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Vážení čtenáři, 
 
je zde podzimní rovnodennost a s ní i náš sluneční magazín sauilo.Obsah tohoto třetího 
čísla je opět velmi pestrý. Najdete zde příspěvky k nadcházejícím svátkům Asans a 
Halaigáiws, pojednání o východoevropském folklóru a jeho podobenství s folklórem 
severoevropským, básně, povídky, recenze, reporty a další články. 
 
Přejeme příjemné čtení a nebojte se nám napsat. 
 
Wassail! 
Vaše redakce. 
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Časopis sauilo vychází jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tradice. 
Mezi přispívateli tohoto čísla jsou lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývají několik let. Jejich 
podpisy naleznete pod jednotlivými příspěvky. Toto číslo sebrali a redigovali Zmiu, Lorraine, Hrungnir a Managarm. 
Grafiku na obálce připravil Misboš. 
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Síla země a její období 
 
- Topolová noc - 

Asans, Wintrufulleiths, Mabon, 
Podzimní rovnodennost - XXI.IX. 
 
Tak nazýváme období slavnosti v čase podzimu, kdy noc a 
den jsou stejně dlouhé a udržují mezi sebou rovnováhu. Je to 
doba, kdy začíná vzrůstat síla ledových obrů, podsvětních sil 
a také draků úměrně tomu, čím je blíže zimní slunovrat. V 
době podzimní rovnodennosti se často pořádá výroční sněm 
lidu, kterému se také říká Folkething, Stortthing a nebo 
Althing.  V něm se konají důležité soudy, které rozsuzují 
velké spory mezi jednotlivci, ale i mezi klany. Na toto velké 
shromáždění se vztahuje dle staré tradice takzvaná sněmovní 
povinnost, kterou mají všichni svobodní muži, kteří jsou 
schopni nosit zbraň. Protože pro tuto posvátnou chvíli 
konání sněmu se godiové dovolávají ochrany bohů, je 
vyhlášen sněmovní mír, který znamená pro všechny 
zúčastněné příkaz zdržet se jakýchkoliv hádek. Za starých 
dob se na tomto sněmu rozhodovalo o životě a smrti, nebo o 
majetku svobodných mužů. Noc XIII. září je také nazývaná 
už z pradávných dob našich předků topolovou nocí. U rostlin 
v tuto dobu probíhají změny v podobě zastavování přívodu 
šťáv a jejich těla se dostávají do stavu, který bychom mohli 
označit za stav aktivního klidu. Zrají plody a semena, ale 

zároveň se přívod živin snižuje a rostliny začínají vadnout a 
schnout. Je to období, kdy člověk má možnost využít nejvíce 
různé aktivity na přípravu pro temnou část roku jako je 
například sběr, uskladnění a zpracování plodin. 
 
V tomto čase velkého sněmu Althingu probíhá noc, kterou 
naši předkové nazvali jak již jsme si řekli Topolovou nocí, 
při které se využívá sílení větrů k potřebné divinaci 
nadcházejících událostí v období temné části roku. K tomu 
byl a stále je topol přímo jako stvořený například už jen 
celkovou stavbou své koruny. Proto se nyní blíže seznámíme 
právě s topolem jako patronem tohoto probíhajícího období.  
 

Topol  
(Populus)  
 
Patří mezi velice ceněné stromy našich předků. Samotný 
jeho stín je považován za jeden z nejsilnějších a 
nejpříjemnějších, který můžeme využít jak k meditační 
činnosti, tak třeba i k obyčejnému posilujícímu odpočinku. 
 
Dnes, když se řekne topol, vybavíme si nejspíše strom, který 
tiskne své větve k sobě do špice a vztyčuje se celou svou 
korunou k nebi jako zelená pochodeň především podél cest, 
luk a polí. 
 
Tento topol (topol pyramidální) je však stromem až z XVIII. 
století a nejspíše vznikl mutací v severní Itálii. Můžeme ho 
vypěstovat jen s pomocí sazenic. Stačí vezmeme-li větev a 
zarazíme ji do země a z té pak vyroste nový strom.  Ze 
semen se pěstují původní druhy topolu černého, bílého nebo 
balzámového, který překrásně voní. Topol je především 
rozšířen jako úspěšný větrolam. Jednotlivé druhy topolů jsou 
schopné se mezi sebou úspěšně křížit, proto je někdy těžké 
poznat, jaký vlastně druh topolu máme před sebou. Jsou to 
stromy, které patří mezi nejrychleji rostoucí stromy vůbec. 
Jejich šumění korun nelze přeslechnout, již sebemenším 
závanem větru je slyšet  pohyb lístků, které mají dlouhé 
stopky, takže se snadno ve větru třepotají. Samotné dřevo 
topolů je velmi měkké, lehké a má světlou barvu. Dá se 
snadno vyřezávat a dlabat. Naši předkové je používali 
například na výrobu dřeváků, ale hlavně na výrobu štítů, 
které byly potažené kůží, která byla vydělávaná louhem 
vyrobeným z topolové kůry a díky tomu  nabyla veliké 
tvrdosti a splňovala potřebné nároky na kvalitu štítu. 
 
V průběhu roku procházejí topoly třemi proměnami a od 
toho se také odvíjejí možností jejich využití. Datově v 
gregoriánském kalendáři, který nyní používáme, jsou to tato 
období od IV. do VIII. února, od I. do XIV. května a od V. 
do XIII. srpna. V únoru se pupence silně nalévají a strom 
dostává tmavohnědou barvu. V květnu se listy zbarvují 
hnědočerveně. V létě pak dostávají podle svého druhu bílou, 
černou nebo nápadně zelenou barvu. 
 
Části, které z topolů používáme k léčebným i jiným účelům, 
jsou pupeny, suková pryskyřice, listy a kůra. 
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Bylinky pro svátek WinterFiled - Mabon máme například: 
Dub (žaludy), tis, olše, bez černý, břečťan, cypřiš, čekanka, 
bazalka, fazol, hloh, chrpa, jabloň, jasan, líska, mák vlčí (i 
pro FreyFaxi), měsíček, obilí, ostružiník, petržel, pohanka, 
růže, sedmikráska. 
 
    
Při vykuřování pro harmonizaci s časem Mabonu používáme 
nejčastěji tyto kuřidla : 
 
Kuřidlo pro Mabon I.  
Lískové dřevo  I díl 
Břečťan   I / II dílu 
Obilí   I / II dílu 
Mák vlčí   I / II dílu 
Chrpa   I / II dílu 
Myrha   II díly 
Benzoe   II díly 
 
Z máku použijeme jeho květy. 
 
Kuřidlo pro Mabon II. 
Jalovec   I díl 
Cypřiš   I díl 
Borovice  I díl 
Bylina za santalové dřevo I díl 
Dubový list  I špetka 
Dubový mech  I / II dílu 
Kadidlovník  II díly 
 
U obou vykuřovacích směsí dbáme na smíchání do co 
nejjednotnější hmoty a pak pálíme jako obvykle na 
dřevěném uhlí. 
 
Tradičním pokrmem na slavnostech tohoto svátku jsou 
například koláčky Mabonu, a proto si zde pro naši potřebu 
uvedeme jejich recept. 
 
Koláčky Mabonu 
Vejce   I kus 
Med   I /II šálku 
Citrón   II lžíce 
Mouka   XXX gramů 
Lískové oříšky  XVIII dekagramů 
 
Vejce ušleháme, z citrónu použijeme na jednu lžíci 
nastrouhanou kůru a na druhou lžíci jeho šťávu a lískové 
oříšky semeleme. Pak utřeme med a mleté oříšky na pastu a 
přimícháme mouku a citrónovou kůru. A dále smícháme 
šťávu z citrónu a vejce a přidáme ji ke kaši s oříšky. Malé 
koláče dáváme na vymazaný plech a pečeme XX minut při 
teplotě CVC stupňů celsia. 
 
Do tohoto času z říše bylin patří výrazně svou silou také 
například Ostružiník křovitý a proto si o něm něco blíže 
řekneme. 
 
 
 
 

Ostružiník křovitý  
(Rubus fructiocosus) 
 

 
Lidově mu také říkáme maliny, ostružiník řásnatý a nebo 
vostružník. Jeho planetárním vládcem je Venuše. Mezi živly 
jej přiřazujeme k vodě, u principů k principu ženskému, v 
oghamu mu patří znak Muin a mezi svátky patří k Mabonu. 
Všeobecně má vztah k bohyním úrody a k duchům a všem 
ostatním entitám obývající naše okolí jako jsou skřítci, víly 
atd. 
 
Ostružiník je keřem, který je původní v celé Evropě. Často 
jej uvidíme na ladem ležících půdách, vřesovištích nebo v 
lesích a křovinách. Jeho ostnité prýty (šlahouny) rostou 
zprvu zpříma, později do oblouku a stávají se poléhavými až 
plazivými. Svým koncem se zakořeňují a tvoří velké 
množství nových výhonků - výmladků. Jednotlivé prýty 
mohou dorůst až II metry. Listy vyrůstají na prýtu střídavě a 
jsou složeny ze tří až pěti lístků. Květy má bílé nebo světle 
růžové, které začínají rozkvétat v květnu. Mají pět lístků 
korunních a uprostřed květu jsou sytě žluté prašníky. Jeho 
plody jsou v době zralosti tak tmavě fialové, že se nám zdají 
až černé. 
 
Pro svůj rychlý a nezvládnutelný růst se v zahradách 
nepěstuje. Je to proto, že jakmile se jednou ujme a rozroste, 
je téměř nemožné se ho zbavit. Snadno ho však nasbíráme 
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ve volné přírodě. Sbíráme jeho listy a plody podle našich 
možností v době před XI říjnem. 
 
Ve snech znamená obtížné prodírání se ostružiním varovnou 
předzvěst potíží s nepřáteli, zatímco hladký průchod 
znamená vítězství nad nimi. 
 
K vyléčení černého kašle se nemocný, většinou to je dítě IX 
krát protáhne pod keřem ostružiníku na posvátném místě 
spolu se zaříkáváním - Ostružiní jsem ti našel, zanech v něm 
ten černý kašel. Ostružiník má v sobě vysoký obsah taninu a 
vitamínu C. Proto ho také používáme k hojení opařenin, kdy 
namočíme devět listů do pramenité vody a touto vodičkou 
pak potíráme rány.Uvařením a přecezením jeho plodů 
získáváme lahodný čaj, který používáme jako účinného léku 
například proti průjmu, hemoroidům, zánětu močového 
měchýře a úplavici. Z plodů můžeme také připravit nálev k 
vyplachování úst nebo také ke kloktání při bolestech krku, 
bolestech dásní a zánětu hrtanu. Jeho listy mají svíravé 
účinky a můžeme tedy z nich připravit účinné tonikum pro 
močové cesty, pokud je užíváme jako čaj. Jejich máčením ve 
vodě si připravíme vodičku na nemocnou pleť (uhry a akné). 
Ale můžeme ji také použít i k výplachům úst a ke kloktání. 
 
Ostružiny sbírané po návratu tmavé poloviny roku nám 
mohou umožnit komunikaci s dobrými duchy a bytostmi v 
našem okolí. Také nám mohou pomoci na spirituálních 
cestách do říše Hel, pokud si z nich připravíme víno nebo 
osvěžující nápoje. Meditační činnost pod ostružiním nám 
může pomoci k duchovním kontaktům. O Mabonu se 
ostružiníkem zdobí oltář a rituální pohár nebo miska. Jeho 
dřevo se přikládá na posvátný oheň Mabonu. 
 
 
Ostružiníkové recepty: 
 
Čaj z listů ostružiníku 
Ostružiník  XXX gramů 
Voda   I/II litru 
 
Z ostružiníku použijeme jeho sušené listy, které vložíme do 
vody a zvolna přivedeme k varu. Vaříme V minut a pak 
odstavíme z ohně. Poté necháme X minut vylouhovat a pak 
nálev scedíme. Tento čaj můžeme pít III krát nebo IV krát 
denně. 
 
Ostružinové víno 
Ostružiník  II kilogramy 
Cukr   I /V kilogramu 
Voda   IV /V litru 
Kvasinky  I díl 
Živná sůl  I díl 
 
Z ostružiníku použijeme zralé ostružiny, které namočíme do 
slané vody, tak abychom odstranili drobné červy, kteří se 
někdy v plodech vyskytují. Pak ostružiny pečlivě omyjeme 
čistou vodou. Dále nasypeme je do fermentační nádoby a 
přelijeme vařící vodou. Pak důkladně mícháme tak dlouho, 
dokud nejsou všechny plody rozmačkané. Když je směs 
vlažná, přidáme kvasinky a živnou sůl. Potom směs 
zakryjeme a necháme asi týden stát s tím, že ji denně 

promícháváme. Po tomto týdnu scedíme tekutinu do 
demižonu, přidáme cukr a mícháme, dokud se cukr úplně 
nerozpustí. Demižon zajistíme vzduchovým uzávěrem a 
necháme fermentovat. Po skončení fermentace stočíme do 
čistého demižonu a necháme vyčeřit. Když je víno čisté, 
stočíme jej do láhví. 
 
Z říše kamenů, které patří svým výrazným působením do 
času Mabonu je bezesporu Achát, se kterým se pro náš 
přehled v čase Mabonu nyní blíže seznámíme. 
 
 
Achát 
Je to kámen, který má prakticky celou škálu barev, ale 
nejčastěji má barvu šedou, je průsvitný až neprůhledný s 
leskem skelným, matným nebo hedvábným. 
 
Druhy achátu, kterých existuje nepřeberné množství, 
rozlišujeme a pojmenováváme podle barev a také podle 
vzhledu a charakteristických zvláštností. Je to kámen, který 
je opracováván od dávnověku, zprvu jen na nástroje, ale 
později i na ozdobné a kultovní předměty. Je kamenem 
zemním s polaritou mužského principu. Jeho přirozeným 
zemním ženským protějškem je jaspis. V podobě talismanu 
nás chrání před jedy, morem a živelnými pohromami. 
 
Achát nám může zajišťovat dlouhý život, úspěch a dobré 
přátelé, když víme, jak s ním komunikovat a jednat. Je pro 
nás drahokamem přítomnosti, ukazuje nám, kdy a co v pravý 
čas je třeba vykonat a kdy je třeba počkat na příhodnou 
chvíli, kterou je nám schopen dát poznat. 
 
Na našem území jej nalezneme v Podkrkonoší, v Krušných 
horách a nebo na Kozákově. 
 
Mimo naše území se nachází snad po celém světě, v našem 
nejbližším okolí to je například v Německu - (Idar-Obrstein), 
v Polsku a nebo v Rusku. 
 
Pro meditační účely jej používáme převážně na základní 
energetické centrum, kde je jeho důrazná hutná vibrace 
nejpůsobivější. Jeho široká paleta zemitých tónů barev, které 
tvoří nejrůznější fantaskní obrazce, jimiž by se dalo doslova 
říci, že jimi acháty přímo hýří, propůjčuje tomuto kameni 
všeobecně velkou přitažlivost. Symbiózou kresby a 
barevných efektů symbolizuje a spojuje nás ve vzájemné 
sounáležitosti s naší velkou Matkou Zemí a celkově s jejími 
přírodními projevy. Je schopen v nás probudit fantazii, 
kreativitu, odvahu, vytrvalost a tolik důležitou vůli k životu. 
Nebo v nás posílit vědomí vlastní identity a pud 
sebezáchovy. Je schopen nás ochránit před působením 
nežádoucích vlivů v každodenních životních situacích tím, 
že mocí své síly podporuje naši přirozenou vyrovnanost. 
Také v nás dokáže probudit důvěru v naše vlastní 
schopnosti. Je učitelem v přímém a čestném jednání vůči 
našim bližním i nepřátelsky se chovajícím osobám a to tak, 
že je schopen nás navést k té správné komunikaci s těmito 
jedinci. Podporuje nás v hledání pravdy a je pro nás také 
důležitým pomocníkem k tomu, abychom bez trpkosti přijali 
kritiku, nepříjemné situace a z nich vyplývající okolnosti. 
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V léčebných praktikách jej používáme například pro ochranu 
rodiček a ku pomocím při porodu. K tomu používáme achát 
s krystalickými vrostlicemi, který je svou uklidňující silou 
nejvhodnější. Nebo také dáváme ještě jeden tento druh 
achátu do okna tak, aby byl prosvícený. Takto prosvícený 
světlem je schopen odstranit starosti a obavy s tím, že 
zároveň posiluje náklonnost k novému životu, který roste k 
času svého zrození. Při nedostatečné tvorbě mléka při kojení 
dáváme ženě tradičně nosit bílý achát na hruď. Je též 
schopen snížit teploty, zmírnit horečky provázející infekční 
nemoci, utišit nejrůznější bolesti, epilepsie a stavy 
nekontrolovatelné náměsíčnosti. Jeho síla je nejvíce znát při 
alergiích a kožních problémech jako jsou například ekzémy 
nebo popáleniny a vředové projevy kožních nemocí. K 
uklidnění a posílení srdce dáváme achát na srdeční oblast. 
Rovněž je schopen posilovat funkci střev, ledvin, mozku, 
jater, sleziny, zažívání a nebo pomoci nám při cukrovce. 
Dokáže také zmírňovat negativní účinky kouření a působení 
jedovatých látek na náš organismus. 
 
Abychom docílili co nejúčinnějšího působení achátu na naše 
fyzické tělo jeho vibracemi musíme jej dát přímo na 
pokožku! 
 
Pro náš přehled si zde uvedeme nejvhodnější a 
nejdostupnější druhy achátů pro naše potřeby. 
 
Bílý achát je pro nás symbolem duchovní čistoty a s tím 
spojené rovnováhy, která nám přináší klid na duši. Pro své 
schopnosti hlavně posilovat naši vůli k odstraňování 
škodlivých návyků a zmírňovat naše agresivní chování je 
nazýván mírovým achátem. V léčbách jej používáme jako 
důležitého pomocníka u léčení zhoubných nádorů, zejména u 
rakoviny kůže, a při různých zánětech. Voda z bílého achátu 
dobře pročišťuje naši pleť. 
 
Masově hnědý achát svou silou hlavně posiluje náš respekt 
k našim blízkým a pochopení problémů, jež oni mají. Je 
nejužitečnější při léčení alergií a snížení mužské potence. 
 
Centrálně pruhovaný achát jeho působením a jeho 
nejsilnější stránkou je posilování naší koncentrace a 
logického a racionálního myšlení. Pomáhá nám při 
problémech se zažíváním a vyměšováním, jako je například 
nedostatečná funkce ledvin, zánět močového měchýře a 
močových cest nebo s žaludečními a střevními potížemi, ale 
používáme jej i při zánětech vaječníků a vejcovodů, či při 
problémech s prostatou nebo také při nedostatečné funkci 
ledvin. 
 
Paralelně pruhovaný navíc dobře mírní bolesti při 
křečových žilách. 
 
Achát s dendrity má dobrý vliv na posilování naší imunity, 
a to dociluje mimo jiné především tak, že pomáhá našemu 
organismu, aby se zbavoval látkovou výměnou škodlivých 
látek a jedů. Též můžeme s jeho pomocí léčit onemocnění 
trávicího traktu. 
 
Hvězdicový achát s jeho pomocí můžeme dosáhnout 
zaktivování naší imunity, ale také funkci jater a centrální i 
periferní nervovou soustavu. 

Achát s dutinami vyplněnými vodou tradičně jej  
používáme na ochranu těhotných žen. Chrání nás před zlem 
a falší lidí, kteří jsou jen na oko naši přátelé. Svými 
vibracemi vnáší klid a mír do bolavé duše člověka, který 
prošel životním utrpením. Všeobecně je schopen mírnit 
bolesti. Voda z tohoto achátu nám rovněž velice pomáhá při 
alergiích a kožních onemocněních.  
 
Achát s krystalickým středem také umí chránit nový 
vyvíjející se život a podporovat jeho zdravý vývoj a 
navozovat pocit klidu a bezpečí. 
 
Pestrý achát s neuspořádaným zbarvením nám svou silou 
snižuje teploty a zmírňuje horečky u infekčních nemocí. 
Aktivuje nám též funkci žláz a posiluje srdeční oběh. Svou 
mocí nás chrání před letargií a depresemi, čímž přispívá k 
tomu, že se cítíme po psychické stránce mnohem lépe, to se 
projevuje hlavně zlepšenou náladou s pozitivním smýšlením. 
 
Zříceninový achát pomáhá nám léčit vnější zranění a různá 
svalová napětí, přetažení a nebo pohmožděniny kloubů a 
kostí. 
 
Obláčkový achát především nám nejvýrazněji pomáhá jeho 
voda, kterou si čistíme pleť a nebo ji využíváme při různých 
vyrážkách a zánětech kůže. 
 
Achát čistíme pod proudem vlažné vody, nebo jej dáváme 
přes noc do misky s vodou společně s křišťálem. 
 
Nabíjíme jej (s výjimkou ohnivého achátu) libovolně dlouho 
na přímém slunci. 
 
Pozor na uměle přibarvované acháty - ty není vůbec možné 
přímo na něco použít. V jejich případě jde o znehodnocený 
kámen neschopný přirozeného žití! 
 
 
 
Hailagáiws, Samhain  
- svátek zemřelých předků,  
II. XI. Winter Nights 
 
Je to čas, kdy starý bůh plodnosti, světla umírá a odchází do 
Země mrtvých, aby čekal na své znovuzrození o Yule ( v 
gregoriánském kalendáři je to XXI. prosince ) a čas, kdy 
bohyně matka truchlí nad ztrátou svého syna, který opouští ji 
a svůj lid v dočasné temnotě (Balder, Frey). Tato událost je 
znát během listopadu, kdy dny jsou už kratší než noci a 
Slunce opouští náš svět. Míza z keřů a šťáva z rostlin se 
vytrácí a rostliny odumírají. Semena, zrna a plody se 
uvolňují od mateřských rostlin a padají na zem. Jejich 
skořápky a obaly pukají a následně tlejí.  
 
V tomto období listopadu temné části roku s námi aktivně 
vstupuje do kontaktu podsvětí s jeho obyvateli. Okolo II 
listopadu se naplno otevírají brány podsvětí, kterými k nám 
přicházejí naši zemřelí předkové zpět ze svých příbytků, ze 
svého světa Helheimu, aby zaujali své právoplatné místo 
mezi námi a byli opět blíže svému lidu. V případě, že se jim 
poprávu nedostane jejich uctění a pozvání mezi nás, můžeme 
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se nadít též toho, že nás zavrhnou. Což má následky, které 
ucítíme v plné míře ve svém klanu, jak za svého života na 
Zemi, tak především po smrti našeho fyzického těla, až se k 
nim budeme chtít v podsvětí připojit a oni nás mezi sebe 
nepřijmou. V minulých dobách, ale výjimkou není ani doba 
dnešní, se za tuto potupu různým způsobem mstili. 
Nejčastěji tak, že naše předky, kteří se takto provinili, 
existenčně ohrožovali tím, že všemožně škodili hlavně 
hospodářským zvířatům a polím. Nebo přímo napadali členy 
klanu a znepříjemňovali jim jejich život, dokud nebyli 
usmířeni. Je pochopitelné, že se nechtěli vrátit zpět s 
takovou potupnou urážkou, až nastane opět jejich čas. Proto 
v našich tradicích udržujeme zvyky pro vrcholící zimu na 
odvrácení zlých duchů a zároveň se snažíme jimi získat či 
zvýšit plodnost a úrodnost našeho kraje pro příští období 
světlé části roku. V těchto zvycích obětujeme různé druhy 
obětin především na důkaz toho, že jsme si stále vědomi 
našeho spojení s nimi a že na ně a na jejich skutky a 
ochranu, kterou nám dávají po celý náš život, 
nezapomínáme. Například ven před dům dáváme talíř s 
jídlem pro duchy mrtvých, kteří putují krajem, z kterého 
pochází a ve kterém my právě žijeme. Svíčka v okně nebo na 
hrobě je symbolem světla života, o které se s nimi ze 
stejných důvodů životního spojení dělíme.Též obětujeme 
jako dar jídlo (chléb), květiny, pití (víno), luštěniny (boby), 
ale i různé kultovní předměty (šperky). Například boby jako 
jedna z luštěnin jsou odpradávna spojovány s mrtvými a 
duchy pro skrytou velkou sílu v jejich plodech. Právě 
luštěnin symbolicky užíváme jako důležitou obětinu pro 
mrtvé nebo na usmíření duchů, kteří byli nějakým způsobem 
potupeni a chtěli by nám za to škodit. Na oltáře se též 
umisťují jablka, dýně, tykve a jiné podzimní plody. U květin 
jsou to především podzimní květiny jako měsíčky a 
chryzantémy.  
 
Také se zakopávají do země jablka symbolicky spjaté v naší 
tradici k bohyni Idunn jako oběť a potrava pro mrtvé. Právě 
II. listopadu se pořádá na počest našich předků slavnost, 
která se slaví v každém kraji trochu jinak, ale jádro slavnosti 
a její důvod je stejný! 
 
Na slavnosti zapalujeme ohně k našemu společnému 
očištění. V minulosti se tohoto očištění užívalo též pro 
hospodářská zvířata, která představovala hlavní část majetku 
našich předků. Objíždí se kraj a žehná se koním pro jejich 
symbolické spojení s cestou do země podsvětí, na které nás 
provázejí jako jeho poslové. Kůň je totiž také zvíře, které se 
zjevuje těsně před smrtí. (Znázorňuje pohyb duše do jiných 
světů). Většinou jde o bílého nebo šedého koně, na kterém se 
vidí ve vizi či v silném snu sám dotyčný, který má právě 
zemřít, jak na něm odjíždí. V „keltské“ tradici se nám 
zachovalo více spojení s jiným zvířetem a tím je pes. Pes 
totiž a nejen v keltské tradici je strážcem bran do země 
podsvětí. V naší tradici je to pes jménem Garm. 
 
Na slavnosti se zpívají především písně o slavných předcích 
a jejich velkých činech, které vykonali a dávají se na oltáře 
na jejich počest různé dary v podobě obětin. Pro tuto 
slavnost pečeme pečivo v podobě rohů skopců a vůbec 
dobytka, který je zároveň pro tuto slavnost obětován bohům. 
Dříve to bylo též období vandrování, kdy čeledíni odcházeli 
ze služeb a vydávali se bez zaměstnání na cesty. 

Ještě v listopadu je jeden významný den, který stojí za 
zmínku. Přesněji to je XI. listopadu, který se především v 
germánské tradici nazývá Den husy. Ta se obětuje pro 
Wotanovi, který se v tom to období zjevuje na bílém 
osminohém koni Sleipnim. Křesťanská církev z něho udělala 
světce Martina, který přijíždí na bílém koni, aby lépe 
zmanipulovala původní tradici pro svou moc nad lidem. Jak 
ale dnes všichni v naší tradici věříme, tato moc již pominula 
a je nyní jen pouhou historickou minulostí. 
 
Čas a smrt nám kameny, byliny a stromy pomáhají 
zvládnout a pochopit v našem životě jako naši blízcí 
příbuzní. Vždyť potvrzení máme například v germánské 
tradici, kdy už první lidé Ask (Jasan) a Embla (Jíva) byli 
stvořeni z kmenů stromů, které našli bohové na mořském 
břehu a od nich pak pochází celé lidské pokolení. Že máme 
fyzicky a nejen tak mnoho společného se zde nebudeme 
zbytečně přesvědčovat, protože ti z nás, kteří jsou pozorní, 
na to přijdou beztak sami. 
 
Důkazem našeho spojení ve smrti je zřejmé právě na 
hřbitovech, které si snad nikdo už nedokáže představit bez 
stromů, které střeží klid našich blízkých, bez obětních darů 
ve formě květin a bez kamenných náhrobků. Při slavnosti na 
počest našich zemřelých předků jsou plody stromů a bylin a 
jiné jejich části nedílnou součástí darů, které též dáváme na 
oltáře či hroby při této příležitosti. 
 
Důležitým obětním darem na oltáři v tomto čase je též 
jablko. Proto se blíže nyní seznámíme také s Jabloní jako se 
stromem, který je spojen s tímto časem, kdy více vnímáme 
smrt jako životní veličinu a dále Tisem, který k tomuto času 
také neodmyslitelně v naší tradici patří. 
 
 
Jabloň lesní  
(Malus sylvestris) 
 
V germánské tradici se váže jabloň a její plody k bohyni 
Idunn, manželce boha básnictví a výřečnictví Bragiho. Ta 
má ve svém opatrovnictví tato jablka síly a životní vitality 
pro bohy. Uchovává je ve své skříňce. 
 
Přiřazujeme k ní vodní živel, ženský princip, v barvách to je 
barva zelená, mezi kameny ametyst a pátek jako den v 
týdnu. V runách se jabloni přiřazuje runa ing (N) a pertho 
(p). V oghamu jí patří znamení Quert. 
 
Jabloň je původním stromem Evropy a často se vyskytuje ve 
smíšených a listnatých nebo v křovinatých lesích. Je to strom 
menšího vzrůstu. Maximálně dorůstá X metrů. Má širokou 
korunu a roste na vlhkých živných půdách, kde vyžaduje 
hodně světla. Patří mezi ty stromy, které stále obnovují svůj 
kořenový systém (známka nepopiratelné vitality o které 
dobře věděli naši předkové). 
 
Jabloň byla pro naše předky stromem dokonalosti a výrazem 
láskyplného spojení mezi člověkem a přírodou, mezi 
životem a smrtí a mezi tímto a jinými světy. 
 
Patří mezi posvátné stromy jež se ctí odnepaměti. Kvete v 
Dubnu až do Června a její plody zrají v září. Považuje se 
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také, za strom životního dokončení. Její moci můžeme 
využít k divinaci v období temné části roku o budoucím 
životním partnerovi a to tak, že spíme v jejím stínu nebo v 
přímé její blízkosti na posvátném místě. Měl by se nám pak 
při patřičném našem přístupu (vznášení prosby v podobě 
zaříkávání a jejím uctění v podobě daru) zdát sen, kde 
spatříme našeho budoucího partnera nebo nám bude něco o 
něm naznačeno. Její větve se používají na virgule, které nám 
dobře mohou ukázat skryté prameny a stříbro. Dříve se její 
dřevo používalo na nábytek a na různé domácí potřeby. 
Plody se užívají především pro zahnání zažívacích potíží a 
nebo třeba rituálního se zbavení bradavic. Ale také k výrobě 
jablečného vína, octu, moštu, různých šťáv a třeba také 
rosolu. Pro zajímavost je zde uveden návod jak si takové 
jablečné víno, které nám třeba v tom čase na oslavě našich 
předků a jejich slavných činů přijde vhod jako zajímavé 
zpestření hodovní tabule. 
 
Jablečné víno  
Jablka   II. kilogramu  
Voda   III. litry 
Cukr   I,V kilogramu 
Kvasinky  I díl 
 
Jablka si nakrájíme a dáme do větší nádoby. Pak přidáme 
vařící vodu. Necháme IV dny stát s tím, že denně to celé 
zamícháme. Poté scedíme do demižonu, přidáme cukr a 
kvasinky a zajistíme vzduchovým uzávěrem. Po skončení 
fermentace stočíme nejlépe do skleněných láhví. 
 
 
Tis červený  
(Taxus baccata) 
 

Všeobecně se přiřazuje ke svátku Samhain, ale je též 
důležitým pojítkem mezi Samhainem a Yule. 
 
Je mu přiřazován živel vody, ženský princip, v barvách 
tmavozelená a zářivě bílá, mezi kameny se k němu váže 
rubín a nebo slabě kouřový křemen (záhněda), v runách to je 
runa eihwaz (I) nebo též hagalaz (h), v oghamu mu náleží 
znak Ioho. 
 
Tis je dlouholetý dvoudomý keř nebo strom, který bývá 
vysoký IV až VI metrů. Je smrtelně jedovatý a nesmí se 
užívat vnitřně! V mládí má hnědočervenou kůru, později 
však získává kůru barvy šedohnědé, která se v plátcích 
odlupuje. Jeho dřevo má neobyčejnou odolnost, vynikající 
tvrdost a zároveň pružnost. Je to způsobeno jeho pomalým 
růstem. Naši předkové měli v tis takou důvěru, že tvrdili, že 
tisové kůly vydrží déle než železné. Samotný tis snese i 
veliké zastínění a to díky svému nízkému téměř 
vodorovnému rozvětvení a jeho veliké hustotě rostoucích 
větévek. Jeho jehlicovité, čárkovité a špičaté listy mají na 
svém líci leskle tmavozelenou a na svém rubu bledozelenou 
barvu. Každý tis má buď samčí a nebo čistě samičí květy. 
Samčí květy vyrůstají v jehnědách a samičí jsou jednotlivé. 
Semena poznáme tak, že jsou obalena červeným míškem.  
 
