylo jasné, o co jde. Ale že je to 
kalendář, jste asi všichni poznali. Vlastně správnější název než kalendář by bylo Vánočník, Weinachtener.  Proč 19-letý? Je to 
prosté. Jednou za 19 let se totiž shoduje sluneční a měsíční cyklus. Úplněk tedy připadá na stejný den po 19 letech. K tomuto 
kalendáři patří i 19-znakový futhark. Jedná se o nejmladší futhark, který je stejný jako vikingský 16-znakový + 3 spojené runy 
navíc. Jejich jména jsou Aurlaugr (yr a lagu), Twimadur, (man a yr) a Belgtzhor (jiná podoba runy jera). Více o těchto runách 
naleznete v knize Nigel Penicka: "Runová astrologie" či v nějakém dalším čísle. 
 
Nyní je podle tohoto kalendáře 12.rok -Týr. Jak jsem na to přišli? V den, kdy vychází nov na Yule, tedy začátek roku, jsme 
určili začátek cyklu. Nový měsíc začíná novem, názvů používáme několik, především gotské. Podle vlastností jednotlivých 
období se snažíme přiřazovat i jednotlivá jména. Neměl by být větší problém si některé z těchto jmen vybrat pro své dítě. 
 
Mužská jména jsou označena runou T , ženská runou  P . Další runy, které jsou ve sloupcích, označují runové půlměsíce. Nigel 
Penick takto rozděli rok na 24 runových půlměsíců a přiřadil jim runy nejstaršího futharku. Značky N, D, O, C, označují nov, 
dorůstající měsíc, úplněk a couvající měsíc. Další informace týkající se kalendáře, který pro vás připravil Wilmar, naleznete 
v dalších číslech tohoto sborníku. 

 
Zmiu 

 
kalendář sestavil Wilmar 

 

 
Weinachtener – Vánočník 

 
  12. Jahr+A1 t 12. Rok, měsíc aftuma leitha       Lipan,  dub 

  germánská jména        slovanská jména  
1 Sigurd N T d 18.VI   Branimír 
2 Roswitha  p d 19.VI   Česlava, Ctislava 
3 Hugbald  T d 20.VI   Šárka 
4 Baldr, Bladur, Balduin, Baldo  T d 21.VI   Neplach 
5 Sigvard  T d 22.VI   Ctirad 
6 Willibald  T d 23.VI   Zdena 
7 Siegfried, Sigfrid  T d 24.VI   Stanislav 
8 Sieglinde  p d 25.VI   Stanislava 
9 Siegmar D T d 26.VI   Vítězslav 

10 Sigrid  p d 27.VI   Vítězslava 
11 Sigi, Siegmund, Sigismund  T d 28.VI   Zdeněk 
12 Bruna  p d 29.VI   Všeboj 
13 Ernesta, Ernestina  p f 30.VI   Drahoslav 
14 Aloisia, Aloysia, Louise  p f 1.VII   Dušana 
15 Theobald, Dietbald  T f 2.VII   Břetislav 
16 Bern(h)arda, Berna, Bernardina O p f 3.VII   Hroznata 
17 Egon  T f 4.VII   Vojtěška 
18 Adeltraud. Edeltraud, Edeltrud  p f 5.VII   Břetislava 
19 Alvar  T f 6.VII   Ctibor 
20 Egona, Egond(in)a, Egonia  p f 7.VII   Vojmil 
21 Bernhard  T f 8.VII   Česlav Čestislav, Ctislav 
22 Melinda  p f 9.VII   Drahoslava 
23 Armin C T f 10.VII   Budivoj 
24 Mathilde, Mathilda, Mechild, Maude  p f 11.VII   Mečislava 
25 Dietmar  T f 12.VII   Vratislav 
26 Herberta, Herbertine  p f 13.VII   Vojmír 
27 Roland  T f 14.VII   Zdislava, Zdeslava 
28 Hilda, Hilde  p u 15.VII   Zdislav, Zdeslav 
29 Edgar  T u 16.VII   Želislava 
30 Hertwiga  p u 17.VII   Budislav 
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 Wiudamenoths       srpen- cesmína 
1 Roger, Rüdiger, Hrodgar N T u 18.VII   Vratislava 
2 Ermelinda  p u 19.VII   Mečislav  
3 Edwin  T u 20.VII   Zbyslava, Zbislava 
4 Hedwig, Hadewig, Heda  p u 21.VII   Želislav  
5 Herman(n)  T u 22.VII   Zdík 
6 Hildegarda  p u 23.VII   Záboj 
7 Alois(ius) Aloys(ius)   T u 24.VII   Zbyška 
8 Hermine D p u 25.VII   Předboj 
9 Harald, Harold, Harry  T u 26.VII   Duchoslava 

