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Rádi bychom upozornili naše čtenáře, že právě 
vyšla EDDA.

Vydalo: Argo, cena necelých 400 Kč. 

Takže vám přejeme hezké počtení při dlouhých 
zimních večerech.

Wassail! 



Vážení čtenáři,
  tak už tu máme čtvrté číslo našeho magazínu sauilo. Tím 

se nám završil roční cyklus. Můžeme přemýšlet, co nám tento rok 
nového přinesl, co se nám povedlo, a co zase ne. Doufáme, že Vám 
sauilo v tomto ohlédnutí pomůže. V tomto čísle nás čeká malá 
vzpomínka na minulé svátky v podobě veršů, následují články 
k současným svátkům a bohům tohoto období. Čekají Vás i recenze, 
povídky, další články týkající se naší tradice a nakonec první lekce 
gótštiny, kterou jistě mnozí ocení.

  Dále bychom se chtěli omluvit za tiskové chyby z minulých 
čísel, popř. opomenutí některých autorů obrázků, či fotografií. 

Chtěli bychom také čtenáře upozornit, že kalendář, který byl do-
sud přílohou našeho časopisu, bude nadále vycházet samostatně, a to 
na celý rok dopředu. Proto prosíme případné zájemce, aby nás kon-
taktovali, a my jim kalendář obstaráme. 

Teď už zbývá jen popřát vám příjemné čtení. Wassail!
Vaše redakce

Déšť pročesává hřebelcem šerý les,
V zimavém větru údolí se chvěje,
Spadají tvrdě plody kaštanu 
A pukají a hnědavě se smějí.

Můj život pročesává hřebelcem podzim,
Zedrané listy vítr oškubává, 
Větví za větví třese – kde jsou plody?

Kvetl jsem láskou – plodem byla bolest.
Kvetl jsem vírou – plodem byla zášť.
Mé uschlé haluze jsou větrem rvány;
Vysmívám se mu, bouřím vzdoruji.

Nač je mi plod? A meta! – Rozkvétal jsem,
Mou metou bylo kvetení. Teď vadnu,
 
A metou je mi vadnutí, nic víc;
Skromné jsou mety, jež si srdce vytkne.

Bůh žije ve mně, zmírá ve mně, strádá
V mé hrudi – na metu je toho dost.
Cesta necesta, kvetení či plod – 
Vše jedno, všechno jsou jen pouhá slova.

V zimavém větru údolí se chvěje,
Spadají tvrdě plody kaštanu
A nahlas smějí se. Já spolu s nimi.

Foto Yngwar

Hermann Hesse

Procházka v pozdním podzimu
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Síla Země a její období
Jedlová noc - Yule a dění ve zvycích v germánské tradici

Neboli Vánoce, čas, kdy se přestává sluneční 
kolo otáčet a nastává takzvané Solstitium, kdy slun-
ce setrvává v klidu, a to po XII dní, respektive po 
XII nocí.  XXI.XII. je pro nás orientačním datem 
v Gregoriánském kalendáři, kdy v naší tradici držíme 
slavnost Yule nebo jinak, česky, Vánoce. Tento název 
vznikl ze staroněmeckého Wihnahten. Německý výraz 
„wiha“ můžeme přeložit jako světit či posvětit a „nacht“ 
je výraz pro noc - tedy posvátnou noc nebo (posvát-
né noci). Vánoce se slaví a rituálně dodržují delší čas, 
přesněji od XXI.XII. do VI.I., kdy se rituálně spaluje 
stromek jako symbol znovuzrození pomocí světla tedy 
jeho živlového aspektu ohně. Typy a rituální zvyklosti 
spojené s vánočním stromkem si popíšeme podrobněji 
níže. 

Na tento svátek slunečního kola, obnovujících 
se sil země a přesněji na návrat slunečního působení 
se tradičně připravujeme snahou o vyharmonizování 
duchovní a hmotné stránky v nás samých a v našem 
okolí už čtyři týdny před jedním ze slavnostních vy-
vrcholení XXIV.XII. Toto čekání na příchod světlé části 
roku nám symbolizuje věnec - kolo příchodu, které je 
znázorněním slunečního kola, na kterém zapalujeme 
svíci každou sobotu večer před XXIV.XII. na znamení, 
že se slunce a jeho životadárné světlo opět každoročně 
navrací ve svém cyklu. Tento sluneční věnec se tradičně 
vyřezává ze dřeva nebo se také zhotovuje ze zelených 
větviček jehličnanů.

Vánoce jsou pro nás také svátkem znovuzrození 
Baldra, který se má vrátit po Ragnaröku k přeživším 
bohům v budoucích časech, aby se ujal svého místa, jež 
mu je Nornami určeno v Orlogu.

Svou úlohu zde samozřejmě také hrají i jiná bož-
stva, jako Frey, který k nám přichází již VI.XII. s lidem 
Álfhaeimu a v podobách darů a znamení nám dává na-
jevo svou náklonnost. Především díky jeho náklon-
nosti pak máme ke svému užití různé plody, jako jsou 
například ořechy, jablka, obilniny, luštěniny aj.; zvířata 
jako například dobytek, koně, drůbež, kozy, prasata 
atd., jež můžeme v zimě užívat pro svoje přežití v tem-
né části roku. Jsou to pro nás především také důkazy 
síly plodnosti naší země a její přízně k nám lidem. Tyto 
dary také použijeme k vánočním obětem a úlitbám na 
počest bohů a dobrých duchů v podobě medoviny nebo 
černého piva, které vaří dle pradávného zvyku ten, kdo 
má k bohu Freyi nejblíže, tedy  Freyův godi a jeho po-
mocník, se kterým dohlíží na jeho správné uvaření. 
Pakliže se pivo nezdaří, je to předzvěst špatného dění 
v příštím roce. Tradičním svátečním nápojem mimo 
zmíněných nápojů je také mléko svařené s cukrem 
a mákem.

  Zvířatům přichází žehnat pro nadcházející rok Do-
nar, aby tím zajistil například ochranu krav při telení 
a proti nemocím, pšenici před námelem a všeobecně 
nás ochránil před zlými duchy. Naproti tomu Wotan, 

ten v tomto čase při bouřích pádí se svou družinou 
plnou lovců a děsů zimní krajinou.

K bohyni Idunn, manželce boha básnictví a výřeč-
nictví Bragiho, se symbolicky vztahují červená jab-
líčka, která dáváme na náš vánoční stromek jako jeden 
z důležitých atributů uctění těchto posvátných chvil. 
Tato jablíčka ukazují na jablka síly a životní vitality pro 
bohy, jež Idunn ukládá do své skříňky a má je ve svém 
opatrovnictví.

Bohům nyní obětujeme koně a divoká prasata, 
jejichž kůže nám pak slouží o masopustu k výrobě ma-
sopustních kostýmů, které jsou doplněny jejich sym-
bolicky vyrobenými hlavami.

Nejdůležitější obětiny při Vánocích máme :
Yulgalt  - vánoční kanec 
Yulbock  - vánoční kozlečí maso 
Yultupp  - vánoční kohout 

V tomto čase provádíme dle naší potřeby mnoho 
zvyklostí, které si zde pro náš přehled a pro uchování 
v paměti uvedeme. Je to například:

Idunka - tak se nazývá zvyk, kdy si už IV.XII. na-
řežeme větvičky ovocných stromů (většinou jabloně), 
které si šikmo seřízneme a uložíme ve váze do chladné 
místnosti, pak po několika dnech vyměníme studenou 
vodu za teplou, která by měla mít zhruba XVIII stupňů 
celsia. Přidáme do ní trochu soli a potom vyměňujeme 
vodu každé ráno a večer. Týden před XXIV.XII. 
přeneseme vázu s větvičkami do teplé místnosti. Přesně 
XXIV.XII. by nám měla kytice rozkvést.

Dále se udržuje důležitý rituál Posílání světel 
po vodním toku. Ten provádíme tak, že na prkénko 
připevníme svíčku, kterou zapálíme a položíme na vod-
ní hladinu, která ji odnese symbolicky do říše podsvětí, 
aby všichni, co se mají vrátit, se vrátili, a naopak ti, co 
mají v míru odejít, našli cestu zpět.

Také máme mnohé potřebné zvyky, které nám 
umožňují dosáhnout něčeho vytouženého či potřebného 
pro příští období právě v tomto čase – jako je svat-
ba, obliba mezi lidmi, více štěstí nebo peněz. Splnění 
těchto tužeb docilujeme například těmito níže uvedený-
mi praktikami. 

Vdavekchtiví si seženou IX patek od vánoček, které 
si dobře schovají. Pro úspěch mezi lidmi si XXIV.XII. 
pomažeme tváře medem. Když hledáme štěstí, tak ve 
vánočce rozkrojené XXIV.XII. ráno hledáme zapečený 
hrášek. Pro dostatek peněz si dáme několik omytých 
šupinek do měšce (peněženky).

Vánoce jsou také obdobím důležitých věšteb, které 
nám odhalují dění v nadcházejících ročních obdo-
bích. Několik praktik, které by měl konat godi nebo 
vůdce klanu popřípadě tazatel či tazatelé sami, si zde 
samozřejmě uvedeme.
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Je to například:
Věštění z jablečných jádřinců

Rozkrojíme jablka napříč a podle toho, jak jádřince 
vypadají, lze říci, co dotyčného nebo společnost, která 
sedí u jednoho stolu, čeká a jestli se setkají na příští 
Vánoce.

- Zřetelná hvězdička jádřince znamená zdraví, štěstí 
a úspěch. 

- Nehezky vypadající jádřinec nebo červ znamená 
nemoc, neštěstí a zármutek.

- Jádřinec ve tvaru kříže znamená neštěstí, nezdar 
nebo smrt.
Jaká budou roční období?

 K této věštbě si vezmeme čtyři stejné hrnky, které 
budou představovat každý jedno roční období. Pode 
dnem máme ukryté suché kůrky chleba, penízek, kost-
ku cukru a kousek tkaniny. Ty symbolicky představují 
obyčejný chudý život, bohatství, lásku a pěkné oša-
cení.
Suché měsíce

Vezmeme XII jablek a dáme je do misky s vodou. 
Kolik jablek nám vyplave, tolik bude příští rok suchých 
měsíců.
Jak se bude jmenovat náš vyvolený?

Oloupeme jablíčko tak, aby jeho slupka zůstala 
vcelku a utvořila nám jedinou spirálu. Tou pak potřikrát 
zatočíme nad hlavou a odhodíme. Tvar, do kterého 
se spirála po odhození dostane, nám bude připomínat 
některé písmeno a tím bude i začínat jméno našeho vy-
voleného.
Jak nezabloudit v příštím roce!

Jablko rozdělíme na tolik dílů, kolik se u stolu sešlo 
osob. Každý svůj dílek sní a kdyby kdokoliv z těchto 
osob příští rok zabloudil, tak stačí, aby si vzpomněl, 
s kým jedl o Vánocích toto jablko.

Věštění z vlašských ořechů.
Rozlouskneme IV ořechy, které znázorňují roční 

období. Všechna pěkná jádra  znamenají zdraví celý 
příští rok. A všechna jádra zkažená, vyschlá a nebo 
černá znamenají svým počtem počet nemocí.

Skořápky jako věštící lodičky.
Do umyvadla na vodu (můžeme též použít hliněnou 

mísu nebo dřevěné vědro), které naplníme skoro po 
okraj vodou, vložíme skořápky s hořící svíčkou, kte-
rou do nich upevníme ukápnutým voskem (každý 
z přítomných si zapálí svou plovoucí svíčku). Lodičky 
dáme všechny vedle sebe.

- Dokud se lodičky drží u sebe, bude rodina nebo 
klan soudržný a zůstane pohromadě.

- Čí lodička zamíří od ostatních, ten se vydá do 
světa.

- Čí lodička se převrhne nebo zhasne, toho potká 
neštěstí nebo smrt.

Věštba olovem.
K této divinaci budeme potřebovat větší nádo-

bu s vodou (hrnec, umyvadlo), dvě vařečky, starý 
klíč s velkým uchem, lžíci na roztavené olovo, oheň 
a samotné olovo.

Na nádobu s vodou dáme vařečky, přes ně položíme 
klíč, poté v lžíci nad plamenem roztavíme olovo 
a uchem klíče ho ulijeme do vody.

Podle vytvořených tvarů uvidíme, co nás čeká.
Věštění střevícem.

Svobodné a nezadané dívky či ženy se postaví zády 
ke dveřím, do pravé ruky si vezmou svůj střevíc (bota, 
pantofel apod.) a hodí jej za sebe.

Míří-li střevíc špičkou ke dveřím, bude mít dotyčná 
štěstí a bude mít svatbu a odejde z domova. V opačném 
případě to znamená ještě další rok si počkat.

 Dále si také povíme, abychom na něco důležitého 
nezapomněli, jak dle našich zvyků probíhá a z čeho se 
skládá tento posvátný čas.

 Slavnostní vánoční hostina začíná s první večerní 
hvězdou, kdy se všichni zúčastnění posadí ke stolu 
do hodovní místnosti. Pak společným díkuvzdáním 
poděkují všichni bohům za vše, co dobrého jim a jejich 
klanu přinesl díky jejich přízni minulý rok. Vůdce, starší 
nebo godi klanu pak žádá o požehnání pro všechny, 
kteří se sešli v hodovní místnosti na této slavnosti. 
Žádný člověk nesmí odejít od stolu dříve, než dá ten, 
který vede slavnostní hostinu, pokyn (to jest po dobu 
nežli se dojí hlavní chody). Pak následuje Yuleblot na 
počest bohů, předků a hrdinů. Pak se v něm tradičně 
pokračuje úlitbami a připíjením celkem devětkrát. 

Vánoční pečivo (většinou z kynutého těsta), per-
níčky, oválné oplatky pomazané medem i chléb připra-
vujeme v podobě obětních zvířat jako obětinu na oltáře 
a pohoštění na slavnostní hostinu, která má více chodů, 
než je tomu dnes (většinou VII). Některé chody jsou 
zvláště ovlivněné krajem, ve kterém se oslava koná, 
a proto mívají své odlišnosti, které nás můžou více či 
méně inspirovat. Například místo dnes klasické rybí 
nebo hrachové polévky se podává na slavnostní stůl 
polévka, která obsahuje sušené ovoce, brambory, ze-
leninu, luštěniny a hřiby; to vše smažené máslem nebo 
se dělá tzv. Kyselica neboli zelná polévka, která je 
ochucená houbami, nebo Trnková omáčka se suchými 
bramborami, kterou děláme z jíšky, skořice, hřebíčku, 
povidel, smetany, a to vše zapijeme podle staré tra-
dice lipovým čajem nebo štamprlí dobré slivovice, ale 
i pařené šišky jsou vítaným obohacením hostiny. 

Dle starého zvyku musí určené pečivo zůstat na 
stole netknuto až do dne XIII.I. Teprve až pak se smí 
spotřebovat!

Při vánoční slavnosti se často věší nad stolem tak-
zvaná Vánoční hůl a ke komu se přikloní, ten si musí 
zavdat z určeného nápoje při hodovní sešlosti.

Je také zvykem, že dívka, která se ocitne pod 
jmelím, se smí políbit.

Nezbytností a jednou z nejdůležitějších obětin a uc-
tění je v tomto čase samozřejmě vánoční stromek, kte-
rým jsou nejčastěji stromy stále zelené, jako je jedle, 
borovice (která ale patří svou silou více k času Os-
tary) a smrk. Správně tradičně symbolicky vyzdobený 
stromek bychom měli ozdobit červenými jablíčky, 
červenými svíčkami nebo svíčkami stylizovanými do 
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barev světových stran, slaměnými nebo dřevěnými 
ozdobami a pečivem většinou ve tvaru již zmíněných 
obětních zvířat. Takovýto stromek se doma stává 
obětinou, která může sloužit i jako zmíněná vánoční 
hůl při slavnosti nebo na konci Vánoc (VI.I.) pro ce-
remoniální spálení stromku před domem nebo na pos-
vátném místě pro symbol znovuzrození.

Jiným jeho slavnostním užitím je jeho zavěšení za 
špičku, které symbolizuje strom světa a života. 

Pálíme také obětní dubový špalík, který musí 
hořet celou noc, aby nás po budoucí rok  chránil a je-
ho popel zúrodňoval naše statky (polnosti). S tímto 
zvykem vánočního polena souvisí další zvyk přinášení 
věčně zelených rostlin, jako jsou například cesmína 
a jmelí, během zimy domů. Tím poskytujeme přístřeší 
a teplo lesním duchům, kteří nás za to ochraňují před 
nepříznivými vlivy, než přijde jaro a my jim budeme 
moci pomoci vrátit se do jejich působišť.

Lze také uctít strom na posvátném místě. Tím se 
nám ale trošku obměňuje výzdoba stromu například 
o pentle, sušené ovoce, zeleninu a jiné další dary, které 
mu přinášíme.

Dodržujme také zvyk uctění domácích zvířat, do-
brých duchů polí a zahrad v čase XXI.XII.či XXIV.XII. 
a nebo také I.I. Krávy dostávají chleba s česnekem nebo 
vánočku, aby dobře dojily, koně dostávají též vánočku 
a posolený chléb, aby dobře tahali, houser dostává 
česnek, aby bránil housata, slepice dostávají hrách, 
ječmen a pšenici, aby hodně nesly vejce, a kohout do-
stává ještě navíc česnek, koza dostává od každého 
slavnostního chodu odkládaného na okraj talíře kousek 
a také jablko, aby měla sladké mléko, pes dostává také 
jako kočka od všeho ze slavnostního stolu kousek, on, 
aby dobře hlídal stavení, a ona, aby dobře chytala myši. 
Ovocné stromy uvazuje vůdce klanu nebo jeho godi 
ještě před večeří slámou nebo povříslem, a pak zatřese 
stromy s potřebným zaříkáváním, aby se včas na jaře 
probudily ze zimního spánku. Děti nebo nejmladší 
z klanu dávají skořápky, kosti a různé drobky od večeře 
do zahrady pod stromy, aby se v příštím roce urodilo 
hodně ovoce. A opět vůdce klanu nebo jeho godi ob-
darovává duchy studny kusem vánočky, jablkem nebo 
penízkem, a pokud je někde v kraji studánka, dává se je-
jím duchům vánočka, aby měla čistou vodu. Když nese 
vánočku svobodné děvče, má se na chvíli zaposlouchat 
a může uslyšet, odkud k ní přijde její ženich. Dívky 
také mohou zaklepat na kurník a pokud se jim ozve ko-
hout, můžou se chystat na vdavky. V nám zachované 
moudrosti našich předků se bere též na zřetel možnost 
zaslechnout o půlnoci rozmluvy mezi zvířaty a rozumět 
jim a dozvědět se tedy mnohá nám skrytá tajemství.

Jak o Novoroční, tak i o Vánoční noci nás opět 
navštěvují jak samotní bohové, tak i naši zesnulí 
předkové a dobří duchové, aby se připojili tak jako 
o Samhainu k naší společné slavnosti. Zvláště pro tyto 
návštěvy necháváme v noci i s jiným pohoštěním na-
krájený chléb, aby z něj společně s námi pojedli a dali 
jsme jim tak za vše svůj dík jako projev své náklonnosti 
a jejich slavnostního přijetí mezi sebe. Na příští ráno se 

březovou metlou (proutím) vymetou všechny zákoutí 
domu a vykuřuje se dům a stáje na znamení ukončení 
slavnosti a nastolení pořádku pro věci příští.

 V noci před (třemi králi) se opět objevuje Wotan 
se svým průvodem. Co se týká obdarovávání se, jde 
o starý zvyk obdarovat své přátelé k utužování a stvr-
zování pobratimských a přátelských dobrých vztahů 
nebo jde o dary, které se přinášejí duchům a posvát-
ným stromům. To ale dodržujeme nejen o svátku Yule, 
ale i u ostatních svátků. Dary byly a jsou především 
znakem toho, nakolik si vážíme jeden druhého pro 
jeho přátelství a nezáleží nám, nakolik je dar drahý ve 
smyslu peněz, jak je tomu v dnešní materiálně konzum-
ní společnosti, ale nakolik potěší nebo pomůže ob-
darovávanému.

My samotní máme, jak je zaznamenáno v Eddě, se 
stromy velice mnoho společného už od prvopočátku. 
Důkazem toho jsou naši první lidští předkové Ask (Jasan) 
a Embla (Jíva). Stromy jsou našimi všudypřítomnými 
a všude nás provázejícími druhy, aniž bychom to ko-
likrát postřehli, či to zvlášť vnímali. Jak už je zřejmé, 
uctíváme stromy od pradávna a je zvykem je chránit, 
protože ony pak chrání nás a dávají svou přízeň najevo 
svými dary v podobě naší obživy, topiva, stínu, léčiva 
a bezpečí.

Godiové s nimi rozmlouvají, například pro je-
jich vnímání času, který je dimenzionálně odlišný od 
našeho, a jejich znalost různých tajemství. Objímání 
stromů na posvátných místech, aby nám daly sílu 
a sejmuly z nás mnoho špatného a umožnily nám jiný 
pohled na problém či problémy, které máme, je jen 
jeden z mnoha možných přístupů ke stromům a má 
své určité zákonitosti. Například opakované meditace 
v jejich blízkosti nebo nejlépe v jejich stínu a celkově 
sžití se se stromy otevírá velké množství mnohdy ani 
netušených obzorů vnímání. Neměli bychom však také 
zapomínat na to, že stromy a ostatně všichni živí tvo-
rové a duchové spolu komunikují, a tudíž se i u stromů 
můžeme nadít i jiného přístupu k nám samotným, 
nežli bychom se ve své mnohdy naivní představivosti 
domnívali. Můžeme se setkat například s tím, že bu-
dou odmítat naši společnost, třeba tak, že nám budou 
bránit ve vstupu do určitých míst nebo naopak nám 
bránit v odchodu z nich. Musíme mít vždy na paměti, 
že jsme povětšinou na přírodních místech hosty, a že 
v dnešní době se musíme převážně snažit vrátit se zpět 
jako jeden z jejich členů a pozbýt myšlení nadřazenosti 
a vládců všeho, který i jen podvědomě je v nás zakó-
dovaný, protože vládci opravdu nejsme. Pak máme ur-
čitou šanci k znovuzačlenění k naší matce Zemi a k je-
jím ostatním dětem.

Hlavními posvátnými stromy jsou pro nás Buk, 
Dub, Bříza a Lípa.

Zvláštní skupinou jsou pak věčně zelené stromy. 
Ty uctíváme neméně než výše uvedené stromy. Jsou 
jimi především Jedle, Borovice, Smrk a Tis. Pro nás 
v naší germánské tradici jsou symbolem nesmrtelnosti 
a životní vitální síly. Právě proto je dáváme symbolicky 
například na hřbitovy.
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Nyní se seznámíme blíže s Jedlí jako se stromem 
majícím hlavní úlohu o svátku Yule a v temné části 
roku.

Jedle bělokorá (Abies alba)
Planetárně se vztahuje k Měsíci. Mezi živly se 

přiřazuje k živlu země, k ženskému principu. V ogha-
mu se jí přiřazuje znak Ailm - A. Je statným stromem, 
který může dorůst do výšky až LX metrů. Starý může 
být až D let. Má bělavou až stříbrošedou barvu.

Je vhodnějším vánočním stromem nežli často 
používaná borovice. Charakterizuje vztah mezi bo-
hem a bohyní v cyklickém smyslu přírodního dění, kdy 
bůh (plodivá síla) je zároveň jejím mužem (milencem) 
a synem, který se rodí právě pod jedlí v čase zimního 

slunovratu, po dlouhé době času temné 
části roku, kdy začíná světlo znovu 

nabývat na své síle. Protože se jed-
lové šišky chovají podle počasí – 

otevírají se, pokud je hezky 

a slunečno – zavírají se, když je 
zamračeno a schyluje se k dešti. A právě tato vlastnost 
je shodná s plodivou silou Boha slunce. Její šiška je 
pro nás v naší tradici falickým symbolem. Jako tento 
symbol ji nasazujeme na pruty používané při svátku 
Beltaine a o Letnicích, nebo ji nasadíme i na vrcholek 
májky. Je stromem, který chrání ducha „umírajícího“ 
boha až do doby jeho nového zrození. Právě proto je 
jedle odpradávna ctěna jako posvátný vánoční strom. 
Je zasvěcena bohyni jako matce nebo patronce porodu. 
Kadidlo z jedlí přináší ženám po porodu požehnání 
a obnovu jejich životní energie, kterou musely vydat 
při porodním procesu. Proto k rituálům vztahujícím 
se k bohyním - matkám vždy přidáváme jako součást 
kuřidla jedlové dřevo a jehličí. Je zaznamenán rituál 
z území dnešního Německa, kdy tančily mladé dívky 
kolem jedle, aby se zmocnily jejího ducha, ukrytého ve 
větvích (pro jeho velkou ochrannou sílu).  

Z jejího dřeva je možné zhotovit náhrdelníky, ná-
ramky na paže a opasky.

Také v léčitelství má nesporně silnou úlohu. Její 
pryskyřice se používá do hojivých mastí na kožní 
onemocnění. Můžeme ji použít jako močopudného 
prostředku, nebo  v podobě kuřidla k inhalaci na kašel. 
Čaj z jehličí a šipek větví jedlí se používá na kurděje. 
Dále se z ní dělá také terpentýnový olej.

Byliny s květinami jsou též nedílnou součástí síly 
Země v čase Vánoc. Byliny používáme obdobným 
způsobem jako obětiny v různých kuřidlech, mastech 
a sušených formách jako neocenitelné pomocníky pro 
nastolení správné atmosféry a ochrany například před 
nevítanými hosty z astrálních sfér.

V období, kdy slavíme svátek Yule, je hlavně 
používáme k ochraně, k zaručení klidu při slavnost-
ních ceremoniích a k navození příjemného prostředí. 
V dnešní době je nám především známé již zmíněné 
používání svazků jmelí, které věšíme po domě, aby 
chránilo svou mocí prostory našeho domu před 
nežádoucími vlivy. Nejvíce ceněné je jmelí z dubu, 
protože stimuluje sílu tohoto silného stromu. Jako 
kuřidlo vytváří neproniknutelnou clonu silnou jako 
zeď, která nás skryje, když je to potřeba. O jedovato-
sti bílých bobulek se není třeba příliš zmiňovat, spíše 
o tom, že pro nás symbolizují mužskou pohlavní 
rozmnožovací sílu.

 Purpurou vykuřujeme místnosti pro udržení at-
mosféry vázající se k tomuto období a to tak, že 
nasypeme nasušenou a najemno nasekanou purpuru na 
rozpálenou plotýnku nebo litinový plát a necháme ji, 

aby nám provoněla celou místnost. Dbáme při 
tomto vykuřování na to, aby sušená bylina 
nezačala hořet, ale abychom jen zahřátím, 
tedy reakcí byliny s teplem plotýnky, 
docílili potřebného účinku vybuzení vůně 

purpury. Na slavnostní stůl patří tradičně 
také Vánoční hvězda (Pinsettia pulcherima), 

která krásnou zelenou barvou svých listů a sytě 
červenou barvou květu ladí s vánoční výzdobou míst-
ností. 

 Máme také byliny a stromy, které jsou zasvěcené 
pro vánoční a zimní čas.

Byliny pro Yule jsou například:
Jedle, cesmína, jmelí, routa, cypřiš, dub, heřmánek, 

borovice, chmel, jalovec, jasan, břečťan, kapradí, mě-
síček, trnka, jabloň a violka.

 Pro naši potřebu o Vánocích si zde uvedeme dva 
tradiční příklady kuřidel.

Kuřidlo pro Yule I
Jalovec  I díl
Jmelí  I / II dílu
Jalovec  II – III kapky
Pomeranč II – III kapky
Kadidlovník III díly

 Z jalovce zde pro toto kuřidlo použijeme rozdr-
cené jalovčinky a jalovcový olej. Pomeranč použijeme 
také ve formě oleje a u ostatních ingrediencí postupu-
jeme jako obyčejně z jejich použitelných částí. A jako 
obvykle je pro nás nutné vše pořádně promíchat v co 
nejjednotnější směs. Pálíme obvyklým způsobem.

Kuřidlo pro Yule II
Jalovec  I díl
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Cedr  I díl
Borovice  II díly
Kadidlovník II díly

Z jalovce zde použijeme bobule a z borovice máme 
na výběr buď z jehličí, nebo pryskyřice; obojí je vhodné. 
Pak následuje postup jako u každých vícesložkových 
kuřidel.

Obě tyto vykuřovací směsi jsou obohaceny pro 
zpestření o cizokrajné přísady (pomeranč, kadidlovník, 
cedr, olibana). Je už samozřejmě jen na nás samotných, 
jaké z těchto dvou kuřidel si vybereme, ať už z jakých-
koliv příčin nebo našich možností.

Lze samozřejmě využít vykuřování třeba jen jedné 
z přísad jako například jedle, která je přímo zasvěcena 
pro tento čas. A možná budeme velice překvapeni, co 
všechno v nás může jen jedna samotná síla jedné rost-
liny nebo stromu probudit.

Tyto vykuřovací směsi se hlavně používaly a po-
užívají k vyčištění našich prostor a k našemu sladění se 
se silami přírody a jejího nadcházejícího období.

K síle Země neodmyslitelně patří i její nerostné bo-
hatství, a v něm se skrývají jak v drahých, tak i v běžně 
se vyskytujících kamenech vítaní společníci a pomoc-
níci. Proto je ani nyní neopomeneme v našem seznamo-
vání se se silou Země. Například v tomto, ale nejen 
v tomto období, nám bude nejlépe v různých našich 
činnostech od normální potřeby udržení se v pohodě 
až po meditační či různé magicko-náboženské činnosti 
pomáhat Horský křišťál.

Horský křišťál
Je to bezbarvý až průsvitně mléčně bílý nebo průhled-

ný kámen se skelným leskem. Obsahuje všechny barvy 
duhy, což je nejpatrnější u průhlednějších krystalů.

Nejčastěji jej nacházíme ve formách šestibokých 
sloupků zakončených špičkou podobnou jehlanu. Od-
borně se tomu říká, že krystal křišťálu je zakončený 
klencem.

Krystaly křišťálu často nacházíme v dutinách, kde 
tvoří krystalické shluky neboli drúzy. Jejich velikost 
může být od několika milimetrů až po několik metrů. 
Velmi vzácně nacházíme dvojstranné krystaly zakon-
čené jehlanem (klencem) na obou stranách.

Na našem území se jeho naleziště nacházejí 
například v okolí Nové Paky, v Obřím dole, na Pří-
bramsku, ve Stříbře, u Žulové v Jeseníkách, u Sobotína 
v Krušných horách, na Čáslavsku a v jižních Čechách.

 Mimo naše území se vyskytuje například v Rakou-
sku, v Polsku, na Ukrajině a v Rusku (Ural).

 Jeho energie je jak projektivní, tak i receptivní, 
elementárně se vztahuje k ohni i k vodě. Astrologicky 
k němu patří jak Slunce, tak i Měsíc.