Jeho dlouhověkost je i příčinou ohýbání jeho spodních větví, 
které zakoření a dají vznik novým kmenům rostoucím 
samostatně, ale stále spojených s mateřským stromem. Což 
zajišťuje přežití stromu, když totiž centrální kmen 
ztrouchniví, pokračuje místo něj kmen dceřinný. Jeho obvod 
kmene se pohybuje okolo LXX až CL centimetrů. 
 
V minulosti byl tis spojován se smrtí pro své využití na 
výrobu luků (které patřili mezi ty nejvíce ceněné, stejně tak 
jako rukojeti dýk) a pro jeho jed, který se používal na šípy 
spolu se semeny tisu, čemeřice a posedu. Po celé Evropě byl 
neodmyslitelně spjatý se smrtí a důkazem je nám jeho hojný 
výskyt téměř na všech starých hřbitovech. Dříve se z něj 
také právě pro jeho dobré vlastnosti dělaly sudy na víno. Z 
hoblin jádrového dřeva tisu, které smícháme s kamencem, 
získáme oranžovohnědé barvivo, které používáme na 
barvení tkanin. Jeho síla se též využívala k výrobě amuletů, 
které nosili v podobě kruhové brože ve starých časech 
králové. Této broži se říkalo kouzlo vědomostí nebo také 
královský kruh, který králi připomínal otáčení se kola života 
a nevyhnutelnosti smrti jako další životní etapy. Tato brož se 
pak předávala jeho následníkovi. 
 
Je jak stromem smrti, který nás spojuje s našimi zemřelými 
předky, tak je zároveň stromem, který je příslibem 
znovuzrození. O Samhainu, kdy se uctívají naši zemřelí 
předkové různými obětinami, se tisem vykuřuje k poctě a k 
naší harmonizaci s podsvětními silami, které v tuto dobu 
vstupují s námi v aktivní kontakt. Připomíná nám otáčení se 
kola života a nevyhnutelnosti aktu smrti a s tím spojené 
vědomí, že z rozkladu také nastává obnova a znovuzrození. 
V období vánoc se tis z pochopitelných důvodů nepoužívá 
jako vánoční stromek,ale často se používají jeho větvičky 
jako vánoční dekorace, jež nám připomíná o této chvíli naše 
neustálé spojení s našimi blízkými, kteří jsou již svým bytím 
vázáni v podsvětí, ale i o této chvíli přicházejí k nám 
zaujmout své právoplatné místo. 
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Jako na každý svátek, který v běhu roku oslavujeme, se 
vážou byliny svými silami, tak ani u Samhainu tomu není 
jinak. A my si je nyní zde pro náš přehled a potřeby 
uvedeme spolu s kuřidly, které jsou též vhodné pro použití 
naší harmonizace v tento čas. 
 
Byliny Samhainu jsou například: Jabloň, břečťan, bez, osika, 
olše, jeřáb, voňatka křivolaká, cypřiš, dobromysl, galgán, 
kozlík, myrhovník, pelyněk, puškvorec, tykev, tymián a 
všeobecně luštěniny jako takové. 
 
Typy kuřidel pro tento čas: 
 
Kuřidlo Samhainu 
Trnkové dřevo  I díl 
Jeřabiny   I díl 
Sporýš   I / II dílu 
Petržel   I / II dílu 
Kerblík   I / II dílu 
Galgán   I / II dílu 
Myrha   III díly 
 
Kuřidlo pro cestu do podsvětí. 
Hadí kořen   I díl 
Cypřiš   I díl 
Borůvka   I / II dílu 
Kapradí   I / II dílu 
Kozlík   I / II dílu 
Hyacint   I / II dílu 
Myrha   IV díly 
 
U hadího kořene se pro toto kuřidlo používá jen jeho 
oddenek, z cypřiše jehlice, u borůvky pouze její dřevnaté 
části, u kozlíku je to jeho kořen a u hyacintu jeho květy.  
 
Kuřidlo pro přivolání mrtvých 
Storax červený  I díl 
Pepřovník  I díl 
Šafrán   I - III špetky 
Pižmo   I - III kapky 
 
Používá se u hrobů a hrobek za účelem shromažďování 
duchů. 
 
A abychom mohli mít alespoň nějaký celkový pohled na 
tento čas doby Samhain, uvedeme si pro naši potřebu další 
část síly země z říše drahokamů. Seznámíme se tedy blíže s 
ametystem, který má nyní pro nás svou moc nejúčinnější. 
 
Ametyst  
Je jednou z nejpůsobivějších odrůd křemene. Vyskytuje se 
ve formách takzvaných trigonálních prismatických krystalů, 
které mohou dosahovat od několika centimetrů až po několik 
metrů. Často stejně jako křišťál vyplňuje dutiny a vytváří 
krystalické drůzy (shluky krystalů). Má čirost vody a je 
průhledný až průsvitný, jen někdy bývá neprůhledný se 
skelným leskem. Vyskytuje se v barvě světle fialové až 
tmavě fialové, která někdy přechází do purpurové barvy. 
 

Na našem území se vyskytuje v Mandlovcích v Podkrkonoší, 
dále je to Kozákov, Doubravice, Stará Paka, Frydštejn, na 
křemenných žilách u Buchovic a u Hostákova, na Třebíčsku, 
v Cibušově, v Krušných horách, v okolí Velkého Meziříčí a 
u Květnice u Tišnova. 
Mimo naše území se nachází ve Francii, v Německu a v 
Rusku (Ural a Sibiř). 
 
Naši předkové ho používali jako spojence (většinou jako 
nošeného amuletu) na ochranu před opojením, otrávením 
(otrávením vínem) a nebo před uštknutím hadem. Jinak byl 
pro ně vítaným drahokamem pro výrobu a zkrášlení různých 
šperků a kultovních předmětů. 
 
V meditační činnosti jej používáme hlavně pro energetické 
centrum v oblasti třetího oka, temene a podle naší potřeby i 
pro ostatní energetická centra. Též nám dnes může být 
dobrým pomocníkem pro naši inspiraci a psychickou 
rovnováhu nebo pro odebrání naší přebytečné energie, která 
nám překáží. 
 
Jeho jemné vyzařování v sobě spojuje v harmonii červeně a 
modře zářící energie. Tyto energie nám v nižší rovině 
harmonizují naši mysl a cit. Celkově nám tím pomáhá 
vnitřně chápat různá tajemství a proměny našeho života, jež 
nejsme schopni chápat prostým rozumem. Velmi užitečné je 
pro nás jeho působení coby strážce čistoty prostor společně s 
křišťálem a růženínem. 
 
V našich tradicích ho používáme všeobecně pro náboženské 
účely v meditacích a rituálech jako pomocníka pro udržení 
atmosféry a soustředění. Je kamenem, který pro nás 
představuje most, který spojuje duchovní dimenze s naším 
hmotným bytím v našem životě. Může nám též pomoci 
získat stabilitu jak v partnerském soužití, tak i v milostném 
životě. Je také pomocníkem pro udržení a prohloubení naší 
koncentrace a bdělosti. Pod jeho působením si u sebe 
můžeme rozvinout odvahu, velkorysost a nebo pevnějšího 
zdraví. Pomáhá nám zvládat stresové situace, kdy umí tlumit 
náš hněv, odstranit náš strach a veškerou naši negativitu. 
 
V léčebných praktikách má ametyst celkově detoxikační 
účinky na náš organismus a zároveň podporuje naši imunitu.  
Přímo jej používáme například při některých zrakových 
onemocněních, pro čištění krve, na bolesti hlavy, psychické 
poruchy (neurózy, hysterie a halucinace) a nebo také na 
pleťové vyrážky. U bolestí hlavy a migrén jím masírujeme 
postižené místo (např. spánky). Při čištění krve pijeme v 
různých dávkách ametystovou vodu. Tu můžeme mimo jiné 
použít i na vředovost a vyrážky pleti. Má též schopnost 
uvolňovat svalové křeče a růst tukové tkáně. 
 
Ve větších ametystových geodách můžeme čistit i nabíjet 
nebo pro takzvané oživení přenechávat i ostatní různé druhy 
kamenů. Samotný ametyst čistíme po i před každým jeho 
použitím. Jinak jej čistíme s určitou pravidelností pod 
proudem vlažné vody, nebo v misce společně s křišťálem. 
Protože ametyst patří mezi kameny, kterým ubližuje přímé 
sluneční záření (ztrácí barvu!) je nutné, abychom jej nabíjeli 
pouze ve stínu. 
 

Ronger 
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Mrtví, smrt a pohřbívání   
 
O Samhainu, ze kterého křesťané udělali svátek všech 
svatých a hned po něm Dušičky, se na zem vracívají duše 
zemřelých. Někomu škodí, někomu mohou pomoci. Věřte, 
čemu chcete. Každopádně je dobré obětovat jim nějaké to 
jídlo. V tomto článku bych se však spíše než Samhainu 
chtěla věnovat mrtvým, pohřbívání a uctívání mrtvých 
předků, neboť to k tomuto svátku neodmyslitelně patří. 
Nutno však dodat, že mrtví předkové se ctili i v jiná období. 
Úcta k předkům byla u pohanů  veliká a křesťané se museli 
hodně snažit, aby vymýtili staré zvyky. Ne ve všem se jim to 
povedlo. Například zapalování svíček na památku mrtvých 
bylo ještě v roce 305 či 306 zakazováno Elvírskou synodou, 
aby nebyly znepokojovány duše svatých. Dnes si však jen 
těžko představíme hrobeček bez svíčky.  
 
Křesťané zakazovali hlavně bujaré pitky k poctě mrtvého, 
ale na druhou stranu i silné projevy lítosti, kdy si ženy 
drásaly obličej a hlasitě štkaly. Mrtvým se na hrob nosilo 
jídlo a pití a mohutně se tam popíjelo.  Když člověk zemřel, 
bylo zvykem, že pozůstalí trávili noc s jeho mrtvolou v jedné 
místnosti. Tzv. umrlčí večer. Tam zpívali písně, tancovali, 
popíjeli a chechtali se. Smutek trval sedm nebo třicet dní. 
Poté byl mrtvý spálen nebo pohřben.  
 
Na druhou stranu smutek nad odchodem svého blízkého 
projevovali pohané tím, že si rvali vlasy nebo si je ořezali, 
drásali obličej či řezali do těla. Není to nic divného. Smích a 
pláč k sobě nemá nikdy příliš daleko. 
 
Když člověk zemřel, bylo zvykem pálit trávu či zrní buď 
v domě nebo na jeho hrobě, aby byl dům chráněn a lidé byli 
zdraví.  Když mrtvého vynášeli z domu, žena vylévala vodu 
pod máry. Rakev, když byla přenášena přes práh, nesměla 
být výš než kolena pro zachování zdraví.  
 

 
Pokud byl pohřben člověk, který byl zavražděn, dávala se 
mu do ruky mast, aby si mazal ránu a v posmrtném životě se 
uzdravil.  
 
 

Mrtví mají také schopnost odhalovat věci budoucí. K tomu, 
aby tak činili, se používaly písně a zaříkadla. Kouzelná moc 
se připisovala částem mrtvoly, ať už pohřbené nebo spálené. 
V době, kdy se ztenčuje hranice mezi světem živých a 
mrtvých, je k požádání o jejich pomoc jistě vhodná doba.  
 
Problémy s církví měli také ti, kteří pochovávali své zemřelé 
v lesích či na polích a na rozcestích, kde provozovali hry. 
Používali také masky na obličej, což nás může dovést až  
 
 
k dnešnímu řádění při Halloweenu.  Tyto zvyky se 
zachovávaly ještě dlouhou dobu a trvalo dlouho, než je 
církev vymýtila.  
 
Zřejmě bylo také zvykem dávat mrtvému do ruky či do úst 
peníz. Tento obyčej známe především z Řecka, ale 
pravděpodobně byl rozšířen v celé Evropě a dokonce i jinde 
ve světě můžeme nalézt tradici pohřbívání s mincí. Představa 
mostu či převozu přes řeku do říše mrtvých je zřejmě 
univerzální. Dokládají to i nálezy pohřebišť, kde mají kostry 
v ruce minci.  
 
V době Samhainu se duše zemřelých vracejí na zem a podle 
lidové víry na sebe berou podobu čarodějnic, ropuch a 
bludiček. Proto v době Samhainu zabít žábu může být 
nebezpečné, neboť se v ní může skrývat dušička.  
 
Bylo také zvykem objíždět hroby svých blízkých, navštívit 
tak rodné obce, a uctít své předky nějakou tou obětinkou na 
jejich hrobu.  
 
Aby nám mrtví neškodili, je dobré zapalovat ohně a hodně 
hlučet, takže si to užijte.  

Zmiu 
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Lughnasad 2004 
3x v Česku aneb Do třetice všeho dobrého a zlého 

  
Samozřejmě, že se Lughnasad v Čechách neslavil pouze na 
třech místech. Důkazem toho je naše úvodní foto. Je na něm 
sváteční obětiště, instalované západočeskými Kelty 
v lokalitě nálezů lidu lužické kultury (mladší doba bronzová, 
označovaná za protokeltskou) poblíž Františkových Lázní. 
Místo navštěvují také členové Společnosti Agarain, kteří zde 
také obětovali. 
 
Bohyni Matce a jasnému Lughovi chléb, obilí, medovinu a 
lení plody. Rozradostňuje nás, že svátek Lughnasad se 
v Čechách stává stále oblíbenějším a je slaven na tradičních 
starobylých místech. Boiohaemum se probouzí… 
  

Vyšehrad, Seeberg, Beroun 
  
Nejdelší tradici v propagaci keltského svátku hojnosti plodů 
Matky Země a začátku sklizně má bezesporu sdružení 
výtvarníků vedené Josefem Ryzcem, kteří letos již posedmé 
představili veřejnosti žeň své fantazie, invence a umu na 
výstavě LUGHNASAD 2004 v prostorách Muzea Českého 
krasu v Berouně.  
 
Po čtyřech ročnících na Vyšehradě a dvou na západočeském 
Seebergu přivítala letos mezinárodní společenství kumštýřů, 
tvořících obrazy, plastiky a fotografie na témata inspirovaná 
keltskou mytologií, kultovní krajina slávy českých Keltů – 
Berounsko. Země mezi vrchem Kotýz, zasvěceném velké 
matce Kotys – jak se zde říkalo bohyni Eponě – a oppidem 
ve Stradonicích tvoří svou kulturní pamětí tu nejlepší kulisu 
k jejich snaze stavět mosty ke keltské kultuře současnosti. A 
je nutno říci, že soubor tématických děl (inspiraci letos 
podpořilo téma „Vodní božstva“) tvoří skvěle korespondující 
soubor. Kromě spisovatelů, vědců a hudebníků jsou zejména 
Ryzcovou zásluhou výtvarníci ze sdružení Lugh těmi, kdo 
Lughovi, patronu umění a řemesel, vzdávají poctu velmi 
současnou a zároveň tak podávají důkaz o živosti keltských 
tradic.  
 
Katalog k výstavě, plný barevných reprodukcí vystavených 
děl, doprovodili svými statěmi a úvahami přední 
keltologové, jako např. Anna Bauerová, Zdeněk Knápek, Jiří 
Svoboda.. a řada dalších. Je to inspirující čtení! 
  
  
Žďár nad Sázavou  
– lokalita Sázava.  
 
Čtvrtá oslava keltského svátku sklizně plodů , 3x na hradě 
Boskovice, poprvé ve volné přírodě Vysočiny. 
 
Parta, která organizuje slavení Lughnasadu pro širší 
veřejnost, založila občanské sdružení Lughnasad a přemístila 
konání festivalu z hradu Boskovice do klína lesů na 
Vysočině s úmyslem umožnit lidem, aby s keltskou kulturou 
a  s  přáteli  mohli  strávit celý  víkend  v  přírodě.  Pozvali si 
 

 
(Foto:  Slavnostní obětiště  ke svátku Lughnasad. Naleziště chebské 
skupiny lužické kultury lidu popelnicových polí. Zachovaly se zde 
zbytky mohyl a kamenné kruhy. Foto ze dne 7.8.2004) 
 
 
 
k tomu na pomoc vynikající muzikanty, jako jsou Jan Hrubý 
a Kukulín, Kapelu Dick O´Brass a Happy to meet, a louku 
pomohli roztančit Coiscém… 
  
Díky změně místa se stalo, že zprvu dorazilo méně lidí, nežli 
na předešlé festivaly. Nicméně ti, kteří přišli a pobyli, byli 
v pohodě a mohli noc lughnasadového úplňku opravdu užít. 
Bylo postaráno o jejich vyžití duchovní, společenské a 
samozřejmě, to materiální Vždyť Lughnasad je svátek 
hojnosti plodů Země a Ducha  - Matka Země vydává své 
plody, a jasný Lugh přeje uměním a řemeslům… Tajemno a 
magično přiblížil obřad Druidů z Hercynského lesa, ukázku 
bojového umění a ovládání koně předvedl Petr Rajnoch, 
fotografii jehož vystoupení publikujeme. Všem se tajil dech. 
Na louce u Žďáru se společenství Keltů mohla doslova 
radovat až do rána, prospat se a do období Lughnasad 
vstoupit se sluncem na volném, jasném nebi a s dobrou 
náladou. Pořadatelé dělali, co mohli pro své návštěvníky, a 
tak byla zajištěna hojnost jídla a pití a pohodlí pro všechny i 
po celou neděli. Tak to o svátku hojnosti má být! 
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(Foto: Petr Vražda Rajnoch a jeho bravurní výkony v sedle  na 
počest Lughova svátku , Sázava u Žďáru  nad Sázavou, 31.7. 2004. 
Čtvrté oslavy Lughnasadu této společnosti.) 

 
 
Na Veveří devět věží. 
 
A Lughnasad poprvé a naposled? 
  
Do třetice zvala širokou veřejnost na slavení „bujarého 
keltského svátku“ svými barevnými plakáty Cestovní 
kancelář dobrodruhů a romantiků 
 
Kudrna z Brna. Ti, kdo se na Veveří v horkém dni 31.7. 
vypravili, si opravdu na nedostatek dobrodružství nemohli 
stěžovat. Například najít po vypití několika piv místo k 
odlehčení si od nich hraničilo s dobrodružnou hrou na 
schovávanou…inu, není vždy posvícení. Pořadatelé této 
slavnosti opomněli pár základních věcí, nutno jim však 
přiznat, že program hudebních skupin připravili skvělý – 
Asonance, skotský dudák Václav Rout, ověnčený vavříny 
z mezinárodní soutěže skotských dudáků, Dún an Doras a 
lahůdka na závěr – České srdce. K tomu všemu měl běžet 
doprovodný program keltských řemesel…ale prostředí hradu 
nabízelo podivuhodný melír, kde jste občas nějakého Kelta 
zahlédli. Keltoi se krčili u zdi hradní Vínotéky, společnost 
Agarain na prašném svahu. Ale vše se dá přežít, když konec 
vše napraví. Nevím, ale někdo z CK Kudrna musel jinak 

laskavého Lugha nějak namíchnout, neboť tentokrát konec 
 vše nenapravil, naopak. Více nežli 200 lidí, kteří až 
z Ostravska, Valašska i Slovenska přijeli slavit keltský 
svátek, se  ke svému údivu v 0.01 hodin v noci dozvědělo od 
moderátora, že rozdíl mezi hradem Veveří a okolními 
loukami tkví především v tom, že udeřila hodina, kdy hrad 
patří vlčákům, a tudíž má být okamžitě vyklizen. Jak 
spráskaní psi, s náladou na bodu mrazu, se do horké letní 
noci vydali lidé, kteří přijeli v dobré vůli strávit společně 
magickou sváteční noc. Zkrátka, keltská kultura, navzdory 
skvělým muzikantům, dostala zas jednou pořádně za uši. 
Z Ostravska i odjinud se nese vzkaz: namaž si to, Kudrno! 
Skřípe ti  to! 
 

Valenis 
 

 
(Foto: Rituální malování na Veveří – Valenis z Agarainu zdobí tvář 
horala z Beskyd. Vedro a chaos, avšak keltští přátelé z Valašska 
vždy našinci  zvednou náladu. Jsou fakt lepší nežli Delissa…) 
 

 
  
 
 

 
Podzim s Agarainem 

 
Společnost Agarain přežila v červenci stěhování svého 
hlavního stanu a podle úsloví „co mne nezabije, mne posílí“  
projevuje řadu aktivit.  
 
Podařilo se nám získat usedlost na geologicky jedinečném 
místě, totiž pod jednou ze dvou nejmladších sopek na 
českém území – pod  Komorní hůrkou. Kopeček je to pravda 

nevysoký, ale zajímal se o něj i kníže básníků Johann 
Wolfgang Goethe, když navštěvoval nynější západočeské 
lázně jednak kvůli rozhovorům s posledním chebským 
katem Karlem Hussem, jednak pro pozdní lásku k mladičké 
Ulrice von Lewetzov… Blízko se vine řeka Agara, jezero 
(avšak asi bez Jezerní Panny) dříme v březích plných 
rákosí… Zkrátka ideální místo pro Kelty. 
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A hlavně, získali jsme značné dílenské 
prostory nejen pro kovařinu, ale i pro práci 
se dřevem a další aktivity – začínáme totiž 
s kursy řemesel, ale to až v temném období 
zimy…. 
 
Září a říjen jsou ještě měsíci plnými 
cestování a příprav .  
 
Poslední srpnový víkend jsme 
spoluorganizovali v Kraslicích 
městskou  slavnost, kde jsme 
prosadili ukázky řemesel  
a bojového umění Keltů.  
Na pomoc jsme si přizvali také 
tanečnice Saltatio vitae a hudební 
skupinu BRAN. Osvědčila se nám 
spolupráce s občanským sdružení 
WOTHANBURG, které se zabývá 
kulturou, životním stylem  
a ukázkami bojových technik raného 
středověku – tedy zhruba obdobím 
artušovským a pozdějším… Návaznost 
evropských dějin „na živo“ ocenili početní 
návštěvníci kraslického Víkendu oživlé 
historie.  
 
V září putujeme po skanzenech – týden 
strávíme v Archeonu nedaleko Haagu 
v Holandsku, další týden v belgickém 
Velzeke poblíž Gentu. Počátkem října nás 
čeká evropské setkání Keltů PAX 
CELTICA v německém Rottenburgu na 
Neckaru.  
 
Pokračujeme také ve večerech keltské 
hudby v chebské Jazzové kavárně,  

 

12.listopadu jsme si pozvali Poitín, se kterým jsme se setkali 
na postlughnasadových radovánkách na Chodsku. Jak 
známo, Chodsko se keltským  odkazem jen hemží . A tak 
jsme se domluvili s partou keltských příznivců z Domažlic, 
že spolu spácháme výstavu a cyklus přednášek, a zřejmě 
také keltský tábor…..o přesných datech budeme informovat. 
Jak se říká na radiu Egrensis, „západní Čechy se probouzejí“ 
– v keltském duchu. A to nás tedy moc těší!  

 
7. 12. – má Václava Melčová 

besedu o pohanských 
vánocích, Slunovratu a 

svátku YULE 
v Salmovské literární 
kavárně v Praze. 
 
16. 12. – plánujeme 
v klášterní knihovně 
v Chebu koncert Dáši 

Nové a Pavly Kaszové, 
v dosti keltském duchu, 

s hostem Vráťou Ebrem. 
 

27. 12. – již tradiční Keltské 
vánoce v Jazzové kavárně v Chebu, 

jako vždy s keltskou harfou. Ríša Nový, Harfová společnost, 
a jako vždy nějaké překvapení… 
  
Informace o naší činnosti a o tom, co pořádáme pro všechny 
Kelty, co zrovna mají čas a chuť s námi a našimi hosty 
pobýt, na stránkách naší společnosti www.agarain.net,  o 
řemeslech, o kovařině obzvláště pak na www.celtic-smith.cz, 
anebo zavolejte 732427732, či napište na  
 
Agarain societas, V. Melčová, Klest 9, 350 02 Cheb.  
 

Valenis 

 
 

 
S.E.B.U. - Spolek evropských bojových umění 

 
Je to sice s podivem, ale pokud se někdo v naší zemi 
rozhodne věnovat bojovému umění, nutně dospěje ke dvěma 
poznatkům. Zaprvé: Existuje u nás nepřeberná škála škol 
rozmanitých asijských stylů boje, ba dokonce i techniky 
jiných kontinentů. Zadruhé: Chce-li se věnovat boji, jenž má 
základy v Evropě, je jen velmi málo možností, jak se něco 
takového naučit, nechce-li se uchýlit pod křídla více či méně 
„odborných“ šermířských skupin.  
 
Jednou z mála škol evropského boje (nebudu zbylé 
jmenovat, ale lze je spočítat na prstech jedné ruky) je právě 
SEBU, sídlící v Kladně. Vyvinulo se na počátku 
devadesátých let ze šermířské skupiny Rytíři kladenští. 
V jeho znaku naleznete rysa držícího meč (rysa objevíte i ve 
znaku města), heslem spolku je: „ In nocte videre“, což lze 
přeložit jako „vidící v noci“. 
 

Pravdou je, že SEBU není zaměřeno na žádné konkrétní 
historické období, žádnou konkrétní středověkou šermířskou 
školu, nepořádá představení v dobových kostýmech, 
doplněné o divadelní scénář a různé rekvizity. Nabízí lidem 
(a to opravdu každému, komu je nad 13 a má chuť na sobě 
zapracovat) souhrn bojových technik, které se na našem 
kontinentě v průběhu věků uplatnily tak, aby byly co 
nejdokonalejší a nejefektivnější.  
 
Zájemci se nejprve učí základům boje s dřevěnou holí, kdy 
se naučí základním krokům, výpadům a dalším pohybům. 
Teprve, když jsou schopni zvládat tuto zbraň, mohou si 
zvolit další. Tou může být buď nadále hůl, tesák, kyj, sekera, 
meč, kopí, šavle, dýka či rapír. Krom toho má možnost 
zapojit se do činnosti lukostřeleckého klubu, víceméně 
samostatné odnože spolku, nebo se věnovat jen vrhacím 
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zbraním (nože,sekery apod.).Vyučován je i zápas beze 
zbraní. 
 
SEBU samozřejmě má i jiné cíle, než jen stvořit 
všestranného, odolného bojovníka. Existuje zde i Kodex, 
který staví na starých rytířských idejích. Mezi nimi je na 
předních místech samozřejmě čest, odvaha a spravedlivost. 
Není výjimkou, že se na semináři (konají se víckrát do roka, 
s rozdílným zaměřením) spolku setkáte i s hromadnou 
meditací, či s přednáškou spíše psychologického rázu atd.  
 
Tradicí SEBU se pomalu stávají Křivoklátské víkendy, 
konané zpravidla v letním období, kdy se spolek veřejně 
prezentuje veřejnosti na nádvoří tohoto známého hradu. 
Diváci zde mají i možnost sami si vyzkoušet lukostřelbu či 
vrhání, a zblízka se podívat a poptat na chladné zbraně. 
Letos spolek poprvé pořádal Otevřené mistrovství ČR 
v bojové a lovecké lukostřelbě na zámku Sychrov, více let 
pořádá např.Jarní klání v různých disciplínách.Členství ve 
spolku vyžaduje však především aktivní účast na trénincích, 
které probíhají pravidelně několikrát do týdne v areálu 
venkovního cvičiště SEBU nebo v pronajaté tělocvičně. 

Nedávno SEBU zaštítilo rovněž nově vzniklou skupinu 
historického a scénického šermu Vespera, která je na rozdíl 
od spolku sdružením vystupujícím v kostýmech a zatím se 
zaměřuje na období ranného středověku. Zabývá se nejen 
šermem, ale i divadlem, historickým a scénickým tancem a 
také vystoupeními s ohněm.  
 
Příště si povíme něco více o lukostřelbě. 

Calarien 

 
Kontakty a informace: http://www.sebu.cz 
   http://vespera.wz.cz  

 
 

 
Vývoj anglického jazyka a osídlení Britských ostrovů 

 
Nejdříve bychom si asi měli ujasnit, co to vlastně je anglický 
jazyk, a kde jsou jeho nejhlubší kořeny. Anglický jazyk sice 
je mateřštinou obyvatel britských ostrovů, ale vlivy, které se 
na jeho vývoji podepsaly, sahají do poloviny indoevropské 
Evropy. Kultura zvoncových pohárů, Keltové, Římané, 
Sasové, Dánové, Norové, vévodové normandští a tak dále. 
Angličtina by pro nás mohla být zajímavá už tím, že 
uchovává nejstarší dochovanou runovou báseň (pokud 
pomineme Wulfilovy názvy gótských písmen), a anglosaská 
literatura je oproti kontinentální Evropě napřed o nějakých 
400 let. V ní jsou skryty například fragmenty 
kontinentálních legend a událostí z jiných germánských 
(např. vizigótských) království. 
 
Z toho, co  nám je schopna napovědět archeologie je zřejmé, 
že britské ostrovy jsou osídleny už pěkně dlouho (někde 
jsem objevil číslo 100000 let, ale ruku do ohně bych za to 
nedal). Jakým jazykem se v těchto dobách mluvilo si 
představit nedokážeme až do doby již zmíněné Kultury 
zvoncových pohárů. Ta totiž podle antropologických znaků 
patří do tzv. iberské rodiny, je tedy příbuznou dnešních 
Basků, jejichž jazyk je nejstarším dosud používaným 
jazykem Evropy. Když přišli do Britanie Keltové, lid kultury 
zvoncových pohárů byl vytlačen na Hebridy a sever Skotska 
(od té doby jsou zváni Piktové, i když na toto označení 
můžete narazit i u Skotů), a Keltové osídlili celé souostroví 
včetně Irska a ostrova Man. Od té doby také známe označení 
Británie, zřejmě podle nejsilnějšího kmene či kmenového 
svazu. Keltové mluvili tzv. gaelicem, keltštinou. I na této 
„ostrovní verzi“ gaelicu se podepsala římská okupace, ale ne 
do té míry jako na jazyce Galie Zaalpské. Když Římané 
zeslábli a odešli bránit své italské domovy proti náporu 
kontinentálních barbarů – Germánů a Hunů, Britanie zůstala 

absolutně nechráněná, protože keltské obyvatelstvo zlenivělo 
a z obávaných válečníků se stali zemědělci koketující 
s jistou blízkovýchodní naukou. Prohnaní Sasové brzy začali 
na nechráněné ostrovy podnikat nájezdy jako švédští 
důchodci na výprodej psích konzerv, a to v nepřetržitých 
celoletních turnusech, protože se brzy rozkřiklo že Británie 
je úrodná a obyvatelé zbabělí, takže tam není třeba za zboží 
platit. Brzy bylo těchto divokých výletníků tolik, že se 
keltský král Vortigern (Chronica Anglosaxorum) rozhodl je 
do země pozvat v bláhové naději, že až se Sasové usadí, 
budou zemi bránit proti svým bratrům. Protože Sasové byli 
znalí dobrých mravů, a protože nechtěli Vortigerna urazit, 
sebrala se část obyvatelstva Jutského poloostrova, a usadila 
se v Británii. Keltové byli zatlačeni do skotské vrchoviny, 
Walesu a do Irska. Wales (původně zřejmě Wealas) je slovo 
pocházející právě z tohoto období, a znamená něco jako 
cizák. Tak byli označováni Keltové, a část z nich dokonce 
toto jméno přijala za vlastní. Tak se celý evropský svět 5-6 
století dostává pod nadvládu Germánů. V Británii se 
ustavuje 7 království. Dochází také k nevídanému rozvoji 
písemnictví psaného jak latinsky tak v anglosaštině.Dodnes 
se nám zachovalo přes 35000 řádků textu, zapsaného 
křesťanskými mnichy podupkávajícími v sandálích mezi 
chladnými zdmi klášterních písáren, kteří se buď z nudy 
nebo z příkazu vrchnosti rozhodli zaznamenat vědění své 
doby. Anglický jazyk dosahuje takové vytříbenosti, že je 
schopen latinu nejen zastoupit, ale i zcela nahradit, což je 
v Evropě 7. století zcela bezprecedentní. Toto období 
literárního rozkvětu je utnuto Vilémem Bastardem řečeným 
Dobyvatel, ale anglosaština je jazykem natolik výjimečným, 
že si k němu příště řekneme něco více.. 
 