10 Sigtrygg, Sighvat, Sigvald(e)  T u 27.VII   Zbyslav, Zbislav 
11 Egmund, Egmont. Ögmund  T u 28.VII   Dušan  
12 Inka, Ina, Inken, Inga. Inge  p T 29.VII   Gorazd 
13 Lola, Lolita  p T 30.VII   Ždana 
14 Lina  p T 31.VII   Živan 
15 Ing O T T 1.VIII   Bivoj 
16 Odd, Oddny, Ode  T T 2.VIII   Žarko 
17 Ingrid  p T 3.VIII   Libora, Lubora 
18 Ulrich, Ulrik  T T 4.VIII   Ždan  
19 Ingeborg, Ingibjörg  p T 5.VIII   Luboslava 
20 Ingwar, Igor, Ivar, Ivor  T T 6.VIII   Živodar 
21 Gerda  p T 7.VIII   Luba, Ljubov 
22 Ingimund, Ingemund C T T 8.VIII   Milan 
23 Ingigerd, Ingegerd  p T 9.VIII   Milana 
24 Ingjald  T T 10.VIII   Věněk 
25 Freydís  p T 11.VIII   Milena 
26 Ingólf  T T 12.VIII   Živsa 
27 Ingveld  p T 13.VIII   Liběna 
28 Otmar, Ott, Ottomoar  T a 14.VIII   Zlatan 
29 Ragna  p a 15.VIII   Miluše 

 
  Hailagamenoth        září- líska 
1 Otto N T a 16.VIII   Šťasta 
2 Hendrika, Hendrike  p a 17.VIII   Milota 
3 Lambert  T a 18.VIII   Miloň 
4 Karla, Carla  p a 19.VIII   Zlatoslava 
5 Heinrich  T a 20.VIII   Milorad 
6 Udalberta  p a 21.VIII   Zlata  
7 Howard  T a 22.VIII   Všerad 
8 Lotta, Lotte D p a 23.VIII   Zlatuše 
9 Heinz  T a 24.VIII   Všeslav 

10 Karoline, Caroline  p a 25.VIII   Zlatava 
11 Karl, Carl  T a 26.VIII   Záviš 
12 Ferdinand  T a 27.VIII   Miloš 
13 Oda  p a 28.VIII   Nevena 
14 Fridolin  T r 29.VIII   Všemil 
15 Otberga O p r 30.VIII   Krasava 
16 Ted  T r 31.VIII   Vlastimil 
17 Raimunda, Raimunde  p r 1.IX   Krasomila 
18 Ewald  T r 2.IX   Všemír 
19 Ramona  p r 3.IX   Krasoslava 
20 Fri(e)da  p r 4.IX   Zlatomír 
21 Richarda, Ricarda  p r 5.IX   Ladislava 
22 Manfried C T r 6.IX   Myslata 
23 Malwine  p r 7.IX   Laděna, Laďka 
24 Uwe  T r 8.IX   Vladek, Vladan 
25 Leopolda, Leopoldine  p r 9.IX   Lubomíra 
26 Edmund, Edmond  T r 10.IX   Mstislav 
27 Mildred  T r 11.IX   Lubica 
28 Eduard  T r 12.IX   Vlastislav 
29 Rowena  p r 13.IX   Luba 
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Reading list: cizojazyčná literatura 
 
Vzhledem k tomu, že v prvním čísle Sauiló byla téměř vyčerpána základní bibliografii vztahující se ke germánské tradici, 
přináším vám v tomto druhém čísle výběr zajímavé zahraniční literatury k tématu severské tradice. Dále doplňuji nově vyšlými 
a některými dříve nezmíněnými knihami a dovoluji si přidat několik zajímavých titulů přímo nesouvisejících s tradicí 
germánskou. V dalších číslech tohoto magazínu budou následovat bibliografie tématické. Mezi vybraná témata jsem zahrnul: 
šamanismus, jazykovědu, indickou, perskou, keltskou a slovanskou tradici, gnózi, gnozeologii a herezi, antropologii, 
archeologii aj. Případné opravy, připomínky a tipy jsou vítány. 
 