Pro naše předky byl symbolicky považován za zmr-
zlý led, který netaje a byl ceněný stejně spolu s ame-
tystem jako duchovní kámen. Měl a dodnes má mnoho 
způsobů využití. Používal se pro výrobu kamenných 
nástrojů, například na hroty oštěpů, šípů, amuletů 

(např. na ochranu při cestách) a různých kultovních 
předmětů.

Je zosobněním aspektu čistoty a ve všech rovinách 
a formách jako světlo, které září na Zemi. Obecně ob-
sahuje harmonii mužského i ženského principu. Skrze 
jeho jemné vibrace můžeme docílit odbourání energe-
tických bloků v našem těle. Je schopen také urychlit 
výměnu energií, kdy on sám z nás pojme negativní ener-
gii a zpět nám vrátí energii pozitivní, kterou se zpětně 
nabijeme. Též pomáhá naší auře jako její ochránce. 
Prosvětlí (očistí) ji a dá jí potřebnou sílu, která nám 
umožňuje lépe odolávat špatným vlivům, které na nás 
působí. Jeho veliká síla je znát na jeho působení na 
každou energii, ze které je schopen odstranit záporné 
vibrace. Nejlépe to oceníme například u problémů 
s geopatogenními zónami.

Často se jeho působení využívá při putování po as-
trálních pláních, kdy se nechává v naší blízkosti jako 
ochránce působící na obou sférách. Pro divinaci se 
drúzy krystalů vybrušovaly do tvaru koule nebo se 
používaly ve své přirozené formě. Křišťálovou kouli 
jako pomůcku při divinaci známe především z dob 
středověku, ale i tehdy to byla pomůcka stejně jako 
dnes, bez které se dalo dost dobře obejít. Dnes se za 
křišťálovou kouli v obchodech vydává působivě vy-
padající sklo. Ona pravá vybroušená křišťálová drúza 
do podoby koule by dnes totiž stála desítky tisíc a ne 
jen třeba tři nebo ještě méně, jak se dnes cenově pre-
sentuje v nabídce v obchodech.

Pro meditační účely se křišťál dává na energetické 
centrum na temeni hlavy. Jinak ho pro jeho všestrannost 
můžeme bez obav použít na všechna ostatní energetic-
ká centra. Z důvodu správného směřování toku ener-

gie, který kámen přijímá a vysílá, směřujeme jeho 
špici různým směrem. U duchovního použití se krys-
tal křišťálu nechává směřovat špicí směrem nahoru. 
Opačně směřujeme špici při léčebných praktikách.

Křišťál nás má schopnost navést, samozřejmě po-
dle toho, jak jsme citliví, na oblasti, které jsou něja-
kým způsobem postiženy. Týká se to jak zdravotních 
problémů, tak i narušených toků energie v prostoru. 
V léčení křišťálem se nejčastěji používá způsob, kdy 
se nechá přímo působit nabitý křišťál přiložený na 
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postiženém místě na těle. Jinak se také jako u jiných 
kamenů nechá kámen přes noc ponořen ve vodě a ráno 
se pak tato voda vypije. Tím do nás přechází látky, které 
mají potřebný potenciál pro náš organismus, kterému 
pomůžou s jeho určitým problémem.

Léčba křišťálem, tak jako léčba jakýmkoliv 
přírodním produktem, skýtá tu výhodu, že neléčí projev 
nemoci, ale přímo její příčinu. Používáme ho například 
na léčbu popálenin, k zastavení krvácení, při poruchách 
rovnováhy a závratích, na průjmy a nevolnosti, nebo na 
energetické nabíjení vody, k zmírnění horečky a nebo 
jako prostředek proti žízni.

Například levotočivým krystalem ženského princi-
pu tišíme bolesti, napětí a boříme energetické blokády.

Pravotočivým krystalem mužského principu se za-
se očišťujeme a posilujeme. Přímé oboustranné  kry-
staly, které jsou spíše vzácností, jak už jsme zmínili 
výše, jsou spojením obu předchozích. Dále rozlišujeme 
takzvané mužské a ženské krystaly podle tvaru jejich 
zakončení; o nich a dalších druzích si povíme níže.

Co je důležité pro nás a pro křišťál, je, abychom 
měli na paměti, že on sám je příjemcem četných ener-
gií, které z velké části očišťuje nebo neutralizuje, a pro-
to bychom mu měli věnovat svou péči po celý rok pra-

videlnou očistou. Tu provádíme tím, že ho ponoříme 
do misky s vodou nebo se solí-lze i zkombinovat tyto 
možnosti- a necháme ho tak libovolně dlouho. Nejméně 
však tři noci. Nebo ho můžeme držet několik minut 
pod tekoucí vodou. Někdy můžeme křišťál položit na 
hematit, aby se energeticky vybil, a pak jej vystavíme 
na přímé sluneční světlo.Tím mu dáme možnost nabít 
se novou sílou. On sám je též vydatnou pomocí i pro 
ostatní kameny, které čistí a energeticky oživuje svým 
působením.

Jak dlouho nabíjet či vybíjet kámen bychom měli 
nejen u křišťálu poznat sami. Je to závislé na naší ko-
munikaci s kamenem a znalostí jeho samotného jako 
individuality.

Je to jako s každým přítelem; čím lépe ho poznáme, 
tím je naše přátelství pevnější a můžeme si v něm 
vzájemně mnoho nabídnout.

Rozeznáváme křišťály s šestibokou špicí uprostřed. 
Také se jim říká takzvané Generátory. Jsou velice do-
brými vodiči energie. Též se označují za takzvané krys-
taly mužského principu.

Laserové štíhlé krystaly mají kónické ukončení 
a dobrou centrální špicí. Používáme jich především na 
odstraňování energetických a jiných blokád.

S hranolovým ukončením jsou ty, které mají po-
užití pro absorpci negativní energie. Na fyzické úrovni 
to jsou například záněty a horečnaté stavy. Označuje se 
za krystal ženského principu.

Tabulkové krystaly plochého tvaru jsou povahy 
ryze praktické, a proto se při léčbě přikládají přímo na 
oslabená místa na těle.

Mediální krystaly se špicí o sedmi plochách, 
k nimž se vždy z obou stran přimykají menší plochy 
třístranné, používáme k probuzení intuice, jasnozření 
a kontemplaci.

Jehlový krystal  se pozná tak, že při poklepu zvoní. 
Je nejvhodnější pro přímé utišení ostrých a bodových 
bolestí.

Okénkový krystal lze poznat podle větší rovno-
stranně kosočtvercové plochy. Jeho použití je nejúčin-
nější v oblasti meditací a vnitřního poznání.

Krystal Paměti má drobné trojstranné nárůstky na 
plochách. Je též vhodný pro meditační činnost a vnitřní 
poznání.

Transmiltové krystaly mají výrazně třístranné plo-
chy, k nimž se z obou stran přimykají plochy sedmi-
stranné. Působí především na vyšší rovině v hloubce 
meditační činnosti.

Oboustranné krystaly mají špice na obou koncích. 
Slouží nám k boření blokád energetických center.

Fantóm je prorostlice dvou nebo několika krystalů, 
které do sebe vrostly s různým časovým odstupem. Je 
použitelný na odstranění zastaralých vzorů, které by 
nám bránily v našem duchovním vývoji.

Skeletový nebo též Elestiální je ze všech uvedených 
druhů nejvzácnější. Jeho povrch se podobá skeletu 
s mnoha do nitra vbíhajícími fasetami. Jeho povrcho-
vá podobnost se skeletem vznikla tak, že jeho hrany 
se vytvořily rychleji než jeho plochy. Používáme ho 
pro získání vědomostí o svých minulých životech nebo 
minulých událostí.

Marmarošské diamanty jsou oboustranné krys-
taly křišťálu, které jsou naprosto čiré. Jsou něčím 
velice unikátním mezi typy druhů křišťálu. Vyskytují 
se především na Slovensku, v Zakarpatské Ukrajině, 
v Maďarsku a Rumunsku.

Křišťál v sobě někdy uzavírá i jiné minerály, jako 
jsou například jehličky rutilu. Pak se tento kámen ozna-
čuje jako Sagenit. Další takové druhy se například na-
zývají Šípy lásky.

Ronger
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U nás známe toto období též jako Hromnice, což nám 
připomene rčení naších předků - na Hromnice o hodi-
nu více, nebo na Hromnice svíčku do rukou vezmeš 
a nebo také – Leze-li jezevec na Hromnice z díry, za 
čtyři neděle zpátky zase pílí! Hromnice jsou tradičním 
svátkem, který patří mezi cyklus svátků, které se konají 
vždy XL dní po takzvaně hlavních svátcích slunečního 
kola v ročních obdobích celého roku. Tyto svátky byly 
pro svou důležitost dříve utajované a přístupné jen 
výhradně pro lid v té tradici, ve které se svátek slavil, 
stejně tak tomu bylo a je u slavností čtyř úplňků, které 
jsou prvními úplňky po slavnostech slunečního kola 
(cyklu).

Při Imbolcu též obětujeme pro zajištění plodnosti 
matky země, která teprve dospívá a její plodivé síly 
se teprve rodí.Tyto síly se začnou naplno projevovat 
v nadcházejícím období, ve kterém slavíme svátek Os-
tara a Velikonoce. Velikonoce jsou jediným pozůstalým 
pojmenováním jedné z již zmíněných Úplňkových slav-
ností a právě v čase prvního úplňku po Ostaře nastává 
úplný nástup jarních sil. 

Až do Velikonoc je noc delší než den a duchové 
z podsvětí se tehdy připravují na to, že většina z nich 
odejde zpět do podsvětní říše bohyně Hel, než se brány 
podsvětí úplně uzavřou. Hromnice znamenají také 
konec vrcholu působení zimy. V tomto období se také 
koná Masopust, který je rejem masek a dovršení rituá-
lu změny symbolizující znovuzrození boha vegetace 
a plodnosti (Baldera, Freye).

O Imbolcu, který je jedním ze svátků zasvěcených 
ženskému principu a tedy hlavně bohyním plodnosti, je 
také zvykem, že na tuto počest ceremoniálně zapalu-
jeme ohně. V této době se všeobecně oslavuje návrat 
bohyně plodnosti po zimní temné části roku a začínající 
projevy ženského životního principu v celé jeho síle.

XX.II. je čas, kdy se při ohních též vzývá Wotan, 
v Gregoriánském kalendáři to je v Jiskrnou neděli.

Jako u ostatních posvátných chvil se i k Imbolcu 
vážou svými silami různé byliny, které se převážně vzta-
hují k Měsíci, vodě nebo božstvům tohoto posvátného 
času.

Také v tento čas, který je především probouzením 
veškerého ženství, je pro nás z říše dobrých duchů ne-
opominutelná síla Vrby provázející nás právě v čase 
Imbolcu a Ostary. A právě ji si nyní s posvátnou povin-
ností přiblížíme.

Vrba (Salix spp.)
Lidově se jí také říká vrba bílá, bělice, potočnice, 

vrba nachová, červenice a nebo rakovka.
Planetárně je přiřazena Měsíci. Mezi živly k živlu 

vody, mezi principy k principu ženskému, u kamenů 
se k ní vážou síly olivínu (peridot), měsíčního kamene 
a křišťálu. V barvách jí přiřazujeme barvu žlutou 

a v runách je to runa lagu ( l ). U svátků je přiřazována 
k Imbolcu nebo k Ostaře.

 Vrby poznáme snadno i v zimním období podle 
jejich vejčitých pupenů s jednou krycí šupinou, které 
na větévce vyrůstají střídavě. Vrba může dorůst až do 
výše XXV metrů a dožít se věku až CXX let. Na našem 
území se vyskytují vrby jako je  vrba obecná (Salix 
caprea), vrba křehká (Salix fragilis), vrba bílá (Salix 
alba), vrba ušatá (Salix aurita), vrba pětimužná (Salix 
petandra), vrba trojmužná (Salix triandra), vrba nacho-
vá (Salix purpurea) a vrba košíkářská (Salix vimina-
lis). Většina vrb je dvoudomými stromy, což znamená, 
že na jednom stromě vyrůstají buďto jen samčí nebo 
samičí květy a pohlavnost stromu se nám zachová, 
i když ho vypěstujeme z takzvaného řízku. Většina vrb 
rozvíjí své jehnědy v březnu současně se svými listy 
nebo ještě před jejich vyrašením. Jehnědy vrby, zvláště 
vrby obecné – jívy, známe také pod názvem kočičky. 
Její květy se zbarvují do žluté barvy.

 Dřevo z vrby je světle smetanově hnědé, s rů-
žovohnědým jádrem. Svou řídkostí v živém stromu 
zadržuje velké množství vody. Vyschlé dřevo je pro-
to mimořádně lehké a tím má malou výhřevnost, není 
tedy pro nás kvalitním topivem.

 Vrba je vždy tam, kde je dostatek vodních sil. Svým 
působením nám velice prospívá na březích rybníků 
a vůbec u vodních toků. Zadržuje mnoho vody, a tím 
je ve svém prostředí vodičem a zářičem mnohých sil, 
které skrze ni působí na své okolí. Avšak její vlastnost 
zadržování vody může být i smrtonosná pro okolní stro-
my a rostliny pokud není v místě, kde roste, dostatek 
vodních zdrojů.

 Silám měsíce je zasvěcena, protože je stromem, 
který nejvíc miluje vodu, která se svou silou řídí po-
dle měsíčního cyklu. Pod vlivem Měsíce, právě skrze 
intenzitu vodního živlu, se nejvíce projevují ženské 
životní principy jako je rosa a vlhkost.

 Už naši předkové říkali, že Luna (Měsíc) je dárkyní 
rosy a veškeré vlhkosti.

 Listy a kůra vrby jsou účinným lékem proti revma-
tismu, o němž se soudí, že jej způsobují čarodějné síly. 

V německém nebo anglickém jazyce se nám za-
chovaly mnohé názvoslovné významy, které nám 
pomáhají jako důležitá pojítka v udržení celistvosti 
tradičních významových pojmů v naší tradici. Právě 
u vrby se u takovéhoto řekněme zpětného a pro nás 
důležitého pojmu skrze anglický jazyk dozvíme mno-
ho zajímavého a důležitého. V angličtině totiž slovo  
witch (čarodějnice) je odvozeno od slova willow (vrba), 
z níž se získává wicker (proutí). Souvislost mezi těmito 
třemi pojmy je taková, že košťata (též metly), která se 
používala k tradičním rituálním potřebám, jako napří-
klad k vyčišťování prostor, také podle lidového poznání 
používaly též hlavně čarodějnice (báby kořenářky, 
vědmy aj.). Tato košťata byla sice většinou z březových 

Síla Země a její období
Imbolc II.II.
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větévek, ale nejčastěji se k jejich svázání používalo 
a používá právě proutků z vrby košíkářské a násada 
se dělala a dělá z jasanu. K těmto zmíněným dřevinám 
se vážou další vědomosti, a to že bříza nás chrání před 
zlými duchy, jasan nás chrání před utonutím a vrba je 
svou silou spojena s měsíčními silami a jejich projevy.

Vrba byla už pro naše předky také stromem, který 
je úzce spojen s melancholií a podsvětím, a proto se 
jí dříve často používalo jako pohřební rostliny a byla 
vysazována místo náhrobního kamene.

Ona je ale také stromem lásky a plodnosti, darů, 
které lidstvo dostalo od bohů, kteří jsou spojeni tak 
jako samotná vrba se silami Měsíce.

Velmi starým zvykem, který je spojen s vrbou, je 
uvazování kousků látky (stužek) na vrby rostoucí poblíž 
studní a posvátných pramenů. Tyto proužky látky před-
stavují vznášené prosby k duchům a božstvům vrby 
a posvátných míst. Po splnění proseb se sundávají. Také 
v určitých posvátných časech jsou stužky obětními 
dary a poděkováními za její a jejich nám poskytovanou 
přízeň. Často se vrba pro svou sílu zasvěcovala skaldům 
(básníkům).

Celkově pro nás vrba symbolicky představuje ve 
svém životním projevu strom nesmrtelnosti, protože tak 
jako se o Vánocích znovuzrozuje aspekt božství znovu-
navracející se sluneční síly, kdy se nám v projevech 
naší matky země z podsvětí vrací bůh slunce, aby se 
ujal svého místa pro příští časy po Ragnaröku (Balder), 
tak dokáže vrba z každého svého sebemenšího kousku 
vyrůst v nový silný strom. 

Jmelí, které roste na vrbě, se používá jako lék pro-
ti neplodnosti. Také se kouskem vrby nošeného u sebe 
nebo umístněného v domě lze ochránit – sebe nebo svůj 

domov – před zlými událostmi. Také můžeme svůj dům 
ochránit tím, že vrbu vysadíme poblíž svého domu. 
Pro překonání strachu ze smrti a přechodu do podsvětí 
nosíme také u sebe kousek vrby. Našimi předky se dopo-
ručuje pro zajištění bezpečného přechodu do dalšího 
našeho života zasadit vrbu tak pečlivě, aby v době na-
šeho úmrtí ještě žila.

V léčbách používáme vrbové kůry na tlumení 
bolestí. Kůra vrby bílé obsahuje látku (salicin), která je 
dnes používána jako aktivní složka dnešního aspirinu.

Odvarem snižujeme horečnaté stavy, působíme 
jím jako tonikem, léčíme jím účinně bolesti hlavy 
a zmírňujeme také revmatické bolesti. Jako kloktadlo 
nám dodává úlevy při bolestech v krku a bolestivých 
dásních. Zevně jej účinně používáme na boláky, 
všemožné kožní neduhy, rány a popáleniny. Odvarem 
z listů nebo z kůry, který připravíme mírným pova-
řením, si můžeme pomoci od vlasových lupů. Placky, 
které připravíme tak, že povaříme rozdrcenou kůru ve 
smetaně, nám pomohou v léčbě vředů.

V pojetí naší tradice je pro nás stromem vody, pod-
světí, poesie, smrti, “čarodějnictví“, měsíčních sil, 
narození a ženství (ženského principu). Proto ji často 
spojujeme s mnohými důležitými životními iniciace-
mi. Dříve se také její síla používala k iniciacím godiů, 
šamanů a také skaldů (básníků), při nichž byly hlavní-
mi iniciátory měsíční síly.   

Tyto síly mají tu moc, že mohou u nás zesílit naši 
intuici a tím inspirovat naše poznání, což má všeobecný 
účinek usnadnění naší životní cesty k důležitým 
vědomostem. Iniciační nápoj z vrby jako z rostliny 
smrti a znovuzrození mění negativní aspekty osob-
nosti iniciovaného. Děje se tak, že její osobní síla se 
tímto nápojem integruje do celistvosti osobnosti inicio-
vaného, bez zatrpklosti a lítosti. Učí, že zodpovědnost 
za vývoj osobnosti vychází zevnitř a že člověk sám má 
řídit svůj wyrd (osud) a že negativita plodí zase jen 
negativitu.

 Čaj nebo kuřidlo se používá při ritualizovaných 
slavnostních obřadech, věnovaných vztahům vzácného 
daru ženské plodnosti k ženské stránce povahy, k bo-
hyním, k jemným rytmům měsíce a přírodním cyklům.

Vrbový čaj
Vrbová kůra  II lžičky 
Studená voda I/IV litru

Vrbovou kůru namočíme na IV hodiny do vody, poté 
ji nalijeme s vodou do hrnce a přivedeme k varu. Zvol-
na vše vaříme XX minut, a pak ji scedíme a můžeme 
pít šálek denně.

Byliny, které patří k Imbolcu, jsou například :
Bříza, olše, jedle, jilm, jeřáb, vrba, konvalin-

ka, chmel, barvínek, boryt, pelyněk pravý, sněženka, 
vojtěška, vratič, vřes a žabinec.

Pro slavnost Imbolc se také používá množství 
různých kuřidel, proto si zde pro naši potřebu alespoň 
jedno uvedeme.
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Kuřidlo pro Imbolc
Vrbové dřevo I díl 
Jeřabiny  I díl 
Barvínek  I / II dílu 
Konvalinka I / II dílu 
Benzoe  II díly

Jeřabiny je nutné rozdrtit, z barvínku a z konvalinky 
použijeme jen jejich květy, a pak to vše pořádně promí-
cháme. Poté pálíme na dřevěném uhlí nebo na ohništi.

V tomto čase neopomeneme ani na říši kamenů, 
ve které se nyní seznámíme s jednou z nejmocnějších 
a nejsilnějších bytostí této říše- s Obsidiánem. Obsi-
dián je kamenem kouzel a věšteb už od nejstarších 
dob našich předků. Jeho síla patří spíše k období vy-
vrcholení uctívání našich předků- Samhainu, ale pro-
tože předkové jsou s námi po celý rok, tak se s ním sez-
námíme i nyní.

Obsidián
Je sopečným sklem vyvrženým z útrob velké Matky 

Země, které má mnohé odstíny a barvy od černé, šedé, 
černohnědé (tzv. mahagonový), stříbřité, zlatisté, na-
modralé, nazelenalé, s bílými krystaly cristobalitu (tzv. 
vločkový), až po barvy duhové. Jeho barvy se mění po-
dle vlivu příměsí různých prvků a inkuzí. Má skelný 
lesk a může být průhledný i neprůhledný.

 Na našem území jej známe z okolí Cejkova a Ka-
šova. Mimo naše území se s ním setkáme například na 
Slovensku u Viniček u Košic, v Maďarsku a v Rusku.

Jeho energie je silně projektivní. Patří k elementu 
ohně a astrologicky náleží k planetě Saturnu. Jeho nej-
větší předností je jeho síla ochrany, uzemnění, věštění 
a celkově moc nastolit klid.

Pro meditační účely jej používáme na energetické 
centrum nohou a též pro základní energetické centrum. 
Nebo také všude tam, kde se vyskytují energetické 
bloky. Je uzemňujícím a soustřeďujícím kamenem, 
který je nejvíce účinný, když se nosí nebo se používá 
při ochranných ritualizovaných činnostech.

 Koule nebo větší kusy obsidiánu jsou vynikajícím 
divinačním nástrojem zvláště pokud se nám nedaří di-
vinaci provést skrze křišťál.

 Pokud jsme nestálí nebo se nám nedaří dát svoji 
fyzickou stránku našeho života do pořádku, můžeme to 
zkusit s jeho mocí, když jej podržíme v naší receptivní 
ruce nebo se holou nohou postavíme na dva malé leštěné 
kousky. Pro síly, kterými vládne obsidián, platí, že fy-
zické je cestou k duchovnímu a každé je odrazem toho 
druhého. Jeho černé zbarvení nám může umožnit snazší 
přístup k našemu podvědomí. Je ale také kamenem, do 
kterého můžeme vložit svou energii a pak ji použít teh-
dy, když ji potřebujeme, nebo skrze něj můžeme také 
přímo působit na hmotné věci a osoby z astrálních sfér. 
Pakliže jsou ale okolnosti nebo osoby či osoba silnější 
nežli my samotní, stane se nám přesně opak toho, čeho 
jsme se skrze obsidián snažili. docílit.

V obdobích dávných věků našich předků (paleolit 
a neolit) byl hodně používán pro svou snadnou opra-
covatelnost, tvrdost a svou ostrou lasturnatou lomivost 
na výrobu různých pracovních nástrojů, jako byly 
například nože a zbraně, které díky jeho síle byly a jsou 
považovány za magické. V dnešní době jej všeobecně 
užíváme hlavně jako šperkový a dekorativní kámen.

Protože podle zbarvení obsidiánu se mění i jeho 
specifická síla, tak si zde pro naši potřebu několik jeho 
v naší tradici nám nejbližších druhů popíšeme.

Černý obsidián je v meditačních technikách po-
užitelný jak na vedlejší energetická centra nohou a ru-
kou, tak i na všechna energetická ostatní centra, i na ta, 
jež jsou ryze duchovní. V průběhu meditace zaměřené 
na působení jeho síly nás zavádí do našeho nitra, do 
podvědomé části naší mysli a nechá nás z ní poznat vše, 
co před sebou sami ukrýváme a to beze zbytku. Jeho 
černá hluboká zář dokáže rozlomit a rozrušit všechny 
blokády, jež brání tomu, abychom viděli život takový, 
jaký doopravdy je,  a tím se důkladně očistili od všeho 
iluzorního, lživého a škodlivého v našem žití. Jeho 
moc v tomto směru je veliká a zmíněná vycházející 
očista skrze naše prohlédnutí z jeho působení probíhá 
velmi radikálně. Proto by jej neměli používat labilní, 
nevyzrálí a povahově slabí jedinci. Pro lepší zvládnutí 
jeho působení si na pomoc vezmeme krystal křišťálu, 
jehož bílá zář vnese do hlubin našeho podvědomí 
ozdravující světlo.

 Tento obsidián je velmi silný, ale též mnohdy 
nevypočitatelný pomocník, proto jím šetříme a zbytečně 
a často jej nepoužíváme. Jeho velice dobrou vlastností 
je, že je nás schopen ochránit před nepříznivými vlivy 
duchovního světa z podsvětí, před agresí zlých duchů, 
kteří  nám chtějí škodit a dávají nám do cesty různé nást-
rahy a překážky. V centru čela je nám schopen pomo-
ci, a to tak, že nám příčinu a podstatu těchto překážek 
umožní spatřit naším vnitřním zrakem, a přitom je 
v energetickém centru srdce rozruší. Také mírní boles-
tivá svalová napětí. Celkově podporuje průtok všemi 
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energetickými centry a zasahuje všude tam, kde se ob-
jevují psychosomatické bloky.

 Vločkový obsidián je vlivem cristobalitových 
vrostlic ve svém léčebném vlivu daleko méně prudký 
a agresivní než ostatní černé druhy. Svým působením 
je schopen v nás probudit sebedůvěru a sílu odolávat 
nepohodám a nepřízním života, jež nás potkávají. Když 
se ocitneme ve stavu, kdy ztrácíme veškerou naději, je 
nám schopen svou silou pomoci k tomu, abychom opět 
měli pevnou půdu pod nohama. Umí nás také naučit 
pochopit své osobní chyby, kterých se dopouštíme, tak 
abychom se z nich poučili. 

U tohoto obsidiánu černá barva představuje hutnou 
energii Země a bílá barva je barvou duchovního světla. 
Spojením těchto dvou barev nás učí vidět spojení fyzic-
kého a duchovního v našem životě v jednotném sou-
zvuku. 

V léčebných praktikách jej můžeme použít na pre-
venci proti virovým nákazám, protože úspěšně posilu-
je imunitní systém. Také podporuje látkovou výměnu 
a obnovu buněk. Umí též zvýšit nízký krevní tlak a pro-
krvovat pokožku.

Mahagonový obsidián podporuje naši bystrost, 
koncentraci a logické uvažování, čímž také snižuje 
naši trému a strach z neúspěchu. V léčbách používáme 
na alergie, záněty a plísňová onemocnění střev jeho 
vodu. Je schopen podporovat a chránit trávicí systém, 
pomáhat při žaludečních nevolnostech a mírnit křeče.

Zlatistý obsidián je hlavně pomocníkem při veš-
kerých léčbách psychosomatických nemocí, ale jen 
v jejich počátečních stádiích, která je schopen neutrali-
zovat, než se stačí projevit v plné své míře. Též umí po-
moci při neurózách, psychických poruchách a různých 

nutkavých sklonech. Je schopen mírnit depresivní stavy, 
zabránit stavům netečnosti a pomáhá nám aktivně žít 
a zbavit se našeho ohlížení na minulé skutečnosti, které 
nás neustále brzdí v životě.

Duhový obsidián  má celou škálu barev, je jedním 
z nejvzácnějších vulkanických skel. Umí nám ukázat 
sebe sama ve všech rovinách našeho těla. Tím nás 
naučí předcházet všem nepříznivým příhodám, které 
by nás psychicky i tělesně mohly poznamenat. Když 
jej v meditačních technikách použijeme na energe-
tické místo třetího oka v centru čela, stane se naším 
prostředníkem k duchovní síle poznání. Také v nás 
podporuje vůli a vytrvalost, což můžeme využít, když 
se chceme zbavit některých svých škodlivých návyků 
jako je například nadměrné používání tabáku, alkoholu, 
různých  medikamentů a i jiných návykových látek. 
Vzbuzuje v nás vědomí toho, že pozemský život je 
neustálá proměna a střídání dobrých a špatných chvil 
je jen jeho neustálou přirozeností. Je schopen uvést do 
harmonického stavu v jeden se vzájemně doplňující 
celek náš nervový systém, činnost všech našich orgánů 
a žláz. Tím zaktivuje naši imunitu a zaostří naše zem-
dlelé smysly.

Obsidián čistíme pod proudem vlažné vody nebo jej 
též můžeme dát přes noc do misky s vodou, nejlépe spo-
lečně s křišťálem.

Nabíjíme jej na přímém slunci, ráno nebo v pod-
večer. Výjimkou je ale duhový obsidián, který je citlivý 
na žár a prudké světlo, proto jej nabíjíme jen za jasné 
noci, za svitu hvězd nebo za přibývaní Měsíce či nej-
lépe za úplňku.

Ronger 

Co znamená Yule?

Álban Yule představuje jeden z nejvýznamnějších 
svátků v životě člověčenstva slavený již po tisíce let. 
Jeho význam je tak velký, že jej nedokázala vykořenit 
ani katolická církev, jejíž misionáři spolu inkvizicí 
byli mistři v přesvědčování. Celý svátek raději pře-
vzali s víceméně kosmetickými úpravami. Je to o to 
zvláštnější, že zatímco třeba takový původně kelt-
ský Lughnasadh vcelku bez odporu přešel nejprve 
v oslavu narozenin římského císaře Augusta, později 
v katolické letnice a po Alban Mabon dokonce dlouhá 
léta katolické duchovní nadvlády neštěk  ̓ani pes, s Al-
ban Yule se to nepovedlo. Nezbylo, než k tomu narych-
lo doplnit něco velmi významného, co by původní po-
hanskou myšlenku dostatečně překrylo. Asi tak nějak 
se začalo o Vánocích slavit narození Ježíše Krista.

Cožpak o to, nápad to nebyl špatný, jde přeci 
o slunovrat, kdy se prodlužuje den, přibývá světla 
a to je dobré. Ve světě bez elektřiny, kde vás může 

kdykoliv sežrat asi tak tucet vyhladovělých tvorů 
a vy potmě ani neuvidíte, který si kousl, je to pocho-
pitelné. Dobrá tedy, to bychom měli převzetí svátků 
Yule do katolického kalendáře. Ale co vedlo k je-
jich zavedení v předkatolických dobách, možná ještě 
v předpohanských časech. A proč se na jižní polokouli 
u všech všudy slaví víc letní slunovrat než zimní? Tedy 
stejné období roku – jižní polokoule má roční doby 
opačně.