Sigmark
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Týr 
 
Tý, Teiwaz, Tius, Ziu, Tiw, To jsou jen některá z jeho jmen. 
Bývá také ztotožňován s Irminem (Irminsul- kosmický 
sloup,sloup, podepírající všechny věci světa, Hermioni, 
germ. kmen). Sasové Týa nazývali Saxnot podle typu meče 
saks, podle nějž jsou sami pojmenovaní.  
 
Jméno Týr znamená bůh obecně. V Eddě se často objevuje 
slovo „tívar“, což je plurál od jména Týr a znamená to 
bohové. Toto jméno je příbuzné se jmény Djaus, Zeus, 
Jupiter, či Sius u Chetitů. Všechna tato jména souvisí 
s bohem, který je nebeským otcem, i když v jiných 
pantheonech přibývají další funkce božstev a vznikají 
odlišnosti. Také se mu někdy říká „Zářící“, příbuzné Zeus R. 
Graves překládá jako jasné nebe.  
 
Týr byl u Germánů původně hlavou pantheonu, poté ho 
vystřídal Ódin. Jistou roli v tom zřejmě hrála Týova ztráta 
pravé ruky, kterou mu ukousl vlk Fenri. Podobné paralely 
nalezneme i v mýtech jiných národů, kdy ten, kdo je tělesně 
postižen, nemůže vykonávat funkci panovníka. Např. u Sasů 
si ale Jako Saxnot udržel významné postavení až do doby 
christianizace, jak o tom dosvědčuje  starosaský slib z 9. 
století, kdy se konvertita při křtu zříká bohů Thunära, 
Wodena a Saxnóta.  
 
 To, že Týr je důležitým bohem, nám ukazuje i fakt, že  je 
podle něj pojmenovaná jedna z run a dokonce celý třetí ætt 
je nazýván Týův. Ve starším futharku je 17. v pořadí, ve 
vikinském má číslo 12. Islandská runová báseň nám říká 
toto: Týr er einhendr áss ok úlfs leifar ok hofa hilmir. (někde 
se ještě objevuje dovětek Mars Tiggi)– Týr je jednoruký ás, 
(a) opouští vlka, a (je) hlava svatyně.  
 
Staronorská runová báseň naráží více na nebeské atributy 
boha Týa: týr es einhendr ása, opt verðr smiðr at blása.- Týr 
je jednoruký z ásů, často kovářům do měchů fouká.   
 
Pro úplnost ještě uvedu anglosaskou runovou báseň, kde 
použiji Sigmarkův překlad z minulého čísla. Tir biþ tacna 
sum, healdeð trywa wel wiþ æþelingas; a biþ on færylde ofer 
nihta genipu, næfre swiceþ - Tir je znakem, drží dobře své 
sliby (dobře stráží strom) vznešeným. Během cesty je nad 
temnotou noci, nikdy nezradí (severka?)  
 
Týr je bohem soudního shromáždění thing, které se konalo 
v úterý. (tuesday, sthněm. Ziestac (den boha Zia), středov. 
dolnoněm. dingesdach, něm. dienstag.) Dochoval se nám 
nápis ze sev. Anglie z 3.st. n.l., kde je uveden Mars 
Thingsus, tedy germ. bůh Tíw.  Jako Marta ho interpretuje i 
Tacitus a uvádí, že mu příslušely zvířecí oběti, na rozdíl od 
Mercuria (Wotana), kterému se obětovali lidé.  
Interpretovat Týa jako Marta je však poněkud omezené, 
protože Týův válečnický aspekt je zřejmě až pozdější 
záležitost. Nemělo by se zapomínat na jeho ostatní aspekty. 
Na to, že je bohem nebes, patronem thingu, bohem práva a 
spravedlnosti, i když o tuto výsadu vlastně přišel. Podíváme 
se, co říká Snorri.  
 

V okouzlení krále Gylfa (Gylfaginning 25) se říká, že: 
„Dále je ještě Ás, který se jmenuje Tý. Je nejodvážnější a 
nejsrdnatější a rozhoduje velkou měrou o vítězství v bitvách. 
Vzývat ho prospěje bojovníkům. O tom, kdo předčí ostatní a 
ničeho se neleká, říká úsloví, že je rozvážný jako Tý. 
Důkazem jeho odvahy  je,  že když Ásové lákali vlka Fenriho, 

 
aby si dal nasadit pouto Gleipni, vlk jim neuvěřil, že ho zase 
pustí na svobodu, dokud mu nevložili ruku Týovu do chřtánu 
jako zástavu. A když ho pak Ásové pustit nechtěli,  ukousl 
Týovi ruku v zápěstí a ten je od té doby - einhendr ok ekki 
kallaðr sættir manna  -jednoruký a nemůže být 
prostředníkem smíru mezi lidmi.” Je tak vyjmenován mezi 
12 ásy. Je jisté, že na shromáždění bohů jezdil na koni. 
Nevíme však na kterém, i když jejich jména jsou též 
uvedena v Gylfagynningu.  
 
O Týovu vztahu k vlku Fenrim se dozvídáme více o pár 
stránek dále. (Gylf.34 ) “Vlka chovali Ásové doma, leč jediný 
Tý měl odvahu se k němu přiblížit a nakrmit ho.”  Vlk však 
rostl a protože z věštby věděli, že jim od něj hrozí záhuba, 
rozhodli se ho spoutat. Pod záminkou, že si vyzkouší svou 
sílu, ho spoutali. První dvě pouta, Löding a Drómi však vlk 
přerval. Nakonec Ódin vyslal Skírniho k černým álfům. Ti 
zhotovili pouto ze šesti ingrediencí - z dupotu kočky, 
ženských vousů, z kořenů skály, medvědí šlachy, rybího 
dechu, a ptačí sliny. 
 
Vypadalo jako nějaká stužka. Ásové  vylákali vlka na jezero 
Ámsvartni a ostrov Lyngvi. Fenri si pomyslel, když pouto 
uviděl, že to bude lest. „Vlk řekl: „ Jestli mě spoutáte tak, že 
se nevyprostím, pak jste ukuli zradu a nedočkám se od vás 
pomoci. Nemám pražádnou chuť si tuhle šňůru nasadit. Ale 
než abyste mě osočovali ze zbabělosti, ať mi raději některý 
z vás vloží ruku do tlamy jako zástavu, že nejednáte falešně.“ 
Ásové se dívali jeden na druhého a bylo vidět, že se dostali 
dvojnásob do úzkých. Nikdo nechtěl vydat svou ruku, až 
nakonec Tý napřáhl pravici a vložil ji vlkovi do tlamy. A 
když se vlk vzepřel, šňůra ztvrdla, a čím víc se mořil, tím 
ostřeji se zařezávala. Tu se všichni smáli až na Týa, který 
přišel o ruku.“ 
 
Poté Ásové vzali řetěz Gelgja, provlékli ho plochým 
kamenem Gjöll a ten zapustili hluboko do země. Jako kolík 
k upevnění použili kámen Tviti.  Vlkovi vrazili do chřtánu 
meč, aby je nekousl. „Jílec se mu zapřel o dolní špice a o 
horní čelist a meč se tak stal roubíkem v jeho tlamě. Vlk 
ukrutně vyje a z huby mu tečou sliny. Z těch je řeka, která se 
nazývá Ván. Tam bude ležet až do ragnaröku.“ 
 
Týr tedy vychovával vlka a jelikož je čestný, musel to být 
právě on a ne nikdo jiný, kdo zaplatil za zradu. Je to typický 
božský paradox, kdy bůh přísah musí křivě přísahat, aby byl 
zachován řád světa. Víme, že křivá přísaha byla u Germánů 
největším zločinem postaveným na roveň zákeřné vraždě. Ta 
skutečnost, že právě bůh nejčestnější křivě přísahá tvoří ono 
tajemství, nad nímž je třeba přemýšlet. Můžeme dospět 
k několika závěrům. Bohové jsou více než lidé a 
překročením mezí to dávají najevo. Není to porušení řádu,  
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 (Autorem obrázku je Zmiu / Villi Svín) 
 
 
ale přesah, tajemství, které nelze uchopit. Ale také si 
můžeme z tohoto příběhu vzít ponaučení. Pro vyšší cíl lze 
použít i prostředků, které by za normálních okolností byly 
zavrženíhodné.   
 
Rozhodně stojí za to, nad tímto příběhem zapřemýšlet. Teď 
však zpět k Týovi.  
 
V jazyce básnickém se o něm dozvíme toto. 
 
„A jak se opisuje Tý? Tak, že se nazývá jednorukým Ásem a 
pěstounem vlka, bohem boje a synem Ódina.“ Zde nastává 
menší problém. Z eddické písně Hymisqvida víme, že otcem 
Týa je obr Hymir. Je to zde doloženo i několika verši. 
Ostatně celá tato píseň se dost týká Týa. Víme ale také, že 
Ódin je nazýván otcem všech (Alfáðir). Jakožto nejvyšší bůh 
je tedy otcem veškerenstva, tedy i Týa a ostatních bohů. 
 
Teď bych se ale obrátila k Týovu skutečnému otci, obru 
Hymimu a písni o něm.  
 
V této písni vystupuje Týr a Thór, kteří se vypraví 
k Hymimu pro kotel na vaření piva.  
 
Týr Thórovi sdělí, kde kotel najít. (Hym 5) „ Na východě od 
Élivág obr bydlí. Nezkrotný Hymi, na konci nebes. Mocný 
můj otec má mohutný kotel, široký mnoho stop a stejně 
hluboký.“   

(Býr fyr austan Élivaga hundvíss Hymir, At hymins enda; á 
minn fáðir, móðugr, ketil, rúmbrugðinn hver, rastar diúpan.) 
 
Než Týr spatří svého otce, napřed se setká se svou babičkou, 
jež má 900 hlav.  
 
„ Týr pramáti svou protivnou spatřil, devět set hlav 
hrozných měla; Však jinou uviděl s paprsky brv v pohár lít 
synovi pivo.“ (Mögr fann ömmo, mioc leiða sér, hafæi höfda 
hundruð nío. Enn önnor gecc, algullin, fram, brúnhvít bera 
biórveig syni: ) 
 
Zde se tedy setká Týr zřejmě se svou matkou a babičkou. 
Nic bližšího o nich nevíme. Obr Hymi měl zřejmě více 
milenek, na což je narážka i v Lokasenně (34) 
 
Žena zde zmíněná ho nazývá svým mužem a Týa synem 
obrů. Sice ho tam nejmenuje, ale Thór je syn Ódinův, takže 
kdo jiný by to mohl být? Následující pasáž je dost podobná 
pohádce o dědu Vševědovi, kdy se musí hrdina schovat, aby 
ho nesežral Napřed musí  Vševěda uklidnit, než dovolí 
hrdinovi vylézt. (V některých pohádnkách je hrdina 
schovaný celou dobu.) Hymi se vrátí domů a Týova matka  
mu řekne, že ho přišel navštívit syn.  
 
“Zdráv buď Hymi, zprávu mám pro tebe: v tvé síně ti právě 
syn zavítal, jejž dlouhý čas jsme čekali z  cesty...” (Ver þú 
heill, Hymir, í hugom gódom! nú er sonr kominn til sala 
þinna, sá er við vættom af vegi löngom.)  Týova matka říká, 
„čekali jsme“, což může dokazovat, že je to skutečně jeho 
matka. Kdyby nebyla, pravděpodobně by řekla, „čekal jsi“ 
nebo něco jiného. Ale zde je řečeno, že i ona čekala. Podle 
Holgera Kalweita jméno Hymi znamená stmívač. Domů se 
vrátil až pozdě. Týova matka je zase celá zlatá (algullin), 
vynikající (fram), s bílým obočím (brúnhvít).  Není pak divu, 
že takové protiklady stvoří boha oblohy.  
 
Poté co Týr a Thór vyšli z úkrytu se píseň zaměřuje na 
Thóra. O Týovi je zmínka až v 33verši,  Kdy mají Thór 
s Týem přinést pivní kotel. „Týr se pokusil dvakrát jím 
pohnout, nehnula se však obrova nádrž.“  (Týr leitaði tysvar 
hroera, stóð at hváro hverr kyrr fyrir.) 
 
(Thór ho samozřejmě zvedl.)  
 
Další důležitá píseň, kde se dozvíme o Týovi nějaké 
zajímavosti je Lokasenna (Lokiho svár) 
 
Jak je známo, v této písni Loki haní všechny bohy a vytahuje 
na ně věci, kterými by se asi nikde nechlubili. Týr se dostává 
ke slovu v 37 verši, kdy se zastává boha Freye.  
 
Týr: „Frey jistě je nejlepším jezdcem v obydlí Ásů. Panna 
proň nepláče ni vdaná paní; a každému pomůže z pout.“ 
(Freyr er beztr allra ballriða ása görðom í ; mey hann né 
groetir né mannz kono, oc leysir ór höptom hvern.)  Není 
divu, že zrovna Týr mluví o poutech. Sám s nimi má dost co 
dočinění.  
 
Loki: „Mlč už Týre! Ty sotva dovedeš svárlivce srovnat. 
Podívej se jen na pravou svou ruku, kterou ti ukousl ukrutný 
vlk.“ (Þegi þú Týr! þú kunnir aldregi bera tilt með tveim; 
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handae innar hoegri mun ec hinnar geta, er þér sleit Fenrir 
frá.)  
Týr: „Bez ruky jsem já, ty bez ryšavce. Obojí ztrátu je oželet 
těžko. Bolestí vyje spoutaný vlk a číhá na osud Ásů.“ 
(Handar em ec vanr, enn þú Hróðrsvitnis, böl er beggia þrá; 
úlfgi hefir oc vel, er í böndom scal bíða ragna röcrs.” 
 
Zde Loki naráží na to, co se stalo dříve. Vysmívá se Týovi, 
že jako bezruký nemůže urovnávat spory. Když mu Týr 
odpovídá, Loki vytáhne poslední trumf. 
 
Loki: „Buď zticha už, Týre, vždyť tvého syna jsem zplodil 
s tvou ženou; ni loket jsi nedostal drahé látky, ni peníz za tu 
pohanu.“ (Þegi þú Týr!þat varð þinni kono, at hon átti mög 
við mér; öln né penning hafðir þú þess aldregi vanréttis, 
vesall.“) 
 
Tato část je asi z celé písně nejzajímavější. Nic bližšího o 
těchto událostech nevíme. Ale když se podíváme do 
Snorriho, tak v Gylf 33 mluví o Lokim, jeho ženě Sygin a 
jejich synovi Narim či Narfim. Ale později, v Gylf 50 jsou 
jmenováni Lokiho synové Váli a Nari či Narfi. Není zde 
řečeno, (pokud se nepletu), že by matkou Váliho byla Sygin. 
Mohlo by jít klidně o jeho syna s Týovou manželkou. Právě 
Váli je proměněn ve vlka a rozsápá svého bratra Nariho, 
jehož střevy je pak Loki spoután. Co však víme o Týově 
ženě? William Bainbridge Hovoří o Týově protějšku 
jménem Zisa. Moc dokladů o ní nemáme, ale přece jen se 
něco najde. Leccos si jistě můžeme vykládat jinak, ale za 
přemýšlení to jistě stojí. Jako příklad uvádí Tacita, který 
mluví o bohyni Isis. Je zde sice podobnost jmen, ale to je tak 
vše. Stejně tak dobře může Isis znamenat jinou bohyni. 
„Část Suevů obětuje též Isidě; nedověděl jsem se  
dostatečně, kde příčina a počátek cizího obřadu, leč sám 
odznak její v podobě lodi liburnské svědčí, že bohoslužba 
byla tam zavezena.“  Kult bohyně Isis byl zavlečen i do 
Říma. Zpočátku však nebyl dobře přijat vrchností a ještě 
v 1.st. př.n.l. byly několikrát zbourány Isidiny svatyně. 
Teprve ve 2.pol. 1.st. byl Isidě a Separidovi zasvěcen 
zvláštní chrám. To znamená zhruba v době Tacitově. 
(Germanie byla vydaná roku 98). Isis byla mimo jiné zvána 
královnou nebes, což  by mohlo vést k Zise, ale Isis má tolik 
jiných jmen, že to nemusí nic znamenat.  Kdyby však šlo o 
nějakou germánskou bohyni lásky, nepoužil by spíše Tacitus 
pro srovnání jména Venuše? Proč by si vypůjčoval jméno 
egyptské bohyně? Nějaké rozdíly zde být musely, že použil 
zrovna jména Isis a ne Venuše. (I když v Římě také 
ztotožňovali Isis s Venuší. Tím spíš je ovšem zvláštní, že 
použil toto jméno.)   
 
Dále o Zise mluví Jacob Grimm, který spojuje jména Isa, 
Zisa nebo Cisa, která byla patronkou Augsburgu. (Nigel 
Pennick uvádí, že Augsburg se původně jmenoval Ziusburg, 
a jeho patronem je Tiw (Ziu). 28 září byl pravděpodobně 
svátek Cisy („Feast of Cisa“), zřejmě měla vztah k úrodě. 
Následující den je svátek sv. Michaela. Ten má mnoho 
podobných vlastností s Týem. (Meč, boj proti šelmě, ale také 
je velitelem vojsk v boji proti mocnostem temnot. Někde se 
tvrdí, že svátek Michala, nahradil Wodanův kult, ale že by 
zrovna Wodan bojoval proti temnotám… Jestli je mezi Ásy 
nějaký takový bůh, tak právě Týr. Podle Pennicka v tento 
den má svátek Heimdall, což také není úplně od věci.)    

Týův protějšek je zřejmě jeho sestra i partnerka zároveň, jak 
je to u všech prastarých božstev.  
 
Ještě k tomu podle W. Bainbridge může ukazovat nález 
brakteátu z Raum-Trollhätanu, kde je vyobrazena postava 
s rukou v tlamě příšery. Ovšem účes a oblečení postavy jsou 
ženské. Má i poprsí.  Tím bych skončila úvahy o Zise, neboť 
nic bližšího o ní nevíme. Ale jakožto partnerku boha oblohy 
jí jistě můžeme spojovat s Matkou Zemí, neboť ve všech 
mýtech se bůh oblohy spojuje se Zemí.  
 
Teď už zbývá jen závěr. Ragnarök.  „ Tehdy bude už také na 
svobodě pes Garm, který je upoután před Gnipskou slují. Je 
to nebezpečná nestvůra. Utká se s Týem a oba si přivodí 
navzájem smrt.“  
 
V tomto článku jsem vycházela především z pramenů, neboť 
těch je o Týovi málo a pokládala jsem za vhodné je trochu 
uspořádat. Z jiného pohledu se na něj podíváme třeba 
v nějakém dalším čísle.  
 

Zmiu  
 
Použitá literatura: 
Tacitus: Germania 
Zamarovský, Vojtěch: Bohové a králové starého Egypta 
Sturluson, Snorri: Edda a sága o Ynglinzích 
Edda, Codex Regius (český překlad Ladislava Hegera, 1962) 
Kalweit, Holger: Germánská kniha mrtvých 
Puhvel, Jaan: Srovnávací mythologie 
Bainbridge, William: Tiw and Zisa  (The Throth) 
 

(Autorem obrázku je Xin) 
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Rökkr 
Ze sborníku Helvegr: The Journal of Experiential Rökkr Mysticism přeložil a upravil dalreiks 

 
Rökkr: Soumrak 
 
Rökkr znamená soumrak. Ragnarök je tedy soumrak bohů, 
což je obsaženo v německém Götterdammerung. V tomto 
případě soumrak představuje ubývání moci bohů Ásgardu, 
kteří uvolňují cestu návratu staršího panteonu Rökku. 
Ačkoliv tento panteon může být považován za reprezentaci 
noci, která zastíní Ásy, bohové tohoto panteonu se spíše 
manifestují jako duchové samotného soumraku. Právě za 
soumraku stoupá černé tělo bohyně noci na nebesa a bytosti 
Rökku, které jsou astrálními bytostmi, jsou na ní k vidění 
coby hvězdy. 
 
Čas soumraku (stejně jako jeho dvojníka – úsvitu /oba jsou 
implikovány slovem dammerung/) je dobou, kdy je svět 
nejvíce živý – je to doba, kdy se noční tvorové probouzí do 
nové noci a denní zvířata prožívají poslední nával aktivity 
dříve, než budou během noci odpočívat. Je to doba denního 
zužování závojů, kdy svět noci existuje po několik sekund 
simultánně se světem dne. V tomto čase může být na 
okamžik spatřeno jak světlo Zlatého slunce, tak Půlnočního 
slunce, a díky tomuto supranaturálnímu světlu je soumrak a 
úsvit dobou, kdy se barvy vyjevují ve své nejvíce syté a 
nejvíce duchovní podobě. 
 
Soumrak je tak dobou setkání mezi světy, ať již jde o světy 
noci a dne, chthonické a nebeské, kauzální a akauzální, 
života a smrti. Je to tato oblast soumraku, která je účastná 
obou světů, a je částí jich obou a zároveň žádného z nich, 
která je doménou hagazussy (toho, kdo sedí na ohradě – 
hedge-sitter). Hagazussa je jak titul Helji v jejím aspektu 
stařeny, odkud pochází anglické slovo hag (baba, 
čarodějnice), tak jménem, kterým jsou označováni 
následovníci temné bohyně. Ohrada je od neolitických dob 
až po současnost užívána, aby chránila a definovala osídlení 
a hagazussa tak byl někdo, kdo byl jednou nohou v bezpečí 
a realitě každodenního života a druhou nohou v říši duchů. 
Od slova hagazussa pochází moderní německé slovo hexe 
(čarodějnice) a je thematicky stejné jako tunrida (ten, kdo 
jezdí na plotě – fence-rider). 
 
Důraz na soumrak se nevztahoval pouze na hagazussy, ale 
byl také ústředním rysem pohanského náhledu na svět. 
Oproti našemu modernímu vnímání denního času, kdy den 
začíná za úsvitu, pro pohanské Evropany končil den 
západem Slunce a soumrakem začínal den nový – noc tak 
předcházela dnu (viz evropské pohádky, kde se počítá často 
dle nocí). Tento fundamentálně odlišný způsob vidění světa 
je důvodem pro důraz na „předvečer“ svátků (angl. eve), což 
pochází z pohanských dob. Svátky zdánlivě začínají noc 
předem, protože právě nocí začínal den svátku. 
 
Soumrak je každoročně reprezentován právě jedním z těchto 
svátků – Samhainem (Hailagáiws), kdy závoje mezi naším 
světem a zásvětím mizí pro tuto noc. Samhainu vládne 
bohyně Mordgud, ale další bohyní soumraku je Sindur 
(„Soumrak“), jedna z devíti dcer Rán, která otáčí světovým 
mlýnkem. Sindur je rudou barvou, která naplňuje oblohu při 

západu Slunce, a která zbarvuje oblohu do krvava při velkém 
soumraku Ragnaroku. Sindur je také jméno, kterým je 
nazývána rumělková barva, kterou se v chrámu bohyně Kálí 
v indickém Dakšinéšvaru označují její uctívatelé. 
 
Když noci ničeho a všeho nadejdou 
znovu ji vidím, když se vše spájí jak ve wyrdickém 
kotli, a její hvězdy jasně září škálou 
netušených barev. 
 

 
Rökkr: Stín 
 
Rökkr znamená stín. Ragnarök je tedy vejití do stínu bohů. 
Nicméně, ačkoliv lze bytosti Rökku nahlížet jako temnotu, 
která pohlcuje bohy Ásgardu, lze je spíše nahlížet jako stín: 
kauzální emanace akauzální temnoty. Pouze pohledem do 
stínu je možno zahlédnout černou nesmírnost temnoty, jíž je 
bohyně. 
 
Stín je duše. Je to viditelný důkaz toho, co existuje uvnitř. 
Pro Egypťany byla jednou z lidských duší khaibut (stín, 
který je vlastním obrazem, jaký vídáme v odrazech). Toto se 
odráží i v antickém světě, kde duše byla umbra (stín – 
shade), která po smrti putovala do Země stínů. Zde byl Stín 
přivítán bohyní Nefelé (mrak), jejíž chthonický aspekt 
znamená, že je spojovaná s Hekaté a Persefoné, ačkoliv byla 
také viděna jako forma matky Héry. Byla také matkou jasné 
panny Helly. 
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Rökková podoba této Země stínů je Nifelheim, kde vládne 
Hel pod svým jménem Nifl. Slovo Nifl je prakticky jinou 
podobou rökku, nese spojené významy mraků, temnoty, 
mlhy, závoje a tmy (ve starohornoněmčině se objevuje jako 
nebul, ve staré sasštině jako nebal a v němčině jako nebel). 
Není náhoda, že Nifl má stejný význam jako řecké jméno 
Nefelé, neboť obojí představuje temnotu, stín Hely a Héry. 
V Egyptě tento druh bohyň představuje temná Neftys, žena 
Seta (v Rökku Surt) a bohyně podsvětí a západu Slunce. 
Také v semitské mytologii byli padlí andělé – Nefilim – 
dětmi pre-mozaické bohyně Nefeš, která byla označována 
jako Duše světa a byla dvojčetem světlé Šechiny. Děti jako 
Nefilim také přísluší Nifl-Helje a jsou nazýváni Niflungar, 
známěji pak jako Nibelungové. 
 
V Nifelheimu se všechny bytosti manifestují jako stíny, 
neboť se objevují skrze zrak Nifl-Helji, 
paní závojů. Pro ni jsou všechna lidská a 
božská usilování pomíjivá a marná (to je 
něco, co nás učí také Loki, nicméně s 
humorem) a tak míjí jako stíny. Velké 
tajemství je, že Nifelheim je mikrokosmos 
Midgardu a všech devíti světů, a tak i 
když si lidé či bohové myslí, že existují ve 
světě, pouze procházejí jako stíny. Nifl-
Hela je Duše světa, zatímco obří bytosti 
Rökku, které povstávají z jejího lůna, jsou 
stínové duše všech bytostí. Všechny obří 
rasy: Nefilim, antičtí Titáni a hinduističtí 
Ršiové – jsou všichni duševními silami, 
které získávají své žití z krve bohyně. 
 
Další bohyní stínu je Skadi, a její další 
podoba norna budoucnosti Skulda. Ze 
jména Skadi odvozujeme gótské slovo 
skadus, moderní německé schatten, 
staroanglické sceadu, staroseverské 
skuggi a moderní anglické shadow (stín). Je signifikantní, že 
jméno Skadi je podobné jménu Šaktí, hinduistické bohyně 
Duše, protože Skadi je Šaktí Lokiho Šivovi. Je inspirující 
duší (německé seele /soul, duše/ je femininum), bez které se 
kosmos zastavuje. Milenec duše hledá duši (která se také 
manifestuje jako bohyně Frau Salde), aby se stal selig 
(blaženým). Svět hledá zapomenutí v Duši světa, Skadi, 
která je stínem, do kterého vstupuje o Ragnaröku svět a 
bohové. Přijímá vše do stínu nicoty, do své Země stínů o 
sedmi valech (Nifelheim). 
 
Nechť na vás padne její božský stín 
 
Rökkr: Temnota 
 
Rökkr znamená temnotu. Temnotu, která je implicitní v 
soumraku a stínu. Pouze v temnotě Helji a Rökku můžeme 
doufat v odstranění veškerých iluzí, které nás obklopují, a 
stanout tváří v tvář všemu, které je ničím a ničemu, které je 
vším.  
 
Temnota rökku je ultimátním zážitkem propasti 
Ginnungagapu, ve které je obsažen veškerý potenciál, 
hmota, wyrd v simultánně expanzivním a koncentrovaném 

stavu. Putovat do Ginnungagapu znamená vrátit se do 
kosmického lůna a jeho životadárné temnoty, neboť všechen 
život plyne z temného lůna bohyně, stejně jako se jednotlivé 
životy vynořují z temnoty jednotlivých lůn. S koncem života 
se tyto jednotlivé životy znovu vrací do temnoty bohyně – 
do země. 
 
Rozvedením temnoty nicoty Ginnungagapu je noc, která 
povstává z propasti jak coby její emanace, tak coby forma 
samotného temného lůna. Toto temné lůno je pro nás Helja v 
podobě bohyně Nott, jejíž černé tělo stoupá vzhůru na 
oblohu každé noci, aby uspala svět, její ozvěnou je egyptská 
Nuit a řecká Nyx. 
 
Temnota podpírá naši realitu. Není něčím, co lze uznat a pak 
zapomenout, jak nás přesvědčuje psychologie, neboť je 

všude kolem nás. Zvažme fakt, že to co 
považujeme za den či světlo je pouze 
dočasným zastíněním temnoty. Temnota 
je přirozeným, věčným stavem, zatímco 
světlo (ať již jde o plamen či o hvězdu) 
může jen doufat, že temnotu dočasně 
zamaskuje, než jeho život skončí. Potom 
jsme tedy vskutku celou dobu obklopeni 
temnotou a pouze naše oči (reagující na 
světlo) to nevidí. Když uznáme tuto 
temnotu, zjistíme, že trvale existujeme v 
lůně bohyně, v nicotě Ginnungagapu, ale 
ona se nám odhaluje pouze v noci či v 
hlubokém kosmu. 
 
Dokonce některé formy křesťanského 
mysticismu pochopily, že jádrem 
božského je temnota. Pseudo-Dionysius 
říká, že mystéria Božské Pravdy jsou 
skryta daleko za světlem, v „nadsvětelné 
temnotě onoho ticha, které  se odhaluje v 

tajemství.“ Německý mystik Meister Eckhart také hovořil o 
božském jako o temnotě. Abychom jej volně parafrázovali 
„Hela je absolutně temná – temnota za temnotou, 
superessenciální temnota. Temnota Helji je temnotou 
mystéria. Co je konečným cílem? Je jím mystérium temnoty 
věčného božství a to je neznámé a nikdy nebylo známé a 
nikdy nebude známé. Tak hluboké je toto mystérium božství, 
že zde Hela zůstává neznámou Helje. Cokoliv říkáme, že 
Hela je, Ona není, spíše je tím, co o Ní neříkáme, než tím, co 
o Ní říkáme.“ 
 
Jediným světlem, které existuje v temnotě bohyně, je 
nepředstavitelné světlo temnoty (neboť nicota obsahuje vše 
coby jedno). Toto temné světlo je naznačeno světlem 
soumraku, stínosvětlem, kdy se dva světy spojují pod 
dvoupaprsky Černého a Zlatého slunce. Stínosvětlo je 
jiskrou duše (stínu), kterou Niflungové usilují probudit v 
bohyni Mraku nevědomí. 
 
Hledal jsem v temnotě, byv tich ve velkém 
osamělém tichu temna. A tak jsem se stal angakoqem, 
skrze vize a sny a setkání 
s létajícími duchy. 
 
(Najagneg, eskymácký šaman)
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Baltské „neopohanství“ 
 
Po nástinu baltského pohanství z minulého čísla se 
podívejme na současné Pobaltí. Úvodem je nutno jmenovat 
jistá specifika týkající se této oblasti života pobaltských 
společností. Ačkoliv jde v zásadě o fenomén starý více než 
100 let, v oblasti odborné literatury je stále co dohánět. 
Nicméně v daných zemích je vědecká pozornost nejen 
věnována folklóru, ale i baltskému neopohanství, stejně jako 
kupř. ve Skandinávii atd. V tomto směru je zajímavé, že v 
čele těchto hnutí mnohdy stojí vysokoškolsky vzdělaní 
etnologové, folkloristé, ale i přímo akademické  osobnosti1. 
 
Obecně je neopohanství vnímáno coby poměrně recentní 
fenomén, který v zásadě koření v hnutí new age a atmosféře 
60. let. Je-li ovšem možno u západního neopohanství toto 
tvrzení označit za velké zjednodušení skutečnosti, platí to 
dvojnásob, co se týče pohanství baltského, resp. středo-
východoevropského (případně severoevropského2) vůbec. 
 
Dříve než se budeme věnovat přehledu baltského 
neopohanství, je nutno upozornit na jisté rozdíly mezi 
západním a východním neopohanstvím, k čemuž poslouží 
úryvek z příspěvku Maureen Sharpové v Baltic Observer  
6.-12.4.1995 : 
 
...Nehledě na špatnou publicitu pohanství nejen přežilo, ale 
vzkvétá. Podle časopisu Elle je ve Velké Británii 1 milión 
pohanů. Pohanství se na Západě vynořuje jako náboženství 
Nového věku a jeho důraz na přírodní síly a ekologii 
přitahuje lidi s moderní duchovností. 
 