Řada knih zasluhuje obzvláštní pozornost, která jim, doufejme, budě věnována i v podobě recenzí v tomto a dalších číslech 
Sauiló. Jmenovitě bych u nových knih rád upozornil především na tituly Béowulf, Keltská kniha mrtvých, Germánská kniha 
mrtvých a Runy: dějiny, dešifrace, výklad. 
 

:: MNGRM :: 
 
Cizojazyčná literatura 
Aswynn Freya, Northern Mysteries & Magick, St. Paul , 1998 

Aswynn Freya, Principles of Runes, London , 2000 

Ellis Davidson, Road to Hel 
Elsa-Brita Titchenell, Mask of Odin: Wisdom of the Ancient Norse    

Eriksson J., Ericsson M., Gejel M., Hedlund M., Sejd - en vägledning i nordlig shamanism, Stockholm , 1985 

Flowers S.E. & Moynihan M., The Secret King: Karl Maria Wiligut, Himmler's Lord of the Runes, Waterbury 
Center&Smithville , 2001 
Fries Jan, Visual Magick: A manual of freestyle shamanism, Oxford , 1992 

Fries Jan, Helrunar: A manual of rune magick, Oxford , 1997 

Fries Jan, Seidways: shaking, swaying and serpent mysteries, Oxford , 1996 

Garman Lord, The Way of the Heathen, Theod, Watertown, New York 
Jung Carl Gustav, Essay on Wotan, London, 1947 

Karlsson Thomas, Uthark: Nightside of the Runes, Sundbyberg , 2002 

McVan Ron, Creed of Iron: Wotansvolk Wisdom, St. Maries , 1997 

McVan Ron, Temple of Wotan: Holy Book of the Aryan Tribes, St. Maries , 2000 
Michael Alexander, Beowulf, Penguin Classic, 1972 

Page R. I., Runes, British Museum Press, London, 1997 (1987) 

Pennick Nigel, Secrets of the Runes, London , 1998 

Pennick Nigel, The Inner Mysteries of the Goths, Freshfields, Chieveley, Berks , 1995 
Thorsson Edred, Futhark: A Handbook of Rune Magic, York Beach , 1984 

Thorsson Edred, Runelore: A Handbook of Esoteric Runology, York Beach , 1987 

Thorsson Edred, Runecaster's Handbook: The Well of Wyrd, York Beach , 1999 

Thorsson Edred, Rune Might: Secret Practices of the German Rune Magicians, St. Paul , 1989 
Thorsson Edred, Northern Magic: Rune Mysteries and Shamanism, St. Paul , 1998 

Thorsson Edred, Rune-Song: A Practical Guide to Rune-Galdor, Austin , 1993 

Thorsson Edred, Blue Rune: Edred's Shorter Works Vol. III (1988-1994) (+MC), Smithville , 2001 

Thorsson Edred, The Truth about Teutonic Magic, St. Paul, 1994 
Turville-Petre, The Myth and Religion of the North 

TYR Myth, Culture, Tradition Vol. 1, Ultra, 2002 

TYR Myth, Culture, Tradition Vol. 2, Ultra, 2004 

Tyson Donald, Rune Magic, St. Paul , 1999 
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Tyson Donald, The Truth about Runes, St. Paul, 1995 

von List Guido, The Secret of the Runes, Rochester , 1988 

Vries, Jan de, The problem of Loki  , Suomalainen Tiedeakatemia Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, 1933 
 
Literatura v českém jazyce 
Árnason, Jón, Islandské pohádky a pověsti, Argo, Praha 

Berkov, V. P., Současné germánské jazyky, Karolinum, Praha, 2002 

Campbell, Joseph, Mýty západu. Představy o bozích v dějinách civilizace., Pragma, Praha 