Dokonce jsou velmi podobné i způsoby oslav. Nej-
prve se začíná fysickou a samozřejmě také rituální 
očistou obydlí. Například se vyhazovala stará náplň 
slamníků a cpala se nová sláma s vonnými bylinkami. 
Ještě naše babičky dobře znaly levandulové polštářky 
pro klidnější spánek. Prostě se uklízí světnice i duše. 
Následuje slavnostní večeře, které však předcházel 
celodenní  půst. Oproti jiným dnům se výrazně mění 
jídelníček, víc se upřednostňují lehká jídla, spíš zeleni-
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nová, bez přemíry soli cukru nebo tuku. Maso se podává 
rybí nebo drůbeží a dávky se spíš zmenšují. Tradiční 
slavnostní nápoje, jako je medovina nebo různé druhy 
pálenek, vystřídá nízkoalkoholické pivo a míchané ná-
poje z vína na způsob střiků. Po dvanáct nocí od sluno-
vratu je zakázána těžká práce, neuskutečňují se obchody 
ani se neválčí. Jsou to svátky klidu a míru. Veškeré 
tradice přitom zdůrazňují nutnost očistit tělo i ducha 
a připravit se na nadcházející nový rok. Mimochodem 
i to je jeden z důvodů, proč zastávám názor, že Kel-
tové měli dva „kalendáře“. Jeden byl jakýsi občanský, 
kde novým rokem byl druhý den po svátku Yule a další 
rituální s přelomem roku na Samhain. Otázkou zůstává, 
zda Keltové měli průběžný letopočet tak, jak jej známe 
my, anebo používali vždy několik lokálních letopočtů 
jako třeba Římané.

Poslední indicií je prastarý zvyk vykuřování obyd-
lí vonnými látkami právě v období Yule a kladení ur-
čitých bylin na podlahu, pod slamníky a zavěšování 
jmelí. Podle vyprávění legend se tak prý odhánějí zlé 
čarodějnice a plaší duchové země. Ne nadarmo se říká, 
že na každém šprochu, pravdy trochu. Podle mě lidé 
tenkrát díky velmi těsnému sepětí s přírodou vytušili 
něco, co my se učíme na základní škole, aniž bychom 
tomu přikládali jakýkoliv hlubší význam. Pravda, po-
chopit dosah té informace dovolí až teprve středoškolská 
fysika a biologie.

O co jde? O pana Kepplera-hvězdopravce a jeho 
objevy zákonů nebeské mechaniky. Planety se pohy-
bují kolem centrální hvězdy po eliptických drahách, 
přičemž spojnice hvězda-planeta vymezí za jednotku 
času konstantní plochu. Fyzikální definice zní ještě exo-
tičtěji. Důsledek je však nesmírně jednoduchý.

Naše Země si to peláší vesmírem kolem Slunce niko-
liv po kružnici, ale po šišce. Její vzdálenost od sluníčka 

je mezi 147 (perihélium, přísluní) a 152 (afélium, od-
sluní) miliony kilometry. Slunovraty, rovnodennosti 
i střídání ročních období má na svědomí sklon zem-
ské osy vůči rovině oběhu. Zajímavé to je ve chvíli, 
kdy si uvědomíme, že zimní slunovrat je 21. prosince 
a průchod Země periheliem nastane 3. ledna. Rozdíl 
je dvanáct dnů, neboli dvanáct nocí. Dvanáct postních 
nocí očistné přípravy těla na, na co vlastně? Na sérii 
geomagnetických bouří. Aby planeta svojí spojnicí 
s hvězdou kreslila pořád stejnou plochu, musí během 
oběhu zrychlovat a zpomalovat, to je logický důsledek 
gravitace centrální hvězdy.

Země si to žene směrem ke Slunci stále rychleji, 
sluneční gravitace působí souhlasně s rychlostí oběhu 
a planeta zrychluje až na nějakých bratru 30,3 km/s. Jak-
mile však projde přísluním, všechno se obrátí naruby. 
Sluneční gravitace začíná působit proti pohybu plane-
ty jako obrovská brzda, aby ji do průchodu odsluním 
zpomalila až na 29,5 km/s. Co takové brždění udělá 
s tekutým jádrem Země, s její magnetosférou a následně 
vším živým, raději ani nepřemýšlet. A to ještě musíme 
připočítat silnější slapové síly působící jak na jádro, tak 
i na sílu přílivů, vyšší dávku sluncem vysílaných částic 
dopadajících na povrch a taky záření. Pro život to žád-
ná selanka asi  nebude. A proto ty očistné přípravy, 
proto to vykuřování – kouř snižuje množství pronika-
jícího záření, proto ty byliny na zemi – taky se snižuje 
množství záření a zpomaluje se unikání radonu.

Lidské tělo se má vyčistit od škodlivin, aby mělo co 
nejvíc sil na zvládnutí náporu z kosmu. 

A potom? Uplynou tři dny než přijde svátek tří krá-
lů nebo bohů, chcete-li. Nejspíš Taranise, Esuse a Teu-
tatese či podobné trojice. Náš kalendář je zná jako Kaš-
para, Melichara a Baltazara, čili Tři krále. Tento svátek 
bude představovat skončení bouřlivého období průcho-
du Země periheliem. 

A protože se tyto změny projevují na celé planetě 
najednou, jsou rituály oslav zimního/letního (na jižní 
polokouli) slunovratu podobné – měly přeci stejný 
účel. Zbývá vysvětlit, proč se letní slunovrat více pře-
hlíží. Jednak nejsou astronomické účinky průchodu 
Země odsluním tak dramatické a jednak je letní strava 
i způsob života mnohem „zdravější a očistnější“ než 
ten zimní, kdy určitě není žádné ovoce na stromech ani 
zelenina na políčkách a žije se jen ze zásob.

druid Roman
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16. 12. 2004 – Klášterní knihovna, Kamenná 5, Cheb
Magický večer s Františkou Vrbenskou na téma 

Magie a mystika svátků zimního slunovratu. Atmosféru 
večera doladí keltské melodie hrané skupinou Poitín.

Ve starobylých zdech bývalého dominikánského 
kláštera  prožijeme mysticky zabarvený večer. Spiso-
vatelka a odbornice na magično Františka Vrbenská  
(např. Stín modrého býka, historicko-fantastický román 
s keltskou tématikou, řada povídek a článků na magi-
cká témata – Tančící plamen, chrastící kosti..) nechá na-
hlédnou do mystiky a magie barbarské Evropy a ráda 
zodpoví vaše dotazy. 

Začátek v 19:30. 

Před začátkem a o přestávce lahodná medovina!

27. 12. 2004 – Jazzová kavárna, Cheb, Kamenná 5
Večer s keltskými harfami. vystoupí Harfová spo-

lečnost, náš přítel z Mnichova harfeník Richard Nový 
a zpěvačky Dáša Nová a Pavla Kaszová, v jejichž po-
dání uslyšíte premiérově několik skladeb, a také trio 
Úisce beátha z Ústí nad Labem.

Už tradičně se sejdeme v Jazzové kavárně chebského 
Produkčního centra, abychom jednu z dvanácti nocí 
slunovratu prožili v pohodě s přáteli a známými a za-
poslouchali se do romantické hudby... jako vždy bude 
v Jazzovce stolová úprava a otevřený bar. Ti, kdo by 
se rádi zúčastnili druhý den výletu na proto-keltskou 
lokalitu Žirovice (kamenný kruh) a na naši nejmladší 
sopku Komorní hůrku, prosím, nahlaste Valenis, 
kdo bude potřebovat přespání. Nejraději e-mailem 
valenis@celtic-smith.cz, anebo telefonem – pevná 
354541142. Lze nechat i vzkaz na záznamníku. 

Co ještě v zimě AGARAIN chystá?

Především se snažíme dát dohromady zájemce 
o řemeslné kursy. 

Máme možnost uspořádat kursy keramiky, textil-
ních technik a práce s kovem, je možnost uspořádání 
semináře základů šermu. 

Kursy by mohly probíhat v únoru až březnu,  především 
o víkendech. Kapacita je kolem 4 – 8 žáků v kursu, 
u práce s kovem 3 žáci.  Kursy obsahují něco málo 
teorie a praktická cvičení. Během třídenního kursu se 
z vás však rozhodně mistři řemesla nestanou, ale určitě 
se dozvíte více, nežli z příruček, a budete si moci vše 
vyzkoušet... S těmi, kdo budou mít hlubší zájem, lze 
dohodnout pokračovací kursy.  Ubytování – hostel 
nebo ubytovna.

Historické táboření
aneb – sháníte historické stany, kotlíky, trojnožky, 

obuv, opasky....?

Agarain vám rád pomůže! 

Je možno u nás objednat zhotovení stanů ze světlé 
stanoviny (impregnované plátno) s dvěma druhy 
dřevěné konstrukce („keltská“ nebo „vikinská“) ve 
dvou velikostech – menší, 2,5 m délka, anebo větší, 
3,80 m délka. Vše jsou stany typu „A“. Dřevěná kon-
strukce je zhotovena z kvalitního dřeva, náš kamarád 
tesař a truhlář používá topol, borovici a smrk – dřevo 
v truhlářské kvalitě . Stan stojí kompletně mezi 8.000– 
–9.000 Kč, ale můžete si objednat třeba také jenom 
konstrukci. 

Trojnožky v několika velkostech – na zavěšení kotle, 
anebo nižší , celkem 4 typy, rošty, kozlíky... vše se ob-
jevuje postupně v nabídce na našich stránkách. 

Zrovna tak nabízíme opasky a další kožené doplňky, 
s dobovými přezkami a sponami .

Objednávky preferujeme mailem – 
celtic-smith@celtic-smith.cz nebo
valenis@celtic-smith.cz, 

případně písemně na adrese 
Agarain – kovářství  
Klest 9, 350 02 Cheb.  

Valenis

Svátek Yule – zimní slunovrat s Agarainem
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Prase patří k nejdůležitějším zvířatům, která uc-
tívali naši předkové. Zlaté prasátko, které se obje-
vuje o Vánocích, je symbolem očistného slunce. Jíst 
kance o Vánocích patřilo k původní tradici, než přišla 
křesťanská ryba. Krom toho kanec je zvíře, které se 
hojně vyskytuje v našich končinách a které bylo vždy 
velkou součástí obživy. 

To, s čím je prase spojováno dnes, je jen výsled-
kem pokleslé společnosti. Dříve prase bylo spojo-
váno především s plodností (to se v jistých obscénních 
narážkách zachovalo dodnes), ale především s bojov-
ností ) a silou. Jenomže tyto vlastnosti si málokdo dnes 
uvědomí, když prase vidí jen v chlívku (v tom lepším 
případě) nebo na pekáči bez jakéhokoliv kontaktu s tím-
to zvířetem.   

Než se dostaneme k jeho funkcím 
v náboženství našich předků, měli bychom 
si říci o praseti něco obecně. 

Prase divoké  (sus scrofa – sviňa divá) 
patří mezi sudokopytníky, nepřežvýkavé. 
Používá se obecný název černá zvěř, ale 
ten není zcela přesný, protože jsou možné 
i jiné varianty zabarvení. Praseti divokému 
se říká někdy také kudrnáč nebo štětináč. 
Prasata žijí v tlupě, kterou tvoří několik 
bachyní, jejich letošáci (selata do 1 roku), 
popř. ještě samečci lončáci (loňská sela-
ta). Starší samci samotaří a vrací se k tlu-
pě pouze v době páření, které se nazývá 
chrutí. Tlupa někdy čítá až několik desí-
tek kusů. Každá tlupa má svůj revír, který 
je mnohdy značně široký, neboť prasata 
ráda putují, někdy až desítky kilometrů. 
Mláďata bachyně metá nebo selí, po naro-
zení je vodí. Má pět párů struků, rodí 4-12 mláďat. Ta 
hned po narození vidí. Druhý den po narození přežije 
jen osm selat. Každé si pečlivě hájí svůj struk.  Do úplné 
dospělosti přežívají zhruba 2 selata na bachyni, a to 
hlavně díky odstřelu. Prasata jsou navzdory pověstem 
velice čistotná, ke své hygieně potřebují blátivá místa, 
kterým se říká kaliště. Po koupeli, kalištění, se otíra-
jí o stromy, kterým se říká otěrkové. Tyto stromy také 
hrají velkou roli při vymezování revíru. Do kaliště pra-
sata vstupují velmi často!!! a leckdy  vyžadují koupel 
přesného složení a kvality. Nikdy se nekaliští v místě, 
kde shánějí potravu, ale za koupelí putují někdy dost 
daleko. Svá mláďata vedou již v útlém věku k určitým 
hygienickým návykům. (Když se otírají o jehličnan, 
ulpívá na kůži i pryskyřice, která spolu se srstí a bahnem 
tvoří obal, po němž může sklouznout i kulka z pušky. 
Léčivých účinků bahna lidé také hojně využívali, takže 
ani v této oblasti si s prasaty nezadají. 

 Před člověkem prasata většinou prchají. Nebezpečná 
může být zejména samice vodící mláďata. Ta na rozdíl 
od samce nemá páráky (spodní špičáky) a klektáky 
(horní), její špičáky se nazývají háky. Místo jejich 
použití samice rozdává rány rypákem (ryjem) a kouše. 

Kousnutí od prasete je dost nepříjemné, protože prase 
má kvůli stravě spíše ploché zuby, tudíž kousnutí není 
tak ostré, ale více drtí kosti. 

Ke svému životu prase potřebuje revír s bujným 
podrostem, kde přespává v kotlinách. Svým způsobem 
stravy se prase nejvíce ze všech zvířat podobá prvotnímu 
člověku – sběrači. Živí se drobnými živočichy, hmyzem, 
ale i zdechlinami. Nebo se pase.Vyrývá kořínky a od-
denky různých rostlin. Potravu si hledá převážně v no-
ci. Má vynikající čich a sluch, ale je i schopno cítit vi-
brace půdy, takže může objevit nepřítele, i když stojí 
proti větru. Prasata jsou užitečná, zbavují les škůdců. 
Při přemnožení však můžou způsobit škody. 

Jak ukázaly vědecké výzkumy, prasata mnohdy 

mají svoji potravní specializaci. Ta, která se živila 
především lovem, byla v lepší kondici než prasa-
ta „vegetariáni.“ Prase i dobře plave a dokáže lovit 
i vodní živočichy. Nepohrdne ani jedovatými zvířaty, 
např. zmijemi a štíry. Ti mu vůbec neublíží. Z plodů 
má nejradši lískové oříšky, žaludy a bukvice. Sběrem 
potravy tráví celé hodiny. Než lidé začali pěstovat obilí, 
měli opravdu stejný jídelníček jako prasata. 

A nejen trávicí soustavou jsou lidé podobni 
prasatům. Pro transplantace se používá prasečí kůže či 
srdeční chlopeň prasete. J

Díky krátké době březosti (3-4 měsíce) a velkému 
počtu mláďat byla prasata poměrně brzo domestiková-
na. Dokonce může bojovat o prvenství se psem. Prase 
s námi žije již nějakých 12 i více tisíciletí. Nejstarší 
nálezy máme z předního východu, nejstarší zprávy 
z Číny.

Kanec u Keltů
  Se soškami kanců se setkáváme na celém území 

obývaném Kelty. Převážně jde o bronzové figurky 
s mohutnými kly, naježeným hřbetem a stojící v bojo-
vé pozici. Kanec byl u Keltů jedním z nejdůležitějších 

Prase - posvátné zvíře Vánoc
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symbolů. Představoval sílu, dravost, odvahu a bojo-
vý zápal, v podstatě slepou zuřivost, svaté běsnění. 
(Kanec když se rozzuří, tak je k nezastavení. Neohlíží 
se na zranění a bojuje,  i když ví, že zahyne.) 

Kance ctili všichni keltští válečníci. Nosili jeho fi-
gurku na přilbě, jejich válečné trubky (carnyxy) byly 
zdobeny kančími hlavami. Bojovníci se s rozzuřeným 
kancem mohli snadno ztotožnit. Původně asi kanec 
znamenal nějaké kmenové božstvo, ale postupným 
překrýváním funkcí se z něj vyvinul symbol boha Teu-
tatese, jehož symbolem byl původně beran. 

Z kančích kostí se zhotovovaly spony, kly složily 
jako amulet. Časti kanců se dávaly bohatým mužům do 
hrobu. Vepřové se pojídalo při bohaté hostině v Jiném 
světě, které předsedá bůh Dagda. Pobíhá tam věčně 
živý vepř, zatímco jiný je pro každého přichystán. Mo-
tiv prasete, které je večer pozřeno a ráno je opět celé 
není ojedinělý.  

Vepř znamená záruku nepomíjejícího příjemného 
života. V mnohých ostrovních pověstech hraje kanec 
roli bytosti ze zásvětí a láká tam lovce. Někteří kanci 
nosí smrt a zkázu. Tzv. červení z Cruachanu jsou nesmr-
telná prasata, která kam šlápnou, tam sedm let neroste 
tráva ani obilí. Červená je barva Jiného světa. Několik 
významných kanců si teď uvedeme. 

Twrch Trwych z Walesu – původně zřejmě kančí 
bůh, zřejmě souvisí s irským „králem kanců“, jenž 
se jmenuje Torc Triatt. Podle zachované pověsti je to 
však syn Tareda Wledinga, který byl za trest proměněn 
v kance. Mezi ušima měl umístěn hřeben, břitvu a nůžky. 
Tyto věci musel získat hrdina Kulhwh, aby získal za že-
nu Olwen. Kulhwh sám se narodil na místě, kde pasák 
hlídal stádo vepřů (nebo v prasečím chlívku). Jeho mat-
ka měla silnou antipatii k prasatům, a když uviděla stá-
do vepřů, tak z toho porodila. Jméno Kulhwh je od toho 
odvozeno. Znamená „prasečí výběh.“ Lov na kance, 
jehož se s Kulhwhem zúčastnila Artušova družina, za-
bírá asi polovinu příběhu. Kance nalezli nakonec v Es-
geir Oervelu. Žilo tam s ním sedm selat. (nebyla to teda 
spíš svině??) Jedno sele prozradilo, že předměty zís-
kají, jen když kance zabijí. Podle jiné verze se s nimi 

asi moc nikdo nebavil. Kančí mluvčí, Grogy Stříbrná 
štětina se vyjádřil, že je nějaký Artuš nemá otravovat, 
když už jsou za trest proměnění v prasata. Poté kanec 
i se selaty utekl do Walesu, kde ničil zemi. Zabíjel po 
desítkách nejpřednější bojovníky, včetně Artušových 
synů.  Na řece Havreně (Severn) vojsko zahnalo kance 
do vody a ta se mu přelila přes hlavu, což ho oslabilo. 
Sebrali mu z hlavy však pouze břitvu a nůžky. Poté se 
však kanec dotkl země a utekl. Hřeben mu sebrali až 
později. Nakonec byl divočák zahnán do moře a od té 
doby ho nikdo nespatřil. 

Moře symbolizuje jiný svět a kanec bývá často spo-
jován se zásvětím. Takovým zvířetem je například Torc 
Forbartach, který šíří smrtelný děs. Má zježené štětiny, 
modrošedou barvu a je kouzelný. 

  Kanec, který je ze zásvětí, se také objevuje 
v příběhu „Guinamor a bílý kanec.“ Hlavní hrdina ho 
nakonec získá, ale stráví v zásvětí tři dny, což je ve 
skutečnosti tři sta let.  

   Kančí bůh asi původně překryl starší mateřskou 
bohyni, přemocnou prasnici, známou pod jménem 
Henwen (Moudrá stařena). Tu opatruje pasák vepřů 
Coll. Pasáci vepřů patří v keltské mytologii  k nejvyšší 
vrstvě. Králové i kouzelníci se objevují jako pasáci 
prasat v něčích službách. Napůl magičtí, napůl božští. 

Všichni jsou nějak spojeni s Jiným 
světem. Samotný Coll je nejspíš sám 
pán Jiného světa a tvořivý bůh. V ir-
ské mytologii se objevuje i pasačka 
prasat.  Bůh Vosegus, někdy ztotož-
ňovaný se Silvanem je zobrazován 
se seletem v náručí. Podle legendy 
našel malého kanečka v lese, kde byl 
vystaven všemu nebezpečí, a tak se 
o něj postaral. 

  Coll doprovází Henwen všude, 
stále má ruku na jejích štětinách. 
Ona putuje z Cornwallu do Walesu. 
Na několika místech dá život včele 
a obilí. Na dalším místě daruje život 
vlčímu, orlímu a kočičímu mláděti. 
Všechna tato zvířata nosí smrt a zká-
zu. Henwen bývá považována za 

nositelku kultury. Všude trousí kladné i záporné dary, 
prostě vše, co k životu jako takovému patří. 

Další postavou spojenou s vepři, je Gwydyon, zdat-
ný kouzelník, básník a bojovník. Chtěl získat Arwanovy 
vepře a na výměnu vykouzlil 12 koní a chrtů, kteří však 
záhy zmizeli. Za tento podvod je za trest proměněn 
v jelena, divočáka a vlka (postupně – zároveň se svým 
bratrem, přičemž je každý proměněn v jiné pohlaví a ta 
se střídají při další proměně. Gwydion je tedy jelen, 
svině a nakonec vlk. V každé podobě jsou rok a vždy 
spolu zplodí potomka). 

Toto je jen stručný výčet některých kančích postav, 
jimiž se keltské mýty jen hemží.  
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Kanec u Germánů
Oproti Keltům není u Germánů tolik mýtických 

příběhů spojených s divočáky, ale i zde se kanec těší 
úctě zejména pro svou plodnost, bojovnost a chutné 
maso. Dokonce se podle něj nazýval jeden kmen, Ebu-
roni (Od něm. Der Eber, kanec).1   Kanec je především 
spojován s bohy plodnosti, s Freyem a Freyjou. Frey-
ova zlatého kance Gullinburstiho vyrobili skřítci Sin-
dri a Brokk. Je nejrychlejší ze všech zvířat, a jeho zlaté 
štětiny září do daleka. Umí létat vzduchem i běhat po 
vodě. Frey se přidržuje jeho štětin a létá na něm. Tam, 
kde kanec běžel, nebyla nikdy tma, a to ani ve světě 
temnot. 

O vánocích přinášeli staří Seveřané do slavnost-
ní síně kance, zasvěceného bohu Freyovi, vkláda-
li na něj ruce a činili zásliby.2  Freyja je také spojo-
vána s kancem, její kočár tažen kočkami je zřejmě až 
pozdějšího původu. Freyjin kanec se jmenuje Hildes-
vín (Hildeswin) a má rovněž zlaté štětiny. Další kančí 
postavou je Óttar. Ten byl Freyjin lidský milenec. 
(Údajně byl Sigurdovým potomkem). Dával Freyje hoj-
né oběti, aby si ho všimla. Velký žár od obětí ho však 
proměnil ve sklo. Bohyně ho proměnila v kance, aby 
s ním mohla žít v Ásgardu. Někdy na něm i jezdila. 
(Óttar byl také spojován s berserky.) Podle jiné verze 
mu Freyja pomáhala získat nárok na trůn, v čemž mu 
pomohlo pivo Paměti.

S chutným masem je spojen kanec Sæhrímni, který 
je každý večer sněden a každé ráno znovu dorůstá. Vaří 
ho kuchař Andhrímni v kotli Eldhrímni. 

Podle kance je nazvaná také bojová formace svín-
fylking (svín-prase, fylking-šik), která má trojúhelní-
kový tvar, přičemž hrot tohoto šiku tvoří nejlépe ozbro-
jení muži. Někdy se jí také říká prasečí hlava.  

V severských baladách se vyskytuje příběh Petr 
Sviňáček (Per Svinederg), kdy pasáček vepřů předstírá 
svůj prostý původ a teprve poté, co získá lásku královské 
dcery a užije si s ní, tak se dá poznat. Ve skutečnosti 
je urozený. Spolu pak vládnou Anglii. V této dánské 
baladě  to vypadá na keltský vliv, neboť u Keltů uro-
zení často pásli vepře, viz výše. 

 Kanec u Slovanů
U Slovanů se také dochovalo něco informací. 

Začneme u kultu. Kanec byl zasvěcen nejspíš Rade-
gastovi. Kanec, který se válel v bahně poblíž svatyně 
v Retře,  věštil dlouhou válku. Vychází z jezera s pěnou 
na bílých klech a před očima všech se válí se zálibou 
v bahně za strašných otřesů země. Do posvátného dubu 
v Desně byly vetknuty kančí kly. U obětišť byly nale-
zeny i kančí lebky. Z kančích klů se vyráběly amulety. 
Kouzelnou moc měly i výkaly vepře.3 

Pohanského původu je bezpochyby zvyk z Rus-
ka, kdy se o novoročních vigiliích běhalo s vepřovým 
masem v puse třikrát okolo stolu za vydatného chroch-
tání.4

Zajímavé informace nám poskytne i etymologický 
slovník. Dozvíme se, že vepř je i jméno jistých slovan-
ských řek a že se tak jmenuje i vládce řeky, vodní dé-
mon, který se zjevuje v podobě vepře. Pod heslem 
prase nalezneme zmínku o zlatém praseti, které je 
údajně zbytkem představy o zlatém vepři boha Svan-
tovíta. Tento vepř je prý jednou z jeho inkarnací. Zlaté 
štětiny jsou zbytkem jakési svatozáře tohoto boha. 
(dalším jeho atributem je zlatý pták) V pohádce Sviňka 
Zlatoštětinka mají careviči získat kachničku Zlatopírku 
a Sviňku Zlatoštětinku. Příliš mnoho informací o těchto 
zvířatech nám však tato pohádka nedává. 

Poslední příběh, který bych chtěla zmínit, je Bivojův 
statečný čin, kdy ulovil divokou svini holýma rukama. 
Bylo to obrovské zvíře, které ničilo půdu v širém okolí. 
Bivoj si pak vzal Kazi a jejich syn Rodislav se nazýval 
Sviní hlava, neboť na památku otcova činu nosil kančí 
hlavu ve znaku.5

 V tomto stručném přehledu vidíme, že naší předkové 
měli k divočákovi kladný vztah a byl pro ně víc, než 
jen chutné maso na talíři. Zkusme se tedy v tomto čase, 
kdy je doba prasat, zamyslet nad tím, jaký máme vztah 
k tomuto zvířeti, které vzbuzovalo v našich předcích 
velký respekt a bylo uctíváno.

Zmiu

1 Schlette, Friedrich, Germáni, Orbis, Praha, 1977, str. 203
2 Edda, Bohatýrské písně, ELK, 1962
3 Váňa, Zdeněk, Svět slovanských bohů a démonů, Pano-
rama,1990, str.235
4 tamtéž, str. 232
5 Olbracht, Ivan: Ze starých letopisů, SNDK, 1952
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Téma tohoto článku je s dobou, kdy slavíme svátek 
Jiuleis, s dobou sněhu, ledu a mrazu, neodmyslitelně 
spojeno. Je to téma, které v nás vyvolává představy 
mrazivé nehybnosti a mrtvolné strnulosti. Vládce Světa 
Nibilahaims - ledový drak Nídhögg.

Na začátek je nutno připomenout, že názory a myšlenky 
v tomto článku jsou momentálním pohledem autora 
článku na dané téma, bez jakékoliv snahy o vnucování 
těchto názorů a myšlenek jako jediných pravdivých os-
tatním. Cílem článku je čtenáře obohatit, ukázat jim pro 
ně možná nový pohled, ne je svázat a dát jim dogma.
Tak tedy – NÍDHÖGG.

Je všeobecně známo, že drak Nídhögg leží  obtočený 
kolem kořenů Stromu Světa Yggdrassilu, které neu-
stále okusuje. Ví se také, že hoduje na mrtvých tělech, 
jeho jméno znamená „Polykač Mrtvol“. Abychom se 
však dostali blíž k jeho podstatě, podívejme se nejdříve 
na Svět, který tento drak obývá – Svět Nibilahaims (Ni-
flheim). Nibilahaims je Světem ledu a ledových mlh. Je 
to jeden ze dvou Světů, které stojí na začátku stvoření, 
druhým počátečním Světem je Muspelhaims (Muspel-
heim), který je Světem Ohně. Na počátku se proudy 
z těchto dvou Světů střetnou v Propasti Ginnungagap, 
a z jejich spojení vzniká Stvoření. V celé dochované 
germánské mytologii není zmínka o tom, že by tyto 
dva Světy byli nějakým způsobem stvořeny. Můžeme 
tedy usuzovat, že jsou to Světy základní, že jak Ni-
bilahaims, tak Muspelhaims jsou Světy nejkrajnější, 
a principy, které tyto dva Světy představují, jsou prin-
cipy nejzákladnější, nedělitelné. A protiklad, který 
představují – Oheň x Led – je prvotním protikladem, 
základem dualit, na kterých je Stvoření postaveno.

Pokud si Muspelhaims představíme jako Svět absolut-
ního pohybu, Svět bez jakékoliv formy – což při před-
stavě Ohně jistě není od věci, pak si zákonitě musíme 
Nibilahaims představovat jako Svět absolutní formy, 
Svět, který obsahuje všechny formy (které se kdy na 
Yggdrassilu objeví), ale je absolutně bez pohybu – 

i zde je představa Ledu na místě. Stvoření - Yggdrassil 
pak představuje spojení forem a pohybů.

 Jaká je tedy v tom všem Nídhöggova role?

Jeho role zřejmě není role tvořivá, Nídhögg není ten, 
kdo by nějakým způsobem zabezpečoval „příchod,“ 
nebo – chcete-li – „přísun“ forem z Nibilahaimsu do 
Yggdrassilu. Spíše naopak. Nídhögg je tou silou, která 
zajišťuje „odchod“ forem z Yggdrassilu do Nibilahaim-
su. Nídhögg hoduje na mrtvých tělech – mrtvé tělo je 
svého druhu forma (již bez jakéhokoliv pohybu). Mrtvé 
tělo postupně hnije, rozkládá se, vlastně se z Midjun-

gardsu (Midgardu) „ztrácí“ – okusuje ho (hoduje na 
něm) Nídhögg, a tím se tato forma (tělo) vrací do Ni-
bilahaimsu.
Předchozí odstavec rozhodně není snahou redukovat 
Nídhöggovu podstatu na řekněme materiální (hmot-
nou) úroveň. Příklad mrtvého těla se dá rozšířit i na 
formy vnímané jako nehmotné. I jedincova identita, 
jeho ego, je svého druhu formou, a jako taková ani ona, 
až vyprší její čas, Nídhöggovi neunikne.

 A nejen to. Jak bylo řečeno výše, Nídhögg také okusu-
je kořeny Yggdrassilu. A Yggdrassil je svým způsobem 
také forma, forma uspořádání Stvoření (stejně jako 
veškeré dění na Yggrdassilu by se dalo pojmout jako po-
hyb Stvoření). Pokud to zobecníme, dojdeme k závěru, 
že Nídhögg nejen že hoduje na mrtvých formách 
(formách bez pohybu), ale také způsobuje chátrání, 
opotřebení forem – zub času by se tak dal nazvat také 
Zubem Nídhögga.
 To (a samozřejmě nejen to) je tedy Nídhögg. Chlad-
ná, pomalá ale vytrvalá, věčná nemesis všech forem 
Stvoření.