Úcta k Matce Zemi a Bohyni mu také získala podporu 
feministek, pro které jsou více hierarchické náboženské 
struktury patriarchální a paternalistické. 
 

Narozdíl od svých západních 
protějšků mohou Litevci čerpat 

z bohatství živoucích tradic, 
což činí litevské 
neopohanství spíše novou 
fází starobylého kontinua 
než módním revivalem. 
Litevská archeoložka 
Marja Gimbutasová, jejíž 
pohanský pohřeb v 
minulém roce byl jedním z 

mnoha znaků rostoucího 
přijetí starobylých učení 

současnými intelektuály, napsala: 
„Zvyky, víra, mytologické písně a symbolismus lidového 
umění Litevců a Lotyšů jsou podivuhodně nasyceny 
starobylostí. Křesťanský přeliv je recentní a může být snadno 
oddělen.“ 
 
Jonas Trinkunas, vědec ve vilenském Institutu filosofie a 
etnologie a aktivní člen litevské pohanské společnosti 
Romuva s ní souhlasí: „Západní pohané mají mnoho nových 
forem, vytvářejí nové písně a nová vzývání,“ řekl novinám 
Baltic Observer, „ale naše rituály a písně jsou absolutně 
tradiční.“...3  
 

Baltské neopohanství představuje hlubokou snahu o 
zakotvení v moderním světě skrze přijetí (a ne odmítnutí 
nebo „zapomenutí“) vlastní identity, skrze přijetí a rozvíjení 
vlastních autentických duchovních tradic. Piotr Wiench, 
autor srovnávací studie věnované středo-
východoevropskému neopohanství, podotkl, že po pádu 
komunismu v tomto regionu vyvstala otázka, zda budou 
společnosti středo-východní Evropy asimilovány (resp. 
„subordinated“) Západem, nebo zda naleznou cestu k recepci 
a reflexi „západních“ hodnot na základě své vlastní tradice a 
svých hodnot. Hledání a nalézání vlastních kořenů je jednou 
z positivních odpovědí na tuto znepokojivou otázku. 
 
Litva 
Jak naznačuje Maurenn Sharpová v článku, ze kterého jsme 
výše citovali, obnova, respektive re-formulace litevského 
pohanství počala již na počátku 19. století a to v době, kdy 
byla v 17.-18. století v zásadě dovršena christianizace 
litevského venkova, o které ostatně Marija Gimbutas 
soudila, že byla poměrně povrchní. 
 
Významnou roli v obrácení pozornosti k lidovému folklóru a 
tradicím sehrál litevský učenec z Malé Litvy Ludwig Rhesa, 
který mj. uspořádal a vydal soubor obřadních lidových písní, 
tzv. dain.  Zájem o tuto oblast měla též skupina učenců 
okolo prvního autora litevsky psaných dějiny Litvy 
Simonase Daukantase. Výrazným počinem ovšem bylo 
zformování okruhu tzv.aušrininků, nazvaných dle časopisu 
Jonase Basanavičiuse Aušra, který se obracel k idealizované 
Litvě Vitoldově a též k době pohanské. 

 
Vlastní obnova 
litevského pohanství je 
výrazně spjatá s 
litevským myslitelem 
Wilhelmem Storostou 
(Vydunasem - tj. tím, 
kdo jasně vidí). Ten 
byl ovlivněn dobovou 
vlnou theosofickou, a 
tento indofilní 
světonázor se pokusil 
aplikovat v přístupu k 
litevskému pohanství. 
V zásadě odtud se 
traduje blízká 
příbuznost baltských 
jazyků se sanskrtem.4 
 
Významným místem 
pro mnoho litevských, 

ale i lotyšských, běloruských, polských a německých pohanů 
je Romove (Romuva) v Kaliningradské oblasti. Je sice 
sporné, nakolik významná tato svatyně v baltském kontextu 
byla, nicméně v současnosti funguje jako jakýsi symbol 
baltského pohanství. 
 
Právě podle ní je pojmenována religiózní a kulturní asociace 
Romuva, která pod jménem Ramuva začala svou aktivitu 
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hluboko v dobách sovětské moci, v roce 1967. Jedním z 
představitelů byl vědecký pracovník Litevské akademie 
umění a věd Jonas Trinkunas, později ředitel Oddělení pro 
etnickou kulturu Ministerstva kultury a školství. Její aktivity 
byly však trnem v oku vládnoucímu režimu a tak byla po 4 
letech rozpuštěna. 
 
Dlužno ovšem podotknout, že činnost Ramuvy se datuje již z 
dob předválečné státnosti (1928). Ramuva obnovila svou 
činnost roku 1988 coby Asociace pro litevskou etnickou 
kulturu, což je název, který sám o sobě vystihuje podstatu 
neopohanské vlny ve střední a východní Evropě. Od počátku 
své činnosti byla ve velmi úzké spolupráci s ekologickými 
iniciativami. V čele obnovené Ramuvy stál již zmíněný 
Jonas Trinkunas. Součástí Ramuvy je též religiózní odnož 
Romuva, která mimo jiné organizuje náboženské lidové 
slavnosti, letní tábory atp. Ramuva též spolupracuje s 
Klubem Carla Gustava Junga ve Vilniusu. 
 
Hardcore hnutí čítá asi 200 lidí, ovšem folklórních a 
etnických slavností, které Ramuva organizuje, se účastní 
tisíce lidí. Vztah litevských neopohanů a katolíků, kteří tvoří 
asi 70% etnické litevské populace, není jednoduchý. Již 
aušrininkai byli obviňováni litevskou katolickou hierarchií z 
glorifikace pohanské Litvy. V současnosti nalezneme v obou 
táborech jak zastánce soužití a kulturního dialogu (katolík 
Saulius Zukas), tak představitele „nesmiřitelných“.5 
 
Významnou roli v obnově litevského lidového náboženství 
hrála emigrace, která nesla odkaz let meziválečných. V 
současnosti funguje Romuva USA a je aktivní časopis 
Posvátný had (Sacred Serpent). 
 
Prusy 
Zajímavou a inspirující záležitostí, obzvláště z pohledu 
možného „gótského revivalu“, je současný pokus o obnovu 
pruských tradic, pruského jazyka a kultury a také pruského 
náboženství. Na první pohled je to záležitost, která by 
neinformovanému člověku mohla připadat takřka coby 
„rekreační aktivita“ nebo v horším případě jakási „recese“. 
Skutečnost je ovšem jiná. Jak známo, po roce 1945 zažil 
tento region výrazné demografické změny a posuny a 
současné hledání východiska z pocitu jisté „krize identity“ 
vede právě mj. tímto směrem.6 

 
Základy pro současný pokus o 
tuto obnovu položili již roku 1984 
litevský lingvista Letas Palmaitis 
a ruský baltista Vladimír Toporov, 
kteří uveřejnili článek o možnosti 
oživit pruský jazyk. Sám Toporov 
je autorem slovníku pruského 
jazyka, který postupně vycházel 
od roku 1975. O 6 let později 
vznikl tzv. Pruský klub sdružující 
členy z Litvy, Lotyšska, Německa 
a Polska. Úzce spolupracuje s 
německým sdružením Tolkemita, 
které vzniklo již roku 1980 za 
stejným účelem. 

 

V Lotyšsku se o zájem o pruské dědictví zasloužil 
muzikolog Valdis Muktupavels, který roku 1988 založil 
sdružení Rasa, což je též název etnické folkové skupiny. 
Některé počiny této skupiny se snad dají srovnat se 
současnými variacemi na germánskou šamanskou hudbu, 
kterou produkují některé severské soubory. 
 
Zájem o staré Prusy se projevuje v Polsku, ale i v 
Kaliningradské oblasti, kde je spjat s Vadimem Chrappou, 
který vede Centrum pro studium starého Pruska. 
 
 
Lotyšsko 
V Lotyšsku se neopohanské hnutí Dievturi docela výrazně 
prosadilo již v meziválečném období a po obsazení země 
SSSR byli jeho členové vystaveni perzekuci, mnozí opustili 
zemi a zakladatel hnutí Ernest Brastins byl v Astrachani 
popraven. Jisté atributy lotyšského pohanství inkorporovaly i 
meziválečné radikální skupiny, jako např. Pérkonkrusts. 
 
Uprchlí Lotyši si s sebou do exilu přinesli i své náboženství. 
Jednou z výrazných exilových osobností lotyšského 
pohanství je Janis Tupesis, profesor Wisconsinské 

univerzity, který se do 
Lotyška vrátil, byl zvolen 
poslancem za rolnickou 
stranu a později se stal 
lotyšským ombudsmanem. 
Hnutí Dievtury je spjato, 
obdobně jako Romuva, též s 
lotyšským hnutím za 
nezávislost na SSSR. Kromě 
Dievtury existují ještě další 
organizace lotyšského 
neopohanství, z nichž 
některé se neúspěšně 
pokusily vstoupit na 
politické kolbiště. 
 

 
Estonsko 
V Estonsku je situace ještě více komplikovanější než v 
Lotyšsku, kde existuje několik skupin, které poněkud odlišně 
interpretují jisté aspekty téhož dědictví. Zde ovšem nalézáme 
dvojí formu neopohanství. 
 
Taarausulised představuje jednu z jeho forem. V podstatě 
jde o moderní formu pohanství, která je nicméně založena na 
některých tradičních základech. Je to forma, která vychází z 
romantické interpretace 19. století, kdy dokonce došlo k 
vytvoření (či romantické „rekonstrukci“) ugrofinského 
panteonu v čele s bohem Taarou. Pozitivisticky vzato byl 
Taara bohem války na ostrově Saaremaa a pravděpodobně 
souvisí s vikingským vlivem (Thor). Ovšem toto pro nás 
není až zas tak důležité, důležité pro nás je, že to byla právě 
interpretace 19. století, která položila základ estonského 
pohanského revivalu. Ve 30. letech 20. století, kdy hnutí 
bylo na vrcholu, činil počet jeho aktivních členů asi 700, 
ovšem lidí, kteří je podporovali, či byli tak či onak zapojeni 
do aktivit spolku „víry v Taaru“ Hiis, bylo až 17 000! 
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Právě na meziválečné hnutí taarausulised navázalo sdružení 
Tolet usilující o zachování a rozvíjení národních estonských 
tradic. Založili jej studenti univerzity v Tartu a postupně se 
stalo jádrem, okolo něhož se soustředily stovky lidí. 
Sdružení se věnovalo mimo jiné ugrofinské šamanské praxi. 
Zde nachází styčný bod s taarausulised hnutí maausulised, 
které představuje návrat k ugrofinským tradicím a jehož 
představitelé odmítají indoevropské duchovní elementy 
(které jsou velmi silně přítomné v taarausulised) jako cizí a 
z toho důvodu se též obrací k ugrofinským národnostem 
Ruska a sbírají zde dosud žijící folklór, zvyklosti, ale i 
praktiky šamanské atd. Svého času Tolet sdružoval 
představitele obou estonských pohanských směrů. 
 
Obě hnutí se liší i kalendářem – vyznavači Taary datují 
kalendář od vzniku Estonské republiky (1918), zatímco 
„ugrofinští“ pohané od tzv. zrození země roku 8213 př.n.l., 
tj. od vynoření podstatné části Estonska nad hladinu 
mořskou. 
 
Sdružení Tolet ukončilo svou činnost roku 1995, kdy byla 
taarausulised i maausulised coby legitimní vyznání uznány 
státem. Nelze říci, že by mezi těmito směry panoval 
antagonismus, či rivalita. Na druhou stranu je ovšem nutno 
si uvědomit, že oba představují poněkud rozdílný pohled na 
otázku estonské identity. Zatímco taarausulised přijímá 
historické a kulturní vazby na okolní země v regionu, 
především ovšem na Skandinávii, pak maausulised 
představuje de facto pohanský proud širšího pan-
ugrofinského hnutí, které se snaží spíše negovat  vlivy, které 
cítí jako cizí, a snaží se o prosazování ugrofinských specifik. 
Nicméně obdobně jako v případě Finska, na jehož pohanský 
systém se podíváme příště, je indogermánský vliv 
nepochybný a duchovní tradice Estonska, Finska a Karélie 
představují plodnou směs indogermánských a ugrofinských 
vlivů. Obě hnutí tak vyjadřují fakt, že oba proudy jsou 
nedílnou součástí estonské identity. 
 

dalreiks 
 
 
1) Obzvláště kupř. Švédsko je v tomto směru příkladnou zemí, za 
všechny zmiňme doc. M.Gardella, doc. C.Rudvere, dr. 
O.Sundqvista ad. Ovšem obdobná situace je i v dalších zmíněných 
zemích (J.Trinkunas na Litvě ad.), kde se akademická sféra 
poměrně výrazně angažuje v tomto směru. 

2) "Severoevropským" nebo též "severským" neopohanstvím se 
rozumí systém rekonstruující pohanství Evropy severně od Alp, 
tzv. ásatrú , forn sidhr, theodismus atd. 
 
3) Svým způsobem tento úryvek ukazuje hrdost Litevců a fakt, že 
se baltští neopohané mohou dívat poměrně spatra na své západní 
kolegy. K úryvku lze mít ovšem dvě zásadní poznámky: 
 
- ve Velké Británii *může* být jeden milion neopohanů, ale v 
drtivé většině jde o vyznavače různých forem hnutí new age ap. a je 
velmi neseriózní spojovat tato hnutí s neopohanstvím (i když se to 
děje dnes a denně). Skutečným reprezentantem západního 
neopohanství, který je (a to nejen sociologicky) srovnatelný s 
baltským pohanstvím (tedy - staví na původních kořenech a tradici 
evropského duchovního bytí), je v současnosti v zásadě pouze tzv. 
severská tradice. 
 
- Jonas Trinkunas se tedy částečně mýlí, když předpokládá, že 
tradiční rity ap. západní neopohanství nemá a musí je vymýšlet - 
tak tomu samozřejmě částečně skutečně je, nicméně zdůrazněme, 
že tzv. severská tradice disponuje dokonce lépe zachovanou 
vysokou mytologií než je tomu v případě baltského systému. Jistý 
handicap (?) ovšem představuje fakt, že základnou ásatrú a 
příbuzných směrů severské tradice jsou de facto  vysoce 
urbanizované země, zatímco baltské neopohanství se může opírat o 
stále fungující rurální společnost. Nicméně, jak dlouho tato situace 
vydrží v konfrontaci s tlakem globalizace, je otázka, a baltští 
neopohané by tak měli studovat podmínky existence severské 
tradice v zemích již dnes představujících model společnosti 
(alespoň) 1. čtvrtiny 21. století. 
 
4) Se sanskrtem jsou samozřejmě příbuzné všechny indoevropské 
jazyky, na mysli máme fakt, že podle některých badatelů 
představují baltské jazyky konzervativní formu, která je ze všech 
evropských jazyků sanskrtu nejblíže. 
 
5) Na katolické straně zmiňme kupř. Vytautase Alisauskase, který 
podsouvá litevskému neopohanství západní kontext (tj. že jde o 
postmoderní, ne-tradiční reakci na moderní společnost), což je 
ovšem falešná představa. Inija Trinkuniene, litevská socioložka a 
členka Romuvy, zase poukazuje na společné mentální struktury 
komunistického a katolického myšlení... 
 
6) V tomto hnutí se sešli lidé z nových přistěhovaleckých rodin, 
kteří hledají novou identitu v geniu loci, lidé z rodin, které v onom 
regionu přežily veškeré bouře 20. století a samozřejmě také ti, 
jejichž rodiny postihla deportace nebo vyhnání během bouřlivých 
událostí uplynulého století a kteří hledají svou identitu právě v 
místě svého původu. 
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Baltoslovanské manifestace Helji 
 
Tak počíná se naše vyprávění... "Za devíti řekami, za devíti 
horami, za širým oceánem..."  Tato stručná studie usiluje 
osvětlit některé z manifestací bohyně Helji mezi 
baltoslovanskou větví Indogermánů.  Baba Jaga, Morana 
(Ragana) a Marja Morevna představují trojjediný projev 
bohyně - Pannu, Matku, Stařenu. Tyto tři manifestace Helji 
mají co do činění se smrtí a iniciací (zasvěcením) a tak 
odrážejí pochopení Helji, které nacházíme i u germánských 
kmenů - coby temné bohyně zásvětí, smrti a iniciace. 
 

Druh Paní Smrti  
- Wotan, bůh mrtvých 
 
Dříve než se budeme věnovat bohyni, zmiňme také 
baltoslovanskou manifestaci jejího druha, Wotana, boha 
mrtvých - Welese. Abychom získali širší obraz 
mythomagického systému vztahujícího se k  božstvům smrti 
a iniciace, podívejme se nyní stručně na Welese. 
 
Pochopení boha mrtvých  je nejdůležitějším, dokonce 
naprosto zásadním, faktorem v pochopení indogermánské 
variety indoevropského duchovního systému. Je tomu tak 
proto, že mezi Indogermány dosáhl obzvláštního postavení, 
především mezi Germány, pro které se dokonce stal vůdcem 
panteonu.  Wotan je mezi Baltoslovany znám jako Welns, 
Welnias, Weles, Wolos ap. Všechna tato jména mají 
pravděpodobně společný původ - baltoslovanské vel-vele-
veles je spojené s indogermánským val-, vel-, vol-, které se 
objevuje ve slovech jako Vala, Valhalla, Valkýra, Vali, valr 
etc.  
 
Jelikož bůh mrtvých tvoří s bohyní smrti božský pár, nelze 
jej z naší studie věnované bohyni vynechat.  V baltské 
mytologii je Welnias "jednooký, věštecký, zrádný a zuřivý 
bůh  duchů véles, kteří bojují, loví a pochodují na obloze. Je 
také pánem popravy oběšením  a oběšenců."  Nosí bílou 
pokrývku hlavy, o které Jaan Puhvel konstatuje , že "by 
opravdu mohla být chybějícím článkem mezi Ódinovou 
hučkou a turbanem indického Rudry."  Je očividné, že 
Wotan si uchoval své hlavní rysy mezi všemi 
indogermánskými větvemi. Jisté odlišné důrazy se projevují 
na jeho jménech - zatímco baltoslovanské jméno Welns 
(Welnias, Weles) zdůrazňuje jeho dimenzi vládce mrtvých , 
jeho germánské jméno Wotan (Wodanaz, Woden, Wodans, 
Odin) je spojeno s jeho zuřivostí a extatickou posedlostí.  
Avšak stejně jako Wotan má mnoho jmen a přízvisek mezi 
Germány, má je mezi Baltoslovany - a jedno z nich je 
Pecullus (Pykti), které zdůrazňuje právě ono extatické 
rozlícení.  Zatímco mezi Germány zaujal Wotan-Welnias 
nejvyšší místo v panteonu, mezi Baltoslovany to byl 
hromovládce Perkunas-Perun (Donar, Thor).  Jak již jsme 
ovšem zmiňovali, zaujal toto místo také mezi baltskými 
Prusy.  Zatímco mezi Slovany došla záhy akcentace jeho 
dimenze chthonického dárce bohatství a plodnosti (Wolos), 
čímž došlo k jistému zploštění ve vnímání tohoto boha, mezi 
Balty si uchoval své původní prastaré atributy. Zde se však 
již Wotanovi věnovat nebudeme a čtenáře odkážeme na 

studii o indogermánské Trimúrti, která vyšla v prvním čísle 
časopisu sauilo.  
 

Ragana 
 
Ústřední manifestací Helji mezi Baltoslovany je Ragana 
(mezi Slovany známá jako Morana ). Ragana je družkou 
Welniasovou, bohyní Života, Smrti a Regenerace, s hady ve 
vlasech.  Zahrnuje celou Triádu bohyně a zjevuje se ve 
všech třech aspektech - coby Stařena, Matka i Panna. Po 
christianizaci Pobaltí (jakkoliv povrchní) se Weles stal 
ďáblem a Ragana ve svém aspektu Matky (a snad i Panny) 
strašlivou kanibalistickou ďábelskou čarodějnicí a coby 
Stařena pak "čertovou babičkou" hlídající bránu pekelnou. 
 

 
U Slovanů došlo k transformaci jejího vnímání, což se dále 
prohloubilo po christianizaci, a z univerzální bohyně Života-
Smrti-Regenerace se stala obávanou démonkou smrti. Byla 
považována za Paní zimy (Zimní královna severského 
folklóru ) a během Ostary byly slaveny ceremonie, při 
kterých byla figurína představující Moranu rituálně z obce 
vynášena a následně utopena. "Nejstarší česká zpráva 
výslovně praví, že bylo zvykem ve městech i na vesnicích 
vynášet o pátou neděli postní "figury v podobě smrti za 
zpěvů a pověrečných her k řece, kde je potápěli a vysmívali 
se přitom smrti, že jim už nemůže škodit, protože je z jejich 
kraje nadobro zapuzena". Podobně mluví zákaz z r. 1384 i 
polská zpráva z r. 1420, podle níž se vynášela smrt a házela 
do louže na Bílou neděli."   
 
Nicméně lze předpokládat, že v předkřesťanských dobách 
existoval kult Morany a že byla nejen obávána a topena 
každou Ostaru, ale že také hrála důležitou roli v kultickém 
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životě baltoslovanských kmenů. Její kult se točil nejen okolo 
smrti, ale také vegetace, plodnosti a hojnosti. Obvykle se 
zjevovala jako žena nesmírné krásy. 
 
A tak není překvapením, že Morana se objevuje ve 
slovanském folklóru, obzvláště v příbězích "ódinovské 
iniciace" , kde se zjevuje především ve svém aspektu Panny 
a Stařeny. 
 

Marja Morevna 
 
Marja Morevna  je bohyně manifestující se ve svém aspektu 
Panny. Existuje mnoho příběhů, ve kterých šaman-válečník 
usiluje získat Marju Morevnu coby nevěstu.   Podívejme se 
na jednu z verzí:  
 

 
Fjodor Tugarin   měl tři sestry. Než jejich rodiče umřeli, 
řekli mu, aby je dal komukoliv, kdo o ně jako první požádá. 
Během strašlivé bouře si pro jeho sestru Marju   přišel sokol, 
o rok později přišel orel pro jeho sestru Olgu a nakonec další 
rok později přiletěl pro jeho sestru Annu černý krkavec.   
Byv doma sám, Fjodor se brzy začal nudit, a tak se rozhodl 
vydat na cesty. Jednoho dne přijel na válečné pole plné 
pobitých nájezdníků. Zeptal se, kdo je všechny pobil a 
odpověď zněla, že to byla "Marja Morevna, 
překrásná carevna." Tato odpověď znamená 
"Smrt, překrásná carevna, je všechny pobila." 
Fjodor brzy nalezl ležení Marji Morevny a 
po sedmidenní oslavě si jej Marja 
Morevna vyvolila za muže.  Vzala ho do 
svého království, kde šťastně žili. 
 
V jiných verzích hrdina narazí na pobité 
vojsko, stejně jako výše, ale poté dorazí 
do hradu Marji Morevny, který je 
většinou vystavěn z kostí. Zde si všimne 
zvláštního meče visícího na zdi a vezme si 
jej - to mu zachrání život, neboť záhy narazí 
na Marju Morevnu a ta ho vyzve na zápas na 

smrt. Jelikož meč, který hrdina nyní má je kouzelný a sám 
seká, podaří se mu Marju Morevnu přemoci, respektive uhájí 
si život. Smrt nelze porazit, ale díky kouzelnému meči Smrt 
nyní nemůže porazit ani jeho. A tak se Marja Morevna stane 
hrdinovou ženou. A žijí spolu šťastně. 
 
Rozličné verze se nyní znovu začínají shodovat. Jednoho 
dne Marja Morevna odjela pryč (aby vybila další armádu) a 
předtím řekla Fjodorovi, že celý hrad je jeho, jenom do černé 
komory (to je ona 13. komnata) nesmí vejít. Samozřejmě, to 
je jako by Fjodora přímo vybídla, aby se tam podíval, což 
učinil  hned jak odjela. Nalezl zde Kostěje Nesmrtelného 
připoutaného 12 řetězy.  Ten ho začal úpěnlivě prosit, aby se 
nad ním slitoval a dal mu trochu napít. Poté, co se třikrát 
napil, rozbil všech 12 řetězů a uprchl s tím, že Fjodor už 
Marju Morevnu nikdy neuvidí. Našel ji a odvlekl ji do svého 
carství. 
 
Ale Fjodor se ihned vydal na cestu za Marjou Morevnou, 
aby ji vysvobodil, i kdyby měl při tom ztratit život. Putoval 
široko daleko a jednoho dne potkal sokola, za kterého byla 
provdána jeho sestra Marja. Fjodor mu dal svůj prsten a 
pokračoval dál. Pak potkal orla a krkavce, manžele Olgy a 
Anny, a každému něco dal. Po třech letech putování dorazil 
k hradu Kostěje Nesmrtelného. Ten právě nebyl doma, 
neboť lovil. Fjodor nalezl Marju Morevnu a pokusili se 
uprchnout. Ale Kostěj Nesmrtelný měl zvláštního koně, 
který poznal, že Fjodor Tugarin a Marja Morevna se 
pokoušejí uprchnout a řekl to svému pánovi. Kostěj chytil 
Fjodora a znovu unesl Marju. Fjodorův život tentokrát 
ušetřil, neboť jej onehdy osvobodil. Fjodor to pak zkusil 
zopakovat znovu, nicméně při druhém pokusu přišel o život 
- Kostěj jej "rozsekal na drobné kousky", naložil je do sudu a 
vypustil jej na moře. 
 
Podle znamení z věcí, které od Fjodora dostali, poznali 
švagři, že se s ním něco špatného přihodilo. Orel vyletěl a 
zvedl silný vítr, který rozbouřil moře. To pak vyhodilo sud 
na břeh. Potom jej sebral sokol a upustil sud na skálu, kde se 
rozbil. Krkavec pak přinesl živou a mrtvou vodu, "postříkal 
Fjodora a ten zase vstal živ a zdráv."   
 
Poradili mu, šel do "sedmerého carství, po podslunečného 
panství. Za ohnivou řekou tam žije Baba Jaga."   Také mu 
dali hedvábný šátek, který hraje významnou roli v mnoha 
dalších východoslovanských pohádkách. Cestou do říše 
Baby Jagy narazil na zámořského ptáka a včelí máti, kteří 

mu přislíbili pomoc. Nakonec nalezl dům Baby Jagy. 
Kolem domu bylo "dvanáct železných kopí, na 

jedenácti je po lidské hlavě, jen na jednom 
hlava dosud chybí." Baba Jaga vyšla ven 

a Fjodor Tugarin ji uctivě pozdravil a 
zeptal se, zda by u ní mohl sloužit. 
Řekla mu, že místo 12 měsíců jí 
bude stačit, když jí odslouží dva 
dny. Avšak pokud jí zklame, tak 
jeho hlava skončí na železném 
kopí. Jeho úkolem bylo ohlídat její 
kobyly a s pomocí zámořského 
ptáka a včelí máti to dokázal. Když 

Baba Jaga usnula, vešel Fjodor do 
konírny a podle rady včelí máti našel 
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prašivé hříbě a ujel na něm. Tohle hříbě bylo ovšem starším 
bratrem koně Kostěje Nesmrtelného. Babu Jagu to 
samozřejmě klidnou nenechalo a hned ráno se dala do 
pronásledování Fjodora. S pomocí hedvábného šátku Fjodor 
překonal ohnivou řeku, ve které se Baba Jaga "utopila."  
Fjodor pak osvobodil Marju Morevnu a s pomocí "prašivého 
hříbátka" zabil Kostěje Nesmrtelného.  A pak s Marjou 
Morevnou šťastně žili...  
 

Baba Jaga - pohled hrdiny 
 
Je zajímavé, že Morana se ve svém aspektu Matky objevuje 
v pohádkách velice zřídka. Většinou se objevuje coby Panna 
nebo Stařena  a v mnoha pohádkách nalezneme oba tyto 
aspekty pohromadě. Stejně tak tomu bylo i ve výše 
uvedeném příběhu o Marje Morevně. 
 
Baba Jaga je kanibalistická lidožravá démona.  Někdy se 
objevuje jako lesní duch s rozcuchanými vlasy nebo v čele 
divokého sletu duchů. V pohádkách je strašlivou čarodějnicí, 
která lítá povětřím v moždíři, palicí se odráží a pometlem 
zametá stopu.  
 
Baba Jaga je obvykle pro děj naprosto klíčová, je temnou 
zasvětitelkou, bez které hrdina nemůže ve svém 
"ódinovském" questu dosáhnout zdaru. Tyčí se nad hrdinou 
jako temný stín, je nebezpečná, ale bez ní nemůže hrdina 
(obzvláště šaman-válečník) uspět. Někdy však musí hrdina 
Babu Jagu, pokud jej obzvláště ohrožuje, zabít za pomoci 
svých zvířecích přátel a duchů či nějakým magickým 
způsobem. Zdá se, že aspekt Panny je pro hrdinu 
"pochopitelný" a tím či oním způsobem dochází k navázání 
spojení , ale aspekt Stařeny je cosi, co je mimo hrdinovo 
"uchopení". Nicméně stává se, že Baba Jaga v dobrém 
rozmaru pomůže hrdinovi aniž by ho sama jakkoliv ohrozila.  
 

Na příklad v pohádce O Žabce carevně přichází carevič Ivan, 
který ztratil svou "žabí carevnu" Vasilisu Přemoudrou 
(kterou, jak obvykle dělává, unesl Kostěj Nesmrtelný), za 
Babou Jagou a ta mu bez okolků pomůže a poradí mu, jak se 
zbavit Kostěje Nesmrtelného.   
 
V pohádce Krása Nesmírná je careviči Ivanovi souzeno 
oženit se s Krásou Nesmírnou - "dcerou tří matek, vnučkou 
tří babiček, sestrou devíti bratrů." Když mu bylo devět dnů, 
Ivan vstal a řekl otci, že si jde vyhledat svou nevěstu Krásu 
Nesmírnou. Kousek od domu potkal stařečka, který mu 
prozradil, že Krása Nesmírná žije "ve zlatém carství, v 
podslunečném panství, až na konci bílého světa, kde 
sluníčko vstává." Tak mu poradil, jak získá koně, který jej 
dokáže donést dostatečně daleko (tj. k Babě Jaze, což ovšem 
hrdina neví).  Kůň předal Ivanovi část své moci a vyrazili na 
cestu. Do západu slunce dorazili ke dvoru Baby Jagy. Ivan 
"přivázal koně ke zlatému kroužku a sám vešel síní do 
světnice. Tam na deváté dlaždici leží v koutě na peci Baba 
Jaga - kostlivá noha." Následuje rozhovor, který si zaslouží 
naši pozornost:   
 
- "I ty jeden opovážlivče! Nejsi hoden železného kroužku, a 
přivážeš si koně k zlatému!" 
 
- "Dobrá, babičko, jen se nezlob! Koně mohu odvázat, k 
jinému kroužku přivázat." 
 
- "Tak co, dobrý mládenče, nahnala jsem ti strachu? Neboj 
se o svou hlavičku, sedni si na lavičku, budu se tě vyptávat, 
zda jsi rodu vznešeného a z kterého města vzdáleného." 
 
Můžeme pozorovat, jak pobavená byla Baba Jaga a jak 
vystrašen byl hrdina.  Nicméně Baba Jaga příštího rána 
svolala své služebnictvo - ryby a vodní hady, ptactvo 
nebeské a zvěř lesní, ale nikdo nevěděl, kde přebývá Krása 
Nesmírná. Až konečně přiletěl pták Mogul a řekl jim, že ví, 
kde dlí Krása Nesmírná, neboť ji právě strojil. Baba Jaga 
požádala Mogula, aby Ivana donesl do říše Krásy Nesmírné. 
Tři roky letěli, až doletěli "na zelené louky, kde roste 
hedvábná travička, kde voní blankytná kvítečka" a tam 
Mogul Ivana vysadil. Pohádka dále pokračuje a vše dobře 
dopadne... 
 

Baba Jaga - pohled hrdinky 
 
Až doposud jsme se zabývali naším tématem z mužského 
pohledu, což je pochopitelné, neboť pro autora této eseje 
jsou příběhy interakce "ódinovského" šamana-válečníka s 
temnou bohyní snázeji uchopitelné než příběhy, kterým se 
budeme věnovat nyní (a které by v ideálním případě měla 
zpracovat ruka autorčina). Ve slovanském bájesloví a 
pohádkách nalézáme také iniciační cestu hrdinky, příběhy 
hrdinek a jejich interakce s bohyní. 
 