Čermák, Jan, Béowulf, Torst, Praha, 2003 
Eliade, Mircea, Jóga, nesmrtelnost a svoboda, Argo, Praha, 1999 

Enoksen, Lars Magnar, Runy: dějiny, dešifrace, výklad., Jiří Buchal - BB/art, Praha, 2003 

Florek, Reinhard, Kniha o runách, Eva Babická, 2004 

Gamain, Nel, Američtí bohové, Polaris, 2001 
Kalweit, Holger, Germánská kniha mrtvých, Eminent, Praha, 2003 

Kalweit, Holger, Keltská kniha mrtvých, Eminent, Praha, 2003 

Sýkora, Václav Jan, Hudba evropského severu, Supraphon, Praha, 1975 

Szabó, Zoltán; Szabó, Ingrid , Tajemství jmen. Kombinace run pro výklad jmen a věštění, Eugenika, 2004 
Zíbrt, Čeněk, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. Věku, Praha, 1995 

Švédské zlaté poklady a umění Vikingů, Československá akademie věd - Archeologický ústav, Praha - Brno, 1968 

Příběhy Vikingů, Brio, 2004 

Severské pohádky, Brio, 2004 

 

 
Vybrané internetové odkazy: on-line obchody 

 
Podbně jako Reading list, budu pro vás tuto sekci nadále připravovat tématicky. Tématem tohoto čísla jsou internetové 
obchody se zbožím zajímavým zejména pro zájemce o germánskou duchovní tradici a kulturu. Mezi další témata jsem zahrnul: 
runy, seidr, living history, magazíny online, české odkazy, Ásatrú organizace ve světě, staré jazyky, théodismus, rokkr, muzea, 
Armanen, keltové, hudba, šivaismus aj. 

 
:: MNGRM :: 

 
http://www.vikingtrader.net/ 
http://www.nordicarts.com/ 
http://www.ostaraversand.de/ 
http://www.mittgard.de/ 
http://www.ratatoskr.de/ 
http://www.jelldragon.com/ 
http://www.jblstatue.com 
http://www.craftycelts.com 
http://www.ragweedforge.com/ 
http://www.vikingcrafts.co.uk/ 
http://www.wyrdsway.com/ 
http://www.highfiber.com/~bohemond/Bootshop/horn.html 
http://www.urweg.com 
http://www.birkatraders.com/ 
http://www.blotgilde.dk/ 
http://www.brisingamen.com 
http://www.thorrshammersite.com/ 
http://www.shrewwood.com/ 
http://www.randburg.com/is/gth/view.html 
http://www.marina.cove.com/users/wind/ 

http://www.goldschmiede-b-peichl.de 
http://www.nordkraft.net 
http://www.vikingart.com/ 
http://www.geri-freki.com/ 
http://www.arsnordica.de/ 
http://www.vinland-shop.de 
http://www.bcsupernet.com/users/wodan 
http://www.celtic-smith.cz 
http://www.thorsschmiede.de 
 
 
Heathen Hearts From Boiohaemum 
http://www.asatru.cz - české stránky o germánské tradici 
 
Agarain, societas Celtica 
http://www.agarain.net - české stránky o keltské tradici 
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Třetí číslo  sauilo vyjde k podzimní rovnodennosti (Asans). 
 
 

Pro další informace, objednávku magazínu 
a případnou spolupráci kontaktujte redakci. 

 
 

E-mail:  sauilo@asatru.cz  
Internet:  http://sauilo.asatru.cz 

 
 
 

Wassail! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sauilo 1/2004 (Ostara) 

 
Síla Země a její období 

Beltane 
Beltine v Chebu 

Jak se chtěly líbit keltské a germánské paničky 
Tajemství run 

Edda 
Pramáti Nál 

Loka Tháttur 
Indogermánský duchovní systém 

Beowulf 
Brunanburh Beadu 

 

Na vašich předcích záleží! 
Selhání islandského pohanství 
Umění berserku 
Drengskapr 
Pohanský obřad Sumbel 
Pohanství a jeho historická rekonstrukce 
Šamanské bubnování 
Moderní hudba a Severská tradice: FIRE+ICE 
The Wicker Man 
Weinachtener 
…a řada recenzí, odkazů atd. 

 
Několik posledních kusů stále k dispozici. 

 