Skopová hlava

Nídhögg
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Období zimy a zvláště svátek Yule je pod vládou 
boha Ulla. Bývá počítán mezi Ásy, ale mnoho zpráv 
o něm se nezachovalo. Pokusíme se zde shrnout dos-
tupné informace.

O Ullovi se dá trochu nadneseně říci, že je bohem 
zimních sportů. Nejčastější asociace spojené s tímto bo-
hem jsou zima, lyžování, lučištnictví a lov, ale můžeme 
také přidat i sněžnice, sáňkování a bruslení. Básnický 
opis – kenning pro štít je Ullova loďka, možná proto, 
že na obráceném štítu je možné sjíždět ze zasněžených 
svahů. 

Jeho jméno se vyskytuje v různých variantách: Ull, 
Uller, Wuldor, Wulder,Valdor, Ullin, Ollerus a Holler 
a má se překládat sláva, slavný, nebo také záře, jas, 
třpyt. Jeho jméno Ullin prý znamená Pán záře. Bývá 
spojován s polární září a snad by mohl představovat 
Hyperborejci uctívaného Apollóna. 

Dále je nazýván bogáss, ás luku, veiðáss, ás  lovu  
a ønduráss, ás lyží. Ve Snorriho Eddě je to nepře-
konatelný lučištník a lyžař, má krásný vzhled i všechny 
přednosti válečníka. 

   Ull je bohem luku, lovu a divočiny, ale také zimy 
a smrti. Na lyžích objíždí studené lesy jako nelíto-
stný lovec a jeho dlouhý tisový luk nikdy nemine cíl. 
Lovecký aspekt ho spojuje s Ódinem, ostatně za času 
zimního slunovratu přemáhá Ódina a ujímá se vlády 
nad Ásgardem až do jarní rovnodennosti. V Saxově 
kronice Gesta Danorum se uvádí, že Ollerus (Ull) nah-
radil Ódina v době jeho vyhnanství a byl hlavou Ásů, 
dokud se nerozhodli Ódinovo vyhnanství ukončit.

Jeho matkou je Sif a Thór je jeho nevlastní otec. 
Skutečný otec není znám, byl to patrně některý z obrů. 
Viktor Rydberg ve své Teutonské mytologii dovozu-
je že Ull by mohl být synem Aurvandila, největšího 

lučištníka mytologie a Ull jen kráčí ve stopách svého 
otce. Ull sídlí v Ydaliru, Údolí tisů. Motiv tisu jej opět 
spojuje s Ódinem. Tis je dobře znám nejen pro své 
pevné dřevo, které se hodí k výrobě luků, ale také pro 
své omamné až smrtící účinky, které z něj dělají velmi 
magický strom, který byl mimo jiné užíván k výrobě 
kouzelných hůlek, amuletů a runových losů. Je to 
strom smrti, ale také života pro svou zeleň, kterou si 
uchovává po celý rok.

Grimnismál vypočítává sídla bohů, začíná Thó-
rovým Thrudheimem a hned poté je ve spojení s Álfhei-
mem jmenován Ydalir:

 Land er heilagt,
 er eg liggja sé
 ásum og álfum nær;
 en í Þrúðheimi
 skal Þórr vera,
 unz um rjúfast regin. 

 Ýdalir heita,
 þar er Ullur hefir
 sér um görva sali;
 Álfheim Frey
 gáfu í árdaga
 tívar að tannfé. 
 
Rydberg píše, že Ydalir, Údolí tisů nebo 

Ysetur, Dům luku muselo být místo, které Ull 
zdědil po svém otci, velkém lučištníku Aur-
vandilovi – Egilovi, umístil je do nejsevernější 
části Álfheimu a vylíčil jako pobřežní hraniční 
pevnost, která odolávala útokům obrů a zame-
zovala jejich vpádu do Álfheimu a která také 
měla být sídlem álfských velmožů Aurvandila 
a jeho bratra Welanda.

Ull je také označován za boha nebe (tomu 
napovídá jeho spojení s polární září, o které se 
říká, že představuje stopy jeho lyží) a také má 
mít cosi společného s mořem a vodou vůbec 
a také s plodností. Podobně jako jiní bozi dohlíží 
na bohatou sklizeň. Tvrdí se, že stal manželem 
Skadi potom, co opustila Njörda. V některých  
rysech jsou si podobní, protože Skadi má ráda 

jezdit na lyžích, mít luk, lovit zvěř a také je nazývána 
dísou lyží.

Byl uctíván už od prehistorických dob, hlavně 
v Norsku a Švédsku, kde se zachovalo velké množství 
místních jmen údajně z vikingské doby, např.Ullinshof, 
Ulltuna,Ulvik ( v jejich počtu ho překonávají pouze 
Frey a Freya). Obecně se jedná o složeniny jeho jmé-
na s příponami vé, hörgr a hof, které nesla místa spo-
jená s jeho uctíváním.V minulosti měl asi mezi bohy 
důležité postavení, o kterém se však bohužel můžeme 
jen dohadovat, ale příběh o jeho zimní vládě v Ásgardu 
by nám mohl ledacos napovědět. Zdá se, že mimo Nor-
sko a Švédsko byl neznámý, ale spíše se nezachoval 

Ull
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mytologický materiál. Označení křesťanského boha ve 
staroanglické poezii Wuldorfaðer je poněkud podezřelé 
a možná se skutečné vztahuje k Ullovi, stejně jako an-
glosaský výraz pro kouzelné proutky z tisového dřeva 
wuldortanas.

Saxo o něm ostatně tvrdí, že byl obratný čaroděj. Na 
kost vyznačil mocná  kouzla, takže s její pomocí doká-
zal překonávat moře a vody, které mu stály v cestě, tak 
rychle, jako by vesloval.

Ull byl i bohem spravedlnosti a bitev. V Ullově 
působnosti byly souboje, právo a přísahy. Podobně 
jako Týr mohl být vzýván při rozsuzování sporů 
a bitev, hlavně však při osobních sporech a soubo-
jích. Vystupoval také jako strážce slibů a přísah, které 
se skládaly na Ullův prsten. Existují domněnky, že se 
tak říkalo prstenům vyměňovaným na důkaz složené 
přísahy nebo slibu (pokud budeme brát vážně Rydber-
govu interpretaci, nabízí se i spojení s kovářem We-
landem, který podle Volundarkviðy vyrobil a vlastnil 
700 prstenů). V Atlakaviðě Guðrun připomíná svému 
manželovi přísahy, které složil. Z nich třetí, poslední 
a nejmocnější byla na Ullův prsten.

K Ullovi se váží i některé runy, zejména eihwaz 
a ýr. Není jasné do jaké míry se dají vzájemně zaměnit. 
Eihwaz je vykládána spíše jako strom tis a ýr jako 
luk z tisového dřeva. Nicméně runa ýr není součástí 
nejběžněji vykládaného futharku. Staroislandská ru-
nová píseň říká:

Yr er bendr bogi ok brotgjarnt jarn 
ok fifu farbauti.
Yr (tis) je silný luk  a  křehké železo 
a obr luku.

Tyto verše by se mohly vztahovat jak k Ullovi, tak 
k Aurvandilovi, který je sice podle Rydberga elfem, ale 
je většinou řazen mezi obry.

Snad se příliš nezmýlíme, když k Ullově charak-
teristice přidáme některé vlastnosti připisované těmto 
runám: smrt, cesta do podsvětí, ochrana a obrana před 
nepřátelskými silami, zahánění všeho škodlivého, ob-
nova, znovuzrození, poznání, moudrost, magie, věštění 
(věštilo se i podle pádu vystřeleného šípu), hledání 
a nalezení (můžeme sem připojit i proutkařství), skry-
tost a tajemství. 

A snad není mylné ani toto spojení Ulla se stromem 
a ohněm zimního slunovratu:

Ullrʼs Yule Gift
Winifred Hodge 

Forth we go
Into the driving snow!
Yule tree seeking, Yule tree lofty,
Forth we go!
Yule logʼs might and main weʼll bring,
With Yuletide blessing, needles green,
Into the fireʼs glow. 
Cold winds blow,
Sun is sinking fast!
Winds are whipping round our heads,
Cold winds blow!
So our hearts are filled with dread:
Where are we now? 
Naught can we see
 Within the blowing snow.
Look you there--
Footprints in the snow!
Criss-cross pattern, snowshoe-sign,
Look you there!
Mighty strides a man is taking
Forth into the forest deep,
His steps will show us where. 
Round about,
Snowshoe tread is there,
Ringed around a mighty tree!
Round about,
Ullrʼs marked his gift to us!
So let us take it, hasten home,
Give thanks with a glad shout! 
Well we know
Now our pathway home!
Snowshoes  ̓shining trail we see!
Well we know
Ullrʼs path; our Winter God
Gives us his blessing, we are glad:
Let us invite him home! 
Home we go,
Out of the driving snow!
Yule tree sought we, Yule tree bear we!
Home we go,
Yule logʼs might and main we bring
With Ullrʼs blessing: let us sing
Around the fireʼs glow! 

Xin  (text i první obrázek) 
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Luk patří nepochybně mezi nejstarší a nejrozšíře-
nější zbraně na světě. Jeho první výskyt spadá do starší 
doby kamenné, tedy asi před 50  tisíci lety. Na rozdíl tře-
ba od meče, nebyl využívaný pouze jako válečná zbraň, 
ale také jako nástroj lovu. Svého vrcholu a největšího 
významu dosáhlo lučištnictví v době raného středověku 
(1300-1500), a to v podobně anglického přímého luku, 
tzv.longbow, který byl efektivní i na vzdálenost několik 
set metrů. Méně známé je to, že anglický luk se vyvinul 
ze saského, který zajišťoval Normanům pod vedením 
Viléma Dobyvatele četné úspěchy.Nejdříve si řekneme 
něco o luku jako takovém.

Dnes rozdělujeme luky na přímé, reflexní, deflexní 
a kombinované. Nejstarším typem jsou samozřejmě 
luky přímé, vyznačující se tím, že jsou jejich ramena 
před napnutím rovná, od středu ke koncům se zužují. 
Přesné jsou pouze na krátkou vzdálenost a jejich hlavní 
výhoda tkvěla v síle- je jisté, že ve středověku exis-
tovaly luky o nátahu 160-170 liber (tedy skoro 80 kg). 
To umožňovalo použití těžkých šípů, které měly při 
dopadu samozřejmě vyšší energii a dokázaly tak pro-
razit i zbroj. Samozřejmě, dlouhodobé střílení z podob-
ných luků mělo za následek typickou deformaci kostry, 
patrnou z nálezů...

zleva:deflexní, kombinovaný,přímý a reflexní luk

Luk zvratný (reflexní) nebyl v Evropě dlouho 
používaný, zato byl známý u asijských kočovníků. Při 
napnutí je potřeba ramena zvrátit, protože směřují od 
střelce. Tím je dán vyšší výkon, ale také menší přesnost 
a luk tzv.“kope“. Luk hluboký (deflexní) má ramena 
zvrácena zas opačně, má tudíž výkon nižší a přesnost 
naopak vyšší. Teprve luk kombinovaný s sebou při-
nesl výhody obou typů bez jejich nevýhod a je tedy 
používaný v sportovní lukostřelbě. 

O podobných vymoženostech si ovšem lučištník 
před mnoha staletími mohl nechat jen zdát. Jak tedy 
vypadala jeho zbraň?

Pro výrobu luků se používalo ponejvíce tisové 
dřevo, jež bylo také nejkvalitnější, dále pak jasan, javor 
a jilm. Ostatní dřeva jsou použitelná, ale již méně vhod-
ná. Ve vykopávkách v Haithabu byl nalezen vikingský 
luk vyrobený právě z tisu, dlouhý kolem 1,9 m a s náta-
hem 90 liber, tedy zhruba 40 kg. Dále zde byly nalezeny 
luky jilmové. Luky z tohoto naleziště byly zpevňovány 
plátnem, kůží nebo šlachami. Šípy zde nalezené měly 
letky z peří. Na tré-
nink a malou zvěř 
postačovaly hroty 
dřevěné, na větší 
zvěř a boj poté roz-
manité kovové hroty. 
Neznámé nebyly ani 
šípy zápalné, které 
měly na hrotu balónek 
z kovových proužků 
naplněný hořlavým 
materiálem, např.
koudelí. Šípy urče-
né k boji mívaly čas-
to zpětné zakončení, 
tenké  a dlouhé hroty 
zas dokázaly pronik-
nout i pod drátěnou 
košili.

Vikinský lučištník nosil kromě luku zřejmě jen 
nůž nebo sax, brnění nenosil. Je pravda, že lučištníci 
nepatřili k horním vrstvám v armádě. Ovšem například 
hrdina Einar Tambarskelv, účastník bitvy u Svöldr 
a poddaný Olafa Tryggvasona, si luk zvolil jako svou 
hlavní zbraň.

Lučištníci měli své místo za bojovníky s meči 
a sekerami, kterážto pozice jim umožňovala střílet na 
velkou vzdálenost obloukem, takže se na protivníky 
snášela sprška šípů, nabírajících rychlost při svém pádu 
ze vzduchu. Tato technika se uplatnila např. v známé 
bitvě u Hastingsu, kde ji použili norští lučištníci.

Šípy se nosily buď v toulci nebo za páskem. Oděv 
sestával z tunikové haleny, kalhot, kožených bot 
a omotávek, díky nimž se mohl střelec pohybovat 
i v zarostlém terénu. Archeologické nálezy z našeho 
území dokládají, že luky používali Keltové – našel se 
třeba pískovcový rovnač tětiv nebo břidlicový chránič 
na ruku. 

Zdroje: http://hitinen.crolink.cz 
http://www.sebu.cz 
http://www.mujweb.cz/www/drizal

            
Calarien 

Luk – pomocník i zbraň 
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Ve finském pohanství se jistým způsobem odráží 
původ Finů – jde o směs vlivů indogermánských a ural-
ských (tj. ugrofinských). Samozřejmě odlišit zcela 
přesně jednotlivé vrstvy a konkrétní vlivy není jedno-
duché, vzhledem k tomu, že obě skupiny sdílí některé 
základní náležitosti, kte-
ré lze eliadovsky nazvat 
„techniky extáze“ – tj. 
šamanismus. Další fakt, 
na který je třeba upozor-
nit, je, že poměrně často 
docházelo k záměně Fi-
nů a Sámů, tj. Sámové 
(Laponci) jsou často 
v ságách a dalších pra-
menech (Tacitus) ozna-
čováni jako „Finové“. 
Dodnes se vedou nad 
jednotlivými případy de-
baty o to, zda jde o Finy 
či o Laponce. Nicméně, 
na druhou stranu je třeba 
konstatovat, že ducho-
vní svět Sámů a starých 
Finů si nebyl tak úplně 
cizí a vzhledem k tomu, 
že severská etnika, ať již 
šlo o kmeny germánské, 
laponské či finské (ale 
i baltské a slovanské), 
byla v úzkém vzájem-
ném styku, není ani mož-
né nějak pevně limitovat 
hranice „toho“ či „ono-
ho“ pohanství.

Moderní etnický neopohanský revival, který vlastně 
oficiálně začal na Islandu uznáním ásatrú, tedy starog-
ermánské víry (v její severogermánské, tj. „vikinské“, 
podobě), roku 1972 za druhé státní náboženství po 
luteránství, se nevyhnul ani Finsku, leč to je téma pro 
jiné pojednání.

Materiály, ze kterých lze rekonstruovat duchovní 
svět starých Finů (a tímto slovem budeme dále rozumět 
obyvatele dnešního Finska, nehledě na jejich konkrét-
ní etnickou příslušnost, samozřejmě ponejvíce půjde 
o vlastní Finy a dále o Laponce), je nemálo. Uveďme si 
stručně některé z nich:

* Z doby kamenné pocházejí skalní malby, jejichž 
kontinuitu lze vysledovat dále až do doby železné. 
Tyto malby se vyskytují především u vodních toků 
a ploch, kde se soustřeďovalo jak lidské osídlení, 
tak též koncentrace zvěře. Zobrazují motivy typické 
pro eurasijské lovecké šamanské kultury severského 
typu, tj. především severská zvířata (los, jelen), dále 
šamanské figury atd. Pro tyto kultury je typická víra 
v ochranné duchy lidí, zvířat atd., která se ostatně 

udržela i v pokročilých „polyteistických“1 systémech 
severní Evropy. Šaman vykonával ve stavu transu 
cestu na onen svět, kde komunikoval s ochranným 
duchem lovné zvěře a dohodl s ním úspěšný lov, za 
předpokladu dodržení určitých rituálních náležitostí. 
Dlužno podotknout, že z ekologického hlediska jsou 
všechny lovecké kultury severního euroasijského kul-
turního okruhu velmi šetrné a s přírodou jsou takříkajíc 
srostlé. Co s nimi provedla a provádí tzv. modernizace 
a jiné formy kulturně-civilizačního imperialismu, to je 
již mimo téma naší práce.

1 Dlužno podotknout, že tzv. „polyteismus“, tak jak mu ro-
zumí religionistika, není nic jiného, než výplod křestansko-
materialistické mentality. Mnohost božských, polobožských 
a dalších nadpřirozených bytostí a sil reflektuje mnohost 
projevů onoho nevyslovitelného Tajemství, řečeno slovy jed-
noho českého mystika oné „trvale aktuální bezpříčinné pod-
staty“, kterou C.G. Jung nazval ve svých „Septem Sermones 
ad Mortuos“ v souladu s gnostickou tradicí Abraxasem. 
Pokus o (mírně řečeno) primitivní uchopení tohoto tajemství 
jsoucího mimo myšlení a řeč, který je typický pro tzv. abra-
hamovská náboženství, vedl k duchovní spoušti, které jsme 
každodenně svědky. Záměna pouštního boha (dle gnostiků 
spíše démona) za tuto nevyslovitelnou podstatu (Šúnjatá, Tao, 
Aparam Brahma, Bythos, Propast, Nicota přetékající Plnos-
tí...) je dokladem nepochybné komičnosti Kali Yugy. Co se 
potom samotné severní Evropy týče (tj. Evropy na „sever od 
Alp“), ta dochází v před-filosofickém období svého myšlení 
k závěrům analogickým velkým systémům antiky či Indie. 
Myšlení, které se tak brilantně zjevuje v mýtech Eddy, ne-
dostalo ovšem šanci dospět k filosofické reflexi, zůstalo v ob-
lasti mýtu, což samo o sobě neznamená nic pejorativního, 
možná dokonce naopak (mýtus coby plnější uchopení světa). 
Edda bezprostředním a „naivním“ (tj. obrazným, primordiál-
ním) jazykem mýtu odhaluje myšlení veskrze procesuální, dy-
namické (jeho obdobu představuje kupříkladu indický tantris-
mus a šaktismus). Svět vznikl přirozeně, tj. bez vnějšího 
zásahu (ostatně je nesmysl hovořit o čemkoliv „vnějším“), 
v prvotní prázdnotě Ginnungagapu (jakési „zející propas-
ti“ primordiální Síly /viz indický koncept Šaktí/) se střetl 
Oheň a Led (díky vertikální „informační dálnici“ tomu dnes 
na Západě říkáme s oblibou „Yang“ a „Yin“ (sic!), dlužno si 
však uvědomit, že jde nikoliv o „substance“, ale spíše „proce-
suální principy“) a v emanační struktuře světů „Multikosmu“ 
zaujímá náš svět místo ústřední - je to Midgard, doslova 
„Středozemě“ - v tomto systému není místo pro „cizost“, pro 
odcizení člověka světu, přírodě i sobě navzájem. Filosoficky 
vzato, následuje po Ginnungagapu (0–>1) dyáda Ohně a Ledu 
(2), skrze kterou povstává vše – i množství našich bohů, které 
uctíváme coby principielní síly Multikosmu. Kdo tomu chce 
říkat „polyteismus“, může, ale je to asi tak stejně relevant-
ní jako označovat tímto termínem další velký indoevropský 
duchovní systém – „hinduismus.“ Čtenáře jistě nepřekvapí, 
že i termín „hinduismus“ je západní „invencí“, neboť pro 
Inda nic takového neexistuje. „Indové, které označujeme jako 

Duchovní svět pohanských Finů
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* Dalším pramenem je folklór. Vlna zájmu o finský 
folklór byla inspirována Kalevalou. Mezi lety 1908-
1948 probíhalo zpracovávání nasbíraného materiálu 
v monumentální edici Staré písně finského lidu o 33 
dílech, dlužno podotknout, že v archivech Finské lite-
rární společnosti se stále nachází velké množství dosud 
nepublikovaného materiálu, skládajícího se z legend, 
mýtů, písní, básní, inkantací a zaříkávání.

Prvním sběratelem folklóru, dá-li se to 
tak říci, byl biskup Mikael Agrikola (1508-
-1557), který roku 1551 vydal Žalmy 
Davidovy. K této knize připojil seznam 
bohů a duchů uctívaných Finy v oblas-
ti Häme a v Karelii. Seznam obsahoval 
jedenáct božstev („ďáblů“) z oblasti 
Häme, a dvanáct božstev z Karelie. 
Seznam dokládá jistou heterogenitu 
tradice, protože zde najdeme i jména, 
která v pozdější době (pravděpodobně 
ovšem pod vlivem Kalevaly) označují 
heroje kulturní (Väinämöinen, Ilmari-
nen) – nicméně někteří badatelé za-
stávají názor, že kupř. Ilmarinen byl 
původně božským kovářem, který se 
později stal lidským kulturním demi-
urgem. Dále zde nalezneme božstva, 
ke kterým se v naší práci ještě 
vrátíme – Tapio, Ahti ad. Nalezneme 
zde i duchy, a též budoucího zlo-
ducha, v době Mikaela Agrikola 
však snad stále ještě lesního ducha Hi-
isiho. Nechybí zde samozřejmě ani nejvyšší bůh fin-
ského panteonu – Ukko. Za zmínku jistě stojí, že mezi 
jmény nalezneme i ortodoxní světce, jejichž kult nabyl 
takového rozsahu a formy, že je „latiník“ Agrikola za-
řadil mezi pohanská božstva.

Pokračovatelem Agrikolovým byl v 18. století Hen-
rik Gabriel Porthan, profesor rétoriky na universitě 
v Turku, který roku 1766 vydal De Poesi Fennica. Na 
něj navazovali další, zmiňme Kristiana Lencqvista (De 
superstitionis veterum Fennorum theoretics et practi-
ca, 1762) a Kristfrida Ganandera, který ve svém díle 
Mythologia Fennica z roku 1789 uvádí takřka všechna 
finská a laponská mytologická jména a koncepty. Až 
do vydání Kalevaly roku 1835 byla Mythologia Fenni-
ca nejdůležitějším pramenem pro poznání starého fin-
ského pohanství.

Finský panteon
Ukko

Nejvyšším bohem Finů byl Hromovládce, což je 
právě typické pro indogermánské společnosti (s jis-
tou výjimkou, kterou tvoří vlastní Germáni2) obecně. 
U ugrofinsky hovořících Finů je jím Ukko (ukkonen – 

– hrom), který se coby hromovládce vyjevu-
je v bouřích, kdy je možno slyšet jeho hlas. 

Jeho ženou je bohyně Rauni, která vládne 
bleskům, a zdá se, že pro staré Finy hrá-
la tato dvojice zásadní roli, i co se týče 
tzv. posvátné svatby (hieros gamos). Je 
to pochopitelné, protože hromovládce 
samozřejmě měl ve své moci i úrod-
nost polí, a vlastně plodnost obecně. Po-
dle Agrikolovy zprávy se na jaře slavil 
svátek na počest boha Ukka a velmi 
mnoho se při tom popíjelo a potom se 
děly věci, které Agrikola blíže nespeci-
fikuje, avšak poznámka ze 17. století 
odkazuje právě na rituál vegetační plod-
nosti. V této souvislosti stojí za zmínku, 
že jak víme ať již ze starých pramenů, či 
moderních výzkumů, toto – eliadovsky 
řečeno – rozpuštění společnosti v cha-
osu a následná restrukturalizace, vlastně 
„znovustvoření světa“ (jakési znovuus-
tavení řádu světa, které následuje svůj 
mytologický archetyp), souvisí s faktem, 

že tzv. tradiční společnosti jsou do značné 
míry prosty mnoha neduhů moderní civilizace, k nimž 
patří sexuální kriminalita, narkomanie a jiné formy so-
ciopatie spjaté s tzv. „pokrokem.“

Ahto (Ahti)
Dalším významným bohem Finů je Ahto, vládce 

vod. Jeho říše, která snad do severoruských legend 
vešla coby „mořské carství“, se nazývá Ahtola a Ah-
tolainen je potom její obyvatel. Manželkou Ahtovou 
jest Vellamo, paní rusalek, která je oděna řízou z rákosí 
a pláštěm z mořské pěny. Finové se na ni obraceli se 
žádostmi o dobrý rybolov.

Tapio
Zdaleka nejoblíbenějším bohem byl – a zdá se, že 

jím stále zůstal – Tapio, pán lesa. Byl zobrazován jako  
šedovousý stařec, kolem pasu mu visela zvířátka a byl 
to bůh velmi ctěný a milovaný. Vládl všemu lesnímu 
– tedy zvířectvu, lesním vílám (zmiňme Hongatar, vílu 
borovice, Katajatar, dceru jalovce, Pihlajatar, dceru 
jeřábu /viz helsinský ostrov Pihlajasaari/), duchům, 

hinduisty, sami mezi sebou pro své náboženství tento termín 
neužívají,“ konstatuje Stephen Cross ve svém vynikajícím 
úvodu do „hinduismu“ (Stephen Cross, Hinduismus, Praha 
2001). Indoevropský duchovní systém Indie je sanátanadhar-
ma, věčné držmo, „původní tradice, která je tu od chvíle, kdy 
se rozvinul tento vesmír“ (S.Cross). Totéž se dá konstatovat 
o západní indoevropské tradici představované Eddami.

2 Nejvyšším bohem Germánů je, jak naši čtenář jistě vědí, 
nikoliv Hromovládce, ale bůh smrti a iniciace Wotan (Ódin, 
Gauts, Woden). Zájemce odkazujeme na naši studii o indoger-
mánské Trimúrti (sauilo 1/04) a také na pasáž věnovanou 
Wotanovi ve studii o baltoslovanských manifestacích Helji 
(sauilo 2/04). 
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stromům i rostlinám. Jeho lesní říše se nazývá Tapio-
la (což jest též název jednoho městečka u Helsink, kde 
žádná budova není vyšší než stromy, které tam všude 
rostou), kde stojí tři hrady Tapiovy – dřevěný, kostěný 
a kamenný. Jelikož je dárcem lovu, lovci jej vzývají 
před vstupem do lesa a obětují mu, protože v lesích se 
mohou skrývat různé záležitosti, je dobré býti s jejich 
pánem zadobře. Manželkou jeho jest Mielikki, bohyně 
to velmi krásná, kterou lze spatřiti v jejím modrém 
plášti. Je dárkyní bohatství. Synem jejich jest patron 
stád a lovců Nyyrikki s červenou čapkou.

Tuoni (Mana)
Tuoni jest vládce zásvětí, které je negací světa 

živých. Tuonela (Manala), jak se jmenuje panství Tuo-
niovo, je zemí, kde jsou sice hory, řeky, lesy jako na 
zemi, ale vše je tak nějak „jiné“. Od země je Tuonela 
oddělena Tuonelskou řekou, přes kterou nelze prchnout 
zpět díky železné (či měděné) Manalské síti, kterou vá-
zal sám Tuoni. Při této řece se též přísahají nejpevnější 
přísahy, což až nápadně připomíná řeku Styx, která pro-
tékajíc Hádem odděluje jej od země živých, což ovšem 
může poukazovat na dávný indoevropský původ tohoto 
mytologématického obrazu. Tuoni má tři dcery – Tuo-
niovnu, Kivutar a Loviatar. Loviatar je slepá babizna, 
matka nemocí. Naproti tomu Kivutar byla vzývána aby 
mírnila bolesti, ostatně ona jim také vládla. K Tuonele 
se ještě stručně vrátíme níže.

Hiisi
Jakýmsi zloduchem finské mytologie je Hii-

si, původně snad divý lesní duch. Ten se zdržuje 
v hlubokých lesích a na vysokých horách a snad byl 
původně temným aspektem Tapiovým. Časem se, 
nepochybně vlivem křesťanství, ovšem dopracoval až 
na pozici jakéhosi ďábla, což se kupříkladu přihodilo 
germánskému Lokimu, či baltskému Velniasovi. „Hiisi 
nikde neschází, kde může zlo a jiná neštěstí způsobiti, 
člověka ku hříchu svésti, ženu k pádu.“ Jeho říše sluje 
Hiitola a vládne skupině zlých duchů (Hiidet).

Luonatar
Jsou skupinou bohyň a víl, která hraje nikoliv 

nedůležitou roli. Ilmatar3, nejstarší dcera vzduchu, 
matka moře, je matka Väinämöinova. Väinämöinen je 
podle profesora Juhy Pentikäinena šamanským hrdi-
nou, který skrze rituál dosahuje svých herojských činů. 
Mezi Luonatar náleží dále kupř. Kave, bohyně vzdu-
chu, která ochraňuje šestinedělky.

Louhi, Ilpotar
Paní nad Pohjolou. Původně snad bohyně temnoty 

a zimy, jíž staří Finové přičítali, že jim každý rok na 
delší dobu slunce a měsíc uloupila.

Kosmologie

Finská kosmologie má společné prvky s kosmo-
logiemi severských eurasijských společností, a tedy 
i s kosmologií starogermánskou (resp. její severo-
germánskou podobou). Základní struktura světa je troj-
ná, zde lze odkázat na inspirativní studie Dumézilovy 
ohledně indogermánského duchovního světa, ovšem 
tato základní struktura je společná více kulturám.

Základní roviny jsou tedy Podsvětí-Svět-Nadsvětí, 
tyto úrovně jsou spojeny kosmickým stromem, či slou-
pem nebo horou, která tak tvoří axis mundi. Vrchol to-
hoto stromu, sloupu nebo hory je vázán na Polárku, která 
tvoří jakýsi nebeský pól. Tento fakt podle některých 
badatelů svědčí o příslušnosti k tzv. kulturám polárního 

mýtu. Svět sám je cosi jako ostrov, je to obdoba ger-
mánského Midgardu. Obklopují jej „vody,“ které jsou 
hranicí mezi světem živých a mrtvých – „Tuonelská 
řeka.“ Mrtví přecházejí tuto hranici na dalekém severu, 
kde leží temná Pohjola s železnou branou (dlužno 
podotknout, že Pohjola se ve starých legendách ap. 
vyskytuje v několika konotacích – někdy jde o zemi, 
se kterou finští herojové vedli války, často označuje 
území Laponců, ale též označuje mýtickou zemi sever-
ské temnoty), na druhé straně Tuonelského vodopádu. 
Tuonela je země, kde je vše „obrácené“ ve vztahu k ze-
mi, je to vlastně taková zrcadlová země, jakýsi antipod 
našeho světa. Finská kosmologie má opravdu mnoho 
styčných ploch se severogermánskou kosmologií a lze 
tedy předpokládat jednak společné kořeny, jednak 
vzájemné působení.