Jelikož hrdinka sama může být považována za manifestaci 
bohyně v podobě Panny , nalézáme v těchto příbězích v 
"božské" roli povětšinou Babu Jagu. Ta není pro hrdinky o 
nic méně nebezpečná než je pro hrdiny. 
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V příběhu o Vasilise Překrásné žije mladý sirotek Vasilisa se 
svou macechou a jejími dvěma dcerami na okraji hlubokého 
lesa, "ve kterém žije Baba Jaga, co požírá lidi jako kuřata." 
Než zemřela, dala matka Vasilise panenku a poradila jí, že 
kdykoliv bude potřebovat pomoci, ať nakrmí panenku a 
panenka jí pomůže. A tak jí macecha mohla dávat jakkoliv 
těžkou práci, panenka ji vždy udělala za Vasilisu.  Jednoho 
dne v domě díky maceše vyhasl oheň a její dcery vystrčily 
Vasilisu z chalupy, aby šla pro oheň. "Táhni k Babě Jaze." A 
tak Vasilisa šla. V hustém lese potkala Vasilisa tři jezdce - 
bílého, rudého a černého.  Nakonec došla na místo, kde bydlí 
Baba Jaga. "Vidí chalupu. Plůtek kolem ní je z lidských 
kostí. Na plotě visí lidské lebky, místo vrat jsou lidské nohy, 
místo závor lidské ruce, místo zámku ostré zuby. Dívka 
ustrnula, krve by se v ní nedořezal. V tom jede  kolem černý 
jezdec, na černém koni, i postroje jsou černé. Dojel až k 
vratům a zmizel, jako by se do země propadl. Nastala noc. 
Tu všem lebkám na plotě zaplanuly oči, že bylo na palouku 
světlo jako ve dne. Vasilisa se zachvěla strachem. Nohy jí 
zdřevěněly, nemůže se ani hnout z toho strašlivého místa." 
To už se k strašidelně osvětlené "přistávací ploše" blíží Baba 
Jaga. "Náhle [Vasilisa] slyší, jak se celá země třese, celá se v 
základech chvěje. To Baba Jaga letí v moždíři, palicí se 
odráží, pometlem stopu zametá." Vasilisa k ní vstoupila do 
služby, aby od ní získala nový oheň. Služba nebyla lehká, 
Vasilise hrozilo, že když nesplní, co po ní Baba Jaga chtěla, 
tak ji Baba Jaga sežere, ale panenka vždy práci dobře 
vykonala za ní.  Nakonec se Baba Jaga rozzlobila, že 
Vasilisa dobře plní všechno, co po ní chce, a rozhodla se ji 
sníst. Vasilise se však podařilo uprchnout, neboť se během 
své služby dobře chovala ke služce Černoočce, kocourovi 
vrčounovi, psovi, břízce i vratům. Vzala si také lebku z plotu 
a světlo z očí lebky jí svítilo na cestu domů. Doma pak oči 
lebky spálily macechu a její dcery na prach, ale Vasilise se 
nic nestalo. Přestěhovala se pak do města, kde žila u jedné 
hodné stařenky (u koho asi?) a tkala takové plátno, že si ji 
vzal za ženu samotný carevič. 
 
Další zajímavou pohádkou je příběh Dvě sestry. Modrooká 
blonďatá dívka, sirotek, žila s macechou a nevlastní sestrou, 
které ji od rána do večera štvaly z práce do práce. Jednoho 
dne seděla u studny a spadlo jí tam vřeteno. Macecha byla 
rozzlobená a dívka se rozhodla, že je lepší skočit do studny, 
než žít takový život. A tak skočila do studny... Ke svému 
překvapení zjistila, že se nachází na sluníčkem prosvětlené 
louce. Toulala se po okolí a narazila na stádo ovcí, krav a 
nakonec koní. Opečovala je a pokračovala dál. "Tu před 
sebou vidí chaloupku. U okénka sedí Baba Jaga. Cení 
hrozitánské zuby, napřahuje ruce jako hrábě. Dívenka se 
polekala, stojí a chvěje se strachem. Ale Baba Jaga povídá: 
"Neboj se mne, děvče, a zůstaň u mne. Když budeš v mém 
domě pečlivě pracovat, nepovede se ti špatně. Ale za 
špatnou práci přijdeš o hlavu." Tak zůstala dívenka ve službě 
u Baby Jagy. "Baba Jaga jí neubližovala. Jídla a pití mělo 
děvče do sytosti, spalo na měkkém loži."  Po roce se začala 
dívka trápit a Baba Jaga se jí ptala proč. "Copak se ti u mne 
nelíbí, krasavice moje? Špatně se ti vede? Nejíš chutná jídla, 
piješ hořké nápoje, spíš snad na tvrdém a vstáváš do zimy?" 
"Ne, najím se do sytosti, piju sladké po libosti, spím na 
měkkém loži a vstávám do tepla, zlého slova jsem od tebe 
neslyšela, ale chtěla bych domů, stýská se mi po našich. 
Jestlipak tam beze mne na všechno stačí?..." A tak jí Baba 

Jaga řekla, že s ní byla spokojená. a dala jí její vřetánko "do 
běla omyté, stříbrem ovinuté." Když šla dívka branou, zalilo 
ji od hlavy až k patě zlato, ovce jí daly ovečku a beránka, 
krávy jí daly telátko a koně jí dali hříbátko. A tak se domů 
vrátila bohatá. Když to uviděla její macecha a nevlastní 
sestra, byly ohromeny a macecha se rozhodla, že její dcera 
musí také zbohatnout. Donutila ji, aby si sedla u studny, 
chvíli předla, pak tam hodila vřeténko a skočila za ním. 
Ocitla se na stejné prosluněné louce a potkala ona zvířata. 
Požádaly jí, aby jim pomohla, ale ona je vždy odmítla: 
"Kvůli tomu tady nejsem, spěchám si pro bohatství." Šla za 
Babou Jagou a nezdvořile povídá: "Hej, Babo Jago-křivá 
noho! Co potřebuješ udělat? Já budu u tebe pracovat a ty mi 
dáš za to zlato." Baba Jaga neřekla ani slovo a přijala ji do 
služby. Avšak práce, kterou odváděla nestála za nic, navíc 
byla velmi líná, přesto zůstala s Babou Jagou dva roky až ji 
konečně Baba Jaga v zásadě vyhodila z chalupy. Vrátila ji 
vřetánko, ne však stříbrné, ale konopné, a když šla branou 
polila jí od hlavy až k patě kolomaz, ovce ji potrkaly, krávy 
ji vzaly na rohy a koně ji pokopali. Domů se vrátila v 
nezáviděníhodném stavu.  
 
Nakonec se podívejme na pohádku O Finistovi, jasném 
sokolu, kde nalezneme dokonce 3 Baby Jagy! Otec 3 dcer se 
jednou vydal na trh a zeptal se svých dcer, co by si přály 
koupit. Nejmladší chtěla jenom červený kvíteček, ovšem 
takový, "aby nad něj nebylo na celém světě krásnějšího." A 
tak se otec vydal na trh, ale červený kvíteček nikde nemohl 
sehnat. Na zpáteční cestě domů však potkal šedovlasého 
stařečka , který mu nabídl "červený kvíteček, tak krásný, že 
nad něj není na celém světě krásnějšího." Stařeček si však 
stanovil svou vlastní cenu - nejmladší dcerka, která onen 
kvíteček chtěla, si musí vzít staříkova syna, Finista, jasného 
sokola. Otec souhlasil a doma řekl tuto novinu své nejmladší 
dceři, velkou radost z toho neměl. Nicméně ona jej 
překvapila tím, že to nevadí, že Finista, jasného sokola, 
stejně dávno zná. Potom si vzala kvíteček a uchýlila se do 
své světničky. "Finiste, jasný sokole, už ses dost nalítal pod 
oblaky, tvé krásné panně se po tobě stýská," přivolala 
Finista. "Kde se vzal tu se vzal vlétl oknem sokol, udeřil 
sebou o zem a proměnil se v dobrého mládence. Nějakou 
dobu to takhle šlo, avšak její sestry jí začaly závidět a 
připravily na sokola past. Finist, jasný sokol, se poměrně 
těžce zranil a odletěl do "devátého carství, do podslunečného 
panství."  Než odletěl řekl jí, že aby jej získala zpět, musí 
prošlapat 3 páry železných bot, polámat 3 kyje z litiny a sníst 
3 chleby z kamene. Dívka všechno sehnala a vydala se na 
cestu. Dostala se do temného lesa, kde "vrcholky stromů se 
opírají o nebeskou báň. Už prošlapala železné boty, 
polámala litinovou hůl, snědla kamenný chléb a konce stále 
není..." Konečně došla k chaloupce na kuřích nožkách. 
Uvnitř našla Babu Jagu ležící na peci na deváté dlaždici. 
"Krásná panna se jí hluboce uklonila a proč přišla, skromně 
pověděla. Baba Jaga ji politovala, dala jí jíst a pít a uložila ji 
do postele." Příští dne jí dala dárky a řekla jí, aby šla k její 
starší sestře, "ta létá po celé Rusi, více než já znáti musí. 
Možná že ti cestu ukáže." A tak se dívka vydala dál, "les je 
stále temnější a hustší, vrcholky stromů se opírají o 
nebeskou báň. Už prošlapala druhý pár železných bot, 
polámala druhou litinovou hůl, snědla druhý kamenný 
chléb." Konečně našla chalupu Baby Jagy. Uvnitř nalezla 
ještě strašlivější starší Babu Jagu, odpočívající na peci na 
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deváté dlaždici. Ta jí také pomohla, dala jí dárky a poradila 
jí, aby šla k její starší sestře, "ta po celé zemi létá a zná 
všechny strasti světa. Možná že ti cestu ukáže." A tak se 
dívka vydala dál. "Už roztrhala třetí pár železných bot, třetí 
litinový kyj polámala, třetí kamenný bochník snědla." Úplně 
se ztratila v temném lese a propadla zoufalství. "Náhle slyší, 
že se země třese. To Baba Jaga letí v moždíři, tloukem se 
odráží, pometlem zametá stopu. Když spatřila dívčinu, 
udeřila tloukem o zem, vykřikla strašlivým hlasem: "Co 
děláš v mém lese?" Krásná panna se jí hluboce uklonila a 
proč přišla, skromně pověděla." Baba Jaga - kostlivá noha jí 
dala klubíčko a pobídla k rychlé cestě dál, neboť klubíčko 
dívku dovede k Finistovi. "Dívka se zaradovala, hluboce se 
uklonila Babě Jaze - kostlivé noze a vydala se na cestu." 
Příběh dál pokračuje a nakonec za pomoci darů od Tří sester  
dívka získá Finista, jasného sokola.    

 

Závěr 
 
Jak jsme viděli, východoslovanský folklór uchovává mnoho 
z iniciačních tradic Helji, bohyně smrti. Coby valmutter 
Morana vládne zásvětí společně s valvaterem Welniasem a 
jako taková se příliš v příbězích a pohádkách neobjevuje. 
Coby panna Marja Morevna je nevěstou valvaterova 
Vyvoleného a jako stařena Baba Jaga je temnou 
zasvětitelkou valvaterových hrdinů a valmutteřiných 
hrdinek. Putovat do jejího Temného lesa znamená vydat se 
na cestu rökkové iniciace. 
 

dalreiks 
 
 
1 Veškeré citace z pohádek a příběhů jsou z: I. Karnauchovová, 
Krása nesmírná, Praha 1965 
 
2 Termín „Indogermáni“ může být (a byl) užíván různými způsoby. 
Naše pojetí tohoto termínu vychází z faktu, že dle jedné (z mnoha) 

klasifikací evropských Indoevropanů lze rozlišit společnou balto-
slovano-germánskou skupinu. Tato skupina sdílí společný folklór, 
mythomagický systém a v dávné minulosti si její příslušníci patrně 
mohli též jazykově porozumět. Na rozdíl od německých badatelů 
tak termínem „Indogermáni“ neoznačujeme Indoevropany jako 
takové, ale právě tuto skupinu.V této studii také užíváme 
zaměnitelně baltská, slovanská a germánská jména božstev, 
vycházejíce z fundamentální jednoty společného indogermánského 
mythomagického systému. Ostatně, slovanskou etnogenezi lze 
odvodit z interakce vlastních Indogermánů (Baltové, Gótové) a 
Indoíránců (Skýtové, Sarmáti) v oblasti dnešní Bílé Rusi, Ukrajiny 
a jižního Ruska. Obě skupiny přitom představují dvě větve 
společného Indoevropského stromu. 
 
3 Weles jako „bůh mrtvých“ je mezi Germány znám coby Wotan – 
vůdce mrtvých duší, psýchopompos. Vládne nad iniciačním 
aspektem smrti a je průvodcem duší (baltoslovanské veles znamená 
také „duše“). Vede mrtvé skrze světy Multiversa a je vůdce 
Divokého lovu. Pro Germány je vládcem Walhally, kde dlí mrtví – 
avšak ne všichni mrtví, pouze jeho vybraní hrdinové, ostatní 
smrtelníci nacházejí svá místa u jiných bohů. Nicméně S. Grundy, 
A. Karlsdottir a S. Wodening docházejí ve své studii v publikaci 
„Our Troth“ k závěru, že: „...původně bylo pouze obecné vnímání 
zásvětí, které se později rozdělilo na domény Helji  a Wotana, 
božstev majících nejvíce co do činění se smrtí...“ Toto tvrzení 
nachází oporu v baltské mytologii, v jejíž zbytcích se uchovaly 
nejdávnější elementy společného indogermánského systému – zde 
nacházíme Welese (Wotana) vládnoucího nad světem mrtvých 
společně s Raganou (Heljou). Tento dávný vhled byl v germánském 
systému ztracen, jelikož Wotan se pro Germány stal vůdcem 
panteonu, což znamenalo, že (vyjma tajný esoterní kult) nebylo 
možné v obecném náboženském vnímání otevřeně uchovat jeho 
úzké spojení s bohyní smrti, čímž byla Walhalla pozdvižena z 
Helheimu „na nebesa“ (Neckel in: Walhall, str. 53). Nicméně i jako 
nejvyšší z germánských bohů si Wotan uchoval mnoho ze svých 
původních rysů, což může být doloženo komparací s jeho 
baltoslovanskou manifestací Welesem (s tím, že Weles pro 
Baltoslovany nikdy nenabyl vedoucí pozici v panteonu a tak si 
uchoval své spojení s Raganou coby spoluvládce říše mrtvých). 
 
 
4 Není známé, kdy Wotan zaujal místo původního vládce 
indoevropského panteonu – Nebeského otce (Djaus Pitar, Teiwaz). 
Zdá se také, že existovaly kmenové a regionální rozdíly – pro Sasy 
byl kupříkladu Teiwaz nadále nejvyšším (nyní ovšem nejvyšším 
kmenovým) bohem, vysoce uctíván byl také Góty (ti však 
odvozovali svůj původ od boha mrtvých – Wotana, řečeného Gauts, 
který byl nejen nejvyšším bohem, ale také jejich patronem). 
Nicméně tento proces se musel udát již záhy během indogermánské 
etnogeneze, avšak po oddělení Germánů a Baltoslovanů (resp. 
Baltů). Dokonce ani pozdější, velmi intenzivní interakce mezi 
proto-gótskými a gótskými elementy a Baltoslovany a Indoíránci v 
oblasti slovanské etnogeneze neměla vliv na fakt, že mezi Balty a 
Slovany zaujal po Nebeském otci postavení vůdce panteonu dříve 
či později Hromovládce (Perkunas, Perun), což je typický rys 
obecného indoevropského duchovního vývoje. Výjimku 
představovali pouze baltští Prusové, pro něž byl nejvýznačnějším 
bohem bůh mrtvých Welnias (Weles), známý mezi nimi coby 
Patolla (či Pecullus), což může souviset s faktem, že západní 
Baltové byli v neustálé a hluboké interakci se svými germánskými 
sousedy. Avšak i mezi Germány neznamenalo to, že Wotan je první 
mezi Ásy, také to, že je nejuctívaněšjí či nejoblíbenější mezi lidem. 
Tím byl hromovládce Thor a také vánská dvojčata Frey a Freyja. 
Wotan byl bohem nemnohých – einherjů: mystických hrdinů, králů, 
bardů a čarodějů, to jest právě těch společenských zjevů, které do 
života svých komunit neustále zasívaly sémě chaosu. 
 
5 O tom píše Zdeněk Váňa: „Všechny tyto výrazy, naznačující 
vztah k podsvětí nebo k záhrobí, mají patrně společný 
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indoevropský základ...“ (viz Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů 
a démonů, Praha 1990, str. 46) 
 
6 Ve středověku byl Welnias viděn jako ďábel. Také ve staré 
češtině znamenalo slovo „veles“ ďábla (viz op.cit., str. 77). 
Vzhledem k povaze  tohoto boha a ke křesťanské prostomyslnosti a 
primitivní dualistické jednoduchosti je snad jasné, jak se to mohlo 
stát. 
 
7 Hangagod. 
 
8 viz: Jaan Puhvel, Srovnávací mythologie, Praha 1997, str. 263 
 
9 op.cit., str. 264 
 
10 Šivy. 
 
11 Jméno „Welnias“ (Weles) je spojeno s baltským pojmem veles, 
veli („duchovní duše“). Po smrti je veles doprovázen Welesem, 
zatímco sila („vegetativní duše“) se reintegruje se silou Světa. 
Obdobné paralely týkající se podvojné povahy Člověka lze nalézt i 
jinde ve světě a pojetím duálních duší (či duálního složení duše) se 
zabývá ve svém díle Sen a smrt Marie-Louise von Franz.  (viz 
Marie-Louise von Franz, Sen a smrt, Praha 2000) 
 
12 „Jméno tohoto boha (staroseverské Ódinn < protogermánské 
*Wódanaz < *Wátonos) je vytvořeno „augmentativní“ příponou -
no- z adjektiva *wátos, doloženého v gótském wóths, 
staroseverském ódr ‘nepříčetný, posedlý‘ (srovnej staroseverské 
ódr, německé Wut  ‘zuřivost, posedlost, běsnění‘)...“ viz Jaan 
Puhvel, Srovnávací mythologie, Praha 1997, str. 226 
 
13 „Patollus by snad mohl znamenat něco jako ‘podzemí‘ (srovnej 
sanskrtské pátálam ‘podsvětí‘), zatímco Pecullus je ekvivalentem 
litevského pikúlas ‘ďábel‘ a lotyšského píkals ‘pohanský bůh, 
démon‘ a souvisí s litevským píktas ‘rozhněvaný‘, pýkti ‘být 
rozlícený‘...“ op.cit., str. 262 
 
14 Původní nejvyšší indoevropský bůh Djaus Pitar byl mezi všemi 
Indoevropany ve své pozici vládce panteonu v jisté fázi duchovně-
materiálního vývoje vystřídán jiným božstvem, nejčastěji 
Hromovládcem, který převzal většinu jeho atributů (někdy včetně 
jména – viz Jupiter, Zeus). Jako jakýsi jeho temný protějšek pak 
stojí „po boku vládnoucího boha hromu“ „významný magický bůh 
smrti.“ (viz Jaan Puhvel, Srovnávací mythologie, Praha 1997, str. 
264) Nicméně u Germánů se však zdá, že bůh mrtvých Wotan se do 
čela panteonu dostal ještě dříve, než Hromovládce Donar mohl v 
čele panteonu nahradit Nebeského otce Teiwaze. Tím si 
Hromovládce u Germánu uchoval mnoho svých původních atributů 
boha-hrdiny a válečníka, aniž se musel adaptovat na pozici 
„vládce“, s čímž se musel vyrovnat Wotan, který byl v exoterním 
náboženství poněkud „zkulturněn“, tj. jeho „nebeské“ aspekty 
došly v interakci s jeho vůdčím novým postavením jistého 
zdůraznění. Přesto zůstal nadále nezařaditelný a ačkoliv jeho 
aspekty podsvětního démona na sebe v exoterním náboženství bere 
jeho nyní osamostatněný stín Loki, Wotan nadále zůstává bohem, 
který je coby vůdce panteonu naprosto unikátní – pod poněkud 
patriarchální maskou nebeského könunga se skrývá divoký mrtvý 
šaman, pro něhož je tato maska jednou z mnoha jeho her. 
 
15 Baltští Prusové se proslavili svým hrdinným bojem proti 
christianizaci. Jedním z jejich kultovních center byla Romuva, která 
je dnes snad nejdůležitějším místem pro baltské neopohany a podle 
některých badatelů tomu tak bylo již v dobách baltského pohanství. 
V roce 997 e.v. byl v Romuvě proboden kopím biskup Vojtěch 
(probodení kopím patří mezi kultovní formu oběti Wotanovi-
Welesovi), když se pokoušel znesvětit posvátný háj. 
 

16 Její jméno, které je všeslovanské, zdůrazňuje dimenzi smrti, 
„souvisí se staroslovanským mrěti, mor, z indoevropského kořene 
mer, jež vesměs patří do okruhu slov vyjadřujících smrt.“ (Zdeněk 
Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha 1990, str. 212) 
 
17 Hadí kult byl mezi baltskými kmeny velmi rozšířen a věnovala 
se mu určitá část kněžstva. Hadi byli chováni v chrámech a coby 
náboženská oběť jim bylo nabízeno mléko. Mezi lidem bylo časté 
chování hada doma, neboť byl pokládán za ducha, který přináší do 
domova radost a blaho (had Hospodáříček z pohádek), také jemu 
bylo obětováno mléko. V baltoslovanském folklóru a pohádkách 
hrají tito hadi pozitivní roli, přinášejíce blahobyt a radost. Lze 
předpokládat, že šlo o exoterní projev doktríny Hadí síly 
(Kundaliní), jejíž esoterní dimenzi uchovával kult Welniase a 
Ragany (což by odpovídalo analogickému tantrickému šaivismu, 
který se točí okolo Šivy a Šaktí). 
 
18 Je také známá coby Morzana, Mrzlina, Smrzlina – všechna tato 
její jména jsou spojena s ledem, chladem, mrazem a zimou. 
 
19 Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha 1990, 
str. 210 
 
20 Morana se u Slovanů objevuje v různých mýtech „ódinovské 
iniciace“. Hrdina, který prochází takovou iniciací, jež vede k 
dosažení moudrosti (poznání, vědění /“vidění“/, „gnóze“) a k 
získání Marji Morevny coby nevěsty, je obvykle šaman-válečník. 
Na své cestě je konfrontován s řadou temných božstev a bytostí, 
včetně různých zvířat (vlci, havrani, lišky), Baby Jagy, Kostěje 
Nesmrtelného (který se v západoevropském folklóru objevuje jako 
Černý myslivec) a Marji Morevny. Na rozdíl od „hrdinů Světla“ se 
nesnaží Temnotu „odsvětlit“ pryč, ale veden vnitřním Světlem se 
snaží najít vhled do Temnoty („stínovid“). 
 
21 Což může znamenat Marja, dcera Morany (tj. Panna, dcera 
Matky), nebo také „Smrt Smrtoucí“. 
 
22 Zde máme co činit s tradicí einherjů, Wotanových vybraných 
hrdinů, kteří jsou zasnoubeni se samotnou Smrtí. 
 
23 V některých verzích se hrdina jmenuje Ivan, což je obvyklé 
jméno východoslovanských pohádkových hrdinů (asi jako v 
českých pohádkách to je Honza), nicméně jméno Fjodora Tugarina 
přináší další zajímavé momenty. V ruských Bylinách je jistý 
Tugarin Drakovič, který bojuje s ruským (varjažským) bohatýrem 
Aljošou Popovičem, jenž ho samozřejmě porazí. Nicméně Tugarin 
Drakovič není jediný „Dračí syn“ v slovanském bájesloví. Zdeněk 
Váňa zmiňuje 7 jihoslovanských hrdinů, dračích synů. Ve válečné 
Družině ruských (varjažských) bohatýrů se také nacházel jeden 
„Dračí syn“ – Volch (Volga) Vseslavjevič. „Volch (srovnej volchv 
‘kouzelník‘) byl původně titul připojený k vlastnímu jménu 
Vseslav, jenž druhotně splynul s alonymem Vol‘ga.../Oleg, 
*<Helgi/... Znal okultní vědy, uměl se proměňovat a vyznačoval se 
vlastnostmi chitrosť múdrosť ‘vychytralost [a] moudrost‘. Nebyl 
bojovníkem, ale mágem a hlavním stratégem své vlastní soukromé 
armády (družína). Svým nadpřirozeným původem (zplozený 
drakem), fantastickým narozením během zemětřesení a při zatmění 
slunce a znalostí řeči zvířat připomíná nejen severského Ódina, ale 
i „ódinovské“ hrdiny typu Sigurda a Helgiho.“ (Jaan Puhvel, 
Srovnávací mythologie, Praha 1997, str. 274) Volga Vselsavjevič 
patří mezi největší „ódinovské“ hrdiny východoslovanského 
folklóru. Jedním z jeho nejslavnějších činů bylo zničení 
nomádských hord útočících na Rus skrze umění theriomorfie. 
Folklórní hrdina Volga Vseslavjevič má svůj historický protějšek 
ve varjažském knížeti Olegovi (Helgim), řečenému Věščij 
(Kouzelník) z rjurikovské dynastie. Ruský kníže Helgi (879-913) 
nepostrádal „ódinovských“ kvalit (viz op.cit., str. 273) a boje 
epického hrdiny Volgy mohou odrážet války, které Helgi proti 
východním nomádům, aby ochránil varjažskou Rus. To, že Helgi 
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Kouzelník v těchto 
bojích užíval magické 
prostředky napovídá již 
jeho přízvisko. Helgi - 
Oleg není jediným 
příslušníkem rjurikovské 
dynastie, který měl co do 
činění s magií. Další 
historickou postavou, 
která mohla ovlivnit 
epického Volgu 
Vseslavjeviče, byl 
polocký kníže Všeslav, 
který po nocích pobíhal v 
podobě vlka (a v této 
podobě mohl urazit cestu 
z Kyjeva do 
Tmutarakaně za jednu 
noc, a když v Polocku 
zněly zvony ze sv. Sofie, 
mohl je slyšet v Kyjevě). 
Fjodor Tugarin z lidové 
pohádky o Marje 
Morevně také naleží do 
této „družiny“ 
ódinovských Dračích 
synů, šamanů-válečníků a čarodějů – již jeho jméno naznačuje jeho 
skrytou spřízněnost s obávaným Tugarinem Drakovičem. 
 
24 Jedná se samozřejmě o jinou Marju než o Marju Morevnu. 
Nicméně Fjodorovy sestry mají pravděpodobně co do činění s 
bohyní v jejích třech aspektech, jak naznačují jejich jména (Marja 
má stejné jméno jako Marja Morevna, Olga se odvozuje z Helgy 
/Hel-ga/ a Anna odpovídá sv. Anně, která hrála významnou roli ve 
středověké lidové magii a která také přejala jméno dávné evropské 
bohyně). 
 
25 Mimochodem, tito ptáci jsou totemová zvířata Wotana. 
 
26 Podle význačného znalce indogermánské tradice, lingvisty a 
historika Stephena Flowerse (Edred Thorsson) je 7 číslem smrti. 
Sedmidenní hostina hrdiny s Marjou (Smrtí) může souviset se 
sedmidenním intervalem (sjaund) mezi úmrtím a vykonáním 
pozemských pohřebních rituálů.  (viz Edred Thorsson, Runelore: A 
Handbook of Esoteric Runology, York Beach 1987, str. 163) 
27 Pokud nahlížíme Marju Morevnu, temnou bohyni v aspektu 
Panny, coby dceru Morany, potom Kostěj Nesmrtelný může být 
bratrem jejího aspektu Stařeny – Baby Jagy (a tak také jejím 
dědem), bohem mrtvých v aspektu Starce. Ten své hrdiny zkouší a 
vede je na jejich pouti iniciace, ať již coby „pomocník“ či 
„nepřítel“. Jeho „smrt“ znamená jeho reinkorporaci hrdinou, který 
se na své cestě zasvěcení stává vtěleným bohem. 
 
28 Mrtvá a živá voda hraje významnou roli v mnoha 
východoslovanských pohádkách „ódinovských“ hrdinů, často je ve 
spojení s krkavci či havrany, kteří vědí, kde je k nalezení. 
 
29 Jde o podsvětí, či snad lépe řečeno zásvětí. Mysticky vyjádřeno 
jde o svět za tímto světem, za „Zlatým Sluncem“, o svět, nad 
kterým září Černé Slunce 
 
30 Vzhledem k dalšímu vyprávění ostatních příběhů bude záhy 
jasné, že Baba Jaga se samozřejmě v ohnivé řece neutopila, avšak 
jelikož splnila svou roli v iniciační pouti hrdiny, nechala jej jít dál.  
 
31 Viz Pozn. 27 
 
32 Tento příběh nalézáme také u západních Indogermánů. C.G. 
Jung se jím zabývá a pouze stručně zmiňuje „primitivnější“ 

(původnější) ruskou verzi. viz. C.G. Jung, O fenomenologii ducha v 
pohádkách in: C.G. Jung – Výbor z díla, sv. II (Archetypy a 
nevědomí), Brno 1997, str. 265-321  
 
33 Ačkoliv se obvykle objevuje jako Stařena, může na sebe vzít 
jakoukoliv podobu bohyně. 
 
34 „Při jejím letu se ohýbají stromy, vyjí psi a vzdychá celá země; 
provázejí ji její synové – ohniví draci... Skrývá se hluboko v lese, 
kde má chalupu na muřích nohách, ohrazenou plotem z lidských 
kostí a lebek: živí se totiž lidským masem, zejména dětí a dušemi 
zemřelých. Střeží tu své poklady, živou a mrtvou vodu a řadu 
jiných výjimečných věcí...“ (Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů 
a démonů, Praha 1990, str. 119) 
 
35 Někdy musí hrdina s Marjou Morevnou bojovat o svůj život, 
někdy jde o lásku na první pohled (či obojí najednou), ale 
každopádně se oba pohybují tak říkajíc na stejné rovině. 
 
36 V této pohádce Ivanovi pomůže moudrý Stařec (zde vidíme 
boha mrtvých coby Starce v jeho dobrotivém aspektu), který mu 
daruje klubíčko, jež ho dovede k Babě Jaze. Stařec bezpochyby 
chtěl, aby Ivan navštívil Babu Jagu, která je přece jeho sestrou. 
Starcem je tu (viz Wotanova heiti Karl, Harbardr, Forni ad.) 
samotný bůh mrtvých (Weles a Ragana jsou božským 
dvojčeneckým incestním párem ve všech třech rovinách své 
manifestace), který pomáhá hrdinovi, sobě samému proti sobě 
samému, jelikož jako Kostěj se zároveň staví proti hrdinovi, neboť 
taková je cesta wotanovské iniciace. 
 
37  „Tvůj tatíček má v konírně třicet koní, jeden je jako druhý. 
Rozkaž čeledínům, ať je napojí u siného moře. Jeden vleze do vody 
až po krk, a když bude pít, začnou se vlny na siném moři bouřit a 
narážet do strmých břehů. Toho koně si vem.“ 
 
38 Což je, upřímně řečeno, přirozené. Hrdina zjišťuje, že se nachází 
v přítomnosti strašlivé Baby Jagy – síly nepředstavitelné 
magnitudy. Kromě toho, zdravá dávka bázně před touto numinózní 
silou zcela jistě pomůže hrdinovi v interakci s ní a v získání její 
pomoci. 
 
39 To samozřejmě platí také pro hrdinu, šamana-válečníka, který je 
mladistvou inkarnací svého boha, boha mrtvých. Proto se v příběhu 
hrdiny bůh zjevuje jako Stařec – ať již jako moudrý Dědeček, či 
jako zlovolný Kostěj Nesmrtelný. Manifestace boha mrtvých coby 
Otce bývá často jen naznačena. V příběhu o Kráse Nesmírné je to 
hrdinův otec, který mu zpívá píseň o Kráse Nesmírné a tak jej 
vlastně uvádí na Cestu. V příbězích hrdinky hraje jistou roli Matka, 
ať již jako dobrá matička či často zlá macecha, Stařena potom bývá 
její k hrdince blahosklonnou protihráčkou. Tak či onak nacházíme 
boha a bohyni v neustálé hře aspektů, stojících zdánlivě na straně 
hrdiny/hrdinky či proti němu/ní – avšak vždy je vedoucích dál po 
Cestě zasvěcení. 
 