 3 Zmiňme album finské ženské hudební formace Värttinä 
z roku 2000, které nese právě jméno Ilmatar.
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Kult

Staří Finové neznali chrámů, stejně jako kupř. staří 
Germáni. Božištěm jim byly posvátné háje, obětovalo 
se na kamenech, uctívaly se posvátné prameny a stro-
my zasvěcené daným božstvům, vílám či duchům. 
Obzvláště svatými místy byla jezera, nazývaná py-
häjärvi (svaté jezero). Po christianizaci bylo mnoho 
kostelů postaveno na místě starých kultovních míst 
(u kostela sv. Kateřiny v Turku našli archeologové po-
hanské pohřebiště), což je ovšem všeobecně rozšířená 
záležitost.

Již jsme zmiňovali příklad sezónního vegetačního 
ritu vztahujícího se k bohu hromovládci, ale každodenní 
život byl spíše určován interakcí s duchy země (maahi-
nen), jejichž přízeň Finové usilovali získat. Víra v tyto 
bytosti tzv. nižší mytologie byla velmi silná, což je obec-
ný jev, a stejně tak jako jinde v Evropě často přetrvala 
tzv. „zánik“ pohanství. Ještě dnes se lze, podle očitých 
zpráv, s těmito duchy setkat. Až do 19. století byla tato 
víra mezi lidem živá a snad za to vděčíme 
romantismu, jako jinde v Evropě, že se 
přenesla přes krizi modernity a znovu se 
objevila spolu s kulturně-etnickým po-
hanským revivalem.

Je otázka, zda existovala kněžská 
vrstva jako taková a rozhodně se zdá, že 
neexistoval žádný centralizovaný kult. 
Nicméně duchovní záležitosti obstaráva-
li šamané, zřeci, vědmy, čarodějnice 
a čarodějové, díky nimž se ostatně Fi-
nové a Laponci proslavili po celém sever-
ním světě.4

Základem kultovního života byl 
nepochybně kult předků. Pro Finy byl 
rodinný klan jakousi entitou sám o sobě, 
a nezáleželo moc na tom, zda se jeho 
členové nacházejí na zemi či v zásvětí 
– všechny pojilo klanové pouto. Mrtví 
měli účast na životě klanu stejně jako živí 
členové. Uno Harva konstatuje: „Tento 
obyčej ležel v základech staré finské pospolitosti. Mrtví 
byli strážci mravů, rozhodčí zvyklostí a udržovali řád 
společnosti. V tomto ohledu s nimi nemohl soupeřit ani 
bůh nebeských oblastí.“

Nejdéle se tyto tradiční rity udržely v Karélii a díky 
tomu jsou poměrně dobře dokumentované. Po smrti 
daného jednotlivce následovalo šestitýdenní období, po 
kterém byl pokoiniekka (člověk ještě neinkorporovaný 
do společnosti nebožtíků) rituálem „poslední svat-
by“5 zapojen mezi nežijící členy rodiny. Kromě toho 
se držela spousta výročních svátků k uctění mrtvých. 
Zvláštní kategorii pak představovali sijattomat sielut 
(nepokojné duše), čili revenanti, duchové zesnulých, 
kteří po smrti nemohli nalézt klid.

Velmi důležitým pro staré Finy byl též lovecký 
kult. Biskup Isak Rothovius, zakladatel University 
v Turku, popsal roku 1640 kultickou hostinu vztahu-
jící se k prastarému medvědímu kultu. Tento kult lze 
doložit v Eurasii až do doby ledové a praktikovali jej 
již neandrtálci. 

V téměř nezměněné podobě potom přežil mezi 
uralskými, sibiřskými, východoasijskými, severo-
americkými a částečně i skandinávskými etniky. U Finů 
probíhal asi takto: zabil se medvěd a konala se rituál-
ní hostina (karhunpeijaiset, karhuvakat – „medvědí 
pitka“) na počest zabitého medvěda. Poté následoval 
rituál s medvědí lebkou a ceremonie vztahující se ke 
smrti, pohřbu a vzkříšení medvěda – podobně jako 
u pohřebních ritů lidských i zde byla silná svatební 
symbolika.

V našem článku jsme si pouze přiblížili některé 
aspekty zajímavého a pro evropského pohana také 
nepochybně relevantního světa finské mytologie. 

V některém z dalších čísel se k tomuto tématu zcela 
jistě vrátíme a povíme si něco o roli Finů v severoger-
mánském světě doby vikinské a také o finském eposu 
Kalevala.

 
dalreiks

4 Finové a Laponci se proslavili jako čarodějové a v ságách 
se s nimi právě v této roli setkáváme. V některém z dalších 
čísel se na tuto záležitost podíváme blíže.

5 Co se spojení symboliky smrti a svatby týče viz Marie-Lou-
ise von Franz, Sen a smrt, Praha 2000



sauilo 4/2004

27

Seděl ve tmě. Síň byla tmavá a klidná, a ač někde 
venku právě zuřila matka všech bitev, vřava boje tu ne-
byla téměř slyšet. Seděl tiše a neříkal nic, na stole před 
ním stál zlatý pohár. Z dálky k němu doléhaly zvuky 
končící bitvy, a hukot sílícího požáru, ale on tomu 
věnoval pramalou pozornost, protože věděl. Nebo....?

Uvědomil si, že ona sedí vedle něj. Vědomí toho, 
že on je mimo ni, ho zmátlo. Jak to vlastně bylo? Jak 
se sem dostal? Bylo to zvláštní, protože ještě okamžik 
před tím, než ho ta otázka napadla, si byl vnitřně jistý, 
že tohle všechno ví. A náhle jako by si nemohl vzpome-
nout. Začal lovit v paměti, z útržků vzpomínek skládal 
obraz, který ještě před pár okamžiky viděl celý.  Upama-
toval se na hru, jmelí, pak hořící loď... ano, tak sem při-
šel, tak přišel k ní.

Tak přišel k ní, k té, která vládla mrtvým, k té, před 
kterou svět stál jako nahý, k té, před 
kterou nešlo mít tajemství. Když 
před ní předstoupil, podlomila se mu 
kolena, a skoro nedokázal pohléd-
nout do její tváře. A ona ho objala 
láskyplným chladným objetím a on, 
i když zůstal sebou, ponořil se do 
ní a byl s ní. V ní poznal všechna 
tajemství, věděl, co bylo  i co se 
stane, viděl milióny světů, které 
zanikly, a další, které se teprve měly 
zrodit. To všechno poznal a pocho-
pil v jediném okamžiku splynutí, 
protože čas pro něj přestal jít. 

A teď? Ještě tušil, že věděl, ale...
co? Co to bylo? Obrátil svou zma-
tenou tvář k ní a poprvé pocítil 
nutkání na ni promluvit, zeptat se 
jí. 

„Co se to děje?“, zeptal se 
tichým naléhavým hlasem.

„Ty nevíš?“, zněla její odpověď.

„Cítím, že jsem to všechno už viděl, prožil, poznal, 
ale... ztrácím to, nedokážu si to vybavit.“

Podívala se na něj očima plnýma smutku a pocho-
pení. „Je čas,“ řekla.

Hluk požáru se přiblížil a postupně se k němu 
přidával ještě jeden zvuk, praštící, mrazivý tlukot 
ledových křídel. Vše se náhle změnilo. Hluk ustal  
a místnost, stůl i pohár byly pryč. Stál, nebo spíš vi-
sel v prázdném prostoru a kolem dokola nebylo nic, 
na čem by mohly spočinout jeho oči. Nic, jen temnota 
a ona. Stála proti němu, vzpřímená, a v rozpažených 

pokrčených rukou svírala dvě sféry – jednu bílou 
a mrazivou, druhou rudou a žhnoucí. Její tvář už nebyla 
laskavá, byla kamenná, soustředěná.

Chtěl se jí znovu zeptat, co to všechno znamená, 
ale než stačil promluvit, otevřela ústa a vydala zvuk, 
hlásku, táhlou a dlouhou. Poslouchal, a jako by v tom 
zvuku bylo obsaženo všechno, co ještě před chvílí 
věděl, ale teď postupně zapomínal.

Proud ledu a proud ohně vystřelily ze sfér v jejích 
rukou, prolétly kolem jeho hlavy a střetly se v temnotě 
za ním. Zatím se neodvažoval se otočit, stále se snažil 
udržet myšlenky na ni a na to, co už zapomněl, ale 
nějaká síla ho začala táhnout k tomu, co se odehrávalo 
za jeho zády. Cítil, jak ho to láká, volá, přitahuje.

Poprvé se ohlédl a spatřil nevýslovný obraz. Z mlhy 
a páry, z jisker a plamenů, za sykotu 
a praskání se z vřavy tvoření zveda-
ly dvě bytosti. Jedna z nich řvala 
miliónem hlasů, druhá povstávala 
z jinovatky. Náhle pochopil, že jak-
mile udělá první krok, už není cesty 
zpátky, jakmile vstoupí do rodícího 
se bytí, zapomene na ni, a na všechna 
tajemství, která mu odhalila. A také 
věděl, že ten krok udělá.

Řvoucí bytost se množila a je-
jí potomci se začali pářit s bytostí 
z jinovatky. Nevěděl proč, ale tušil, 
že to je ta chvíle, kdy musí jít. Na-
posledy se obrátil k ní. Její tvář už 
nebyla vážná. V jejich očích byl 
smutek a radost zároveň. Na jeho 
tázavý pohled pokynula hlavou, aby 
šel.

„Loučíš se nadobro?“ zeptal se.

„Jdi,“ odpověděla, a než se 
stihl otočit a vykročit, přiblížila svá ústa k jeho uchu 
a tichým, konejšivým hlasem pronesla:

Co jednou poznal jsi, zas poznáš, 
Až sám sebe sobě v oběť dáš. 
Všechno, co zřel jsi, zase zříš, 
Až sám sebe pro sebe zahubíš 
Na stromě z kořenů, v kterých dlím já. 
To osud Tvůj, to vůle má. 

Skopová hlava

Z věčnosti do času
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Není tomu zas tak dávno, co jsem si žila v pohodl-
ném hnízdečku s hřejivou přikrývkou a snídaní do pos-
tele, přemítám, zatímco se mé tělo snaží ignorovat nev-
lídnost a chlad malé jeskyně, v níž jsem byla přinucena 
nalézt minulého večera dočasné útočiště. Jaká síla mě 
přinutila opustit pohostinné přístřeší a namísto poklid-
ného života v ústraní mě stále znovu a znovu ponouká 
k plahočení se po klikatých bahnitých cestách za bouře 
a dešťů či polykat prach v dobách sucha a vedra? 
Čemu vděčím za zkušenosti, které jsem chtě či nechtě 
získala, a za někdy dost komplikované situace, do 
nichž jsem se ne vždy vlastní vinou dostala? Na rukou 
ještě cítím nedohojené popáleniny a v srdci neurčitou 
touhu dozvědět se víc o celé krajině kolem a o všech 
bytostech, které ji obývají. Jestliže jsem dokázala vidět, 
cítit a být duchem kruhu na Ynis Witrin, možná jsem 
s přírodou a životem v ní spjata víc, než jsem čekala. 
Potřebuji ji, a ona potřebuje mě. 

Natáhnu ruku vedle hlavy. Leží přesně tam, kam 
jsem ho před spaním položila. Starobylý torquet 
s nápisem v neznámém jazyce, kterému jsem nejspíš 
kdysi rozuměla, ale zrození v tomto čase a prostoru mi 
zabránilo vzpomenout si na obsah a význam jeho slov. 
Vím však, že je pro mě nezbytně nutné střežit ho jako 
oko v hlavě, nejen kvůli obavě, že by posloužil jako 
dobrá stopa k prozrazení mého úkrytu, ale i ze strachu, 
aby se nedostal do nepovolaných rukou. Opatrně ho za-
balím do šálu a položím na kámen. Sama si obléknu 
tmavé šaty, na loktech a bocích už notně omšelé, a ces-
tovní plášť. Musím se co nejrychleji dostat dolů k řece, 
jinak snad zajdu žízní.

Opatrně sbíhám po strmém srázu od jeskyně. Sotva 
vyjdu z jejího stínu, uslyším za sebou dusot koní.

„Dál se už dostat nemohla, za to dám krk,“ křikne 
kdosi pár metrů za mnou.

Rychle se skrčím u kmene rozložitého dubu. 
Dýchám, jak nejtišeji umím. Myšlenky mi proletují 
hlavou rychlostí blesku. Jsem to já, po kom pátrají? 
A proč? Přijíždějí z té samé vesnice, ze které jsem před 
pár týdny utekla? Nakolik si dali dohromady, co se onu 
noc stalo, když to plně nedochází ani mně? A když mě 
najdou, co mi provedou?

Dusot kopyt a hlasy jezdců se pomalu vzdalují. 
Nepodaří se mi zachytit jediné slůvko, které by mi po-
mohlo zjistit, koho a proč hledají. Vím jen, že si musím 
dát zatracený pozor, a pokud možno se na nějaký čas 
někam schovat. Někde, kde nikoho neznám a oni 
neznají mě.

Když se do sytosti napiju a osvěžím, naposledy 
se ujistím, že mám torquet pevně přivázaný k pasu, 
přehodím si kapuci přes hlavu a opět se vydám na 
další pouť. Slunce mě příjemně hřeje do zad a já mám 

co dělat, abych nepodlehla idylce krásného poklid-
ného podzimního dne. Dojdu na kraj lesa a rozhlédnu 
se, kudy dál. Pomohlo by mi, kdybych získala nějaký 
dopravní prostředek, napadá mě. Nejbližší vesnice je 
vzdálená několik mil, možná k ní dnes ani nedojdu. 
V žaludku mi kručí, od včerejšího rána jsem nic ne-
jedla, nepočítaje pár darů lesa. Nezbývá než se vydat 
k vesnici a doufat, že se mi podaří získat alespoň něco 
na zub.

„A hele, kohopak to tu máme?“  Málem jsem zakop-
la, jak mě ten hlas vylekal. Rychle jsem se otočila po 
zvuku, ale to už mi zatarasil cestu jakýsi muž neurčitého 
věku. 

„Co chcete?“ obořila jsem se na něho.
„Ale no tak, nebuďte hned tak nevrlá, slečinko,“ us-

mál se úlisně. „Nic vám neudělám, vopravdu, jen chci 
vědít, kam míří vaše ctěné nožky?“

„A co je vám po tom?“ stále ještě vrčím, zčásti ze 
strachu a zčásti z hladu.

„No já jen, že bych vám moh  ̓bejt třeba nějak nápo-
mocnej,“ pokračuje jakoby nic a o krok postoupí ke 
mně.

Za sebou zaslechnu šustot trávy. Pootočím se a kout-
kem oka zahlédnu slézat z koně dalšího muže. Kupo-
divu mě ani nevylekal. Přicházel směrem k nám. Podí-
vám se na muže před sebou.  ‚Tak nápomocnej říkáš?ʻ  
přemítám v duchu. Usměju se na něho. Zarazí se. Toh-
le asi nečekal. Druhý muž mi téměř dýchá na zátylek. 
Seberu všechny síly, které mi ještě zbývají, odepnu si 
torquet, prudce se otočím a vrazím ho překvapenému 
muži do břicha. Než se ten první stačí vzpamato-
vat, trefím ho přesně do ramene. Oba klesnou k zemi.
Rozeběhnu se a vyskočím na koně, dokonce se mi to 
podaří hned napoprvé. Ještě stačím zahlédnout, jak 
se druhý zvedá a cosi křičí. Pak už mě můj nový kůň 
odnáší daleko do polí.

Cválám bez přestání a bez zastávek, zvolním, 
teprve když se na obzoru objeví vesnice. Není to ta, 
ke které jsem měla namířeno původně. Při bližším poh-
ledu zjišťuji, že je to spíš jakési opevněné hradiště. 
Tím lépe, snáz se tam skryji. Doufám. Před bránou za-
stavím a seskočím z koně. Je otevřeno, davy lidí proudí 
dovnitř a ven a nikdo si mě nevšímá. Tím líp. Zařadím 
se za povoz a vejdu dovnitř. Málem škobrtnu o malého 
klučinu, který se mi připletl pod nohy a žebrá měďáky. 
Smutně se usměju. Sama bych nějaké potřebovala, 
chlapče, u mě jsi na špatné adrese. Pochopí, a odkluše 
kamsi dozadu. 

Hradiště není zas tak velké, jak se zdálo být zvenčí. 
Trhovci tu nabízejí zboží přímo před svými domky, děti 
se batolí všude kolem, připadá mi, že všude kolem za-
vládl neudržitelný zmatek. Kdosi se mi pokusí sebrat 
koně, prudce ho odstrčím a snažím se protlačit do zadní 

Noc na Ynis Witrin II
(pokračování z minulého čísla)
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částí, kde podle hluku a množství lidí na jednom místě 
tuším hospodu. 

Konečně se dostanu až před šenk. „Hej, slečinko, 
kampak s tím zvířetem?“ prohodí kdosi laškovně. Jsem 
příliš znavená na jakékoliv vtípky, musím si však ob-
starat jídlo, a tak se snažím být milá.

„Hledám pro něho pěknou stáj, to víte, cesta byla 
dlouhá, a takové zvíře se rychle unaví,“ odpovím co 
možná nejlehčeji a usměju se tak, aby poznal, že je mi 
rozprava s ním příjemná, ale aby si od toho nic víc nes-
liboval.

„Jo, tak to já náhodou vo jedný takový vim,“ 
zařehtá se. Pohybem 
ruky naznačí, že si mám 
přisednout. Chvíli váhám, 
kde tak narychlo ustájím 
svého oře. Všimnu si 
břevna visícího na rohu 
hospody a sloužícího 
nejspíš za provizorní 
stání. Přivážu ho vedle 
dalšího koně, černého 
jako havran, zamířím 
k bodrému chlapíkovi.

 
Sedí venku, a sot-

va si všimne, že k němu 
mířím, zahlaholí: „Hej, 
šenkýřko, korbel piva 
a pořádnou pečínku pro 
tuhle slečinku.“

V duchu ho tisíckrát 
blahořečím.

Sotva dosednu, po-
padne mě kolem ramen 
a rádoby lhostejně se ze-
ptá: „A vodkudpak sle-
činka cestuje,co? Zdale-
ka, zdaleka?“

Mimoděk si přitáhnu 
plášť co nejvíc k tělu, aby 
nezahlédl torquet u mého 
pasu, a neurčitě odpovím: 
„Tady je všechno daleko, 
když jde člověk sám...“

Chlapíkovi to přijde 
náramně k smíchu. „Tak 
to máte setsakramentskou pravdu.“

„Jo, a kdyby něco, já sem Freddie,“ prohodí 
a napřáhne ke mně pravou tlapu.

Rádoby nesměle si potřesu s jeho pravicí.  „Misty,“ 
představím se, jak se sluší a patří.

Po mém prohlášení se rozřehtá ještě víc. „Misty, ha 
ha ha, to je dobrý.. To jako že pořád mlžíš, jo? No, tak 
to vy ženský umíte, to je pravda, ha ha ha.“

Zahlédnu šenkýřku, jak mi konečně přináší jídlo. 
Chvíli se snažím jíst způsobně, aby si nemyslel, kdoví 
jaké mi neprokazuje dobrodiní, když mě však pobídl, 
jen ať si dám podle libosti, vrhnu se na pečínku jako 

dravá šelma a zanedlouho po ní zbudou jen kosti. Nad 
pivem se však zarazím. Mému hostiteli naštěstí dojde, 
že korbel piva asi nebyl tou nejlepší volbou, a objed-
ná mi láhev červeného. Zhluboka se napiju, až udiveně 
zvedne obočí a ostatní u stolu uznale zatleskají.

„Mno, vidim, že ti chutná. Tebe bude asi snadnější 
živit než šatit, co?“ zařehtá se. Zavolá na šenkýřku, 
že chce platit. Vyrovná na stůl pár stříbrňáků a ani ne-
mrkne. Tentokrát stála štěstěna na mé straně.

„Tak teď si půjdem vomrknout tu stáj.“ Vstáváme 
od stolu. S pár lidmi si potřese pravicí, já jen zdvořile 

kývnu na pozdrav, a za-
mířím ke svému koni. 
Je mi podstatně líp, pe-
čínka a víno mě hřejí v ža-
ludku, a celým tělem mi 
probíhá příjemný pocit, 
že už zanedlouho ulehnu 
v suchu a teple, kdesi 
pod střechou. Kráčíme 
vedle sebe tiše k zad-
ní části hradiště, dale-
ko za hospodou. Jeho 
domek je o něco větší 
než ty ostatní, a ze stra-
ny k němu přiléhá ještě 
malá stáj. Trošku se ošiju 
při vzpomínce, co jsem 
uviděla v poslední stájí, 
a před vraty se zarazím.

Mé malé zaváhání 
Freddiemu neuniklo.

„No tak,“ pobídne 
mě, „tam ustájím tvýho 
koně.“ Snad z pocitu 
sounáležitosti mi začal 
tykat. Věděla jsem, že 
mi nechce ublížit, ale 
nějaký neznámý strach 
mi bránil vejít dovnitř. 
Než se stačil zeptat, po-
prosila jsem ho sama, 
jestli by mého bělouše 
nemohl ustájit sám. Když 
přisvědčil, obrátila jsem 
se a zamířila k domku.

„Půjdu se ještě trochu projít,“ zavolala jsem do 
místnosti sloužící za kuchyni a jídelnu zároveň. 
Počkala jsem, až se ozve cosi jako souhlasné zamručení 
a zavřela dveře. Spát budu na půdě na slámě, je to dob-
ré. Ukázalo se, že můj hostitel je podkoním u majitele 
hradiště, jakéhosi knížete jednoho z ulsterských pan-
ství. Ve stáji měl pěkných pár kousků, které jsem si 
však nešla prohlédnout. Zajímalo mě spíš, kde jsem se 
to vlastně octla. 

Kousek za domem byly schody vedoucí na hrad-
by táhnoucí se po celém obvodu hradiště. Vylezla jsem 
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nahoru a do tváře mě udeřil závan větru. Stmívá se. 
Pohlédnu přímo před sebe a spatřím nekonečně širé 
moře. Téměř mi to vyrazí dech, nevěděla jsem, že je 
moře tak blízko. Slyším, jak kdesi pode mnou jeho vlny 
narážejí na útesy skal a bouří se proti věčným zákonům 
přírody. Zavírám oči a zplna hrdla vdechuji tu živoucí 
sílu obepínající mě ze všech stran. Náhle se mi zdá, 
že slyším vzdálenou hudbu. Nepátrám po jejím zdroji, 
nechávám se unášet melodií vnikající mi hluboko do 
nitra. Něco mě nutí pobrukovat si slova v neznámém 
jazyce. Uvědomím si, že se kolébám ze strany na stranu 
a z úst mi vychází věta: „Ngys tuir branngir.“ Zvedám 
ruce. Slunce se propadá do rudých mraků a s nimi 
vplouvá do moře. Už nezpívám, křičím. Síla teď ve 
mně proudí zcela nekontrolovaně.

„Misty, MISTYÝ!“ 
Teprve po nějaké době si uvědomím, že to jméno 

patří mně. Svěsím ruce. Moře se pomalu uklidňuje 
a vítr tiší. Vracím se zpět. Otočím se. Za mnou stojí 
Freddie.

„Hej, Misty, co tam propána děláš? Pojď se na něco 
podívat, no tak,“ zavolá. Ukazuje přitom na něco dole. 
Seběhnu ze schodů a jdu se podívat, co se tam děje, 
i když mě to vůbec nezajímá.

„Mně už ty žvásty vo lepším životě začínají lízt 
krkem,“ slyším na uvítanou. Mluvčím je jakýsi vy-
chrtlý muž, a jeho slova zřejmě platila mému hostiteli.

„Vidíš ho?“ ukazuje na něj Freddie a poťouchle se 
směje. „Vyhrožuje vzpourou proti samotnýmu hraběti 
Ulsteru, troufalec,“ pohrdavě si změří muže před se-
bou.

„No a proč taky ne? Jen řekni, co z toho máš, celý 
dny tady trčet, starat se vo něco, co vůbec není tvoje, 
a dostat za to pár ubohejch měďáků? No, co já z toho 
mám?“ opakoval.

„Co z toho máš, ty hlupáku? Máš kde bydlet, co 
žrát,“ Freddie se přestal usmívat.

„A taky musím poslouchat cizí rozkazy, nasadit kej-
hák, kdy se mu namane, a skákat, jak von píská, a to se 
mi teda vůbec nelíbí, to teda ne,“ pokračoval vychrtlík 
zvýšeným hlasem.

„A co chceš jako dělat?“ přiblížil se k němu Fred-
die na nebezpečnou vzdálenost. Muž zřejmě neměl 
dostatečně vyvinutý pud sebezáchovy, neboť neohro-
ženě pokračoval dál.

„Hele, ty jako podkoní máš možnost mluvit 
s knížetem. Navrhni mu, ať se v tomhle zavšivenym 
hradišti postará i vo ty, co maj z pusy do huby, jak se 
řiká, co nemaj kde dělat a jsou vodkázaný na milost 
druhejch.“

Freddiemu docházela trpělivost. „A co když vod-
mítnu?“ „Tak...,“ zajíkl se vyzáblík, neboť mu do-
cházela vážnost situace, do níž se vlastní vinou dostal. 
„Tak... ti to tady všecko podpálim.“

Při posledním slově jsem se zachvěla. Freddie si 
to vyložil po svém a snažil se mě uklidnit: „To von by 

neudělal.“ „Ale udělal, udělal,“ křičel vyzáblík. To už 
mu však Freddie zasadil jednu pěstí. „Mně tady nebude 
vyhrožovat takovej ubožák, co smrdí rybinou a nevidí 
si ani na špičku nosu,“ znechuceně si odplivl a obrátil 
se k domovu. Pro jistotu však vyzáblíka ještě nakopl, 
aby si konec debaty řádně zapamatoval.

„Já bych ho nepodceňovala,“ nadhodila jsem cestou 
zpátky, „vypadal, že je vzhledem ke své situaci všeho 
schopen.“

„Ale slečinko,“ usmál se shovívavě. „Takovej 
budižkničemu? Jen běž klidně spát, to bude dobrý.“

Před domem mi popřál dobrou noc a přátelsky mě 
poplácal po zádech. Zalezla jsem si na půdu a pokoušela 
se usnout.

Nebyla to klidná noc. Neustále jsem se převalovala 
ze strany na stranu, a když se náhodou podařilo mé duši 
přemístit se do jiných sfér, byla tam svědkem samých 
strašných událostí: hořící kruh, mrtvá těla, zářící před-
mět s nápisem...

Probudila jsem se s výkřikem. Dole pode mnou kdo-
si běhal ven a zase dovnitř, zaslechla jsem vzrušené 
hlasy. Oblékla jsem si plášť a slezla dolů. Proti mně 
zrovna vyběhl Freddie. Snad ani nevnímal, že tam sto-
jím. Mířil do stáje. Běžela jsem za ním. Na prahu jsem 
se zastavila. Světlo vycházejícího slunce dopadalo 
přes mé rameno na tělo mrtvého hřebce, nejspíš ono-
ho vraníka, který stál u hospody. Zvíře mělo vyděšený 
pohled, který jsem už někde zahlédla. Tělem mi projel 
mráz. Na boku mělo zvíře vypálený nápis:  

‚Ngys tuir branngirʼ

Sesula jsem se k podlaze. Kdosi mě zvedl a odnesl 
do domu. Seděla jsem na židli, neschopna myslet, hý-
bat se, udělat cokoliv. Poslouchala jsem, jak Freddie 
pláče. Kdosi se ho snažil utišit. Marně. Po chvíli přišel 
za mnou a sedl si ke stolu. Jediné, na co jsem si dávala 
pozor, byly mé popálené dlaně. Cítila jsem, že je ne-
smím nikomu ukázat. Torquet na boku mě pálil.

„Budu muset odjet,“ pronesla jsem potichu.
Nic na to neřekl. Snad ani nevnímal, co mu říkám. 

Pomalu jsem se zvedla a poprosila nejbližšího muže, 
aby mi přivedl mého koně. Bez ptaní splnil mé přání. 
Sotva jsem nasedla, cítila jsem se o něco jistější. Na-
posledy jsem pohlédla směrem k Freddiemu, popohna-
la koně a jako šílená jsem tryskem zamířila k bráně, 
která byla naštěstí otevřená.

 Co zas tohle mělo znamenat? Cválala jsem 
dlouhou dobu v naději, že si vyčistím mysl a na něco 
přijdu. Jediné, v čem jsem se ujistila, bylo přesvědčení, 
že musím stůj co stůj zjistit, co znamená nápis na 
torquetu. Kde a jak, nevím, ale nesmím se vzdát, dokud 
toto nesplním. Jinak mě tyto události budou pronásle-
dovat dál a dál.   

 
Lorraine

autorem obrázku Fíba (Gabreta)
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Fenri
Tomu, kdo malého mne s láskou hladil, 
Tomu, kdo mne pak jako bídák zradil,
Tomu, kdo v pouta nebytí mne vsadil,
Ženu se vstříc!

Okovy pukly mocí posledního věku.
Nezastaví mne nikdo z velkých reků.

Rdousit to hrdlo klaté ve smrtelném skřeku,
nic nechci víc!

Svým během ničím, co moje sestra vězní.
Nic ona beze mne, a nic bych byl já bez ní.
A třetí už se chystá ke žni,
Co nevidět!

Málokdo ví, jak na mne pohledět.
Jsem TEĎ, co stále letí vpřed.
Jsem proudem okamžiků, vteřin, hodin, let.
Jsem čas, a běžím vpřed!

Skopová hlava

Cesta na Dušičky (Krkonoše 2004)

Jen naše kroky v dřímajícím starém lese,
Ze stoletých kamenů cesta svažuje se,

Svět kolem mizí, jen stromy zůstaly tu stát.
A chce se spát. Jak chce se spát!

Duše je ztichlá, víčka těžká, dech se tají,
A vločky sněhu větve přikrývají

Jakoby zůstat chtěly napořád.
A chce se spát. Jak chce se spát!

Jen lehkou ozvěnou se nese z velké dáli
Ta píseň, co jí černé flétny hrály.

Píseň tak smutná, jen se rozplakat.
A chce se spát. Jak chce se spát!

Jen sníh, a les, a cesta, cesta k sobě.
Je ticho. Ticho jako v hrobě.

A hřeje zevnitř tenhle zvláštní chlad.
Na kámen lehnout si a usnout. Věčně spát!