40 Hluboké symbolice barev, která je zde naznačena, se možná 
budeme věnovat někdy příště. Všimněme si, že jezdci jedou k 
chalupě Baby Jagy... 
 
41 V tomto příběhu se dovídáme, že Baba Jaga má břízku, psa, 
kocoura vrčouna („Vidíš, Vasiliso, ode mne se těžko utíká: kocour 
škrábe, pes kouše, břízka oči vyšlehá a vrata se neotevřou.“) a 
děvečku Černoočku. Také se dovídáme, co má Baba Jaga k jídlu: 
kotel boršče, vědro mléka, dvacet kuřat, čtyřicet kachňat, půl býka 
a dva pirohy a ještě kvasu, medoviny, kořalky, až se v ní baba 
topí.“ 
 
42 To je úplně opačný přístup, než jaký měla Baba Jaga k Vasilise 
v předchozím příběhu, kde si sama dopřávala, ale Vasilisa se 
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musela spokojit se skrovným živobytím. Vzory skryté za těmito 
příběhy by si vyžadovaly samostatnou studii. 
 
43 V tomto příběhu je několik zjímavých záležitostí. Například 
studna – dívka skočí do studny a zjistí, že se nachází v zásvětí (ve 
světě za vodním zrcadlem), v podsvětním panství, v říši bohyně 
Helji. 
 

44 Tedy bůh mrtvých (druh Baby Jagy, která se v tomto příběhu 
objevuje v podobě Tří sester, jak dále uvidíme) v aspektu Otce, 
jehož je Finist, jasný sokol, synem. 
 
45 Jak již víme z předcházejících příběhů, toto „podslunečné 
panství“ je panstvím Baby Jagy a jejího bratra Kostěje 
Nesmrtelného, bohyně smrti a boha mrtvých v jejich „stařeckém“ 
aspektu. Coby „Matka mrtvých“ a „Otec mrtvých“ vládnou této říši 

jako Ragana a Welnias, Helja a Wotan. A jako „hrdinka“ a „hrdina“ 
putují touto říší po věčné Cestě iniciace. 
 
46 Tři sestry Baby Jagy vlastně souvisí se třemi Sudičkami, 
Nornami (v jejich „stařeckém“ aspektu). 
 

47 Tento příběh je vlastně analogický příběhu o Marje Morevně, 
ovšem podává obraz ze strany perspektivy „hrdinky.“ V příběhu o 
Marje Morevně získává hrdina Marju Morevnu, bohyni smrti v 
aspektu Panny, která vládne z hradu vystavěného z kostí, v příběhu 
o Finistovi, jasném sokolu, pak hrdinka získává Finista, který je – 
jak z příběhu samého vyplývá – vládcem „podslunečného panství“, 
je tedy bohem mrtvých v jeho „mladistvě-mužném“ aspektu.

 
 

 
Julius Zeyer - SIGYN A LOKI 

(z Románu o věrném přátelství Amise a Amila) 
 
 
Sedí před bílým hradem Sigyn, 
před hradem, krytým zlatými štíty, 
obrací zraky k oblakům ploucím, 
dívá se v krajinu dumavým okem 
vylévá v dující větry svůj žal: 
 
"Čnějící hory, kde obrové bydlí, 
skaliny srázné, z nichž řeky se lijou, 
doliny tmavé, kde doubravy šumí, 
kéž byste kryly drtící tíhou 
hluboký hrob můj, neblahé ženy! 
 
Krásný jest Loki, choť můj, však zpurný, 
krásný co dennice, stříbrná hvězda, 
zlý však a zhoubný jak bouře a mor. 
 
Nástrahy strojí bohům i obrům, 
zradu jen snuje, podvody, zmar. 
Po jeho boku muka jen snáším, 
trýzeň a bol jsou údělem mým ! 
 
Sama teď sedím na vysoké skále, 
pustý jest hrad můj a komnata má. 
Kdy ach, ó Loki, ke mně se vrátíš, 
bych s pyšného čela ti plašila chmury, 
zlatými strunami krotila vzdor!" 
Domluví Sygin a zahučí bouře, 
zaskuhrá vichřice nad krajinou, 
divoké ženy s vlajícím vlasem 
ženou se mrakem na ohnivých ořích, 
smějou se blesku a rachotu hromů, 
na perutích vichru pouští se v dol. 
 
Jedna z nich kloní se nad hřivou koně, 
plamenným zrakem na Sigyn hledí, 
hřmějící hlas její ohluší bouř. 
 

"Děvice smrtné, my spěcháme v bitvu 
lačníce po zracích zsinalých mužů, 
s mrákotnou smrtí již zápasících. 
Přec ale stavíme chvátící kroky, 
by zvěst naše těšila osiřelou- 
Vyjasni zrak svůj, truchlící ženo, 
jásavým zpěvem plň pustý svůj hrad! 
S hrdé výše sřítil se Loki, 
bozi jej přemohli, padlého jali, 
a nikdy již více se nevrátí sem! 
 
Odin jej soudil, sedící s bohy 
pod přesvatým jasanem Yggdrasil 
pod svatým jasanem tajůplným, 
šumícím věštby staré co svět. 
Tam seděli bozi, soudili Loki; 
úpí teď bídný v podzemní sluji, 
kam svrhl jej hvězdami věnčený Thór! 
 
 Střevy jest spoután vlastních svých synů, 
jež v šeré sluji mu zrodila žena, 
z urputných obrů plemene. 
Na tvrdé skále leží teď Loki, 
zmije mu visí nad sníženou hlavou, 
a kape mu jedy na zmučenou tvář! 
Svíjí se Loki pod ještěra slinou 
a vyje, až propastí otřásá! 
Zůstane v bezdnu, až slunce shasne, 
země až sřítí se v hučící moře, 
hvězdy až spadnou do hltící tmy! 
Ty ale, Sigyn, bělavá labuť, 
směj se a zapěj radosti zpěv!" - - 
 
Valkýra domluví, kvapí dále, 
zavane bouře sbor divokých žen; 
zavěje větřík, slunce zazáří 
a před bledou Sigyn stojí Idun. 

"Vítám tě, Sigyn," bohyně praví, 
"čarovné plody nesu ti nebes, 
jablka, věčné mládí jež skytnou. 
Usuš své slzy zmučená ženo, 
rozkvítej krásou, jež potrvá navždy! 
Vejdi v nebesa k věčnému kvasu, 
bozi tě čekají nesmrtelní!" 
 
Tak praví vznešená bohyně mládí, 
před Sigyn postaví nádobu zlatou, 
labutí perutě zašumí vzduchem, 
a sama s svým žalem jest opět Sigyn. 
Chopí se zlaté nádoby jablek, 
sype je bez vzdechu na holou skálu 
a spěchá s nádobou v široký kraj. 
 
Únavy nezná bloudící Sigyn, 
putuje vedrem, bouří a tmou, 
nestane dřív až na kraji bezdna, 
Loki kde snáší hrozný svůj trest. 
S úsměvem tklivým přistoupí k němu, 
celuje čelo mu věrnýma rtoma, 
schladí je proudem tekoucích slz; 
nad hlavou třímá mu nádobu zlatou, 
chytá v ní pěnu chrlenou drakem, 
a zmučený Loki upadá v sen. 
Když nádoba zlatá až ku kraji plna, 
vychází Sigyn z mrákavé sluje 
a vyléva jedy v ječící moře. 
Slina děsného hada tu padá 
na líce boha ujařmeného, 
Loki pak zařve, svíjí se mukou, 
a země se otřásá v základech. - 
 

* * * 
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Noc na Ynis Witrin 
  
Za časů, kdy síly dobra měly přibližně stejnou šanci na 
přežití jako síly zla, a kdy Jednooký vládl ve všech světech, 
stával na pahorku na Ynis Witrin kamenný kruh. Nikdo neví, 
kdo a kdy ho tam postavil, a dokonce ani k čemu přesně 
sloužil, neboť tradice dávných umění již dávno zanikla, 
nicméně nikdo se dosud neodvážil odnést byť jediný kámen. 
Pravidelně se několikrát do roka konaly pod pahorkem jakési 
veselice, avšak, co jsem se doslechla, neměly s duchem 
onoho místa pranic společného a spíše ho provokovaly než 
udobřovaly. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se mezi 
lidmi z nedalekého okolí začal šířit tichý neklid a obavy. 
Nikdo nevěděl nic jistého, ale mnoho věcí se šuškalo a o 
dalších se raději jen tajuplně mlčelo. Pak se jednoho rána 
našlo ve stáji mrtvé hříbě. Samo o sobě to není nic 
podivuhodného, avšak to nebohé zvíře mělo zorničky 
doširoka rozevřené, nejspíš hrůzou, nohy ztuhlé, že se s nimi 
nedalo pohnout, a v nozdrách se mu houpal velký zlatý 
torquet, kruh, který nosili na krku dávní lidé. Ve všech 
městech a vesnicích se obyvatelé pomocí někdy až směšných 
kouzel zkoušeli chránit proti mocnostem zla, a ráno se 
probouzeli zalití potem a strachem. Necelý týden po celé 
události jsem do těchto končin dorazila já. 
 
Putuji už po krajích zdejších i vzdálených pěkných pár zim. 
Nevím, proč mě život na jednom místě omrzel. Jednoho rána 
jsem se vzbudila a ucítila v nohách zvláštní neklid. Vstala 
jsem a prostě se sbalila. Tomu, s nímž jsem tehdy žila, jsem 
popravdě řekla, že už nemám stání a musím jít dál. Jak se 
dalo čekat, pravý důvod nepochopil. Nejdřív se vztekal, pak 
to zkoušel po dobrém, obviňoval sebe i mě a dokonce se 
v jednu chvíli rozplakal, ale když viděl, že to se mnou ani 
nehne, zakřičel cosi, co mohlo být ´Táhni k čertu´ stejně jako 
´Zůstaň se mnou´a přestal se mnou komunikovat. Pokrčila 
jsem rameny, zavřela dveře a udělala první krok, ten ze 
všech nejdůležitější. Překročila jsem práh vlastní minulosti a 
nechala se vést vlastní cestou. Potkala jsem jak lidi chytré, 
tak i vychytralé, mladíky důvtipné i duchem zaostalé, a 
hlavně se lecčemus přiučila. Přestala mi vadit dlouhá 
samota, dokonce jsem se přistihla, že jsou mi někdy druzí 
lidé spíš na obtíž, pokud s nimi musím trávit delší čas. Pak 
jsem ale zavítala do míst, která mě svou silou a krásou 
doslova uchvátila, a já se rozhodla porušit na čas své mlčení 
a zůstat v nedalekém městě. Chvíli mi pískalo v uších, než 
jsem si zvykla na jeho rytmus a neustávající šum, ale brzy 
jsem se zorientovala a zamířila k nejbližšímu hostinci, který 
se měl na pár dnů stát mým domovem. 
 
„Dobrej večír, lady,“ zahlaholil jakýsi chlap u zadního stolu, 
sotva jsem odložila svůj plášť. „Copak tak pozdě, sama 
samotinká?“ 
 
Nevěnovala jsem mu jedinou myšlenku. Rozhlížela jsem se 
nenápadně po místnosti. Menší, poloprázdná, celkem čistá, 
avšak pořádku vládla mužská, ne ženská ruka, jak jsem 
postřehla dle způsobu uspořádání nábytku. Však taky u 
žádného ze stolů žena neseděla, a i obsluhu obstarával muž. 
 

„Co to bude,lady?“ zeptal se, když konečně přišel i k mému 
stolu. Nedal na sobě znát nejmenší údiv nad tím, že jsem 
přišla pozdě a bez doprovodu. 
„Máte volný pokoj?“ zeptala jsem se tiše. 
 
„Je tu naprostý prázdno – vod tý doby, co se stalo.... tamto, 
sem nikdo ani nepáchne.“ 
 
„Stalo – co?“ snažila jsem se ho přimět k dokončení věty. 
 
V jeho hlase se objevily známky podivení – nad mou 
nevědomostí. 
 
„No přece to mrtvý hříbě, lady,“ zašeptal, že jsem ho málem 
neslyšela. 
 
„Jaké mrtvé hříbě?“ zeptala jsem se možná až příliš zvědavě. 
 
Hostinskému však zřejmě došla chuť se semnou dál 
vybavovat. Sáhl do kapsy a hodil přede mě na stůl klíč. 
 
„Přejete si ještě něco?“ zahuhlal a chystal se k odchodu. 
Ačkoliv jsem byla vyhládlá, netroufla jsem si říct o cokoliv, 
zvlášť když jsem si všimla, že se na nás upřely pohledy 
všech pijanů od okolních stolů. Sebrala jsem klíč a pokud 
možno nehlučně vystoupala po schodech vedoucích k zadní 
části domu. V zádech jsem cítila pohledy jejich očí, ale cítila 
jsem, že nikdo z nich nemá na špásy se mnou ani pomyšlení. 
 
Samozřejmě že mi to celé připadalo nějaké podivné. Proč se 
lidé bojí bydlet v hostinci proto, že se někde našlo mrtvé 
hříbě? To se snad stává běžně, zvířata se rodí a zase umírají. 
Přemýšlela jsem o tom, ještě když jsem se ukládala 
k spánku. Jak je na cestách mým dobrým zvykem, spávám 
naprosto nahá. Zvláště v teplých obdobích se dokonce ani 
nepřikrývám, nicméně všechny své věci mám na dosah ruky, 
zejména plášť, bez kterého neudělám ani krok. I teď jsem se 
natáhla na postel a  všechny své věci položila na židli vedle. 
Jediné, co jsem nesundala, byl přívěšek bohyně Cerridwen, 
mé ochránkyně na cestách a ve zlých časech. Usnula jsem 
poměrně snadno, avšak hluk zvenčí mě zanedlouho probudil. 
Natáhla jsem se pro plášť a vyhlédla z okna. Dole pode 
mnou lidé pobíhali tam a zase zpátky, nechápala jsem, co 
uprostřed noci dělají tak důležitého, dokud jsem v dálce 
nezahlédla šlehající plameny. Pochopila jsem, že kdesi hoří. 
Aniž bych si dělala starosti s oblékáním, vyběhla jsem 
z pokoje. Možná můžu být nějak užitečná, a každopádně 
zjistím, co se děje. 
Sotva jsem seběhla ze schodů, závan větru mi připomněl, že 
jsem se nijak nepřioděla. Zabalila jsem se tedy alespoň do 
pláště a opatrně vyšla z hospody. Nikdo si mě nevšiml. Lidé 
zmateně pobíhali a cosi nezřetelného volali. Vmísila jsem se 
do davu a snažila se rozeznat jednotlivá slova. Porozuměla 
jsem jen třem – Kameny, Smrt, Pomsta. Moudrá jsem z toho 
tedy nebyla, ale nevzdávala to a vydala se proti proudu 
prchajících. Ovšemže jsem si na cestě do města všimla kruhu 
na pahorku, ale ve dne mi nepřipadal nijak zvláštní. Že by 
měl nějakou citelnou moc či že by mu zdejší obyvatelé 
přikládali větší význam, jsem netušila. Nebojím se noci ani 
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plamenů, a tak jsem se rozhodla přijít tomu všemu zmatku 
kolem na kloub.  
 
Čím víc se blížím ke kamenům, tím silnější teplo cítím. 
Plameny už však nikde nevidím. Uvědomuji se, že to, co 
jsem viděla, nebyl požár. Vycházelo to odsud. Zastavuji se a 
rozhlížím. Nikde ani živáčka. Stojím pár desítek metrů od 
kruhu a žár začíná být nesnesitelný. Jen necouvnout!, říkám 
si a přiměji se udělat ještě několik kroků blíž. Kupodivu mi 
přestává být takové horko. Vcházím do 
kamenného kruhu a kráčím ke kameni 
symbolizujícímu nejspíš oltář. Zvedá se 
vítr a já s povděkem vítám příjemný 
chlad na svém těle. Žár skoro 
nevnímám. Najednou se na 
kameni něco hnulo. Nejsem tu 
sama! Zpozorním a snažím se 
nedýchat, aby si mě ten někdo 
nevšiml. Ve chvíli, kdy 
uslyším zasténání, však na 
svůj pud sebezáchovy rychle 
zapomenu. Stačí pár 
dlouhých kroků a jsem u 
něho. Skloním se 
k němu a sáhnu mu 
na čelo. Ucítím 
teplo podobné 
tomu, které mi 
málem zabránilo sem vejít. 
Leknu se, když otevře oči a zadívá 
se na mě. Pohledem však neuhnu. 
 
„Kdo jsi?“ zeptám se ho. 
 
„Jsem posledním z těch, kteří ještě 
pamatují dávné časy.“ 
 
Udiveně si ho prohlížím. „Jak jsi se sem dostal?“ 
 
Shovívavě se usměje, avšak v jeho tváři se zračí 
bolest.  „Já tu žiji mnoho let, to ty jsi zde 
cizinkou. A přece jsi první, která mě vidí a 
dotýká se mě.“ 
 
„Jak to myslíš?“ 
 
„Ti, co sem občas zavítají, pouze procházejí. Nezastaví se, 
hned pospíchají dál. Když už tu zůstanou, požadují, abych se 
já přizpůsobil jim, a dal jim svolení brát si, kolik unesou. 
Neptají se, jen kladou požadavky a rozkazy. Za svou mocí 
však skrývají strach – strach z nevědomosti. Nevědí, jak 
dlouho budou moci ve svém zabírání pokračovat a kdy 
nadejde chvíle zúčtování. Nevědí ani, z čeho přesně berou. 
Netuší, že ubírají sami sobě, svým předkům i potomkům.“ 
 
„Ty jsi...?“ 
 
„Ano, jsem to já. Brzy se však roztříštím na malé částečky, 
neboť se již nedokážu dál ubránit...“ 
„Ale co má znamenat ten žár?“ 
 

„To sama Matka Země se dnes v noci vzepřela a ukázala, 
kdo tu skutečně vládne.“ Pootočil hlavu a pohledem 
přejížděl po kamenech. „Kdysi tu žil lid z bažin. Dbal 
zákonů života a se mnou býval vždy zadobře. Obětoval mi 
nejlepší část své úrody a sdílel se mnou své radosti i strasti. 
Pak však odešel, a na jeho místo sem nastoupil někdo jiný. 
Začal stavět domy, ohraničovat svá území, držet si odstup od 
věcí, kterých se bál. Zapomnělo se na mě. Mlčel jsem, dokud 
tento kruh nebyl znesvěcen. Až dnes, dnes večer...“ 
 
Hlas se mu zlomil. Chvíli vypadal, jako že se snaží 
popadnout dech. 
 
„Co se stalo dnes večer?“ 

 
Místo odpovědi se znovu rozhlédl kolem. Podívala 
jsem se stejným směrem a všimla si, že na 
kamenech je cosi nakresleno. Vstala jsem a 
přistoupila k nejbližšímu kameni. Vyryté nápisy 
kdosi zamaloval ohavnou směsí bláta a čehosi, 
co vypadalo jako krev. 
 

 
„To udělali... oni?“ pronesla jsem nevěřícně a 

máchla rukou směrem k vesnici. 
 

„Ano,“pronesl téměř neslyšně. 
 

Rozhlédla jsem se kolem dokola. 
Všechny kameny byly pošpiněné. 

Zavřela jsem oči a snažila se spojit 
se Zemí. Nedařilo se. Poklekla jsem 

znovu k muži a vzala ho za ruku. 
 

„Už... už musím.... jít...,“ zašeptal 
přerývaně. 
 
Začínám tomu rozumět. Zavírám oči a 
nevědomky se kolíbám dopředu a dozadu. 
Za okamžik si uvědomím, že zpívám 

píseň, kterou neznám, v jakémsi cizím 
jazyce. Vtom ucítím škubnutí. Muž 
natáhl ruku a strhl ze mě můj plášť. 
Sedím teď vedle něho docela nahá. Dotkl 
se mého talismanu a začal mluvit 
nesrozumitelnou řečí. Brzy jsem se 

k němu přidala. Naše hlasy stále sílily a já se 
zalykala vedrem. Hladili jsme se navzájem. Pak se země 
otřásla. Znovu. A znovu. Někam jsem padala.... 
 
„ÁÁÁ.....  Ngys  tuir branngir.... Cerridwen....“ 
 
Prudce jsem se posadila. Co se to se mnou stalo? Zmateně se 
rozhlížím kolem. Věci stojí na svém místě, všechno vypadá 
přesně tak, jak se to zdálo být, než jsem usnula. Chci vstát, 
ale sotva se opřu rukama o pelest, syknu bolestí. Mé dlaně 
jsou popálené. Začínám si vybavovat zážitky z noci. Nebo že 
by to byl jen sen? Snažím se obléct pokud možno 
bezbolestně, a poněkud zmatena scházím dolů. Na tak 
časnou ranní dobu je v šenku docela rušno. Zastavím se na 
schodech a chvíli jen naslouchám, ale hostinský si mě brzy 
všimne a tak raději zasednu k nejbližšímu stolu. 
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Ihned je u mě. „Buďte ráda, že jste celou noc klidně spala,“ 
spustí hned na úvod, až jsem z toho celá zkoprnělá. „Byli 
takový, co...,“ a mávne rukou. Nezapomene však na svou 
povinnost. „Co to bude po ránu, lady?“ 
 
Objednám si pořádný kus pečeně a víno. Sotva se obrátí 
k dalšímu stolu, nenápadně se zaposlouchám do hovoru 
dvou chlapíků vedle mě. 
 
„Podle mýho má to, co si zasloužil. Neměl si začínat, no 
né?“ prohlásí ten bližší a řádně si přihne. Nestačím se divit. 
 
„Ale co ty kameny?“ namítne druhý. 
 
Zpozorním. 
 
První se trochu zarazí. „Stejně už byly zarostlý. Jak říkám, 
kdyby si nezahrával s věcma, kterejm nerozumí, a nezabíjel 
to hříbě, mohl bejt dneska tady mezi náma...“  
 
Aha! Takže to hříbě není žádná záhada. Někdo ho zabil 
schválně. 
 
 „No jo, ale rozhodně nemoh zapálit všecky 
stohy sena, rozbořit kamennej kruh, zapatlat 
kameny vlastní krví, dovlíct se do stáje a tam se 
rozporcovat.... To by nedokázal ani sám 
Merlin,“ opáčil druhý a hlasitě si říhnul. 
 
Nenápadně jsem se pod stolem zadívala na své 
ohořelé dlaně. Najednou mě přešla chuť k jídlu. 
Vstala jsem a než mi v tom hostinský stačil 
zabránit, vyběhla jsem ven. Ačkoliv jsem při 
svém příchodu kameny zahlédla jen zdálky, 
připadalo mi, jako bych cestu k nim znala 
odjakživa.  Neubránila jsem se však alespoň 
nahlédnout do oné stáje, o které jsem slyšela. 
Míjela jsem lidi klevetící i plačící, avšak nikdo 
mi nevěnoval sebemenší pozornost. To, co jsem 
uviděla, bylo nechutné a děsivé. Zbytky zvířete, 
které bylo již několik dnů zakopané, se válely 
všude kolem, a na seně leželo torzo člověka - 
bez rukou, bez očí a bez několika dalších částí 
těla. Raději jsem se obrátila a běžela ke kruhu. 
Ani tam se mi však nenaskytl příjemnější 
pohled. Zbytky kamenů se válely všude kolem a 
prach se mísil s krví. Co se tu v noci stalo? 
Jediný kámen, který zůstal na svém místě, byl 
oltář. Na něm se leskl zlatý kruh. Při bližším 
prozkoumání jsem zjistila, že je to torguet – 
celý od krve. Nejspíš to byl ten samý, který 
mělo v nozdrách to nebohé zvíře. Ale jak se 
dostal sem? A co s tím vším mají společného 
mé spálené dlaně? Přece jen tu tedy někde 
hořelo... 
 
Pomalu si skládám celý příběh jako dětskou 
stavebnici – kousek po kousku. Někdo zabil 
hříbě, aby vyděsil ostatní. Ale kde našel 
torquet? A kdo se mu tak krutě pomstil? Znovu 
si prohlížím zbytky kamenů. Po chvíli zvednu i 
torquet, abych si ho pořádně prohlédla. Setřu  

krev, pod kterou se skrývá nápis. Písmenko po písmenku 
odhaluji celá slova. 
 
´ N g y s   t u i r    b r a n n g i r´  
  
Ta slova přece znám! Nervózně se rozhlédnu kolem, abych 
se ujistila, že tu skutečně nikdo není, schovám torquet pod 
plášť a pospíchám zpátky. Zadýchaně vletím do hostince, 
doběhnu si pro zbytek věcí, zaplatím za nocleh a rychle opět 
mizím. Poslední věc, kterou bych teď potřebovala, jsou 
všetečné otázky. Zastavuji se teprve za vesnicí. Ať už se tu 
stalo cokoliv, jsem s tím spojená víc, než je mi milé. Nevím, 
proč si duch tohoto místa vybral za prostředníka ke své 
pomstě právě mne, ale musím zmizet dřív, než komukoliv 
dojde, že bych to mohla být já. Neotočím se, abych se 
naposledy podívala na cíl mé noční cesty. Torquet si však 
ponechám. Kdoví, možná se mi bude hodit někdy příště. 
Jistě to není poslední noc, kterou jsem strávila na Ynis 
Witrin. 

Lorraine 
 

(Autorem obrázku Futhark je Fíba/Gabreta) 



 

Vládce a dívka 
 
Seděl na svém trůnu, uprostřed největšího sálu svého 
zářícího paláce. Seděl s hlavou pyšně vztyčenou a opájel se 
vší tou nádherou, která mu patřila. Kdo z ostatních kdy měl 
takový palác, kdo z nich se kdy mohl chlubit větším 
vyjádřením své moci? Nikdo! On byl nejmocnější, ostatní 
mu měli sloužit, a také sloužili, on byl vládcem. Byl 
nekrutějším válečníkem, pobyl tisíce nepřátel, a celé nové 
pokolení denně padalo do prachu a prosilo ho o milost. 
Nebylo nic, čemu by nevládl.  

 
Ještě chvíli se opájel pocitem vlády nad známým světem, a 
pak obrátil svoje zraky k ní. Stála před jeho trůnem, a zdála 
se nicotná proti okázalé nádheře, která ji obklopovala. Malá, 
hubená dívka s neučesanými černými vlasy, ubohá proti jeho 
moci, síle, vznešenosti. Stála před ním s hlavou sklopenou, 
jako by si prohlížela svoje bosé nohy na blyštivém mramoru. 
Proč tu vlastně je? - zamyslel se. Náhlý záblesk dávné 
vzpomínky mu dal odpověď. Ach ano, ona je tou poslední, 
zbytek problému, který musí vyřešit, aby mu nic nestálo 
v cestě k věčné svrchovanosti.  

 
Promluvil k ní: „Já jsem panovníkem Světa. Já ovládám vše, 
co existuje. Já porazil a rozdrtil temné hordy, já proměnil 
Svět v říši světla. Já rozhoduji, já řídím, mě vzývá nové 
pokolení. Padni na kolena, pros o milost, a já Ti ji dám.“ 

 
Ticho. Dlouhé vteřiny jen ticho. Pak promluvila, sotva 
slyšitelně, aniž by k němu pozvedla svůj zrak. „Není nic, co 
bys mi Ty mohl dát.“ Její hlas zněl nezaujatě, nepřítomně, 
jakoby si skoro neuvědomovala, kde je a s kým hovoří. 

 
„Cože??!!“, rozkřičel se v záchvatu hněvu, „ Jak se 
opovažuješ??!! Já jsem porazil Tvůj rod! Já zabil všechny 
tvé příbuzné, a koho z nich jsem nezabil, toho jsem vzal do 
otroctví! Jsem na věky tvůj pán! Pros o milost, nebo zemřeš 
tady a teď mou rukou!“ 

 
Zvedla hlavu, ale svůj zrak odvrátila stranou. „Ty víš, že mě 
nemůžeš zabít.“, pronesla, opět bez náznaku jakékoliv 
emoce. Dívala se dál stranou, a na malou chvíli v jejím 
pohledu postřehl smutek. To utlumilo jeho vztek. 

 
Vida – řekl si – teskní. Tím se to vyřídí. Pak řekl klidným 
hlasem: „Třeba by Tě mohlo zajímat, jak jsem naložil 
s Tvou matkou…“. Doufal, že tohle na ni zapůsobí, a on 
bude mít tuhle vlastně trapnou záležitost jednou pro vždy 
z krku. Nemohl se tímhle nepovedeným potomkem 
nevznešených rodičů zabývat dlouho, musel vládnout. 

 
Jak předpokládal, jeho slova zapůsobila – i když poněkud 
jinak, než si představoval. Obrátila svou hlavu k němu, a 
upřela na něj své zelené oči. Ten pohled v něm vyvolal 
pocit, který nikdy nezažil, a jestli kdy zažil, už na to dávno 
zapomněl. Úzkost – ty pichlavé zelené oči v něm vyvolávaly 
úzkost. Rychle ten pocit zaplašil. On přeci nic takového cítit 
nemusí! Mocně se zadíval do jejich očí. V jeho pohledu se 
odrážely tisíce bitev, které vybojoval, tisíce nářků, které 
způsobil v řadách svých nepřátel, potoky krve, které prolil, 
tisíce prosebných modliteb, které k němu stoupaly každým 
okamžikem – celá jeho moc byla v tom pohledu. Zelené oči 
se ani na zlomek vteřiny neodvrátily, na jejím obličeji se 

neobjevil ani záblesk bázně. Promluvila a při jejich slovech 
po zářícím lesku jeho paláce přeběhl chladný stín. „Já vím, 
cos provedl s mou matkou. Já JSEM svá matka“. 

 
Jeho tvář náhle odrážela zmatek jeho mysli. Nerozuměl 
tomu. Tak moc tomu nerozuměl, že zapomněl být mocný. 
Tak to nemohlo být! Nemohla znát svou matku, přišla do 
tohoto paláce jako rukojmí během válek! Skutečně? Tisíce 
vzpomínek, které dávno zaplašil do temných koutů své duše, 
se dralo na povrch. Obrazy, hlasy…otázky. Proč? Proč se ho 
nebojí a o čem to vlastně mluví? Co bylo před tím, než 
zvítězil? Bylo něco před jeho vítězným tažením?  

 
Pomalu, pomalu nabýval svou původní jistotu. Když si opět 
uvědomil trůn, na kterém seděl, sál, ve kterém stála proti 
němu, a ji samotnou, opět se dívala na své bosé nohy na 
podlaze. S obnoveným pocitem svrchovanosti hrdě zvedl 
bradu a pronesl: „Jsem Vládcem Světa. Vládnu všemu a 
všem. Rozhoduji i o Tvém osudu. Uznej to, a já s Tebou 
naložím milostivě.“ 

 
„Jemu taky vládneš?“, zeptala se ho, aniž by zvedla hlavu, a 
osten výsměchu, který byl v jejích slovech, pálil víc, než 
všechna zranění, která utrpěl v bitvách. Matně si na ten pocit 
ponížení vzpomínal…. Kdy to jen bylo? A kde? 

 
„O kom to mluvíš?“, zeptal se. 

 
„O tom na druhém břehu,“, řekla. 

 
Matná vzpomínka dostala jasné obrysy, a on zbledl. Ne! 
Tohle si nebude připomínat! To ponížení! Ne, na to nebude 
myslet, už nikdy, on je pánem, on řídí, vládne, rozhoduje! 
Tohle už nikdy! 
 
 

 
 
Nová vlna děsivých vzpomínek zaplavila jeho mysl. „ Já 
vím, kým jsi byl. Já vím, kdo skutečně JSI.“, pronesla, a on 
si matně uvědomil,  že ho znovu sledují ty strašné zelené oči. 
Cítil, jak se jeho tělo na trůnu hroutí pod tíhou jejího 
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pohledu, jeho vznešenost byla ta tam. Zářící palác se v jeho 
očích na moment změnil v pastevcův stan. 