Skopová hlava 
grafika Yngwar
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Proti chladné bílé zdi muzejních prostor v Oslu se 
pne štíhlá a hrdá příď vikinské lodi. Je vrcholem tech-
nické dovednosti vikingů, je nejvyšší metou dosaženou 
v oblasti materiální kultury, je to sama duše vikin-
ga, předmět jeho lásky. Tyto lodi brázdily v 9. až 11. 
století Středozemní moře od Gibraltaru po Malou 
Asii. Švédové ovládli Balt, po řekách 
pronikali přes Rusko do Byzance a do 
Bagdádu. Dánskou doménou se stala 
Anglie, Francie, Španělsko. Norové 
zabrali severní Anglii a Irsko, Shetlan-
dy a Orkneje a plavili se dál na západ 
na Island a do Grónska až na bájný 
Vinland. Námořní lupiči, 
piráti a dobrodruzi, 
muži stejně stateční 
jako dobyvační, 
stejně ušlechtilí jako 
krutí, kteří měli 
d o b r o d r u ž s t v í 
v krvi a na moři 
byli jako doma. Ve 
všech těchto dobrodružstvích 
jim neocenitelným služebníkem byla loď – ztělesnění 
síly a moci, symbol kulturní i technické vyspělosti 
skandinávských národů. Ať již klouzala tiše na svém 
chladném kýlu po klidné hladině anebo svou přídí 
rozrážela vlny otevřeného bouřlivého moře, byla vždy 
předmětem vikingovy lásky, stvořena jeho zručnou ru-
kou a hýčkána verši jeho poezie.

Archeologické nálezy vikinských lodí jsou vesměs 
dokladem vynikající řemeslné práce. Nejznámější jsou 
ty, které byly objeveny při březích Oslofjordu, pod mo-
hylami navršenými pro významné osobnosti tehdejší 
doby v Osebergu, Gokstadu a Tune. Nejstarší z nich 
náležejí již do 9. století. Je pro ně charakteristický vět-
ší počet planěk obšívky trupu, tím i větší boční výška, 
zřetelný kýl zhotovený z jednoho kusu nejčastěji dubo-

vého dřeva, mohutný, 
často bohatě zdobený 
přední vaz a stěžeň pro 
plachtu. Plaňky byly 
k žebrům podle staré 
techniky přivázány 
provazy, aby mohly 
zůstat tenké a celkově 
loď byla lehká a ela-
stická, přičemž vrchní 
plaňka vždy částečně 
překrývá plaňku spod-
ní. Některé lodě byly 
i   nýtované. Mezery 
byly utěsněny vlně-

nými provazci, napuštěnými dehtem. Řady planěk byly 
s lodními žebry spojeny houžvemi, vedenými otvory 
v silných výstupcích na vnitřní straně planěk. Tako-

vou konstrukcí se lodi dostalo pružnosti, vyzbrojující 
ji dobře k plavbě na bouřlivém moři. Uprostřed lodi 
spočíval těžký blok z dubového dřeva, v němž byl za-
sazen stěžeň. Mimo stěžeň a čtvercovou plachtu byly 
lodě vybaveny i několika páry vesel. Na jeden otvor pro 

veslo připadaly vždy dva štíty, umístěné tak, že každý 
z nich z části překrýval štít sousední. 

Tím vytvořily souvislou linii od pří-
di až po záď, čímž byla zaručena 
dostatečná ochrana posádky.

Charakteristickým znakem 
vikingských lodí byly mo-

hutné a bohatě zdobe-
né vaznice, kde úst-
ředním motivem byla 
severská zvířecí or-
namentika. Výzdoba 

vaznic byla jakou-
si ʻvizitkou  ̓ ma-
jitele lodi a z do-

chovaných nálezů 
se můžeme přesvědčit 

o zručnosti jejich tvůrců, což názorně dokazuje např. 
výzdoba lodi z Osebergu, kde celá vaznice je po obou 
stranách zdobena frýzy složenými z ornamentů, kom-
ponovaných s jistotou a elegancí. Je to ornamentální 
umění staré tradice. Přední vaznice přechází ve vyso-
kou spirálu, zakončenou hadí hlavou.

Z hlediska evropského vývoje lodí je třeba kon-
statovat, že vikinská loď je dovršením určitého 
evolučního procesu. Tzv. ‚dlouhou lodí  ̓ vyvrcholil 
staletý vývoj veslic, stavěných technikou částečně se 
překrývajících planěk. Konec vikinského období však 
přináší i konec všestranného použití lodí. Vývoj se 
začíná štěpit dvěma směry v souhlase se dvěma zásad-
ními potřebami, totiž rychlosti a pohyblivosti v boji 
a nosnosti pro účely mírového obchodu.

AGNAR

Použitá literatura:
Johannes Brøndsted : Vikingové,sága tří staletí, Or-

bis, 1967
Friedrich Schlette : Germáni, Orbis, 1977

Drakar - více než jen loď... 
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Jako vášnivý modelář jsem zatoužil ve své sbírce 
vlastnit model vikinské lodi. Pro svou nezručnost 
s prací se dřevem jsem zvolil příjemnější cestu, 
postavit si model z plastikové stavebnice. Ovšem na-
jít kvalitní model na našem trhu není vůbec snadné, 
současný trh nám toho moc nenabízí a kromě dávno 
zaniklé ruské firmy Frog, její 
výlisky jsou k dostání snad už jen 
u modelářských ʻfajnšmekrůʼ, si ho 
do svého výrobního programu zvo-
lila naše firma Směr. Cena modelu 
v přijatelném měřítku 1:60 se pohy-
buje kolem 150 Kč, takže se jedná 
prakticky o nejideálnější cestu, jak 
si postavit ‚draka  ̓z krabičky. 

V pestré krabičce s nepříliš po-
vedenou kresbou plujícího drakaru 
kdesi mezi fjordy, nalezneme tři 
licí rámečky s díly, návod a velký 
obtiskový aršík. Stáří formy se však na kvalitě výlisků 
zřetelně projevilo. Díly mají plno otřepů a nálitků, 
takže nás čeká broušení, jinak se může stát, že k sobě 
neslepíme poloviny trupu. Návod je vcelku přehledný, 
jen ve stručné historii se dozvídáme několik nesmyslů 
ve výkladu slov (Grónsko = země skal, Sev. Amerika = 
divoká země), ale to pro stavbu není důležité.

Hned v prvním kroku stavby nás čeká zhotovování 
figurek námořníků - vikingů. Osobně jsem je nepoužil, 
protože při pohledu na jejich tvar a “bujné” rohy na 
přilbách jsem se neudržel smíchy a musel jsem si 
hlasitě ulevit. Při slepování polovin trupu a paluby 
jsem ztratil minimálně 3 kbelíky nervů, protože celý 

komplet je zvláštně zkroucený 
a díly nelícují. Doporučuji si vše 
vyzkoušet několikrát „na sucho” 
než použijeme „prstolep.” Lepení 
trupu je vlastně jediným oříškem 
v celé stavbě. Dostáváme se k lepení 
detailů, stěžně a ráhna. Plachtu na-
bízenou výrobcem jsem přebarvil na 
barvu plátna, jelikož původní zbar-
vení spolu se strašidelným obtiskem 
draka by vypadalo jako plachta na 
pramici z rychlých šípů. Poslední 
prací je vypnutí lan a nalepení štítů 

spolu s vesly. Při této práci doporučuji trpělivost.
Co závěrem? Kdo chce vlastnit model této bez-

pochyby zajímavé lodi, nezbývá než sáhnout po této 
stavebnici, která je prakticky jedinou dostupnou na trhu. 
Všem lepičům přeji hodně trpělivosti a minimálně tak 
velké uspokojení z hotového modelu, jakého se dostalo 
mně.          

AGNAR 

Postavte si ‚Drakaʼ

Téodský etický a hodnotový systém je velmi odlišný od abrahámského židokřesťanství, kterému je dnes po 1000 
letech masáže většina lidí již přizpůsobena a které je v důsledku systémem orientálním.

 V abrahámském systému je veškerá ctnost odvozena od následování božích zákonů, a pokud tyto zákony 
porušíte (ať už z jakéhokoliv důvodu), jste hříšníkem a musíte čelit zatracení. Naši pohanští bohové žádné zákony 
neurčují, a proto zde žádná přikázání nemáme. Místo toho je zde komunita žijící v souladu s přirozenými provázanými 
silami multiversa, které jsou předivem či pavučinou činů. Téodismus je společností bezzákonnou (toto slovo je nutno 
důsledně odlišit od slova nezákonnou), která je založena na thew – zvyku, činu, povinnosti (závazku, smlouvě), které 
v součtu formují téodskou tradici moudrosti, a ta je předávána jak staršími a wizardy- góðii, tak také zkušeností. Ab-
rahamismus je typicky dualistický systém dobra, jež dodržuje boží zákony, a zla, jež tyto zákony porušuje. Pohanský 
systém je naopak holistický. Místo toho jsou zde jisté náznaky správnosti či nesprávnosti činu ve vztahu k Wyrdu, 
což činí moudrost tak důležitou. Obecně lze téodismus a jeho hodnotový systém označit za aktivistický (na rozdíl od 
kvietistických), založený na správném(vhodném) činu, nesprávném činu a žádném činu (který, protože nevykazuje 
žádný výsledek a je jen pasivním přijímáním jsoucna, je nejhorším ze všech). Proto se téodská společnost při posu-
zování kvality činu řídí především třemi radostmi (či povinnostmi): Moudrostí, Štědrostí a Osobní ctí. Je potřeba mít 
na vědomí, že abrahámský systém považuje člověka za hříšné stvoření odpadlé od blažené tváře stvořitelovy, kterému 
je v jeho tuposti a nicotnosti třeba božího zákona (judaismus a islám), či vykoupení (křesťanství). Pohanství nemá 
žádné takové doktríny, ale hluboce zakořeněnou tradici samostatnosti v činu, a je etickým i logickým předpokladem, 
že bohové, přátelé či rodina ti mohou pomoci, ale nikdo, ani bohové, ani lidé, ani lidské ani boží zákony tě neza-
chrání. To musí každý udělat sám. Způsob, jakým to lze udělat, není víra, ale čin, a pro vyznavače téodismu je pravým 
účelem víry fungovat, být průvodcem ve vědění, jak být vždy užitečným ve své práci. Náboženství věřící, že člověk 
potřebuje jakési vykoupení ze zděděného hříchu nebo odpadnutí od milosti boží, se nazývají soteriologická. Na to, 
jak tato náboženství fungují, proč fungují tak, jak fungují, a jak se liší od folkových systémů, se podíváme v nějakém 
pokračování. Prozatím postačí: Moudrost, Štědrost a Osobní čest jsou vodítky k pravému činu v životě každého z nás 
ve zraku bohů i lidí kolem nás.

Sigmark

Dobro a Zlo v téodské společnosti
(přeloženo z knihy The Way of the Heathen – Gárman Lord)
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Roma Babylon Helas Germáni Slovani
1. Sol Šamaš Hélios Sól Dažbog
2. Luna Sín Seléné Máni Mokoš
3. Mars Nergal Áres Týr Svarožić
4. Merkur Nabu* Hermés Woden Veles
5. Iuppiter Marduk Zeus Thór Perun
6. Venuše Ištar Afrodíté Freyja Lada
7. Satrun Ninurta Kronos Loki Prove

Císař Konstantin zavedl sedmidenní týden roku 321 
n.l. Jako první den v týdnu ustanovil neděli – dies Solis. 
Nemělo se pracovat. Dies Solis se stal svátečním dnem. 
Do té doby měli judejci sváteční den sedmý, tedy Sabat; 
to přejali i mnozí kristovci, ačkoliv mnozí začali slavit 
neděli jako den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Tentýž 
den však vyčleňovali románští (římští) pohané v pozd-
ním císařství pro odpočinek a bohoslužby; nazývali 
ho den Saturna-dies Saturni. Do té doby se mensis ro-
manus (římský měsíc) rozděloval na značkové dny. 

Kalendy – 1.den v měsíci, nóny- 5. nebo 7. den 
a Idy 13. nebo 15. den. Z toho je patrné, že signální dny 
byly odvozeny od novoluní, 1.čtvrti a úplňku. Ostatní 
dny se označovaly podle toho, kolik dnů před signál-
ním dnem to bylo, např. VI.nóny (6 dnů před nónami) 
měsíce Martia byl 2. Martius. 

Mimo to však ještě existoval neformální kruh 
tržních dnů, které se konaly každých 8 dnů.

Přestože nám zůstalo po Romanech označení 
kalendář (lat. calendarium) podle prvních značkových 
dnů-kalendy, sami Romané označovali svůj systém fas-
ti, podle dies fasti neboli správných, pevných dnů, které 
označovali, zda je možné vést soudní a úřední jednání 
u soudů a státní správy.

Sedmidenní týden vznikl kolem r.700 př.n.l. v Ba-
bylónu, když astrologové připsali své bohy – planety 
dnům. Posloupnost bohů byla původně dána kosmologií 
Saturn–Jupiter–Mars–Slunce–Venuše–Merkur–Měsíc. 
Protože ale Mezopotámci přiřazovali každé hodině 
vládu jednoho boha, vycházelo to tak, že 1. hodinu 
Saturnova dne řídil Saturn a tudíž na druhý den vyšla 
1.hodina nového dne na Slunce. Na tyto výpočty měli 
jednoduché nákresy. Taková kresba se našla při arche-
ologických nálezech v Pompejích. 

Přesto sedmidenní týden zakořenil až po 1-2 ge-
neracích a 24-hodinový systém (taky původně z Ba-
bylónu) až ve středověku díky mechanickým hodinám. 
V Anglii došlo k pojmenování dnů v týdnu v 5. století 
v době anglosaských výbojů. 

 Wilmar

Weinachtener
Historie týdne

Tabulka bohů přiřazovaných planetám podle dnů v týdnu

Tabulka jmen dnů v týdnu v různých jazycích.

français espanol english deutch svensk norosk
1 diman-

che
domingo Sunday Sonntag söndag søndag

2 lundi lunes Mon-
day

Montag måndag mandag

3 mardi martes Tues-
day

Dien-
stag

tisdag tirsdag

4 mercredi miér-
coles

Mit-
twoch

onsdag onsdag

5 jeudi jeuves Thurs-
day

Donner-
stag

torsdag torsdag

6 vendredi viernes Friday Freitag fredag fredag
7 samedi sábado Satur-

day
Sam-
stag

lördag lørdag
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Tafl je stará germánská hra s mnoha variantami, 
jejíž obdobu (a zřejmě i předchůdkyni ) můžeme nalézt 
například ve oblíbené hře římských legionářů zvané 
Latrunculi. Známe mnoho variant taflu hraných na 
deskách o rozměru 7 x 7 až 19 x 19 čtverců. Středový 
čtverec a čtverce rohové jsou díky své speciální funkci 
barevně odlišené.

Já se dále zaměřím na anglosaskou variantu hry 
zvanou Cyning – –  taefl: králův stůl (někteří histori-
kové se domnívají, že slovo tafl (taefl) je odvozeno od 
latinského slova tabula – deska, stůl. To mi ale přijde 
dost přitažené za vlasy, protože by to znamenalo, že se 
Germáni s tímto kusem nábytku seznámili až při kon-
taktu  s římskou kulturou).

  
Hráči stojí v čele nestejně velkých sil, navíc jeden 

v posici obranné, druhý v posici obléhatele. Obránce 

(tradičně černý) disponuje menším počtem figur, sy-
metricky  uspořádaných ve středu desky. Jeho strana je 
navíc obohacena o speciální figuru zvanou cyning, král. 
Hrál jsem variantu na 11 x 11 polích, a v tom případě 
má bílý 20 figur a černý 13 včetně krále.

  
Cíle hry: 

Obránce musí dostat cyninga na jedno z rohových 
černých polí, a tím jej zachránit, protože tam je nepo-
lapitelný. Útočník naopak musí černému zabránit v je-
ho snažení tím, že cyninga zajme. Jak?

   Pokud je totiž figura např. černé barvy vmané-
vrována do takové posice, kdy je v horizontálním či 
vertikálním směru mezi dvěma bílými figurami, je 
zajata a desku opouští (obr. A). Pokud však stojí dvě 
např. bílé figury v posici vhodné pro zajetí černého, 
a ten do této posice „vpluje“, nic se mu neděje a desku 
neopouští (obr. B). Jako jakákoliv figura rovněž fungu-
je pět černých polí na desce, lze je tedy využít pro zajetí 
nepřátelské figury, se stejnými pravidly jako při dvou 
figurách (obr. C, černý je tedy v tomto případě zajat).

 Tato hra je velmi dynamická a plná zvratů, a ve 
vhodné situaci se z obránce může velmi snadno stát 
útočník, i když se mu velmi zřídka podaří bílého na 
desce zlikvidovat. Cílem černé gardy je totiž dostat cy-
ninga do bezpečí, ne vést vyhlazovací válku.

  K tomu, abyste si mohli tuto hru vyzkoušet, 
vám postačí kus kartonu místo hrací desky, oblázky, 
fixou poznačené mince nebo víčka od lahváčů jako 
hrací kameny (vyzkoušel jsem celé spektrum těchto 
náhražek, a na funkci to nemělo vliv, akorát lahváče 
bylo nutno kvůli víčkům vyprázdnit, pročež se hra stala 
nemožnou).

Sigmark 

TAFL !
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Gótské duchovní dědictví lze právem označit 
za panevropské. Gótština je nejstarším zazname-
naným germánským jazykem a ačkoliv není totožná 
s protogermánštinou, lze ji spolu s indickým sanskrtem 
považovat za indoevropský sakrální jazyk.

V současném germánském duchovním revivalu se 
gótskému dědictví dostává čím dál většího uznání. Na 
hudebním poli o tom svědčí Albareikův průkopnický 
projekt Songs of the Ancient Goths. 

O gótské hudbě nás zpravují doboví kronikáři 
a dokonce se dochovaly visigótské melodie. Právě 
z těchto pramenů vy-
šel hudebník a zna-
lec gótského jazyka 
a kultury Albareiks 
(Michael Moell), 
známý svými dří-
vějšími hudebními 
projekty především 
z oblasti anglosaské 
tradice. Výsledkem 
je album, sestávající 
z kombinace gót-
ských melodií, rekon-
struovaných textů 
i původních autor-
ských skladeb, které 
by rozhodně nemělo 
chybět v pohanské 
audiotéce.

Album otevírá 
magicky znějící sk-
ladba Gáutis Bida 
– chvála Gauta, pra-
otce Gótů. Gáuts je 
jedno ze jmen Wotanových a celá skladba se vskutku 
nese ve wotanském duchu. Evokuje mytologické 
obrazy spjaté s Wotanem a jeho kultem, mimo jiné je 
zde narážka na gótský mýtus o Gautovi a Mathildě. 
Následuje Amalé Spill – příběh dynastie Amalů, gótské 
královské dynastie. Autentická gótská melodie podtrhu-
je oslavný charakter této skladby věnované slavné ger-
mánské dynastii. Poté následuje Teiwis Háuheins – os-
lava Týa, jednorukého boha války a thingů, jehož meč 
vešel do gótských pověstí. Pak přichází instrumentální 
skladba hraná dle autentické gótské melodie. Následu-
je Rumós Gataúrths – dramatický příběh zničení Říma 
Góty. Skladba je nesená dvěma autentickými gótskými 
melodiemi a samotný text pochází z anglo-saského tex-
tu Alfréda Velikého, který se skrze latinský „originál“ 
blíží pravděpodobnému původnímu gótskému textu. 
Následuje další instrumentální skladba dle autentické 
gótské melodie. Poté následuje Guthé Inweita – in-

vokace bohů. Tato skladba sama o sobě představuje vel-
mi hodnotný duchovní text a je příkladem religiózního 
užití tohoto sakrálního jazyka. Spolu se skladbami 
věnovanými Wotanovi a Týovi je doporučeníhodná pro 
rituální užití. Pak přichází Airmanareikis Liuth – píseň 
o Ermanarichovi, králi Gótů. Autentickou gótskou 
melodii provází text přinášející příběh Ermanaricha, 
známý ze sigurdovského cyklu, z gótské perspektivy. 
Následuje Attilins Saggws Dáuthis – „zádušní“ píseň 
za Attilu. Dramatická skladba, která patří k vrcholům 
tohoto alba, evokuje tuto velkou osobnost a též ambi-

valentní vztah Gótů 
k Attilovi, proti 
němuž nejen stáli 
na válečném poli, 
ale v jehož kmen-
ovém svazu též hrá-
li význačnou roli. 
Text je přeložen 
do gótštiny z latin-
ského Jordanova 
textu a nepochybně 
se blíží gótskému 
originálu. Pak je 
další instrumentál-
ní skladba na au-
tentickou gótskou 
melodii. Album uza-
vírá Gutiska Wei-
dasinths – „gótská“ 
část anglosaské bás-
ně Widsith, která 
evokuje atmosféru 
hrdinských dobro-
družství.

CD doprovází booklet, který sám o sobě vydá za 
cenu celého alba, neboť obsahuje nejen gótské tex-
ty a jejich překlad do angličtiny, ale též informace 
o Gótech, jejich hudbě, kultuře, dějinách a mýtech. 
Pro bližší informace nejen o tomto albu a o celé řadě 
hudebních projektů, publikací atd., ale i o germánských 
hudebních nástrojích atd. atd., nechť laskavý čtenář 
navštíví Albareikovy internetové stránky: www.geoci-
ties.com/medieval_music/.

dalreiks        

Albareiks, Songs of the Ancient Goths
HallDream Records 2002
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 Autor význačného hudebního počinu Song of the 
Ancient Goths a představitel theódského gótského 
duchovního revivalu Albareiks přichází s dalším dí-
lem, které lze znovu na poli gótské duchovnosti na-
zvat přelomovým. Gutiska Hunslastaths Razda – The 
Gothic Lithurgy je sice poměrně útlá brožura okolo 
50 stránek, avšak skrývá poklad nedozírné ceny. „Po-

prvé za jeden a půl tisíce let můžeme uctívat staré bohy 
podle gótské tradice...“ konstatuje v předmluvě Alba-
reiks. Gutiska Hunslastaths Razda přináší základ pro 
skutečný a živoucí revival gótské duchovnosti. „Gót-
ská liturgie je výjimečná nejen svým důrazem na gót-
ský jazyk a kulturu, ale také tím, že se obzvláště věnuje 
těm bohům a bohyním, které Gótové znali, a kteří pro 
ně byli nejdůležitější.

To, že zde jsou jisté rozdíly oproti mytologii viking-
ské, která představuje poměrně pozdní podobu (severo-
germánské variety) germánského Mýtu, pozná čtenář již 
při prvním prolistování. Setkáváme se se světem gót-
ských mýtů, který předchází Snorriho Sturlusona takřka 
o celé milénium. Nacházíme se také blíže posvátné 

řeči, jejíž je gótština nejbližší aproximací jakou Západ 
má1  a také blíže kontinentální prapodobě indoevrop-
ského mýtu v jeho indogermánské2   podobě. Zpočátku 
může pro našince zvyklého severským mýtům připadat 
vše poněkud nezvyklé, nepřehledné...jiné..., ale to se 
jen poněkud liší „fasáda“...základní konstanty germán-
ského mýtu se nemění. Spíše nabývají archaičtější po-
dobu, která se blíží archaickým formám helénských 
a indických mýtů. Ostatně, Gótové byli ovlivněni jak 
mediteránními Indoevropany (tj. helénským okruhem), 
tak indo-íránským prostředím.3 Gutiska Hunslastaths 
Razda tento fakt odráží a vzhledem k tomu, že autor 
je známý znalec gótského jazyka a kultury, je toto dílo 
z jazykového hlediska dokonalé jak ve své formě,4 tak 
obsahem. Nalezneme zde vše pro praxi náboženského, 
ale i magického rituálu.5 O síle těchto formulí, nesené 
vibrací  skutečného svatého jazyka Západu,6 netřeba po-
chybovat. Jejich síle se vyrovnají jen formule a mantry 
indoevropského Východu.

Samotné texty sestávají z invokací, zaříkávání, 
formulí, manter a v poetické podobě nesou, jak již 
bylo řečeno, gótský mýtus. Setkáme s mýtem o Gau-
tovi a Mathildě, ale také s mýty, které známe z Eddy 
(avšak v jejich gótské podobě, takže buďte připraveni 
na nejedno překvapení), dále s huno-gótskou legen-
dou o  Martově (Týově) meči, díky němuž se Attila 
stal nepřemožitelným vládcem Evropy, a také je vzdá-
na pocta králi Athanarichovi (Athanareiks), mocnému 
gótskému vladaři a ochránci gótské víry atd. atd.

Album Songs of the Ancient Goths tvoří ke Gót-
ské liturgii vhodný doplněk, neboť několik záležitostí 
Albareiks již dříve uvedl právě na tomto albu. To tak 
může sloužit jako jakýsi návod pro „performanci“ 
daných textů.

dalreiks

Albareiks, Gutiska Hunslastahs Razda – The Gothic Liturgy
THEOD 2003

1 Samozřejmě nelze tento „sanskrt Západu“ v absolutních 
termínech s vlastním sanskrtem srovnávat. Ovšem i sanskrt 
árjovské Indie je také pouze aproximací skutečné svaté řeči, 
i když – pravděpodobně – aproximací arci nejbližší.
2 Pro definici pojmu „indogermánský“ odkazujeme čtenáře 
na naše dřívější příspěvky.
3 A samozřejmě také předindoevropskými kulty Malé Asie 
a Černomoří.
4 Germánský aliterační rým je samozřejmostí.
5 V porovnání s ásatrú rituály a la AFA nabízí Gutiska Huns-
lastaths Razda komplexní a skutečně autentickou indoevrop-
skou rituální formu, čímž na kněžstvo ovšem klade nemalé 
nároky.
6 Ostatně „gótština“ vlastně znamená „božský jazyk“, „jazyk 
bohů“... Gótové si byli vědomi svého božského původu, 
který odvozovali od samotného Wódana, který byl „prvním 
Gótem.“
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Záměr je to, co se skrývá pod povrchem všech věcí.

Tento text vznikl jako reakce na článek z minulého 
čísla, který mne, jak musím přiznat poněkud zklamal, 
ne snad že by údaje v něm byly nepravdivé, ale pro-
to, že jen přejímá všeobecně vžitý a zastávaný ná-
zor Castaneda = šamanismus a drogy. Osobně nad 
škatulkou šamanismus a vegetalismus váhám, i když 
autor slovo šaman ve svých knihách mnohokrát použil. 
V celkovém kontextu Castanedových prací bych za 
nejdůležitější knihy označila ty nejpozdější, tj. Aktivní 
tvář nekonečna, Magické pohyby a především Kolo 
času a jeho první knihy naopak za velmi matoucí. Ale 
je na každém, aby si, pokud má chuť, udělal vlastní ná-
zor.  

Ostatně nad Castanedovými knihami i autorem 
samým se vznáší množství otazníků. Carlos Caesar 
Aranha Castaneda se narodil 25.prosince 1925 nebo 
1931, buď v Sao Paulu v Brazílii nebo v Cajamarce 
v Peru – záleží na tom, které verzi jeho autobiografie 
můžeme věřit. Jistý je pouze údaj imigračního úřadu, že 

v r. 1951 přijel do USA a americkým občanem se stal 
21.6. 1957. Podle novinového článku, který byl vydán 
při zveřejnění jeho úmrtí, byl notorickým a zatvrzelým 
lhářem a pochybuje se zde i o pravosti jeho křestního 
jména, natož příjmení. Jeho bývalá manželka  Marga-
ret Runyan Castanedová o něm uvedla, že jednou lhal 
u soudu pod přísahou, když tvrdil, že je biologickým 
otcem jejího syna. R. 1997 vydala paměti, kde prohlási-
la, že ani jeho nejbližší přátelé si nebyli jistí tím, kdo 
vlastně je.

Castaneda se delší dobu pohyboval v prostředí ame-
rických univerzit, nakonec vystudoval na Kalifornské 
univerzitě v Los Angeles antropologii a r.1968 vydává 
svou první knihu The Teaching of Don Juan: A Yaqui 
Way of Knowledge. Stěží si mohl najít vhodnější 

načasování. „Psychedelická“ šedesátá 
léta právě vrcholí – hnutí hippies, 
New Age, drogoví guruové, obecný 
zájem o techniky rozšiřování vědomí, 
zkušenosti s halucinogenními droga-
mi, šamanismus a magii. Trh lační po 
podobné tématice a student Castaneda 
podává svědectví o svém setkání se 
starým moudrým šamanem, který zná 
odpovědi na kladené otázky. Kniha 
vzbudila ohromný ohlas a zároveň 
první pochybnosti. Množství lidí 
nadšených četbou Castanedy se vy-
dalo do Mexika hledat pravého Dona 
Juana či podobnou tradici, nenalezli 
však zhola nic. Kritici práci označili 
za čirou literární fikci a našli množství 
nesrovnalostí, např. pasáže které 
se nápadně podobají spisům jiných 
antropologů, popisy živočichů a flóry, 
které vůbec neodpovídají oblasti So-
norské pouště atp. Castaneda v psaní 
pokračuje a pochybnosti o autenticitě 
jeho knih spíše rostou, než aby mize-
ly. Časová a dějová souslednost pří-
běhů je roztříštěná nebo se podivně 
opakuje, původní náplň spočívající 
ve antropologickém terénním studiu 
šamanských technik a indiánských 
zvyků mizí a čtenáři jsou předkládána 
stále kurióznější tvrzení. 

Jeho knihy se navzdory tomu silně 
zapsaly do obecného povědomí, ale 
jaksi nepřímo, podpovrchově. Jako 
příklad uvedu, že autor Hvězdných 
válek George Lucas se přiznává sil-

nou inspiraci Castanedou při vytváření doktríny rytířů 
Jedi.

Od poloviny 80.let vstupují na scénu „čarodějky,“ 
které se rovněž prohlašují za žákyně Juana Matuse. Jde 
o Florindu Donner-Grauovou a Taishu Abelardovou, 
které publikují knihy potvrzující pravost Castanedova 

Castaneda  reloaded
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učení a od r.1993 organizují kurzy tensegrity. R. 1995 
byla založena společnost Cleargreen, která pořádá 
a podporuje tyto kurzy. Cleargreen Inc. je zisková or-
ganizace, jejíž podílníci patřili ke Castanedovým blíz-
kým přátelům a spolupracovali s ním už od počátku 
70.let.

Castaneda zemřel 27.4. 1998 na rakovinu jater ve 
svém domě ve Westwoodu, alespoň podle prohlášení, 
které bylo zveřejněno až dva měsíce od jeho úmrtí. Jeho 
právní zástupkyně Deborah Droozová to odůvodnila 
Castanedovou nechutí k publicitě (např. vždy se ujiš-
ťoval, že jej nikdo nevyfotografoval ani nepořídil 
záznam jeho hlasu). Nekonal se žádný pohřební obřad, 
žádný smuteční proslov. Tělo bylo údajně spáleno 
a popel rozptýlen v Mexiku.

Úmrtní list obsahuje desinformace. Uvádí se 
zde, že byl zaměstnán jako učitel ve školním obvodu 
Beverly Hills, ale podle záznamů tu Castaneda nik-
dy nevyučoval. Ačkoli prohlašoval že nemá žádné 
příbuzné, mluví se tu o neteři Talie Beyové, nyní presi-
dentce Cleargreen Inc.

Dále je uvedeno, že nebyl nikdy ženatý, ačkoli od 
r.1960 do r.1973 žil s Margaret Runyan Castanedovou. 
Nikdo bezprostředně po jeho úmrtí neupozornil média 
a ani osoby, které se považovaly za jeho přátele neměly 
tušení o jeho smrti, ale většina z nich se rozhodla tuto 
událost na veřejnosti nekomentovat. Pouze jeho vyda-

vatelská agentka  Tracy Kramerová prohlásila že Car-
los Castaneda opustil tento svět v duchu tradice, ke 
které náležel, za plného vědomí.

O jakou tradici se tedy jedná? Castaneda se 
prohlašoval za posledního zástupce linie, která trvala 
po mnoho generací a která ve své podobě měla s je-
ho smrtí skončit. Tato linie se řídila určitou filosofií, 
určitými pravidly a měla i určitý praktický aspekt. 

Všechny věci a bytosti mají svou skrytou stránku, 
která je zdrojem jejich existence a zároveň příčinou je-
jich zániku. Je to cosi jako věčně proudící síla, ener-
gie a zároveň nekonečné vědomí, které dokáže vše exis-
tující zrcadlit najednou a stejnou mírou. Dávní zřeci 
Castanedovy tradice viděli toto vědomí jako Orla. Orel 
je pramenem vědomí živých bytostí a zároveň do sebe 

zpět vstřebává vědomí bytostí které za-
nikly. Proudící síla a vědomí představují 
Orlův záměr. Není možné, aby se člověk 
k Orlu modlil a doufal v nějakou mi-
lost, protože způsob toku síly je neměn-
ný a nezměnitelný. Všem živým bytostem 
a tím i lidem je však ponechána jakási 
možnost. Živé bytosti jsou totiž dvojího 
druhu, organické a anorganické (tím je 
míněno že nejsou vázány na hmotné or-
ganické tělo). Organické bytosti žijí rych-
le a krátce, anorganické naopak pomalu 
a dlouho, všechny nakonec pozře Orel, 
ale život anorganické bytosti je nesmír-
ně dlouhý. Člověk je schopen podnik-
nout evoluční skok a vyvinout se v anor-
ganickou bytost mimo jiné také proto, 
že obojí druh bytostí je tvořen energií 
a vědomím. Lidé byli kdysi schopni vní-
mat svou vlastní energetickou povahu 
i povahu okolního světa, ale v důsledku 
jistých událostí v minulosti o tuto schop-
nost i znalost možnosti vlastního vývo-
je přišli. Místo toho své vědomí fixovali 
na každodenní svět hmotných předmětů 
a tuto polohu udržují pomocí tzv. vnitřní-
ho dialogu, který vede každý člověk téměř 
nepřetržitě sám se sebou a který se sestává 
z proudu hodnocení, očekávání, nadějí, 
obav, výčitek a neutuchajícího soustře-
dění na vlastní osobu. Tuto fixaci vědomí 
lze krátkodobě a značně chaoticky narušit 

konzumací halucinogenních látek, ale pro její úplné 
zrušení je třeba určité disciplíny v jednání a myšlení. 
Don Juan řekl svému žáku, že nejefektivnější způsob 
jak toho dosáhnout je žít jako bojovník. Některá  pravid-
la takového života jsou obsažena už v Castanedově 
první knize, ale ztrácí se pod změtí zážitků způsobe-
ných intoxikací a v následujících knihách se nacháze-
jí v podobně rozmělněné formě. Autor sám důležitost 
této stezky bojovníka podtrhl sestavením knihy Kolo 
času, která obsahuje citáty z jeho předchozích knih, vy-
zdvihuje však jejich závažnost a jejich řazením vzniká 
nový, překvapivý kontext. Kritici zas rádi vyzdvihují 
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to, že z nevzdělaného indiána se tímto stal filosof, který 
zjevně zná Nietzscheho, Gurdijeffa a nejspíš se k němu 
nějakou záhadnou cestou dostala i pravidla bušidó 
a taoismus.

Praktickou stránkou se zabývá příručka Magické 
pohyby, návod k energetickému cvičení tensegrita, ve 
kterém prý někteří poznávají prvky východoasijských 
bojových umění. Dodržováním životních pravidel bo-
jovníka, cvičením a dále pomocí techniky zvané reka-
pitulace ( která může připomínat psychoanalýzu tím, 
že se zabývá vybavováním minulých zážitků a od-
bouráváním jejich zraňujících obsahů) se bojovník 
připravuje na okamžik svého střetnutí s nekonečnem, 
tj. na okamžik smrti, kdy se setká s Orlem a v případě 
že obstojí, udrží si své vědomí a nenechá se pozřít, na-
plní svůj  potenciál a stane se anorganickou bytostí, 
která bude žít tak dlouho, dokud trvá tato Země.

Podle určitých pravidel, které se objevují až v Daru 
Orla, byly sestavovány skupiny bojovníků či čarodějů, 
které usilovaly o výše popsaný cíl. Klíčová osoba, která 
tuto skupinu vede, se nazývá nagual. Nagual je zvláštní 
bytost, která už svým založením směřuje k překonání 
hranic tohoto světa. Nagual přichází ve dvojici, jako 
muž a žena (což pro ostatní bojovníky neplatí). Aby 
byla posílen úspěch skupiny a úsilí mužského nagua-
la, odchází nagualka jako první, také proto, že jen ona 
má dost sil, aby tuto cestu podnikla. Úkolem zbylých 
členů je hromadit sílu potřebnou k přechodu, hledat 
nové bojovníky podle specifických energetickým kon-
figurací, které mají vykazovat do počtu 17 osob, také 
najít novou nagualku a nového naguala, sestavit jádro 
budoucí skupiny, pokusit se o přechod a vzít novou na-
gualku s sebou.

Casataneda byl vybrán jako člen nově formované 
skupiny, jeho výuka byla dlouhá a náročná a jeho učitel 
při ní nešetřil ironií. V její pozdější fázi svému žáku 
prozradil, že složitosti a pravidla kouzel s rostlinami 
a ještěrkami si prostě vymyslel, aby udržel jeho zájem 
a pozornost bizardními domorodými praktikami vy-
cucanými z prstu a mohl mu nenápadně předávat své 
skutečné učení. Castanedova role v osudu Don Juanovy 
válečnické skupiny byla poměrně dramatická. V sou-
ladu s pravidly se měl stát nagualem nově zformované 
družiny, ale z nějakého důvodu nebyl schopen tuto 
funkci vykonávat. Zatímco ostatním bojovníkům bylo 
všechno dokonale jasné, on nic nechápal. Toto tápání 
je vysvětleno tím, že učení bylo rozdělena na poučení 
pro pravou a levou stranu vědomí. Pravá představuje 
každodenní způsob vnímání a uvažování, kdežto levá 
strana se běžně nepoužívá. Bojovník má během svého 
výcviku a růstu obě strany vědomí sjednotit a tím oba 
druhy poučení, které dostal do sebe zapadnou. Zatímco 
všichni ostatní už měli tuto fázi za sebou, Castaneda 
nemohl tuto bariéru prolomit. Zdálo se to nepochopitel-
né, protože vykazoval energetickou konfiguraci nagua-
la.

Zjistilo se, že jde o tzv. trojhrotého naguala, o kte-
rém mluví zvláštní část pravidla. Jeho přijetí znamena-
lo zánik tradice válečníků Orla v její dosavadní podobě. 

Narychlo byla vytvořena nová skupina, do které patřil 
Castaneda, Taisha Abelardová, Florinda Donner-
Grauová a žena zvaná Modrý zvěd. Úkolem skupiny 
bylo starou tradici zachovat a šířit novým způsobem.

Je na čtenáři, aby uvážil do jaké míry je Castanedo-
va práce věrohodná, do jaké míry je věrohodné její za-
sazení do prostředí mexických indiánů a do jaké míry 
jsou věrohodné práce ostatních autorů, kteří se zabýva-
jí mexickou šamanskou tradicí. Castaneda sám vydal 
r. 1997 prohlášení, ve kterém se veřejně distancuje od 
osoby Victora Sancheze a jeho interpretace svých textů. 
Zajímavé je, že po r.1998 se podobných knih vyrojila 
celá řada, např. Miguel Ruiz, který se rozpomněl na 
šamanskou toltéckou tradici své rodiny a krom jiného 
doporučuje svým pokojným bojovníkům i modlitbu 
ke stvořiteli. Podivuhodná práce Norberta Classena již 
z r. 1992 vykládá Castanedu pomocí Husserla.

Na čtenáři také je, aby zhodnotil, nakolik je pod-
statné, ze které a zda vůbec nějaké tradice Castaneda 
vychází, na kolik jsou jeho knihy fikcí nebo skutečností 
a zda náhodou některé jím uváděné postupy nefun-
gují. Castanedův překladatel Miroslav Krůta napsal, 
že nařčení z pouhé fikce představuje neuvěřitelný 
paradox pro spisek, který se zabývá představou pa-
ralelních skutečností, protože ho nelze napadnout 
jako vymyšlené dílo, které samo popírá hranici mezi 
snem a skutečností. Zastavme se ještě u představy, že 
hlavním tématem Castanedova  díla je užívání drog, te-
dy psilocybinu, meskalinu a durmanu, což je tématem 
prvních dvou knih. I Krůta uvádí, že Castanedův učitel 
se od počátku snažil prolomit jeho závislost na kogni-
tivním systému západní kultury a zároveň vyhovět jeho 
potřebě chápat celou záležitost jako terénní antropo-
logický průzkum. Proto se důsledně choval jako pravý 
folklórní šaman a zásoboval svého žáka atraktivní-
mi zážitky a fakty, které ho měly zaujmout a zároveň 
zbavit myšlení mladého objektivního vědce a vytrhnout 
z každodenního stavu mysli. Drogy mu paradoxně na-
bídly patřičný odstup, pocit, že všechny své neobvyklé 
zážitky může svést na jejich užití, udržet si pocit, že je 
výzkumník, který se může kdykoli vrátit zpět na svou 
univerzitu a dát paralelním dimenzím sbohem. Když 
zjistil, že to nebude lehké, bylo už na návrat do „rea-
lity“ pozdě, jeho vědomí se rozšiřovalo dál i bez použití 
těchto látek. Nicméně Castanedovy polní poznámky 
se dají těžko považovat za nějaký objektivní návod. 
Návodem je spíše už zmíněné cvičení tensegrita, pokud 
nepovažujeme za důležité vědět, jestli vychází z  tao-
istických principů nebo z vědění mexických Toltéků, 
ale jestli funguje.

Castanedova práce svým způsobem představuje 
pravý opak koncepce tohoto časopisu. Je moderní, 
synkretická, není postavená na žádné nebo jen vel-
mi sporné tradici, dokonce i identita jejího autora je 
poněkud zamlžená. Je postavená jen na jakési vizi evo-
luce lidského vědomí, která může být pravdivá nebo 
ne. Ale kdo to může vědět?

Xin 
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Před rokem jsem byl s Dalreiksem v antikvariátu 
a on mi doporučil knihu „Anna Jaroslavna“ od Anto-
nina Ladinského, ruského spisovatele. Do češtiny by-
la přeložena jako Anna, královna francouzská a vy-
šla r.1980 v Lidovém nakladatelství Dalreiksovo 
doporučení bylo dobré, kniha se mi líbila. 

Děj nás nejprve zavádí na Kyjevskou Rus v 11. stol. 
Na Rusi vládne Jaroslav Moudrý, Annin otec. Ten vládl 
mezi roky 1019-1054. Byla to doba největšího rozkvě-
tu Kyjevské Rusi. Jaroslav má za ženu Ingigerd, dceru 
svenského krále Olufa Skotkonunga. (O zápletce In-
gigerd s Olafem, později řečeným svatý, se dozvídáme 
v knize Gerpla od Halldóra Kiljana Laksnese.) Jaro-
slav byl pokračovatelem rodu Rurikovců, který na Rusi 
působil podle Nestorovy kroniky od r. 862, kdy se usa-
dil při Volchovu Rurik a jeho bratři Sineus a Truvor. Po 
smrti bratrů uchopil Rurik vládu sám. Začátkem 10.sto-
letí se kníže Oleg z rodu Rurikovců usídlil v Kyjevě 
a podrobil si Novgorod. Zemřel r. 870, kdy byl jeho syn 
Igor ještě nezletilý. Igor si vzal Olgu v r. 903. V letech 
941-943 přepadl Igor Konstantinopol, pak však obnovil 
mírovou smlouvu. Igor zemřel r. 945, když vymáhal 
daně od Drevljanů. Po jeho smrti vládla jeho žena Olga 
do r.962 se synem Svjatoslavem. Svjatoslav se snažil 
ovládnout obchodní cesty. Vyvrátil chazarskou říši 
v dolním Povolží, 965-966 ohrožoval byzantskou pev-
nost Chersonésos v Tauridě. R. 968 táhl proti Bulgarii, 
chtěl obsadit dolní Podunají. Byzanc zahájila protiútok. 
Po porážce u Dorostolu (971) musel Svjatoslav po-
depsat nevýhodnou mírovou smlouvu. R. 972 ho zřejmě 
na příkaz Byzance zabili Pečeněgové (turecko-mon-
golský kmen usazený od začátku 10.stol. na severním 
pobřeží Černého moře). Svjatoslav se nestal křesťanem 
do své smrti podle byzantského historika Leo Diakona, 
který ho viděl r. 971 na Dunaji, jak stvrzuje smlouvu 
s Císařem Janem Cimiskem, byl velký bohatýr, krásný 
a udatný. Popisek připomíná popis kozáckého hejtma-
na ze 16.stol.  včetně úpravy vlasů- vyholená lebka až 
na čupřinu dlouhých vlasů. V té době už byla vládnou-
cí třída poslovanštěná. Nestorova kronika není asi zcela 
přesná, protože se podle ní měl Svjatoslav narodit v Igo-
rových 75ti a Olžiných 60ti letech. 

Po smrti Svjatoslava došlo k boji o moc mezi jeho 
syny Olegem, Jaropolkem a Vladimírem. Vladimír zví-
tězil a jeho bratři byli zabiti. Již r.980 měl moc v ru-
kou. Vladimír byl mocný vládce, který rozšířil a posí-
lil moc Kyjeva. Roku 988 se nechal pokřtít. Církev na 
Rusi užívala slovanského jazyka a nikoliv koiné (obec-
nou řečtinu), přestože Byzanc se snažila podmanit si 
Rus nejvíce. Jeho syn Jaroslav vládl od r. 1019 po bra-
trovražedných bojích. První půle knihy tedy zachycuje 
dobu, kdy se Byzanc snažila co nejvíce dostat Rus pod 
svou kontrolu, ale bylo to pro ni příliš vzdálené sou-
sto. Nicméně ruští vládci potřebovali byzantskou kul-
turu, a proto bylo mezi oběma zeměmi napětí; z knihy 
se můžeme dozvědět o stavu křesťanství na Rusi v té 

době. Křesťanství bylo v podstatě doménou bohatých, 
kteří stejně nežili podle jeho zásad a prostí lidé si uc-
tívali své „heidnisch“ (pohanské) bohy. čtenáři si zkrát-
ka přiblíží Rus začátkem 11.stol.

Další část knihy popisuje cestu Anny Jaroslavny ze 
svým manželem, franckým králem, jak se po cestě sta-
vuje u příbuzných, a pak už se dostáváme do Francké 
říše a můžeme srovnávat  poměry pod vlivem Romy 
(Říma) a Byzance, střed evropské kultury a evropskou 
kulturu na východě, žijící vedle kočovných barbarů.  
Anna si vzala Henriho I., který vládl 1031-1060. 
Z knihy vysvítá, že královo postavení zdaleka neby-
lo jednoduché-udržet si respekt šlechty vyžadovalo 
neustálé boje. Šlechta v té době neměla dostatek hoto-
vosti na rozdíl od kupců a měšťanů, protože vybírala 
od lidí dávky v naturáliích a ne v penězích. Nejsnazší 
život snad měli církevní hodnostáři-v té době už církev 
začala velmi upadat- takže jakmile měli svou pozici, 
už se nesnažili o nic moc duchovního. Kdo na tom byl 
opravdu zle, byl prostý lid. Příběh zabrousí i do této 
oblasti a čtenář tak může vychutnat atmosféru 11.sto-
letí. V této době stále ještě panovník vyjíždí do bitvy 
a ohání se mečem, snáší nepohodlí. 

Henri I. je z rodu Kapetovců, kteří vládli od r. 987, 
kdy Hugo Kapet vystřídal Karla Lotrinského z rodu 
Karlovců. Robert II. „Hugoson“ vládl 996-1031 a pak 
vládl Henri I. Anna svého muže, kterému byla oporou, 
přežila a vyřizovala záležitosti do dospění syna Philip-
pa. 

Philippe I. vládl v letech 1060-1108. Po opuštění 
státních záležitostí Anna znovu ožívá po boku šlech-
tice, s nímž zažije romantickou lásku. I jeho přežije 
a jako stařenka se stále více obrací k svému mládí, 
vzpomíná na rodnou zem, stále více je pro ní generace 
jejího syna Philippa nepochopitelná a nakonec odchází 
ze života, aby spatřila na onom světě ty, po kterých se 
jí tolik stýskalo. 

Kniha je dobrá, není humorná, spíše přináší 
smutek a nostalgii. Na stránkách se odbývají mnohé 
lidské úděly v době, která přinášela tak málo světla  
Křesťanství pevně zakotvilo, nepřineslo však úlevu, 
naopak ukázalo se jako závaží. V té době navíc bylo 
velké rozdělení- schisma v církvi a východ dával do 
klatby západ a naopak. Nahlédněte touto knihou jako 
okénkem do toho času a ať vám příběh Anny Jaro-
slavny, královny francouzské, přinese ponaučení.   

  
Použitá literatura pro historické údaje: 

Holger Arbman: Vikingové,   Mladá fronta Argo: 
Dějiny lidstva   

Wilmar

Anna, královna francouzská 
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Vikingové, sága tří staletí
 Je knížka vydaná v roce 1967 nakladatelstvím Orbis v Praze a je 

jistě již rozebraná a sehnat ji tedy můžeme jen se štěstím v antikva-
riátech. Přesto bych chtěl na tuto knížku všechny, kteří se s ní dosud 
nesetkali, upozornit pro její více než dobré zpracování daného téma-
tu, kterému se věnuje velice obsáhle a s přehledem nám jej předkládá, 
s čímž se dnes u knížek o 248 stránkách málokdy setkáváme. Autorem 
je již zesnulý profesor severské archeologie a evropské historie na 
kodaňské universitě a bývalý ředitel dánského Národního muzea a au-
tor řady významných vědeckých a vědeckopopulárních děl Johannes 
Brøndsted.

Obsah tohoto díla pojímá již období doby předvikinské až do doby, 
kdy vikinská doba pomíjí. Vše, co tyto časy přinášely a jak se vyvíjely 
a my dnes z různých nám dochovaných pramenů můžeme rekonstruo-
vat, je dopodrobna s úžasným přehledem a informovaností, do které se 
čtenář s velkým zaujetím doslova ponoří od prvních řádek až po samot-
ný poslední list, zde popsáno.

Co bychom mohli tomuto dílu vytknout je jen to, že nám tu chybí 
u tak bravurně popsaných záležitostí jako je například vývoj a výroba 
šperků, lodí, zbraní, oblečení atd. dostatek doprovodného obrazového 
materiálu jak v barvě tak i v jeho množství. Čtenáři je zde dopodrobna 
popsáno vše, co ho jen může napadnout, ale tím, že se čtenář nemůže 
opřít o obrazové ztvárnění tématu, je o mnoho ochuzen. To je dle mého 
názoru dáno především dobou, kdy tato kniha vyšla, o čemž se sami 
přesvědčíme v doslovu našich překladatelů, jež se podíleli na této knize, a jejich názoru na dílo a samotného autora. 
Myslím, že s jejich názorem po přečtení této skvělé knihy nelze vůbec souhlasit.

I přes tyto obrazové nedostatky je sága tří staletí knihou, která je jednou z nejlepších z tak malého množství knih 
u nás vydaných k historicky důležitým faktům o dobách, které ovlivnily celou Evropu.

Ronger  

SÓLSTAFIR – Til Valhallar
 OSKOREI Music

Halldór Einarsson – bass
Gudmundur Óli Pálmason – drums
Adalbjörn Tryggvason – vocals/guitar

  Sólstafir znamená v islandštině něco jako sluneční paprsek zářící skrze mraky. Právě podle tohoto krásného 
přírodního jevu se pojmenovala tato skupina, pocházející (jak jsem již napověděl) až z dalekého Islandu. Předem 
upozorňuji, že tentokrát se jedná o mrazivý a místy hysterický black metal, tedy hudbu pro poněkud otrlejší posluchače. 
Přesto jsem se však rozhodl o této kapele psát hned z několika důvodů... „Pohanští jazykovědci“ jistě ocení, že celý 

materiál je nazpíván v mateřštině. Určitě je dobré dát Sól-
stafiru prostor i proto, že příliš rozsáhlá hudební scéna na Is-
landu neexistuje. V neposlední řadě, nahrávky z tohoto os-
trova v sobě měly vždy něco absolutně originálního. Tamější 
podmínky mají nejspíš na člověka vliv, kterému se nelze 
ubránit...

  Ačkoli mají Sólstafir na kontě již první dlouhohrající 
album „I Blódi og Anda“ z roku 2002, dostalo se mi do ru-
kou žel pouze toto EP, vydané původně v roce 1996 jako 
čtyřskladbový materiál. Recenzovaná verze je reedice s  bo-
nusovými skladbami „Huldulandid“ a „I Helli Pólýtemosar.“ 
„Cérečko“ má tedy cca půlhodinku. Ačkoli je velice kvalitní, 
je stopáž spíše plus, neboť hodina této produkce by mohla 
mírně nudit. Na spodní straně disku je navíc vepsané logo 
kapely a název „épíčka“.  Nemá cenu rozebírat jednu skladbu 
za druhou,  neboť jejich kvalita je podle mě stejná. Vše začne 
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Jelikož jsem se ještě jednou rozhodl věnovat po-
baltské metalové scéně, věnoval jsem recenzi skupině, 
která pochází přímo z Vilniusu. Litevští Obtest existují 
již delší dobu a během několika let se dokázali hudebně 
vypracovat na velmi vysokou úroveň. Už předchozí 
CD „Tukstantmetis“ skutečně stálo za poslech, ale jak 
zvukově, tak i hudebně za „Auka seniems dievams“ 
trošičku pokulhávalo. Neslo se v podobném duchu jako 
tato deska, ale až na ní je vše dotaženo až do konce. 
Tito litevští barbaři předvádějí syrový, kytarový, přesto 
však velice melodický pagan metal s vlivy špinavějšího 
power metalu osmdesátých let. Desku, jejíž název se 
dá volně přeložit jako „Nabídnutí starobylým bohům,“ 
doprovází obal obsahující primitivní malbu všech čtyř 
muzikantů (kteří jsou doslova v plné zbroji...). Přes bo-
jovný náboj alba působí obálka s chladnými barvami 
na posluchače až uklidňujícím dojmem. Počin má i jiné 
(dle mého názoru) protiklady... Ačkoli se otrlejšímu 
posluchači nemusí zdát samotná produkce nijak agre-
sivní či jinak extrémní (snad právě díky power meta-
lovým melodickým vlivům), samotné texty jsou často 

naturálními popisy bitevních vřav a urputných bojů, 
hlavně v písni „Kruvinos pašvaistes.“

  A právě takové texty jsou zpívány hlasem, který 
namísto hrdých bitevních zpěvů, či „bojových popěvků“ 
připomíná občas spíše zpěvy bojovníků, kteří již zapíjejí 

medovinou nové vítězství. Písně mají průměrnou délku 
čtyři až pět minut a jejich texty jsou do jednoho nap-
sány v litevštině. Tahle řeč se ke skladbám skvěle hodí 
a navíc pro našince působí přece jen trošku exoticky. 

Ačkoli jsou Baltové příbuzní Slovanů, člověk litevštiny 
neznalý nemůže rozumět snad ani jednotlivým slovům, 
natožpak chápat význam textu...  Naštěstí profesionál-
ní booklet obsahuje anglické překlady textů. Album 
obsahuje deset skladeb, z toho jednu instrumentální. 
Většina jich stojí za zmínku, jelikož deska prakticky 
nemá slabé místo. Snad pouze předposlední „Eime su 
Mumis“ se mi jeví mírně nevýrazná v porovnání s os-
tatními kusy. Totiž už první píseň Iš Širdies (neboli 
From the heart) navozuje hluboce originální atmos-
féru. Hudbu v lehčím tempu doprovází  hrdá lyrika, 
která se neskládá z pouhých  prázdných frází. O něco 
rychlejšími skvosty jsou „Anapus Nemuno / 1283)“ 
i titulní „Auka seniems dievams“ s hrdinským, bo-
jovným textem. Výrazné kytarové sólo zdobí čtvrtou 
„Svarbiausias Müšis“ (The crucial battle). Cédečko 
pokračuje syrovou a starým metalem načichlou  „Kru-
vinos Pašvaistes.“ Po ní zazní „Grižtantys Su Karo ug-
nim.“ Ta snad nejlépe vystihuje celou produkci Obtest: 
šťavnatý zvuk, syrové kytary, originální nápad a silná 
melodie. V rychlejším tempu odsypává  „Prieša park-
lupdyk“ s jednoduchou, přesto však geniální melodií. 

v první písni lidovým zpěvem a pokračuje black metalovou vichřicí až do konce desky. Občas je možno zaslechnout 
klávesové podbarvení, nebo skoro až folkové zpomalení, za použití příslušných nástrojů. Každá píseň má velice silnou 
atmosféru, která Vás ovane jako vítr Islandu. Ten  nejvíc pocítíte ve čtvrté bonusové, pomalejší skladbě „Huldulandin“ 
a poslední, čistě odezpívané „Hovudlausn“, ve které jsou použity verše Egila Skallagrimssona! Ačkoli překlady chybí, 
texty jsou doplněny komentáři v angličtině. „Epíčko“ rozhodně stojí za poslech a „text od Skallagrimssona“ – to už 
je lákavá upoutávka, nemyslíte?

Jakub Fryje

OBTEST – Auka seniems dievams
Ledo Takas records, 2001
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Secret of the Runes nenechá nikoho na pochy-
bách, že jde nejen o první skutečně tematické album 
švédské metalové formace Therion, ale také o jejich 
album nejlepší – alespoň z hlediska severské tradice. 
Hudební aura tohoto alba věnovaného germánské ko-
smologii a mytologii vykazuje silné wagneriánské 
„vyzařování“. Album je strukturováno dle 9 světů kos-
mického jasanu Yggdrassilu, jehož symbolické zpodo-
bení též zdobí obal alba. Podívejme se tedy na celé al-
bum podrobněji.

Samotným 9 světům Yggdrassilu předchází Ginnun-
gagap a album uzavírá skladba „Secret of the Runes.“

Ginnungagap je signifikován runou u, což svědčí 
o nepochybném vlivu Sigurda Agrella a jeho konceptu 
Utharku. Ostatně Thomas Karlsson, který se textařsky 
na albu podílel, je autorem velmi vydařeného díla 
Uthark – Nightside of Runes. Již samotné otevření 
skladby dává jasně najevo, že máme co dělat s opravdu 
„germánským“ metalem. Líně se převalující plnost 
nicoty Ginnungagapu postupně graduje tak, jak se 
uvnitř Propasti rodí tajemný impuls k bytí, posléze 
evokovaný ženským sborem. Zrod bytí se projevuje ra-
zantním hudebním podbarvením mužského a ženského 
sboru, který pěje o zrodu světa, povstání formy z Cha-
osu a o zrodu Ymiho. Z angličtiny pak sbor přechází 
do švédštiny, což dokonale ladí s proměnami hudeb-
ních variací, které zůstávají tvrdé a monumentální, jak 
se sluší na mýtus o zabití Ymiho a povstání strukturo-

vaného Kosmu – jasanu Yggdrassilu. Následuje sklad-
ba, jejíž jemnější vyznění (nepostrádající však, jako 
ostatně celé album, vskutku „germánské“ monumen-
tality) je v souladu s tím, že se nacházíme v Midgar-
du, ve světě lidí, čili v našem Vesmíru. Therioni zde 
překračují sami sebe a svou distanci od germánského 
duchovního revivalu jako takového (ať již jej nazveme 
ásatrú či jinak) a skladba vyznívá jako svého druhu ása-
trú balada o osudu Midgardu a lidstva, který je také os-
udem celého Yggdrassilu, neb

oť Midgard je středním světem, srdcem Yggdrassi-
lu. A také to je celé o životním postoji, který by měl být 
vlastní každému ásatrúarovi. Ásgard je skladba plná 
„válečného optimismu“, který přináší vizi nebeského 
vojska Wotanova, které se v divokém lovu žene zimní 
půlnocí. A ruku na srdce pánové, kdo z nás by nechtěl 
překročit „most Heimdallův“ a stanout v síních Wal-
hally? Není jistě překvapující, že nejvíce „ásatrú“ jsou 
dynamické a jasné skladby věnované horním světům, 
kdežto dolní světy s sebou přinášejí skladby plné tem-
ných podtónů evokujících svět rökku. Právě taková 
je skladba následující – Jotunheim. Temně podbar-
vená hudba nese místy zpěvavé „volání Jotunheimu,“ 
které podmanivě vyjadřuje atmosféru tohoto světa. Na 
konci této skladby se vlastně již podruhé setkáváme 
s jakýmsi mantrickým refrénem. Poprvé se vyskytu-
je v první skladbě, kde evokuje Ymiho rúnu – Ymiho 
önd, zde evokuje refrén jak jinak než obry. Další sklad-
ba Schwarzalbenheim je, jak z názvu vyplývá, v jazyce 
německém. Po nenápadném „klasickém“ intru přichází 
poměrně razantní „nářez“ nepostrádající poetiku, jak 
ostatně odpovídá říši trpaslíků, kterýmžto mistrům pra-
forem tvarů je tato skladba věnována. Němčina jí dává 
ráznost a jistou nepřehlédnutelnou, leč obtížně ucho-
pitelnou kvalitu, která je vlastní německému metalu. 
Následuje Ljusalfheim, skladba, která je lehká a hravá 
jako svět elfů, kterému je věnována. Zároveň ovšem 
vyjadřuje onu smrtelnou vážnost hravosti a tíhu lehkosti 
– paradoxy jsou světu elfů ostatně vlastní. V následující 
skladbě Muspelheim se opět setkáváme se švédštinou. 
Skladba začíná jako doutnání jisker Ohně, který se pro-
bouzí k životu, aby vzápětí vybuchl s netušenou inten-
zitou, které odpovídá příslušní hudební „řežba“ – celá 
skladba je krátká, ale je ve stylu „fast & furious,“ jak 
tomuto světu kosmického Ohně přísluší. Nifelheimu 

„Žirgas Parneš Mano Küna“ (Home shall my horse car-
ry my body) posluchače pohladí svou melodií s příchutí 
melancholie a po již zmiňované „Eime su Mumis“ deska 
končí instrumentálním kouskem“Vardan“, navozujícím 
romantickou atmosféru vhodnou až k rozjímání... 