 
Učinil poslední zoufalý pokus získat zpátky svou autoritu. 
Z posledních sil se rukama pevně chytil trůnu, vzepřel se, a 
pevným hlasem promluvil: „Pro svou neposlušnost budiž 
tedy vykázána za hranice Světa, věčně trp v propasti nebytí!“ 

 
Sál se ponořil do tmy. Neviděl nic, nic z té nádhery, která 
byla jen jeho, neviděl nic ze své pýchy, temnota ho pohltila a 
on se nemohl ani pohnout. Těsně před ním se náhle 
rozsvítily dva zelené body, a jeho zachvátila panika. Její 
tvář, která už nebyla její tváří, nabývala před jeho zraky 
pomalu obrysy a tvar. Zelené oči svítily z mrtvolně bílé 
tváře, černé rty ve strašlivém šklebu odhalovaly krví 
zbrocené zuby. Pokusil se zavřít oči, ale nemohl, byl 
zkamenělý hrůzou.  
 
Vydala zvuk, táhlý výdech, jako když poslední doušky 
vzduchu opouštějí tělo ve smrtelné křeči, který neměl konce. 
A při tom slyšel v uších její hlas, spíš sykot, než normální 
slova : „Slyšíš? To je poslední vzdech Tvého světa, protože 
Tvůj svět umírá. Cítíš? To je pach zahnívající mrtvoly Tvého 
světa, protože to je Tvůj svět – hnijící mrtvola!Vidíš? 
Vidíš?! Jen se podívej! Blázne. Jak bys mě mohl znát? Jak 

bys mohl pojmout jen zlomek toho, co jsem? Není nic, co 
bys mi mohl dát, ani vzít, protože Ty nemáš nic, všechno, i 
Ty sám, patří mě. Není nic, co bys mi mohl říct, protože já 
vím všechno. Není, kam bys mě mohl vyhnat, protože já 
jsem všude. To já vládnu všemu, i Tobě! To já sežeru Tvoje 
tělo, roztrhám Tvoji duši, Tvou hlavou ozdobím svůj 
náhrdelník! Teď od Tebe odejdu, a nikdy se mě nezbavíš, 
budu stále s Tebou, dokud se znovu nesetkáme!“ V jednom 
momentě uslyšel milión hlasů vykřiknout nekonečným 
zoufalstvím, a mezi nimi jasně rozeznal ten svůj, uviděl 
pyramidy z miliónů mrtvých těl, a poznal mezi nimi to svoje, 
znovu viděl ji, viděl, jak si svou bledou šíji zdobí 
náhrdelníkem s jeho hlavou…. 

 
„Né!“ v náhlém uvolnění si zakryl rukama uši, zavřel oči, a 
zhroutil se na svůj trůn. Seděl dlouho bez hnutí. Když znovu 
otevřel oči, byl sám, sám v zářícím sále, na svém trůnu. Byla 
pryč. 

 
Musel to být jen sen, hloupá noční můra – řekl si, když se 
zotavil. Jistě, jen sen – on bude přeci vládnout věčně. 

 
Misboš 

 

 

Carlos Castaneda - Učení Dona Juana 
                                          
Obsah této knihy bude podrobněji rozebrán v jiném článku, 
použiji této knihy jako příkladu a každému dostupného 
zdroje pro další z mnoha způsobů šamanského nahlížení na 
svět.  
 
V tomto směru, jenž lze označit za vegetalismus – pracuje 
s bytostmi z rostlinné sféry, je velmi často užíváno 
rostlinných drog. 
 
Rostlinné drogy jsou šamany a kouzelníky sbírány v blízkém 
okolí jejich obydlí, někdy jsou jimi i pěstovány. V případě, 
že se jedná o zvláštní situaci – iniciace, hledání duše 
pacienta a pod, podstupují i několika denní cestu aby rostlinu 
získali. Už sama cesta je součástí rituálu, ve kterém rostlina 
zaujímá výsadní postavení coby klíče k otevření dveří 
daného problému. Duch rostliny provází šamana dále, 
ukazuje cestu a ochraňuje ho. Způsobů použití, přípravy 
druhů rostlin je velmi mnoho, Don Juan a právě pro to on 
používá kaktusu, hub a durmanu. Každá rostlina se užívá 
jinak nebo se kombinují spolu. Záleží na použití jestli  se 
bude kouřit, jíst nebo jestli se ze směsi připraví mast. 
 
První bližší rostlinou, kterou Don Juan hojně užívá je Peyotl 
(Lophophora-echinocactus-williamisii). Další vžitá označení 
jsou „meskalové koláčky“ nebo „meskalové knoflíky“. 
 
Peyotl roste v Mexiku a Texasu v extrémně suchých a 
kamenitých pouštích. Sbírá se tradičním způsobem, a to tak, 
že se odřízne jen ta část kaktusu, která vyčnívá nad zemí, a 
hlavní kořen se nechá nedotčený v zemi. Šedozelená 
korunka peyotlu se pak usuší nebo se sní syrová, někdy se 
z ní uvaří čaj. Sušený payotl si své účinky uchovává po celý 

další rok, protože aktivní látky v něm obsažené nejsou 
těkavé. Za pozornost také stojí i třicet druhů alkaloidů, které 
peyotl vedle halucinogenu meskalinu obsahuje. 
 

 
Je mnoho způsobů obřadů s peyotlem,i když nejstarší je 
připisován Komančům a Kiowům, popíši  jeden z novějších 
obřadů s kouřením a koláčky. 
 
Uprostřed oltáře leží „otec peyotl“. Účastníci obřadu se 
shromáždí kolem oltáře a pošlou si dokola tabák a kukuřičné 
listy, aby si každý ubalil cigaretu, kterou během úvodní 
modlitby vykouří. Obřad pokračuje očištěním pytle 
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s peyotlem kouřem kadidla. “Cestář“ vytáhne z pytle čtyři 
meskalové koláčky a pytel pošle vpravo, každý si pak také 
vytáhne po čtyřech koláčcích. 
 
Rozdělování pak pokračuje během celého obřadu. Celkové 
množství závisí na každém z účastníků. Obřad je doprovázen 
zpěvem a bubnováním. 
 
Druhou rostlinou je lysohkávka. Lysohlávek je známo přes 
padesát druhů (lat.rod psilocybe) a je k nim často řazena i 
límcovka kubánská. Chemické složení všech lysohlávek se 
neliší, pouze obsah hlavních halucinogenů je různý. 
Hlavními halucinogeny jsou indolové alkaloidy, psilocybin a 
psilocin. Užívání lysohlávek je celkem dobře známé i dnes 
díky jejímu výskytu u nás (lys.česká,kopinatá). Výskyt 
těchto hub je téměř po celém světě a proto obřadů, směsí a 
praktik je velmi mnoho. Obřad, který popíši je opět z oblasti 
Mexika. 

 
Obřad tentokrát je veden šamanem-ženou. Houby sní buď 
syrové nebo z nich po rozemletí připraví nápoj. Začíná 
zpěvem, krátkými popěvky a modlitbami. Vše doprovází 
rytmickým plácáním do stehen. Vlivem hub se brzo dostaví 
fantasticky barevné, kaleidoskopické halucinace, jež bývají i 
sluchové a člověk se začne ztrácet ve víru fantazie, která 
nabývá opravdovosti a skutečnosti. Ze zpěvu jedné šamanky 
, který byl studován se zjistilo, že zpívá o sobě,  jak s pomocí 
hub léčí a zprostředkovává vyšší moc. 
 
Poslední rostlinou je durman (datura stramonium). Durman 
je rozšířen po celém světě a má mnoho druhů. Lidé na všech 
kontinentech jej považovali za rostlinu bohů. Don Juan užívá 
ve své praxi durman metelový, který obsahuje navíc alkaloid 
meteliodin. Látky obsažené v durmanu jsou podobné jako u 
všech z čeledi lilkovitých, mezi něž patří blín, mandragora a 
rulík - tedy trpanové alkaloidy. Působení durmanu na 
člověka se v první fázi projevuje pocitem únavy, letargie a 
otupění, kterou vystřídají halucinace, končící hlubokým 
spánkem a bezvědomím. Vysoká dávka může způsobit i smrt 
nebo trvalou choromyslnost. Z těchto důvodů s ním mohou 
zacházet jen osoby povolané – šamani a kouzelníci. 
V Číně je durman považován za posvátný, za Budhovu 
rostlinu.V Indii se používá jako lék nebo obluzovač. Hostu 
se přidá do pití a ten pak okouzlen krásnými tanečnicemi 
vypoví všechna svá tajemství. Jinak ho používají Navahové. 
Šaman při hledání nemoci prožívá halucinace, kde se mu 

zjevují imaginární obrazy zvířat, z jejichž charakteru může 
rozpoznat původ nemoci a určit co nemocného vyléčí.  
 
Durman je též užíván k iniciačním obřadům. Chlapcům a 
dívkám se podá ve formě nápoje, po němž se jim „vyprázdní 
hlava a z očí jim bude čišet šílenství“. Tento iniciační rituál 
předchází dlouhý pobyt v samotě dospívajících lidí. Tato 
rostlina je nepostradatelná také pro zaříkávače deště. Ti 

rozemelou kořen, vtírají si ho do očí, nebo ho žvýkají a prosí 
mrtvé, aby se u duchů přimluvili za déšť. 
 
 
Všechny výše zmiňované rostliny mají také své místo 
v lidovém léčitelství. V různých částech světa se používají 
téměř stejně. Všechny tři druhy jsou používány jako 
anestetika a analgetika spolu s dalšími přísadami. Také se 
užívají pro léčbu kožních onemocnění, různých onemocnění 
ústních dutin a výplachům krku. Je ještě mnoho dalších 
způsobů užití, které je možno nalézt v příslušné literatuře. 
 
Stačí pozorně pročíst knihy Carlose Castanedy a jeho 
prostřednictvím vám Don Juan poví spoustu dalších 
zajímavých věcí o rostlinách a nejen o nich. 
 
Na závěr musím experimentů chtivé čtenáře upozornit, že 
všechny rostliny mohou způsobit vážné poškození 
organismu a to ve všech směrech. Nezkoušejte nic bez osoby 
sběhlé v těchto věcech. Nejlépe je vše zjistit ze zkušeností, 
které už před vámi někdo posbíral. Pokud má někdo jiné a 
bohatší zkušenosti, rád uvítám jeho komentář k těmto 
věcem. 
 

JARD 
 

Použitá literatura: 
Carlos Castaneda : Učení Dona Juana Volvox globator 1997 
Radka Vojáčková : Drogy v přírodě RF Hobby 2004 
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Iormunganda   
 

Coiled. 
Sleeping. 

The world in the middle is in her keeping. 
She means the axes – border of space. 

She is the matrix – defines your thinking. 
 

The bond. 
The fetter. 

She is the power limits the matter. 
Never you cross her with your mortal body. 

It’s vain to entice her, to try to get her. 
 

The reptile. 
The snake. 

Asleep she means your flesh is awake. 
When she rise up from ocean of dreams 

All you’ve known ends – as some poor fake.  
 
 

Misboš    
 
 

 

Surt 
 

In the realm of everlasting motion 
I dwell. 

An ever-changing field, no bottom, and no roof 
Only few can enter my inconceivable fire 

The master flame that 
Move, move, move. 

 
Filled with heat, on surface black 

I am. 
Ever waken, waiting for the turn 

Grim sword, bane of branches, is in my hand 
The brutal doom that 

Burn, burn, burn. 
 

With insane eyes filled up by sparks 
I ride. 

To the final battle that destroys the Earth, destroys the 
sky. 

I am one of those giving birth to the New 
Therefore everything that’s old must 

Die, die, die. 
 
 

Misboš 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Sauilo 3 / 2004 
 
 

- 38 - 

Weinachter – Vánočník  
(Základy současného kalendáře)

 
Současný kalendář, který se používá v naší zemi, se zrodil 
v Imperiu Romanu (Římská říše), říši, která svou moc a vliv 
přenesla  do dnešní doby pomocí křesťanství a skrze něj. 
Kalendář však mnohokrát změnil svou podobu, takže dnes 
už je skoro k nepoznání od kalendáře, který se používal 
v době založení věčného města Roma (Řím). Rád bych vás 
seznámil s tímto vývojem a doufám, že se dozvíte něco 
nového a snad se také zasmějete.  
 
Založení města Roma se klade do r.753 př.n.l. a v té době 
měl rok pravděpodobně jen 10  měsíců a trval jen 304 dny.  
Měsíce Aprilis, Junius, Sextilis, September a November 
měly jen po 30 dnech, Martius, Maius, Quintilis, October a 
December po 31 dnech. Existuje pověst, že zimních 50 nebo 
60 dnů se čas nepočítal, neboť lidé byli zahnáni do svých 
obydlí.  
 
Podle dávných legend byl zakladatel Calendaria Romana 
(římského kalendáře) druhý král Numa Pompilius, který 
údajně vládl mezi roky 715-673 př.n.l. Podle pověstí to byl 
on, kdo přidal do calendaria měsíce Januarius a Februarius. 
(První dva měsíce gregoriánského kalendáře- Februarius je 
odvozen z latinského februa= očista, podle očistného svátku, 
který se v této době odehrává. Srovnejte s masopustem mezi 
Imbolcem a Ostarou.) Zaokrouhlil tak počet dnů v roce na 
355, takže s největší pravděpodobností zavedl obvyklý 
lunární kalendář. Tehdejší rok začínal měsícem Martius a 
jarní rovnodenností. Nicméně ani v této době ani později, až 
do změn, které provedl Gaius Julius Caesar roku 46 př.n.l., 
neodpovídaly měsíce astronomickým skutečnostem. Svátky 
se slavily v jiný čas, než by podle přírody bylo záhodno a 
kněží často upravovali délku roku ve prospěch či neprospěch 
politiků.  
 
Juliánský kalendář, který po sobě nechal Gaius Julius Caesar 
začínal každý rok stejným dnem v rámci solárního cyklu. 
Každé čtyři roky měl přestupný den. Ten se přidal 
k Februariu. Začátek roku se přesunul na Januarius, protože 
v něm od r. 153 př.n.l. nastupovali nově zvolení konsulové 
do svého úřadu. Rok měl vždy 12 měsíců, přestupný měsíc 
Marcedonius byl zcela vypuštěn. Reforma kalendáře 
způsobila dost problémů. Aby se nový kalendář přizpůsobil 
starému a mohl začít ve správnou dobu , byl starý rok 
protažen do neuvěřitelné délky 455 dnů. To byl rok 708 
A.U.C. (ab urbe condita- od města založení) neboli 46 př. n. 
l. Později byl tento rok znám jako „rok zmatků.“ 
 
Další změny se týkaly jmen měsíců a jejich délky. Quintilis 
byl přejmenován po Caesarovi na Julius a Sextilis na 
Augustus podle císaře Augusta. Ale protože Sextilis měl 
pouhých 30 dnů, odebral se další den z Februaria, aby se 
velký Augustus neurazil, takže má nyní 28 (29) dnů. Aby 
však neměly tři měsíce po sobě 31 dnů, převedl se jeden den 

z měsíce September na October a jeden den z měsíce 
November na December.  
 
Juliánský kalendář zůstal nezměněn až do 16. st. ( 
v některých zemích  až do prvních desetiletí století 
dvacátého), kdy papež Gregorius XIII. (Řehoř) nařídil jeho 
úpravu. Juliánský kalendář počítal s délkou roku 365,25 dne 
(365 dnů a 6 hodin) oproti skutečné délce roku 365,242199 
dne. která se u gregoriánského roku zaokrouhluje na 
365,2422 dne a vznikne tak chyba 1 dne za 1 milion roků. U 
juliánského kalendáře docházelo ke zrychlení o 1 den za 128 
či 129 roků. Gregoriánský kalendář má za každých 400 roků 
97 přestupných dnů, zatímco juliánský jich měl 100. Každý 
rok byl juliánský rok delší o 11 minut a 14 sekund. Postupně 
tedy došlo k tomu, že rozdíl začínal být zřejmý. 
 
Roku 325 byla možnost nesrovnalosti opravit na koncilu 
v Nikaji. (Nikaj znamená vítězství helénsky (řecky) dnešní 
Iznik), kde císař Konstantin řešil s biskupy důležité otázky, 
které vznikaly se zavedením křesťanství jako říšského 
náboženství. Nicméně nesrovnalosti se neopravily. V té době 
už bylo datum jarní rovnodennosti o 3 dny pozadu za 
skutečností. Dlouho nebylo možné udělat v tomto ohledu 
změn, protože následovalo období, kdy vědecké zkoumání 
bylo potlačeno. Přestože se vyskytli učenci, kteří 
upozorňovali na to, že kalendář by se měl reformovat, 
vedení církve nechtělo o změnách ani slyšet, protože 
považovalo juliánský kalendář za ten jediný pravý, boží.  
 
Ve 13. st. už klesla skutečná rovnodennost na 14. Martia 
(března). V té době už bylo mnoho učenců, kteří 
upozorňovali na tuto chybu. K řešení došlo až za papeže 
Gregoria VIII. (Řehoře), který vydal bulu s nařízením, že po 
4. Octoberu (říjen) roku 1582 se má rovnou přejít na 14. 
October. Tak se mělo vytěsnit 10 dnů, které byly 
nashromážděny po pár minutách za rok. Samozřejmě s tím 
byly spojeny těžkosti-nejen, že si lidé lámali hlavu s úroky, 
termíny, daněmi, mzdami a obávali se, jestli budou 
bohoslužby posunutého kalendáře platné a světci budou 
reagovat na jejich modlitby, ale také se vytvořil zmatek 
ohledně správného data, protože ne všichni Evropané na 
papežovu bulu zareagovali. Církev příliš dlouho otálela 
s reformou kalendáře a roku 1582 už dávno papeže 
neposlouchali všichni křesťané, Evropa se zmítala 
v reformaci a protireformaci a jak protestanti, tak východní 
církve bulu nepřijaly. Protestanti v některých zemích 
vzbuzovali paniku, že papež ukradl lidem 10 dnů života.  
 
Pro lepší představu zde uvádím tabulku, která zachycuje, jak 
dlouho žila Evropa v rozdělení kvůli kalendáři. Nutno 
podotknout, že toto rozdělení mělo náboženský rozměr. 
Tabulka zachycuje, kdy která země přešla ke 
gregoriánskému kalendáři:  

       
Název země český název rok přijetí greg.kal. 
Italia Itálie v 1.termínu 1582 
Ispana Španělsko 4.-14.10.1582 
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Název země český název rok přijetí greg.kal. 
Portugal Portugalsko 4.-14.10.1582 
Savoie Savojsko 4.-14.10.1582 
France Francie 21.12.-1.1. 
Katol.provincie   toho roku 
Nederland Nizozemí vynechali  
Flandern Flandry vánoce 
část Belgique Belgie   
zbytek Belgique Belgie 1584 
Magyarorsyág (Hungaria) Uhry 1587 
Bayern Bavorsko october 1583 
Östereich Rakousko october 1583 
Würzburg   november 1583 
Münster   november 1583 
Meinz Mohuč november 1583 
  (každé město v jiném termínu)   
Helvetia (katol. Kantony)  Švýcarsko 12-22.1. 1584 
většina zbylých kat. států   do konce r. 1584 
Čechy (Bohemia, Böhmen)   do konce r. 1584 
Morava (Mahren)   do konce r. 1584 
Deutschland (protestanti) Německo  do r. 1700 
Denmark  Dánsko do r. 1700 
Sverige Švédsko až 1753  
Bulgarská církev Bulharská církev 1968 
Lietuva Litva 1968 
Latvia Lotyšsko 1968 
Esseti Estonsko 1915 
Romania Rumunsko 1919 
Jugoslavia Jugoslávie 1919 
Rossija Rusko 1.-13.2.1918 
Hellas Řecko 1924 
Nihon koku (Japan) Japonsko 1873 
Čung kao (China) Čína 1912-1949 
Engla-land (England) Anglie 2.-14.9.1752 

 
Jeruzalémská, ruská a srbská církev a kláštery na hoře Athos 
v Helladě (Řecku) se nadále přidržují Caesarova kalendáře, 
který se dnes s gregoriánským rozchází už o 13 dnů.  
 
V době, kdy některé země nebo jejich části používaly 
juliánský a jiné země gregoriánský kalendář, se při 
korespondenci používaly zkratky N.S. – nový styl a S.S.-
starý styl (nebo podle toho, jak se tato slova řekla v jiných 
jazycích, byly zkratky i jiné.) Tak se zabránilo ještě větším 
zmatkům (např. že by měl dopis v době doručení dřívější 
datum než v době napsání). Jedním z důvodů váhavosti se 
změnou kalendáře byl také fakt, že místo něj nebyla 
odpovídající náhrada. V 16. st. však Aloysius Lilia vyřešil, 
jak kalendář reformovat. Oproti juliánskému kalendáři, který 
přidává každé čtyři roky jeden den, jeho reforma znamenala, 
že se nebudou přestupné dny přidávat ve třech ze čtyř roků 
uzavírajících staletí. Reforma obnášela i srovnání jarní 
rovnodennosti a ta se stanovila na 21. martia (březen). 
Aloysius  Lilia zreformoval i Mentonův 19-tiletý lunisolární 
systém na výpočet Velikonoc.  

Měsíční cykly se opožďují asi o 1 a ½  hodiny za 19 roků, 
což vede ke zpoždění 1 dne za 312,7 let. Aloysius navrhl 
srovnat systém tím, že se sedmkrát vypustí 1 den z lunárního 
kalendáře každých 300 roků a další 1 den po 400 letech.  
Ani gregoriánský kalendář ovšem není naprosto bezchybný, 
gregoriánský rok je o 26 vteřin kratší. Ve středověku si lidé 
mysleli, že bůh stvořil tělesa tak, že do sebe vše zapadá. Leč 
vesmír je živý organismus a rok od roku se nepatrně liší. Ani 
hvězdná obloha není za tisíciletí beze změny. Např. r. 2600 
př.n.l. byla „polárkou“ (hvězda, která udává směr k severu) 
alfa v souhvězdí Draka, nyní je pólu nejblíže Polárka, 1. 
hvězda oje souhvězdí Malého Vozu, roku 7600 to bude alfa 
v souhvězdí Cefea a za 12 000 let bude pólu nejblíže Vega. 
To znamená, že neustále máme co zkoumat a  pozorovat. 
Hodně štěstí.  

Wilmar 
 
Použitá literatura:  
Eva Kotulová: Kalendář aneb kniha o věčnosti Času 
David Eving Duncan: Kalendář  Cesta k určení přesného času                               
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Gótština a Gótové 
 
Na předminulém Althingu jsme se shodli na tom, že gótština 
je pro nás relevantní, a že se jí budeme zabývat (alespoň 
někteří…). Proč? Jaký má pro nás tento jazyk význam? 
 
Z hodin dějepisu si možná pamatujete, že Gótové byli národ 
sídlící na severu Byzantské (východořímské) říše, na jihu 
Francie (tehdy Galie zaalpské), a ve Španělsku (tehdy 
provincie Hispania), a že některý z jejich králů dobyl Řím. 
Co se však v hodinách dějepisu většinou neříká je, že 
Gótové jsou původem skandinávští Germáni, kteří po 
přesunu do Černomoří založili říši, jejíž severozápadní 
konec zasahoval až k nám, kde sousedili s Gepidy. Gótština 
nám byla zachována díky biskupovi jménem Wulfila. To je 

docela fajn, protože tím se gótština stává nejstarším 
zachovaným germánským jazykem (bez ohledu na to, jakou 
literaturu Wulfila v gótštině zapisoval), starším o cca 250-
300 let než anglosaština, o 600 let než Althochdeutsch 
(nejstarší památky, samozřejmě). Je, myslím, logické, že 
jazyk, kterým mluvíme a pojmenováváme věci a skutečnosti 
kolem sebe, částečně ovlivňuje naše vnímání světa, Tím, že 
si vybíráme gótštinu, se snažíme dostat blíže k co možná 
nejstarší podobě mýtu, jehož je gótština dobovou reflexí a 
pamětí. Podoba tohoto mýtu se totiž nutně časem mění, ať už 
vlivem jiných kultur, nebo třeba následky moru. Těch 
faktorů je mnoho, a praktický dopad můžeme vidět například 
když srovnáme některé pasáže. 

z Tacitovy Germánie s Eddou nebo Gestou Danorum. 
Sigmark 

 
 

Angeles Arrienová: Archetypy šamanské tradice 
Duchovní cesty vnitřního bojovníka, léčitele, vizionáře a učitele, Portál, 2000, 168str., cena 199 Kč 

 
 
Kniha se zabývá šamanismem, 
jak již z názvu plyne, ale ne ani 
tak různými šamanskými 
praktikami, ale tím, co by mělo 
být důležité pro všechny, kteří se 
chtějí šamanismem zabývat. 
Poznáním a vyrovnáním sebe 
sama.   
 
Autorka vychází z tradice 
původních obyvatel Ameriky, ale 
podotýká, že šamanské praktiky 
jsou společné všem původním 

národům celého světa, tudíž i nás mohou v něčem obohatit.  
 
Kniha je psaná pro moderního člověka, který ve víru 
civilizace již ztratil kontakt s přírodou, předky a matkou 
Zemí, a učí ho, jak tento kontakt znovu získat. Je třeba se 
učit od původních národů, které tento kontakt ještě udržují. 
Je třeba získat zpět ztracené části své duše. K tomu nám 
dopomohou čtyři cesty. Je to cesta bojovníka, léčitele, 
vizionáře a učitele. 
 
Aby byl  člověk zdravý, je třeba vyvážit všechny čtyři 
archetypy.  Je zřejmé, že v některém archetypu se uvidíte 
více, některý v sobě necítíte. Možná právě na něj je třeba se 
zaměřit.  
 
Jednotlivé archetypy autorka podrobně popisuje. Bojovník 
se projevuje tím, že je vidět a že je přítomen. Jeho slova se 
shodují s činy, má úctu a respekt i ke svým nepřátelům. 
Léčitel věnuje pozornost tomu, co má srdce a smysl, měla by 
v něm být láska. Důležité je pro něj plné, jasné, otevřené a 
silné srdce. Vizionář říká pravdu bez obviňování a 
odsuzování, používá intuici, vnímání, vhled a vizi. Učitel je 

otevřen výsledku, ne k němu připoután. Je mistrem změny. 
Vlastnosti moudrého učitele jsou jasnost, bystrost a 
objektivnost.  Každý archetyp má také své stínové stránky, 
které jsou pro nás velice důležité, protože každý máme své 
jizvičky a pomocí posilování daného archetypu se jich 
můžeme zbavit. Pro každý archetyp existuje typická 
meditační poloha, nástroj, druh cesty atd.    
 
Na konci popisu každého archetypu je seznam otázek, které 
bychom si měli zodpovědět. Některé z nich zaberou jistě 
hodně přemýšlení. Kniha je napsaná tak, že se k ní můžeme 
stále a stále vracet a posilovat své vlastnosti a zdokonalovat 
se. (Ne však být dokonalý. Závislost na dokonalosti je 
jednou ze stínových stránek léčitele.) Řada stínových stránek 
jsou typické pro moderního člověka a dnešní společnost. 
Nejvíce rad se také týká toho, že je třeba chodit do přírody. 
Bez toho prostě člověk nepochopí myšlení a učení 
přírodních národů.  
 
Důležitý je tanec, vlastní písně, vyprávění příběhů a jiné 
praktiky, které nám pomohou objevit ztracené části naší 
duše. Kniha je napsaná tak, že s ní může pracovat člověk 
jakéhokoliv vyznání. I ateista s ní může pracovat třeba jako 
s psychologickou příručkou. Ostatně, co jiného dělá 
psychoanalýza? Pomáhá nám najít ztracené části duše. Ale 
metody šamanů jsou jistě příjemnější.  
 
Knihu Archetypy šamanské tradice můžu každému vřele 
doporučit a domnívám se, že je vhodná pro každého, kdo 
chce nějak začít cestovat po jiných světech. Než se člověk 
pustí do nějaké větší práce, je třeba, aby byl srovnán 
především sám v sobě a k tomu mu může tato knížka dobře 
pomoci.  
 

Zmiu  
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Smrt plná květin  
 
Podzimní les voní spadaným listím, houbami a paprsky 
slunce, zkrocené blížící se zimou, dávají vyniknout barvám 
do kterých se les oděl. 
 
Těžce se mi chodí  a však podzimní les musím projít vždy. 
Je to nádhera pro mé staré oči, také tolik vůní které dráždí 
chřípí vyvolává pocit krásy a spousty vzpomínek. I pro mne 
přichází zima, vím že je to naposled co vidím svůj les. 
Během těch let co ho strážím se změnil, je malý, stále ho 
ubývá . Je to vliv vaší potřeby prostoru a dřeva. Byly doby, 
dobře je pamatuji, les byl tak velký, že jsem ho nepřešel za 
měsíc a to jsem byl mladý, plný síly. Musel jsem se pak 
změnit v orla, abych les mohl střežit. 
 
Teď,  nemohoucí , přejdu les za pět dnů. Stejně jsem už asi 
vyčerpal všechna svá proměnění, schopnost zmizela, nemám 
už sílu a ta se ztrácela tak rychle jak mizel les. 
 
Les, pche, spíš směšné memento lesa tak prastarého jako 
sama Země. Jeho kořeny proplétají se celou zemí, potoky 
vyvěrající zde napájí řeky, moře. Zde vzniká život. Ano, 
tady uprostřed lesa, který střežím. 
 
Až se vám ho podaří zničit vše zemře. Jak vás tak znám, 
všemu živému nadchází podzim života. Vše skončí a zmizí 
v dráze času jako jinde a já se za chvíli připojím k těm, jež 
střežili život na jiných světech. Všude je to stejné! Kolik už 
zaniklo světů? 
 
Miluji to tady a proto chci odejít dřív, nechci vidět konec. 
Prosím mé bratry, chci pryč, za nimi do vámi nepoznaných 
sfér a ne pozorovat konec všeho co jsem miloval.  Ano i vás 
miluji, avšak vždy jsem se snažil bránit to co budí život. Byl 
jsem nucen dojít až k násilí, bylo to nezbytné, jak se zdá 
však málo účinné. Zpočátku to fungovalo, báli jste se mně a 
uctívali. Pak přišly doby, zapomněli jste! Vylepšili jste 
zbraně a já se začal obávat vás a o vás. Stále jsem se snažil 
zabránit ničení lesa života, pronásledovali jste mně a já se 
měnil, unikal a bránil les jak jen to šlo.  
 
Tady uprostřed lesa je palouček, jak je krásný na jaře kdy se 
zazelená tráva a spousty květů pokryjí palouk jako nádherný 
koberec. Do vzduchu se vznese omamná vůně a po ránu 
slunce rozzáří tisíce perel rosy na stoncích a listech.  
 
Konečně palouček, cesta k němu se zdála nekonečná v mém 
stáří. Zde je jádro života. A tady je místo mého prvního a 
posledního zimního spánku. 
 
Myslel jsem že už ho nikdy neuvidím, jsem zesláblý, 
nemohu už ulovit lososa abych se nasytil. Před měsícem 
jsem se toulal na severu u dunících vod když se ozval hrom a 
mě zasáhla rána. Způsobila mi velkou bolest hluboko uvnitř. 
Z boku mi vytékala krev. Od té doby se tělo rychle unaví a 
ztuhne, zle mě hryže bolest uvnitř. 
 
Teď už je lépe, když tak ležím vprostřed paloučku a 
poslouchám šeptání a zpěv stromů. Žlutá tráva mě přijala do 
své něžné náruče jako matka dítě. Přivírám oči a vidím 

paprsky zapadajícího slunce jako stuhy natažené ke stromům 
při slavnostech. Obloha se barví rudě, jak čerstvá krev, také 
za chvilku zčerná až v barvu sametu. Tu posejí hvězdy ty 
diamanty oblohy. 
 
Čas se krátí, odcházím. Zavírám oči, vidím zase jaro, 
spousty květin a rostlin mi víří myslí. Kopretiny, 
konvalinky, pampelišky, blatouchy i malé stromy. Jasan, 
buk, smrk, dub. Ano dub je krásný, silný a plný života. 
Pozoruji ho a vidím jak dub roste a sílí. Tenounký stonek se 
mění v kmínek a větve se natahují ke slunci. Strom sílí a 
mohutní, stává se dominantou , větve ve vánku ševelí. Mává 
mi na rozloučenou. 

 
***** 
 
Přišlo ráno a s sebou přivedlo olovnatě šedé mraky s vůní 
sněhu. V prostřed palouku na posteli z usychající trávy leží 
medvěd. Huňatá, ostře řezaná hlava na hubeném krku 
s prořídlou, zježenou čupřinou položenou na předních 
tlapách. Obrovské vychrtlé tělo, pod kožichem se rýsují 
žebra.  
 
Jen ptáci si dovolili slétnout blíže tělu bezvládně ležícího 
medvěda zabijáka.  
 