   Obtest nejsou na hudební scéně žádnými experi-
mentátory. Přesto však přichází s pagan metalem, který 
já osobně nedokážu k ničemu připodobnit. Snad se dají 
některé riffy připodobnit k norským Kampfar, to je 

ale tak maximum... Originalitu ještě umocňuje rodná 
litevština. Ačkoli obal zpracovává válečnické pohanské 
motivy, jeho zpracování rozhodně nepůsobí nijak otřele 
či kýčovitě. Nikdy jsem žel neviděl tuto litevskou kape-
lu „na podiu“, ale podle všech ohlasů dokáže předvést 
na koncertě to samé peklo, co na desce. Kdyby exis-
toval v Sauilu systém bodování, hodnotil bych toto 
dílko hodně vysoko...!

Jakub Fryje 

Therion, Secret of the Runes, Nuclear Blast 2001
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potom svou vláčnou formou odpovídá stejnojmenná 
skladba, jejíž švédský text oplývá dokonce několika 
mantrickými refrény evokujícími kvality Nifelheimu 
a oba velké hady – Nídhögga a Iormungandu. Vše 
se nese jakoby na vlnách ledové mlhy a skladba je 
samozřejmě delší než předchozí. Poté přichází jeden 
z vrcholů alba, alespoň dle subjektivního názoru autora 
této recenze. Skladbu Vanaheim otevírá smyčec a poté 
se jemně začíná odvíjet hudební ztvárnění síly Vana-
heimu, které záhy propukne takřka orgiastickou silou 
tohoto světa. Text poodhaluje tajemství germánského 
šamanismu a psychofyzické alchymie. Předposlední 
skladba alba  – Helheim – začíná mocnou rökkovou 

mantrou a následuje cosi jako pěvecký retrostyl a la 
20.-30. léta 20. století. Poté se do toho Therioni tro-
chu opřou metalovým podbarvením tohoto stylu a celá 
skladba takřka plynule přechází do svého překonání 
v Secret of the Runes, která dynamicky syntetizuje celé 
album, jehož je tato metalová iniciační skladba vrchol-
nou perlou. Album dále doplňují dva „profánní“ bo-
nusy. 

Secret of the Runes lze doporučit jako skvělé al-
bum symfonického metalu s esoterními podtóny a také 
jako hudební doprovod ke knize Thomase Karlssona 
Uthark.

dalreiks

Reading list: hinduismus a stará Indie (výběr)
Při putování za naší pravlastí a prajazykem se nutně musíme na chvíli zastavit v dávné Indii. Její odkaz se do 

dnešních dnů zachoval v mnoha filozofiích, náboženstvích, jazycích a kulturách. 
Seznam literatury, který jsem sestavil se svojí velikostí nehodí do tohoto magazínu. Vybral jsem proto podle svého 

uvážení díla vztahující se především k tolik pestrému a stále živému hinduismu a ke staré Indii. Vynechal jsem liter-
aturu bengálskou, tamilskou i urdskou, nezmiňuji ani knihy zabývající se džinismem, buddhismem, tantrou, jógou, 
rozvíjením čaker apod. Laskavý čtenář promine.

Případným zájemcům jsem ochoten poskytnout i zbývající nepublikovanou část tohoto seznamu.
:: MNGRM ::

Amaru a Bhartrhari, Sloky o lásce, moudrosti a odříkání, př. O. Friš, Světová četba sv. 220, SNKLHU, Praha 1959
Amman, M., Příběhy čtyř dervíšů, př. J. Marek, Mladá Fronta, Praha 1963
Antonová, Bongard-Levin, Kotovskij: Dějiny Indie, Praha 1973 
Aštávakragíta, Píseň Aštávakrova, Staroindická filozofická báseň, z něm.přel. J.Navrátil, Most 1969 
Atharvavéd, přel. O. Doležal, Praha 1994 
Avasthí, R., Květy džungle, př. O. Smékal, Odeon, Praha 1987
Bečka, J. a kol., Náboženství v asijských společnostech. Tradice 
a současnost, Orientální ústav AV ČR, Praha 1996
Bhagavadgíta, př. J. Filipský a J. Vacek, Praha 2000
Bhagavadgíta. Zpěv vznešeného, přel. R. Janíček, Santal, Liberec 1998
Bilhana, Dnes ještě..., př. O. Friš, Praha 1996
Bondy, E., Indická filozofie, Praha 1991 
Bůh jsi ty! Odkaz staroindických upanišad, přetlumočil R.Janíček, 
Železný Brod 1945 
Cross, Stephen, Hinduismus. Praha: Ikar, 2001
Čupr, F., Učení staroindické, jeho význam a vyvinování názorů zvláště 
křesťanských a vůbec náboženských, Praha 1876-1881
Dandin, Dobrodružství deseti princů, př. P. Poucha, SNKLHU, Praha 
1959
Démonovy povídky, př. O. Friš, Světová četba sv. 121, SNKLHU, Praha 
1956
Dhammapadam, Cesta k pravdě, př. K. Werner, Odeon, Praha 1992
Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Vyšehrad, Praha 1997
Džasímuddín, Upovídaný Gopa, př. H. Preihaelterová, Albatros, Praha 1977
Filipský, J. a Vacek, J., Ašóka, Praha 1971 
Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Praha 1998 
Friš, O., Struktura staroindické společnosti, Praha 1953
Ghata karparam (Rozbitý džbán), převedl Arnošt Czech, Praha 1944
H. Knížková (red.), Indie. Bohové a lidé, Moravské zemské muzeum, Brno 1997
Hitopadésa, Indické pohádky sbírky Moudré naučení, přel. E.Kovář, Hustopeč 1887 
Hrozný, B., Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty, Praha 1948
Jádav, R., Celé nebe, př. D. Ansáriová, Odeon, Praha 1976
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Jordan, M., Tajemný svět Asie. Rituály, náboženství, filozofie. Knižní klub, Balios, Praha 2000
Kalidása, Šest ročních dob, př. O. Friš, Malá knižnice Orientu, ČSAV, Praha 1956.
Kalidása, Ztracený prsten, přebásnil F. Hrubín, Moravská Ostrava 1944, Praha 1957
Kalidása, Málaviká a Agnimitras, přel. Josef Zubatý, Praha 1893 
Kalidása, Oblak poslem lásky, přel. O.Friš, SNKHLU, Praha 1954
Knipe, David M. Hinduismus Experimenty s posvátnem. Praha: Prostor, 1997
Krása, M. a kol., Indický subkontinent, Zeměpisné a historické panorama, SPN, Praha 1980
Krása, Marková, Zbavitel, Indie a Indové, Od dávnověku k dnešku, Vyšehrad, Praha 1997
Krišna a Osm pečetí, Přel. Vladimír Miltner. Praha: DharmaGaia, 1994
Kung, H., Stietencron H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997
Lesný, V., Indie a Indové. Pouť staletími, Praha 1931
Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, Taoismus, Zen. Votobia, Olomouc 1996
Mahábhárata aneb Velký boj, Vypr. Vladimír Miltner, Praha: Albatros, 1988
Marková, D. (red.), Náboženství v asijských společnostech: tradice 
a součastnost, OÚ AV ČR, Praha 1996
Marková, D., Hrdinky Kámasútry, Dar Ibn Rushd, Praha 1998
Miltner, V., Indie má jméno Bhárat, Panorama, Praha 1978
Miltner, V., Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973
Moudrost a umění starých Indů, usp. D.Zbavitel, Praha 1971 
Nala a Damajantí, přel. V.Miltner, Praha 1977
Paňčatantram, Patero naučných oddílů, př. F. Jílek, Odeon, Praha 
1968
Píseň o klenotu, př. K. Zvelebil, SNKLU, Praha 1965
Preinhalterová, H., Hinduista od zrození do zrození, Vyšehrad, Praha 
1997
Rádhákrišnan, S., Indická filosofie, I. díl, z angl. (1922) přel. Adolf 
Janáček, ČSAV, Praha 1961
Rámájana, převyprávěl O.Friš, Praha 1957
Rámájana, Převypr. Dušan Zbavitel, Praha: Argo, 2000
Sattasaí, sbírka sedmi set strof, přel. O.Friš, Praha 1947
Sómadéva, Oceán příběhů, sv. 1-2, přel. D. Zbavitel, Odeon, Praha 
1981
Strnad, J., Filipský, J., Holman, J., Vavroušková S., Dějiny Indie. Na-
kladatelství Lidové Noviny, Praha 2003
Světlo upanišad, R.Janíček, Železný Brod 1948
Šántidéva, Uvedení na cestu k probuzení. Praha: DharmaGaia, 2000
Šest ročních období, přel. O.Friš, Praha 1956
Šita, F., Záhada božské sómy, Hradec Králové 1982 
Šúdraka, Hliněný vozíček, př. I. Fišer a J. Pokorný, Světová četba sv. 219, SNKLHU, Praha 1959
Upanišady, přel. P.Kadula, Praha 1990 
Upanišady, Zbavitel Dušan, Dharmagaia, Praha 2004
Vátsjájana Mnich, Kámasútra, přel. V.Miltner, Praha 1991 
Védské hymny, př. O. Friš, DharmaGaia, Praha 2000
Waterstone, Richard, Duchovní svět Indie. Praha: Knižní klub a Práh, 1996
Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1996
Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, Masarykova univerzita, Brno 1995
Wheeler, M., Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha 1973
Zbavitel, D. a Vacek, J., Průvodce dějinami staroindické literatury, ArchaJimFa, Třebíč 1996 
Zbavitel, D., Kalvodová, D., Pod praporem krále nebes, Odeon, Praha 1987
Zbavitel, D., Otazníky starověké Indie, Lidové noviny, Praha 1986
Zbavitel, Dušan, Otazníky starověké Indie, Praha, 1997
Zbavitel, D., Starověká Indie, Panorama, Praha 1985
Zbavitel, Dušan (ed.)., Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986
Zbavitel, Dušan et al., Bozi, bráhmani, lidé. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964
Zbavitel, Dušan, Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993

Dále doporučuji časopis Nový Orient a dříve zmíněná díla těchto autorů: J. Puhvel, G. Dumézil, M. Eliade, J. Frazer 
ad.
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Internetové odkazy: bibliofilie
V této části mapování virtuálna přináším výběr užitečných odkazů pro nejen všechny knihomoly a i pro ty, co jsou 

jen zvědaví nebo shání něco konkrétního. Dnešní výprava má čtyři zastavení. Antikvariáty – staré, vzácné, levné, vy-
prodané  nebo obtížně sehnatelné knihy. Nabízím několik vybraných adres a odkaz na vynikající průvodce po antik-
variátech v ČR. Nakladatelství – informace o vydaných i plánovaných knihách, možnost nákupu od zdroje. Kurzívou 
uvádím některá významná díla a autory. Knihkupectví – specializovaná i všeobecná, poskytující slevy a/nebo další 
výhodné služby. Pro snadnou orientaci přidávám krátké poznámky. Knihovny – pro ty co nemohou nebo nepotřebují 
knihy vlastnit. Souborné katalogy on-line mají dnes téměř všechny knihovny a tak je listování kartotékou velice snad-

né. Knihovny dnes navíc většinou poskytují tzv. mezivýpůjční službu – možnost půjčování si knih z celé republiky 
skrze místní „knižní sklad.“

Při sestavování tohoto přehledu jsem měl na zřeteli především jeho praktické využití. Doufám, že se osvědčí. 
Šťastný lov.

:: MNGRM ::

Antikvariáty
Průvodce po pražských antikvariátech: http://bedekr.baldachyn.cz
Průvodce po mimopražských antikvariátech: http://mujweb.cz/www/antiky/bedekr.htm
Diskusní fórum o antikvariátech:  http://www.okoun.cz/boards/antikvariaty

Nakladatelství 
Academia   –   http://www.academia.cz   –   Budil, Capra, Filip, Jung, Erhart, Nakonečný
Advaita   –   http://www.advaita.cz   –   duchovní literatura, Indie
Argo   –   http://www.argo-books.cz   –   Eliade, Xenofontov, Árnason
Aurora   –   http://www.eaurora.cz   –   Severské balady, Staroislandské povídky..
BB/Art   –   http://www.bbart.cz   –   Enoksen, Šamanův plášť, Horsley
CAD Press   –   http://mujweb.atlas.cz/www/cadpress   –   sborníky Šamanismus
Computer Press   –   http://knihy.cpress.cz   –   Eliade, Turner
Dauphin   –   http://www.dauphin.cz   –   Sorensen, Lovci severozápadní sibiře
Dharmagaia   –   http://www.dharmagaia.cz   –   Upanišády, Védské hymny, šamanismus
Eminent   –   http://www.eminent.cz   –   Keltská a Germánská kniha mrtvých, Brzáková aj.
Herrmann a synové   –   http://www.uivt.cas.cz/~arnost/herrmann/herrmann.html   –   gnóze, apokryfy aj.
Horus   –   http://www.horus.cz   –   Crowley, Kabelák, Revue Horus..
Ivo Železný   –   http://www.iz.cz/   –   Zrzavý Orm, Matela
Lege artis   –   http://lege.cz/lanab.htm   –   Klíma, Váchal..
Libri   –   http://www.libri.cz   –   Droberjar, Vlčková, Waldhauser
Nakladatelství Lidové noviny   –   http://www.nln.cz   –   Brzáková, Puhvel, Gótové, Germáni, Dějiny Islandu..
Oikoymenh   –   http://www.oikoymenh.cz   –   Eliade, Dumézil, Juenger..
Portál   –   http://www.portal.cz   –   Campbell
Pragma   –   http://www.pragma.cz   –   Campbell, Ruiz don Miguel, Sanchez
Spiral Energy   –   http://publishing.magick.cz   –    Mahábhárata, Kalevala, Jordan, Jung, Steiner
Torst   –   http://www.torst.cz   –   Béowulf
Trigon   –   http://lege.cz/trbib.htm   –   hermetismus, Ewers, Meyrink
Volvox Glogator   –   http://www.volvoxglobator.cz   –  Pennick, C. Castaneda, šamanismus aj.
Vyšehrad   –   http://www.ivysehrad.cz   –   Steblin-Kamenkij, Píseň o Perle, Římané v Germánii..

Knihkupectví
Kosmas – http://www.kosmas.cz – základní distributor knih v ČR, spolupracuje s většinou nakladatelství, slevy
Vltava – http://www.vltava.cz – obdoba známých Amazon v českém provedení, nabízí zahraniční tituly, slevy
Dunaj – http://www.dunaj.sk – slovenská verze české Vltavy, občas je zde možné získat v Čechách vyprodané 

knihy
Dobra – http://www.knihydobra.cz – pražská prodejna známá svou bohatou nabídkou nejen esoterické literatury

http://www.dantikvariat.cz
http://www.antik-fryc.cz
http://www.antikvariat-luziny.cz
http://www.antikvariatpodebrady.cz
http://www.antikvariat.cz

http://www.antikvariaty.cz
http://www.antik-konias.cz
http://www.antikalfa.cz
http://www.antikfiducia.com
http://www.scifik.cz
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Levné knihy – http://www.levneknihy.cz – za málo peněz je občas možné zakoupit dobré knihy (Pennick, Heger 
aj.)

Alembiq – http://www.alembiq.cz – brněnský obchod se zajímavou nabídkou. Lze zde zakoupit např. TYR 1 a 2.
Hledající – http://www.hledajici.cz – rozsáhlá nabídka, zasílání katalogu domů, vykupuje zpět přečtené knihy
Krakatit – http://knihkupectvi.krakatit.cz – pražská prodejna scifi, fantasy a jiné literatury

Knihovny apod.
Evidence knihoven  v ČR   –   http://www.knihovna.cz/evidence/
Česká národní bibliografie   –   http://aip.nkp.cz/index.htm 
Meziknihovní výpůjční systém   –   www.mvs.cz
Národní knihovna, Praha   –   http://www.nkp.cz
Státní technická knihovna, Praha   –   http://www.stk.cz/
Moravská zemská knihovna, Brno   –   http://www.mzk.cz/

Státní vědecké knihovny
České Budějovice   –   http://www.cbvk.cz/
Hradec Králové   –   http://www.svkhk.cz/
Kladno   –   http://www.svkkl.cz/
Liberec   –   http://www.svkli.cz/
Olomouc   –   http://www.svkol.cz/
Ostrava   –   http://www.svkos.cz/
Plzeň   –   http://www.svkpl.cz/
Ústí nad Labem   –   http://www.svkul.cz/

Guþarazda  (gótský jazyk)

Nejdříve bychom si asi měli něco říct o výslovnosti: 

Fonetický systém Gótštiny
SAMOHLÁSKY
a  dlouhá i krátká hodnota
e  vždy dlouhé ([néman] atp…)

i Krátké – Ik (já), fisks (ryba), arbi (dědictví)
 odpovídající dlouhá samohláska se vyjadřovala digrafem EI - swein[swín], managei [managí]

o  vždy dlouhé ([bóka] atp…), se silným přídechem U, bývá i zaměňováno.
u  Klasické u, jako v angl. Put   - ubils (zlý), faíhu (dobytek)
ai  Používán bez rozdílu pro ái, aí, ai
ú  Klasické ú – úta (venku), hús (dům), 
iu  Vyslovuje se jako klesající JU

aí Krátký otevřený –e- zvuk, objevuje se pouze před r, h a hv – aírþa[erþa](země), baíran[beran](nést), 
waírpan[werpan](házet), faíhu[fehu](dobytek)

ái  [aj] (jako německé mein) – áins[ajns](jeden/jedna)
ai  Jako é , saian[séan] (sít), waian[wéan] (foukat, vanout), faian[féan] (lhát, podvádět)
aú  Krátké otevřené o, obejvuje se pouze před r a h – haúrn[horn] (roh), waúrd[word] (slovo)
au  Dlouhé ó (jako angl. aught - ) staua[stóa] (rozsudek), taui[tói] (čin) bauan[bóan](stavět)
áu  krátké -au-      - áugo [augo]
SOUHLÁSKY

b se vyslovuje jako b – barn[barn](dítě), lamb[lamb](jehně), 
ale pokud je uprostřed slova po samohlásce, vyslovuje se spíše jako v – haban[havan](mít), sibun[sivun](sedm)

d

D se vyslovuje jako d – dags[dachs](den), kalds[kalds](chlad) ,
tady bych váhal mezi koncovým ds a c
-ale pokud je D uprostřed slova po samohlásce, vyslovuje se spíše jako þ – fadar[faþar](otec), badi[baþi](postel), 
biudan[bjuþan](nabízet)

f Jako v češtině
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g
je celkem klasické až na:
- koncové g a g v koncové kombinaci –gs dags[dachs](den), mag[mach](on může)
- g se v kombinaci s g, k, q vyslovuje jako nosové �: drigkan[dri�kan](pít), briggan[bri�gan](přinést), 
sigqan[si�kvan](klesat) , zřejmě i před m se mění v ch

h před a mezi samohl. –čisté h : haban[havan](mít), faíhu. v jiných posicích jako ch v něm. nacht : 
hláifs[chlajfs](krajíc, chléb), nahts[nachc](noc), jah[jach](a)

hv  jako skotské wh, takže něco mezi hv a chv:  hveila[chwejla](čas), hwópan[chwópan](chlubit se)
j stejně jako v č.: jah[jach]
k,l,m,
n,p,q  stejně jako v č. 

r  ryčné jako skotské r, kdo ho nemá je amateur: raíhts[rrrrechc]
s,t, stejně jako v č.
w redukované u, něco mezi u a v takže když to přeženu, vyslovovala by se  swistar jako suistar

zdvojené souhlásky se vyslovují DLOUZE! 
atta[at´a](otec) manna[man´a](muž)

 waúrdbôka [wordbóka] výslovnost slovníček
áiþei, wf.  ajþí matka, OHG. eidî, MHG. eide.  
atta, wm.  at´a otec, OHG. atto)
frôdei, wf.  fródí chápání, moudrost, vědění 
aba, wm. aba muž, manžel O.Icel. afe.
aha, wm. aha mysl, chápání
arbja, wm. arbja  dědic, potomek, arbja waírþan- dědit
arbjô, wf. arbjó dědička, potomkyně
aúhsa, wm. ochsa vůl OE. oxa, OHG. ohso.
blôma, wm. blóma květina, rostlina OE. blôma, OHG. bluomo.
fráuja, wm. frauja pán OE. frêa, OHG. frô.
gudja, wm. gudja kněz
gudjinôn, wv. II, gudjinón být kněz
háiþnô, wf. hajþnó pohanka/pohanská žena. Cp. OE. hæ¯þen, OHG. heidan, 

aj. heathen.
guma, wm. guma muž OE. guma, OHG. gomo.
awô, wf. auó babička  Cp. Lat. ava.
brunjô, wf. brunjó hrudní plát, zbroj, OE. byrne, OHG. brunia (což vytírá 

zrak slovanům a jejich „brňi“)
áugô, wn. augó oko OE. êage, OHG. ouga.
áusô, wn. ausó ucho OE. êare, OHG. ôra.
barnilô, wn. barniló malé dítě,  
haírtô, wn. hertó srdce OE. heorte, OHG. herza
namô, wn. namó jméno OE. nama, OHG. namo.
sunnô, wf., wm. nebo wn. sun´ó slunce OE. sunne, OHG. sunna.
watô, wn. uató voda
af-dôbnan, wv. IV, afdóbnan být potichu
af-hvapjan, wv. I afchvapjan škrtit, dusit.
af-hvapnan, wv. IV, afchvapnan být škrcen, dušen
ana-mahtjan, wv. I, anamachtjan páchat násilí, zraňovat, ničit
ana-niujan, wv. I ananjújan obnovit.
ana-nanþjan, wv. I, anananþjan odvážit se, mít odvahu, být hrdý, OE. nêþan, OHG. 

nenden.
arbáidjan, wv. I, arbajdjan pracovat, trpět OHG. arbeiten.
and-waúrdjan, wv. I, anawordjan odpovědět, OE. and-wyrdan, OHG. ant-wurten.
bauan, wv. III, bóan obývat, bydlet, OE. OHG. bûan.
dômjan, wv. I, dómjan soudit, OE. dêman, OHG. tuomen.
fôdjan, wv. I fódjan krmit, živit, vychovat, OE. fêdan, OHG. fuoten.
fra-qistjan, wv. I,  
fra-qistnan, wv. IV,

frakvistjan
frakvistnan

zničit 
vymizet, být zničen*

frijôn, wv. II, frijón milovat, OE. frêog(e)an.
fulljan, wv. I, ful´jan naplnit, vyplnit, OE. fyllan, OHG. fullen.
ga-blindjan, wv. I,  
ga-blindnan, wv. IV, 

gablindjan
gablindnan

oslepit
oslepnout *

ga-háusjan, wv. I, gahausjan slyšet
ga-láisjan, wv. I galajsjan učit
ga-waknan, wv. IV, gauaknan vzbudit se, OE. ge-wæcnan.
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haban, wv. III, 
ubil and ubilaba haban, být nemocný;
waírs haban,zhoršovat se; 
gafâ-hana haban, držet v zajetí;
aftumist haban, být na prahu smrti;
faírra haban sik, být daleko od;
habáiþ wisan at, být připraven na

mít, vlastnit, držet, být schopen... OE. habban, OHG. 
habên.

hatan, wv. III, hatan nenávidět,  OE. hatian, OHG. haşşên.
in-swinþjan, wv. I, inswinþjan sílit, růst do síly 
mêljan wv. I, méljan psát, OE. mæ¯lan, OHG. mâlên, mâlôn, to mark.
namnjan, wv. I, namnjan jmenovat, pojmenovávat, OE. nemnan, OHG. nemnen.
reiki, sn. ríki moc, vláda, království, OE. rîce, OHG. rîhhi.
razda, sf. razda jazyk, řeč OE. reord, OHG. rarta.
rôdjan, wv. I. ródjan mluvit
saljan, wv. I, saljan přinést oběť, obětovat, OE. sellan, OHG. sellen
sandjan, wv. I, sandjan poslat, OE. sendan, OHG. senten.
sidôn, wv. II, sidón  cvičit, procvičovat, OHG. sitôn
sifan, wv. III sifan  radovat se, veselit se, být šťasten 
táujan, wv. I taujan dělat, vyrábět, OHG. zouwen.
þragjan, wv. I, þrakjan běžet.
ubil-waúrdjan, wv. I ubilwordjan mluvit špatně o někom
witan, wv. III, uitan pozorovat, sledovat, strážit, OHG. gi-wişşên.

Mluvnice

Podstatná jména: Podstatná jména se dělí do mnoha tříd, a my začneme podst. jmény slabými, protože jsou 
pravidelná a nejjednodušší. Povšimněte si podobnosti s němčinou!!! Gótská podst. jména fungují stejně jako německá 
ve čtyřech pádech, oproti českým sedmi pádům se to může zdát málo, ale tento nedostatek se řeší předložkami, takže 
vše lze bez problémů vyjádřit i takto:

mužská slabá podst. jména

jednotné číslo množné číslo
1 pád atta – otec attans
2 pád att(in)s att(an)é
3 pád attin att(n)am
4 pád attan attans

ženská slabá podst. jména – končí na –ó, -jó, -wó a -ei

-ei jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo
1 pád áiþei – matka áiþeins staírnó -hvězda staírnóns
2 pád áiþeins áiþeinó staírnóns staírnónó
3 pád áiþein áiþeim staírnón staírnóm
4 pád áiþein áiþeins staírnón staírnóns

střední slabá podst. jména

jednotné číslo množné číslo
1 pád haírtó - srdce haírtóna
2 pád haírtins haírtané
3 pád haírtin haírt(n)am
4 pád haírtó haírtóna

pozn. existuje i 5. pád, vokativ, který se shoduje s 1. pádem, pouze odpadá –s, pokud v prvním pádu je...
 

zájmena
Vynechal jsem (prozatím v rámci zjednodušení) duální tvary. 
1.osoba j.č. mn.č 2.osoba j.č. mn.č.
1. kdo ik já weis my þu ty jus vy
2. bez koho meina mě, mne unsara nás þeina tebe izwara vás
3. ke komu mik mi uns, unsis nám þuk tobě izwis vám
4. koho, co mis mě uns, unsis nás þuk tebe, tě izwis vás
přivl. tvar meins můj unsar náš þeins tvůj izwar váš
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3.
osoba

j.č.
on mn.č. j.č.

ona mn.č. j.č.
to, ono mn.č.

1. kdo, co is on eis oni, ti si ona, ta ijós ony, ty ita to ija ta, 
ona

2 bez koho, is něj, něho izé jich izós ní, té, oné izó oněch, 
těch is toho izé těch

3. ke komu imma jemu im jim izái jí, im jim, těm imma tomu im těm
4. koho, co ina jeho, 

něho ins je ija ji, tu ijós je, ty it to ija je, ta
přivl. tvar sein sein sein sein sein sein

Přítomný čas slabých sloves

Přítomný čas Ia Ib II III IV
1.osoba jednotného čísla já nasja – chráním/

šetřím
stója – 
soudím

frijó –
miluji

haba –
mám fullna – plním/naplňuji

2. osoba jednotného čísla ty nasjis stójis frijós habáis fullnis
3. osoba jednotného čísla on nasjiþ stójiþ frijó!!! habáiþ fullniþ
1 osoba množného čísla my nasjam stójam frijóm habam fullnam
2 osoba množného čísla vy nasjiþ stójiþ frijóþ habáiþ fullniþ
3 osoba množného čísla oni nasjand stójand frijónd haband fullnand
infinitiv nasjan stójan frijón haban fullnan

Připravil Sigmark

Bombi Bitt a já - od Fritiofa Nilssona

je román autorova dětství. Ve svenském (švédském) originálu „Bombi bitt och jag“ vyšla roku 1932. Autorovi 
bylo tenkrát 37 let a kniha byla jeho prvotina. U nás vyšla roku 1941 v evropském literárním klubu ELK v překladu 
Břetislava Mencáka. 

Příběh nás zavádí do jižního Sverige (Švédska), do kraje, který se jmenuje Skåne. Autor vystupuje pod jménem 
Eli a jako nezdárný syn přednosty stanice se přátelil s klackem o tři roky starším, který vyrůstal bez dozoru, otec byl 
bůh ví kdo a matce říkali všichni, včetně jejího syna, „Francouzka“. Ten klacek byl Bombi Bitt. S ním Eli zažíval 
mnohá dobrodružství, která nám připomenou Toma Sawyera a Huckleberryho Finna nebo český film Páni kluci, popř. 
i Obecnou školu. Příběh je vyprávěn „lážo plážo,“ zavádí nás do začátku 20.století, kdy se lidé ještě uměli sami bavit. 
Děti neseděly před televizí a počítačem, ale běhaly celé dny venku a vyváděly vylomeniny. Příběh nás zavádí do časů 
našich rodičů, popř. babiček a dědečků. Z příběhu dýchá svoboda a uličnictví, po přečtení se člověk cítí příjemně 
osvěžen. 

První třetina knihy popisuje příběhy Eliho a Bombi Bitta, kteří nasávají a větří, učí se žít, ale do světa dospělých 
mají jen omezený přístup. Ve druhé třetině knihy se však setkávají s Nilsem Galilejským, chlapíkem věru rozverným, 
beroucím život lehce a hravě, neštítícím se obrat toho, kdo se nechá, a díky němu přichází ke klukům nové cenné 
zkušenosti. Poslední část knihy popisuje starý Jahrmarkt se svým leskem a bídou, kde kluci poznávají mnoho nových 
triků a dostávají se díky přátelství s Nilsem i do zákulisí dospěláckých her. 

Každému, kdo by si chtěl zpříjemnit dlouhé zimní večery, knihu vřele doporučuji. Pokud nejste suchaři, budete 
se bavit. 

Wilmar



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.

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..

Síla země a její období
Mrtví smrt a pohřbívání

Lughnasad 2004
Podzim s Agarainem

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

Vývoj anglického jazyka a osídlení 
Britských ostrovů

Týr
Rökkr

Baltské „neopohanství“
Baltoslovanské manifestace Helji

Julius Zeyer – Sigyn a Loki
Noc na Ynis Witrin

Vládce a dívka
Carlos Castaneda – Učení Dona Juana

Iormunganda
Surt

Weinachter – Vánočník 
(Základy současného kalendáře)

Gótština gótové
Smrt plná květin

Návod na výrobu domácího chleba
.. řada recenzí aj.

Páté číslo  sauilo  vyjde k jarní rovnodennosti (Austró).

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

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

Wassail!8 '