První vločky zavířily ve vzduchu, začaly zasypávat zem. 
Kožich medvěda bělal pod nánosy  vloček a mizel pod 
dekou , jež ho v jeho posledním zimním spánku zakryla. Za 
pár dní nebylo poznat kde spočinul a strach co budil zmizel 
též, pod těžkým příkrovem sněhu. 
 
 Panoval tu odnepaměti. Byl všudypřítomný, po celé věky, 
bylo cítit ,že je stále přítomen a hlídá své panství.  Nyní 
zavládlo ticho, smuteční atmosféra překryla zem.  

 
**** 

 
Ptáci začali zpívat, vítajíc jaro, vše se probouzí.  Les začal 
promlouvat k těm, co naslouchají. Palouček se oděl do 
zeleného hávu, v který se co nevidět vetkne mozaika 
barevných květů. 
 
V místě posledního odpočinku medvěda stojí jako stráž 
statný dub. Větve se natahují k obloze a pučí. Jak dny 
plynou, obléknul se dub do svátečního roucha z listů.  
 

Šum větví  čechraných větrem se nese daleko za hranice 
lesa.  Jak píseň sirén zapůsobil šum dubu a vše živé jde za 
tím hlasem. I mě přivábil, rád ho poslouchám a když tak 
sedím opřen o jeho kmen vnímám vše co bylo a bude. On  
vypráví všem, co mu rozumí, příběhy země a jeho strážce. 
Stačí jen zavřít oči dotýkat se ho. 

 
 

napsal Honzik Šproc, Božičany  2002



Sauilo 3 / 2004 
 
 

- 42 - 

Výpravy do Pravěku 
 

Nedávno se mi do rukou 
dostala útlá knížečka 
tuctového vzhledu, ale se 
zajímavým názvem. Otevřel 
jsem ji, a zavřel až po 
dočtení, protože název 
opravdu nelhal. 
 
Publikace Cesty do Pravěku 
se zabývá (jak také jinak) 
pravěkem. Co je však 
důležité: není to vyprávění 
suchopárných vědců typu 
archivní myš vedené pouze 
v akademické rovině, ale 

poutavé povídání a přehršel návodů, jak si vyzkoušet 
výrobní postupy a každodenní praktiky (některé) našich 
předků. Všechny návody jsou dle slov autorů odzkoušené, a 
vzhledem ke kvalitě publikace je dost zřejmé, že autoři 
nelžou. To, že uvedené pokusy byly již odzkoušeny umožní 
čtenáři, aby si vše okusil s minimem nutných chyb, protože 
toto břímě na sebe již vzal někdo jiný. Navíc mě nadchl 
humor, který jakoby prostupuje mezi řádky, a je vidět, že 
autorům se experimentální archeologie stala více než 
koníčkem, a že je u toho taky sranda. Pokud vás zajímá jak 
žili naši předkové, a chcete si také něco z toho vyzkoušet, 
mohu vám tuto publikaci vřele doporučit.  
 

 
Sigmark 

 
 
 
 

 Béowulf 
 

Z mých předchozích 
příspěvků (pokud jste je 
viděli) je asi jasné, že mě 
anglosaský svět, reálie a 
literární odkaz zajímají, takže 
jsem byl na knihu, první 
český překlad/přebásnění 
velice zvědav, když mi jej 
Wilmar laskavě zapůjčil. 
 
Kniha je po grafické stránce 
vyvedena naprosto úžasně, 
tex je doplněn ilustracemi 
sice neobvykle, ale přirozeně 
esteticky umístěnými. Písmo 

je dost velké, takže se člověk může soustředit na poselství, 
ne na samotný proces vstřebávání. Báseň je doplněna 
bezprecedentně rozsáhlým poznámkovým aparátem a více 
než padesátistránkovým úvodem, což je výborné. Z knihy je 
vidět, že pan Čermák přistoupil k Beowulfovi s úctou a 
respektem, jaký si toto dílo bez diskuse zaslouží. 
 
Jan Čermák je doktorem angličtiny na UK, takže jeho 
formální vzdělání v anglosaském jazyce je veliké. Překlad 
dokazuje, že jeho vzdělání zdaleka není jen formální, ale že 
je výborným lingvistou, neboť jeho větné konstrukce 
odpovídají duchu básně a tomu, jak si představuji přebásnění 
z anglosaštiny. Navíc nejsem takový anglosasštinář, abych 
se cítil povolán kritizovat práci experta v této oblasti. 
 
Kniha však má pár much, které mě ne ani tak mrzí, jako 
spíše neodpovídají duchu, v němž je proveden samotný 
překlad. Autor totiž v předmluvě analyzuje svět básně a 
jejího tvůrce z křesťanského pohledu bez hlubších znalostí 
předkřesťanských praktik germánských kmenů. Kdyby totiž 
znal rituál symbel, věděl by, že unferth plní jasnou úlohu 

sumbelového Thylea (viz článek Sumbel v Sowilo I.), když 
zpochybňuje Beowulfův slib složený s rohem v ruce. Stejně 
tak by věděl že Weland není jen kovář, jehož zbroj slouží 
Beowufovi k ochraně, ale že je samotným bohem kovářů. 
Vlastnictví takové zbroje by potom nikoho nepřekvapilo, 
když víme, že germánské vládnoucí rody odvozovaly svůj 
původ od  samých bohů (Sveové, Dánové – Frey, Sasové – 
Týr, Gótové – Wódan…). To je moucha první. 
 
Autor také tvrdí, že Beowulf je báseň o vykročení 
z pohanských temnot do spásy křesťanství, o vykročení 
z bludného kruhu krevní msty do ráje pokory. Takové 
názory lze v tomto ohledu označit za 
zamlžené, tendenční, nekorektní  
a zmatené. Kdo měl co do 
činění s vysokou školou, ten 
ví, jakým stylem se dnes píší 
vědecké práce. Čím více 
autorů v práci ocitujete( byť 
jsou jejich názory 
sebeblbější), tím větší šanci 
máte, že vědecká veřejnost 
přijme vaši práci positivně. 
Nikoho však moc nezajímá váš 
názor, který rozhodně je relevantní, 
pokud se předmětem zkoumání zabýváte 
profesionálně. Pan Čermák, jak jsem psal výše, je na poli 
anglosaštiny uznávaným odborníkem již mnoho let, a přesto 
své názory mnohdy potlačuje ku prospěchu vědátorů 
minulosti, ale to je jeho boj. Bez ohledu na mé výtky 
k analytické části knihy je Béowulf počinem, který by měl 
nalézt své místo v knihovně každého Germána nejen proto, 
že je to o Germánech a pro Germány, ale také proto, že je to 
mistrně přeložený příběh.  
 

Sigmark 
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Burzum - Baldr's Dod 
Misantrophy 1997. Sestava : Varg Vikernes - klávesy 

 
Baldr's Dod je prvním albem, které pan Vikernes, říkající si dříve Count Grishnackh, 
celé složil a nahrál takříkajíc za zavřenými dveřmi (i když předcházející deska 
Filosofem vyšla v roce 1996, nahrána byla ještě před jeho uvězněním) a je třeba říct, 
že na metalové scéně vytvořilo určitý rozruch. Po čtyřech albech, které se nesly 
převážně v duchu syrového severského black metalu, přišel zásadní obrat. A to je 
slabé slovo! Varg zcela rezignoval na svou minulost a obešel se bez kytar, bicích a 
dokonce i zpěvu. Od tohoto momentu si při své tvorbě vystačí jen s klávesami a 
počítačem. Proč učinil tento krok není zcela jasné, nicméně existují nejméně dvě 
domněnky. První z nich je ta, že mu jednoduše nebylo povoleno mít na cele kytaru, 
což není příliš důvěryhodné, když i v naší nejpřísnější věznici Mírov vězni zakládají 
metalové kapely a dokonce jsou pořádány koncerty. Pravda bude spíše někde jinde. 
Jako hudebník se tento Nor rozhodl věnovat se pouze původnímu germánskému 
duchovnu a mytologii a zřejmě se mu nezdálo vhodné využívat hudební prostředky, 
které mají původ jinde než v indoevropské kultuře (metal se vyvinul z rocku, rock z 
blues a to rozhodně nepatří mezi dědictví evropské kultury).  
 
Baldr's Dod je koncepční album, které je inspirováno, jak napovídá název, ústředním 
příběhem severské mytologie - smrtí boha Baldra, který, ač nesmrtelný, byl zabit lstí 
Lokiho. Dalo by se říct, že se pokouší vyjádřit smutek Ásů a lidí nad touto událostí, 
která vede k Ragnaroku. Celá deska je čistě instrumentální. Jak tedy popsat hudební 
stránku tohoto díla? Už víme, že o metalu tady nemůže být řeč. Rozhodně nečekejte 
nic, co byste mohli nazvat písničkami. V některých recenzích jsem objevil škatulku 
neoklasická hudba. Pro tu by hovořily především použité nástroje a to klavír, 

smyčce, sbory apod. (vše samozřejmě syntetické). Přidejme k tomu slovo ambient a máme šuplík, kam můžeme tuto desku 
napasovat.  Najdete tu čtyři dlouhé skladby v délce šesti až deseti minut a dvě cca dvouminutové "mezihry".  Zkoušet rozebírat 
skladby jednu po druhé nemá valný význam, k albu nutno přistupovat jako celku, přesto bych rád upozornil na dvě, které mě 
obzvlášť zaujaly a jež by mohly sloužit jako výkladní skříň celé desky. 
 
I Heimr Heljhar je důstojným přivítáním do říše vládkyně podsvětí. Zvláště temné bubnování a majestátní varhany dávají znát, 
že tady se ničeho radostného nedočkáme. Při poslechu následující skladby Illa Tidandi vás ovzduší Helheimu naplní až do 
morku kostí. Klavír, který slyšíte, jakoby pláčem chtěl také přispět k tomu, aby se Baldr vrátil zpět do Ásgardu. Později se 
přidá i syntetický sbor a společně pak deset minut prosí bohyni Hel, aby umožnila Baldrův návrat. Tuto skladbu považuji za 
vrchol desky. 
 
Nedostatkem alba může pro některé posluchače velmi úsporné nástrojové obsazení a také neustálé omílání stejných hudebních 
motivů na ploše celé skladby. Dá se říct, že jak se skladba rozjede, tak pokračuje a dozajista také skončí. Tímto "nešvarem" 
trpěly už některé skladby z metalového období Vargovy tvorby, kdy desetiminutové skladby nebyly výjimkou (např. 
14minutová Det Som En Gang Var považovaná za jednu z desítky nejlepším blackmetalových skladeb). 
 

Podle mého názoru vynikající deska, v mých uších jedna z 
nejlepších nahrávek týkající se severské tradice, které jsem 
měl možnost poslechnout. Osloví především posluchače, kteří 
dávají přednost pochmurnější hudbě, při které jsou rádi sami 
se svými myšlenkami. 
 
 

Seznam skladeb : 
Daudi Baldrs 
Hermodr A Helferd 
Balferd Baldrs 
I Heimr Heljar 
Illa Tidandi 
Moti Ragnarokum 

 
39:15  min 

 
Sven 
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Skyforger-Thunderforge 
Folter records. Peter; Rihard; Edgar „Zirgs“; Edgar „Mazais“ 

 
V tomto čísle se podíváme, jak to vypadá v Lotyšsku 
s paganmetalem. Totiž, když v minulém čísle Sauila napsal 
dalreiks článek o litevském pohanství, inspirovalo mě 
to a pro hudební recenzi jsem vybral kapelu z Pobaltí. I když 
ne z Litvy, ale ze sousedního Lotyšska. „Perkonkalve“ 
(neboli „Thundeforge“) je už třetí dlouhohrající deskou 
těchto válečníků. Po dvou prvních albech, na kterých byly 
opěvovány středověké bitvy a oslaveni lotyšští hrdinové 
první světové války, přišla deska lyricky zaměřená na staré 
bohy a svátky vlastního národa. Osobně se domnívám, že 
texty týkající se svátků jsou dokonce zařazeny 
chronologicky a vytvářejí tak koloběh od vítání jara až po 
„Samain“ a snad i zimní slunovrat. I když se od sebe 
hudebně jednotlivé skladby zdravě odlišují, dá se styl těchto 
pohanských patriotů nazvat čistým pagan metalem s vlivy 
heavy metalu a folklóru.  Na rozdíl od prvotiny jsou stopy po 
klasickém black metalovém běsnění téměř nepatrné.  
 
Hned po kratičkém intru se vyřítí první píseň „When Usinš 
rides“, která je pořádně načichlá heavy metalem. (Názvy 
uvádím anglicky pro lepší přehled čtenáře o přibližném 
významu textu). Tento zhudebněný počátek jara doprovázen 
masivním duněním basové kytary a tudíž je to „otvírák“ jak 
se patří. „The shortest night of the year“ nejprve zaujme 
chytlavou kytarovou melodií, aby posléze překvapila 
vyhrávkami, akustickou pasáží připomínající švédské 
Bathory a nakonec pěknou hrou na dudy! Hlavou doslova 
„prosviští“ „Warlord of the night sky“ s nepřeslechnutelným 
black metalovým nádechem a už je tu velkolepá 
čtyřminutovka „Long dance“. Podle informací jde o 
starobylou rituální svatební melodii, kterou se Skyforger 
rozhodli předělat k obrazu svému. Nutno říci, že se jim to 
povedlo bravurně! Kromě kytary, baskytary, a bubnů jsou 

v této instrumentálce použity i původní nástroje- dudy a 
pokud mě neklame sluch, tak snad i něco připomínající 
řehtačku! „Tanec“ pomalu přechází v titulní skladbu 
„Thunderforge“. Jde o jednu z nejvýraznějších písní desky. 
Zvláště zajímavé je užití píšťalky a hromové dunění 
baskytary. Na řadu přichází snad nejkrásnější a 
nejpůsobivější skladba „ Oh, fog, oh dew“, neboli „Migla 
migla, Rosa, Rosa“. Upozorňuji, že tady už nejde o metal 
s folkovou příměsí, ale naopak o „lidovku s elektrickou 
kytarou“. Vše doprovází čisté smíšené zpěvy. To nemá 
obdoby, tohle se musí slyšet! Najednou ve zlověstném duchu 
album pokračuje písní pojmenovanou „The Woman of 
Serpents“. Asi je to pouze můj dojem, ale chvílemi se cítím, 
jako kdybych poslouchal starší Bathory… Předposlední, 
hudebně trošku nevýrazná skladba „Through the gates of 
world beyond“ otevře jako v den Samainu bránu do říše, 
odkud není návratu a po ní přichází poslední kus nazvaný „ 
In darkness and frost“. Geniální konec s hlubokou, 
podmanivou atmosférou, kterou ještě umocňuje píšťala, 
navíc oživí i heavy metalové sólo. Nástroje utichají při outru 
v podobě svištícího větru a disk se zastavuje.  
 
Skyforger jsou profesionální nejen v hudbě, ale například i 
v grafickém zpracování bookletu, který obsahuje krásné 
barevné fotky s přírodními a pobaltskými motivy. Najdete 
v něm lotyšské texty a dokonce jejich anglické překlady. 
Fakt, že „Nebeský kovář“ hrát skutečně umí, nedokazují 
pouze na tomto nosiči, ale potvrdili to i letos na Open Hell 
festivalu ve Volyni, kde jsem tento rok shlédl jejich živé 
vystoupení. A skutečně stálo za to! 
 

Jakub Fryje  

 

 
Loreena McKennit 

 
Je proslulou zpěvačkou, skladatelkou, muzikantkou a 
vydavatelkou vlastní tvorby, ve které se převážně věnuje 
otázkám mystiky, duchovna, přemítání o Bohu a smyslu víry 
v něho. Její hlas je úžasně konejšivě krásný a podmanivý. 
Písně, které zpívá jsou čisté a melodicky naprosto ideálně 
sladěnou hudbou, kterou nás dokonale pohltí a nenechá 
oddychnout. 
 
Své desky vydává od roku 1985 pod značkou Quinlan Road, 
nazvané podle cesty vedoucí kolem její farmy. První 
debutové album Elemental ji dostalo do povědomí 
milovníků moderní rytmické muziky s prvky keltských a 
irských písní a získalo jí mnoho fanoušků. Další alba, která 
následovala jsou To Drive A Cold Winter Away - s poněkud 
vánoční tématikou z roku 1987 a zasněné Paralel Dreams z 
roku 1989, The Visit vyšlo v roce 1991 a to jí přineslo 
opravdový věhlas a slávu. Za tři roky v roce 1994 vydala 
album The Mask And Mirror, které je za poslední dobu jejím 

nejúspěšnějším počinem. Předposlední album vydala v roce 
1997 s názvem The Book Of Secrets. 
 
Za svou muzikantskou tvorbu získala mnoho prestižních 
ocenění po celém světě, ale přesto je ženou velmi skromnou, 
stále pilně pracující, která vystupuje po klubech a 
festivalech. Je známé také to, že odepisuje svým fanouškům 
na jejich dotazy. Úplně poslední album, které je nahrané z 
jejího turné po Evropě a Severní Americe, se jmenuje Live in 
Paris and Toronto a vydala jej v roce 1999. Během tohoto 
turné prožila velkou osobní tragédii, kdy její snoubenec s 
bratrem a dalším kamarádem nenávratně zmizeli ve vodách 
Hurónského jezera. Po této tragédii se rozhodla, že již nikdy 
žádné další album nenatočí. 
 
Přesto nám všem ze sebe svou hudbou dala něco, o čem 
můžeme tvrdit, že dokáže jen málokdo. 
 

Ronger 
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Návod na výrobu domácího chleba 
 
Proč tento článek a proč právě zde? Odpověď je snadná. 
Nejen slovy živ je člověk. Tento prostý návod je určen nejen 
všem obyčejným lidem, kteří se nebojí sami něco vytvořit, 
ale může být potřebným i při přípravě vhodné obětiny.  
 
Chléb jsem pekl pětkrát, z toho třikrát pro rituální účely: 
vhodné je například obřadné užití chleba o svátcích Juleis 
pro léčebné účinky. Správně vytvarovaný chléb nám může 
pomoci i v situacích, kdy by bylo příhodné obětovat 
například zvíře, ale my si takovýto čin nemůžeme nebo 
nechceme dovolit. Významné je, že takovýto obřadní chléb 
je domácí - tedy doma vyrobený - a my už s prvním 
rozsypáním mouky .do něj vkládáme svoji energii a 
určujeme jeho budoucí využití. 

 
Ať už bude chléb vytvořený podle tohoto návodu využit 
jakkoliv, přeji všem pekařům amatérům trpělivost a úspěch. 
(Profesionálové laskavě prominou..) Doporučuji návod 
nejprve přečíst a teprve potom začít pracovat. A 
nezapomeňte si zástěru – bude se hodit. 
 
Nejdříve suroviny:  
Hladká mouka – 1 kg (je ovšem více než vhodné mít po 
ruce ještě alespoň dalších 250g), droždí – 1 kostka (cca 
40g), trochu málo fenyklu (pro aroma), špetka kmínu, 
polévková lžíce soli, lžička cukru, ocet, vlažná voda. 
Případně trochu nasekaných nebo drcených ořechů a 
mandlí.  
 
…Připravíme kvásek. Do sklenice či jiné nádoby nalijeme 
2 dl vlažné vody a  přidáme lžičku cukru, droždí (nejlépe 
nadrolit) a hrst hladké mouky.. Droždí rozmícháme. 
Substanci odstavíme a necháme kvasit (dokud celá nebo 
většina nezpění). 
 

…Zhotovíme základní těsto. Do příslušně velké mísy či 
díže vysypeme 1kg mouky, lžíci soli, pár zrnek fenyklu a 
trochu kmínu a přilijeme 3 lžičky octa a 2 dl vlažné vody. 
Můžeme přidat i nasekané ořechy a mandle. Obsah mísy 
musíme prohňácat, promačkat a přesvědčit v těsto. Brzy 
zjistíme, že se vše lepí a je moc suché. Přidáme další 2 dl 
vlažné vody a bude lépe. Případnou další vodu pak už 
přidáváme opatrně – nechceme přece vyrobit polévku. 
 
…Smícháme kvásek s těstem. To je nutné pro to, aby těsto 
vykynulo, nabylo a vůbec se více podobal chlebu. Styl 
v přesvědčování hmoty, aby se spojila s kváskem v NE-
řídké, solidní, polotuhé těsto, si ale musí každý najít svůj. 
Hodně trpělivosti – bude to lepit. Pokud bude těsto příliš 

řídké, přidáme trochu hladké mouky (proto 
ta rezerva 250g). Už se mi stalo, že mouky 
bylo doma málo a těsto bylo stále moc řídké. 
V takovém případě lze pro zahuštění těsta 
přidat i trochu střídku z již hotového chleba. 
 
…Necháme kynout. Přes mísu přehodíme 
utěrku a na 3 hodiny odstavíme. Potom 
nakynuté těsto vyklopíme na tál/plech, který 
musí být pokryt pečícím papírem (případně 
příslušně vymaštěn). Na tomto papíře pak 
vytvarujeme chléb, jak potřebujeme, 
dozdobíme mandlemi a ořechy a necháme 
v tomto tvaru kynout dalších 15 minut. 
Pokud je náš tvar složitější než tvar veky či 
běžného pecnu, pak je dobré si pomoci 
formou (ohraničením).  
 
Dvakrát jsem pekl chléb ve tvaru kance. 
Vždy jsem si nejprve na papír nakreslil 
hrubý (drobné detaily a kudrlinky vám 
v tomto pružném těstě nevydrží), ale výrazný 

obrys zvířete a pak teprve vyrobil formu. Výroba formy není 
těžká. Stačí například jisté množství alobalu. Podle obrázku 
vytvarujte tuto hrubou formu a snažte se o ostré rohy, hrany 
a v citlivých místech sešijte kancelářskými sponkami. 
Výroba formy nezabere moc času, ale není na škodu si ji 
připravit třeba již během kynutí těsta nebo i dříve. Jakmile 
dáme těsto do formy obzvláště pečlivě nahrneme těsto 
rovnoměrně do všech částí formy. Rohy a hrany důkladně 
promačkáme – vnitřní rohy případně i lehce nařízneme. 
 
…Troubu předehřejme na 200°C a zde pak 10 minut 
pečeme. Troubu pak ztlumíme na 150°C a pečeme ještě asi 
45 minut. Během pečení potíráme směsí studené vody a 
octa, abychom získali pěknou kůrku. Špejlí můžeme zkusit 
je-li náš chléb již hotov. Pokud do chleba zabodneme a 
vytáhneme špejli a na tu se přilepilo něco lepkavého těsta 
z chleba, je těsto ještě málo upečené a musíme ještě chvíli 
počkat. …To je vše. Návod vypadá složitěji než je výroba 
samotná.  
 

:: MNGRM :: 
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Reading list: šamanismus 
 
Co je to Midgard? Kde začíná a končí naše „člověčí“ Středozem? Je vymezená Eurasií nebo planetou Zemí? Nebo snad 
zahrnuje všechen svět, který jsme dosud byli schopni zahlédnout na vlastní oči a třebas i přes astronomické dalekohledy nebo 
mikroskopy? Patří americký indiánský medicinman do Midgardu? A pokud ano, jaká je v něm jeho role? Má jeho učení pro 
Indoevropana nějakou cenu? To jsou vcelku zásadní otázky, na které si však musí každý najít svoji odpověď sám. 
 
Nabízím vám zde bohatý výčet knih zabývajících se šamanismem. Při jeho sestavování jsem se nedržel pouze tolik žádané 
oblasti Sibiře..Sami rozhodněte, které knihy pro vás mohou být relevantní. 
 

:: MNGRM :: 
 
Abelarová Taisha, Přechod čarodějů, Rybka Publishers, 1999 
Andrews Ted, Lexikon zvířecí magie, Ivo Železný, Praha 1999  
Arrienová Angeles, Archetypy šamanské tradice, Portál, Praha 2000  
Boff Leonardo, Orel a kuře - O integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás, Portál, 2000 
Bonvillainová Nancy, Léčitelství domorodých Američanů, Volvox Globator, Praha 1999  
Boukal Tomáš, Torava. Lovci severozápadní Sibiře, příroda a lidé. Dauphin, edice Ethnos, 2003 
Brzáková Pavlína, Až odejdu za horu, Eminent, 2004 
Brzáková Pavlína, Dědeček Oge. Učení sibiřského šamana, Eminent, 2004  
Brzáková Pavlína, Goromomo Goroló. Vyprávění sibiřskejch Evenků, Citadela 
Brzáková Pavlína, Jamtana. Vyprávění sibiřskejch Něnců, Citadela 
Brzáková Pavlína, Stíny na kupecké stezce, Dharmagaia, 2000 
Brzáková Pavlína, Voronov Vitalij, Cesta medvěda, Nakladatelství Lidové noviny, edice Mythologie, 2002 
Carlos Castaneda, Čtenáři nekonečna, Dobra, 2004 
Carrasco David, Náboženství Mezoameriky - Kosmovize a obřadní centra, Prostor, 1998,99 
Carter Forrest, Škola malého stromu, Kalich, 2000  
Castaneda Carlos, Aktivní tvár nekonečna, Volvox Globator, Praha 2000  
Castaneda Carlos, Cesta do Ixtlanu, Volvox Globator, Praha 1996  
Castaneda Carlos, Dar orla, Volvox Globator, Praha 1997  
Castaneda Carlos, Druhý kruh síly, Volvox Globator, Praha 1997  
Castaneda Carlos, Kolo času, Volvox Globator, Praha 1999  
Castaneda Carlos, Magické pohyby, Volvox Globator, Praha 1999  
Castaneda Carlos, Oddělená skutečnost, Volvox Globator, Praha 1996  
Castaneda Carlos, Příběhy síly, Volvox Globator, Praha 1996  
Castaneda Carlos, Síla ticha, Volvox Globator, Praha 1998  
Castaneda Carlos, Učení Dona Juana, Volvox Globator, Praha 1992  
Castaneda Carlos, Umění snít, Volvox Globator, Praha 1998  
Castaneda Carlos, Vnitřní oheň, Volvox Globator, Praha 1998  
Classen Norbert, Vědění Toltéků. Carlos Castaneda a filosofie dona Juana, Volvox Globator, 2003 
Crudenová Loren, Duch místa - Rukověť pro navázání posvátného vztahu, Volvox Globator, 1997 
David Thomas, Medicína šamanov, Ikar, Bratislava 1997  
Donnerová Florinda, Bytí ve snění, Dharmagaia, Praha 1998  
Donnerová Florinda, Sen čarodějky – Cesta poznání léčitelů, Dobra, 2002 
Donnerová Florinda, Shabono - Magické rituály amazonské kultury, Dobra, 2000 
Drake Michael, Šamanské bubny, Synergie, Praha 1997  
Duerr Hans Peter, Sedna aneb láska k životu, CAD Press, Bratislava  
Duerr Hans Peter, Sedna aneb Láska k životu, Horus, 1997 
Eliade Mircea, Mýty, sny a mystéria, Oikoymenh, Praha 1998  
Eliade Mircea, Šamanizmus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997  
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Feather Ken Eagle, Putování se silou, Volvox Globator, Praha 2000  
Feather Ken Eagle, Toltécka stezka, Volvox Globator, Praha 2000  
Freke Timothy, Wa'Na'Nee'Che, Spiritualita severoamerických indiánů, Aurora 2000 
Froemer Fried, Šamanské léčení, Pragma, Praha, 1996 
Garrett J. T., Garrett Michael, Medicína Čerokíju - Indiánská cesta spirituality a léčby, Alternativa, Praha 1997  
Gato, Soumrakodlak II, Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1996 
Gato, Učení Nagualu, Dharmagaia, Praha 1999  
Greggová Susan, Cesta Toltéků – Praktická cesta k moudrosti a osobní svobodě, Dybbuk, 2002 
Harner Michael, Tajemství šamanizmu, Eko-konzult, Bratislava 1996  
Harner Michal, Tajemství šamanismu, Eko - konzult, 1996 
Horák Jiří, Oheň na sněhu. Mýty sibiřských lovců, Argo, 1998 
Hultkvantz Ake, Domorodá náboženství Severní Ameriky, Prostor, 1998,99 
kolektív, Duchovní aspekty léčitelství I-II (antológie), CAD Press, Bratislava  
Kuchař Jiří, Ayahuasca aneb Tanec s bohy, Eminent, 2001 
Kuchař Jiří, Santo Daimé - Poselství z druhého břehu, Eminent, 2001  
Larsen Stephen, Dveře šamanů, Volvox Globator, Praha 1999  
Luna Luis Eduardo, Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie, Dharmagaia, 2002 
Martan Petr, Poselství přírodních národů, Písek – Blanka Vondrášková, 1998 
Matthews John, Keltský šaman, Alternativa, Praha 1995  
Matthewsová Caitlín, Zpívej své duši na cestě domů, Alternativa, Praha 1997  
Millman Dan, Cesta pokojamilovného bojovníka, Aquamarin, 1993 
Mindell Arnold, Šamanovo tělo, Fontána, Praha 1999 
Moos Ute, Spirituální léčba, Ikar, 2001  
Naumova Galia, Tajemství sibiřského lidového léčitelství, Moba, Brno 2000 
Neihardt John G., Mluví Černý jelen, Hynek 
Nicholson Shirley, Šamanizmus I-III (zborníky), CAD Press, Bratislava 1994, 1999  
O’Donohue John, Kniha keltské moudrosti, Portál, 2002 
Perkins John, Svět proměn, Volvox Globator, Praha 1999  
Pinkson Tom Sloway, Květy wiricuty, Volvox Globator, 1998 
Rätsh Christian, Gottwald Franz-Theo, Šamanské vědy, Volvox Globator, 1999 
Rätsh Christian, Kameny šamanů. Křišťály, fosilie a krajiny vědomí, Volvox Globator, 1999 
Reidová Anna,Šamanův plášť. Dějiny domorodých národů Sibiře, BB-art, 2004 
Roth Gabrielle, Mapy extáze - učení městské šamanky, Radost, Praha 1993  
Ruiz don Miguel & Nelson Mary Carroll, Přestaň se bát, Pragma, 2004? 
Ruiz don Miguel, Čtyři dohody (Kniha moudrosti starých Toltéků), Pragma, 2001 
Ruiz don Miguel, Láska, vztahy a přátelství, Pragma, 2003? 
Sanchez Victor, Učení Dona Carlose, Pragma, Praha 1999  
Schiran Ute Manan, Cesta vlčice - O cestě šamanky, Votobia, 1997 
Schwartz, Schweppe, Pfau, léčivá síla Druidů, Alternativa, 1994? 
Vitebsky Pierse, Svět šamanů, Knižní klub Práh, Praha 1996  
Wesselman Hank, Medicinman: Mystikova šamanská cesta, Columbus, 2000 
Wesselman Hank, Spiritwalker: Poselství z budoucnosti, Columbus, 1998  
Xenofontov Gavril, Sibiřští šamani a jejich ústní tradice, Argo, 2001 
 
 
Upozorňuji také na tyto dvě dříve nezmíněné knihy o runách: 
 
Warneck Igor, Runy - praktická kniha, Fontána, 2004 
Saint-Germain J., Runy a věštění z ruky, Ivo Železný, 2001 
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Čtvrté číslo  sauilo vyjde k zimnímu slunovratu (Juleis). 
 
 

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

 
 

E-mail:  sauilo@asatru.cz 

Internet:  http://sauilo.asatru.cz 
 
 

Wassail! 
 
 
 
 

sauilo 1/2004 (Austró) 
 

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. 

 
 
 
 

sauilo 2/2004 (Mithasans) 
 

Síla země a její období  
Slunovrat, Mitasans, Midsummer  

Od  Svatojánských ohňů k  Lughnasadu  
Malý slovníček používaných výrazů  

Leif Eriksson  
Fylgja 

Angrboda 
Keltská jména  

KRUH - Mýtus a moderní film  
Souhvězdí v germánské tradici - Thór  

19-letý lunisolární kalendář 
 
 

Anglosaská runová báseň (1.část)  
Uthark - skrytá runová řada  
Téodismus a Tolkienovi Roháčové 
Co to je Téodismus?  
Freyfaxi  
Loki  
Litevské pohanství  
Když zazní Gjallarhorn  
Lars Magnar Enoksen: Runy 
Walbaurgais 2004 v Krušných horách 
.. recenze, básně, odkazy..

 
Několik posledních kusů stále k dispozici. 


