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Vážení čtenáři, vážené čtenářky, 
 
s dalším slunečním zastavením vstupuje náš magazín tímto 
pátým číslem do druhého roku své existence. Pokud vývoj 
sauilo sledujete, určitě jste si všimli toho, že redakce, 
respektive přispěvatelé se až na několik "stálic" tak trochu 
obměňují. A s nimi samozřejmě i styl psaní, přístup k tématu 
a téma samotné. Není v našem úmyslu tento trend jakkoliv 
měnit nebo nějak zásadně korigovat. Naopak, vítáme všechny 
zajímavé příspěvky. Naše hranice nejsou pevně stanoveny. 
Mlhavou hranicí by mohla být Indoevropská tradice, ale 
i tu jsme již bez problémů překročili. 
 
Kam se bude náš magazín ubírat v tomto 
roce a případné další svojí budoucnosti 
je otázkou. Řada přispěvatelů má určitou 
představu o své pozici ve světě, kterou 
mohou podporovat svým náboženským 
vyznáním, zájmem amatérským nebo 
profesionálním apod. Od nich se nejspíše 
dočkáme příspěvků věnující se určité tradici 
či konkrétním oblastem jejich zájmu. Toto 
se týká především příspěvků z tradice 
germánské, keltské, ale snad i slovanské 
a šamanismu. Někteří přispěvatelé se na své 
duchovní cestě za Absolutnem nedokáží 
zcela zastavit a takoví lidé coby redaktoři 
sauilo mohou čas od času přispět něčím 
nečekaným a okořenit tak čtenářům typicky 
"tradiční" obsah. V budoucnu takovýmto 
kořením budou, pokud to smím prozradit, 
např. příspěvky k mithraismu, gnosi apod. 
 
Možná někoho obsah našeho magazínu 
občas překvapí, ale mohu-li mluvit 
za redakci, musím přiznat, že pestrost 
je na místě. Náš magazín nemá jasně 
vymezenou čtenářskou obec. Lidé, kteří 
se na tvorbě magazínu podílejí si jsou 
v jistých ohledech podobní, v jiných zcela 
odlišní. Každý přispívá sám za sebe, podle 
svého úsudku a vkusu. (Jsou jistá pravidla 
daná patronací magazínu českými klany Ásatrú, ale ty nejsou 
nijak zvlášť omezující.) Čtenáře chápeme také jako rozdílné 
osobnosti s rozdílným přístupem, zájmem, vkusem a vědo-
mostní základnou aj. Příspěvky tudíž nesrovnáváme do jedné 
latě. Může se proto klidně stát, že některému článku nebude 
čtenář úplně rozumět nebo naopak se jím bude nudit. Vedle 
vyloženě odborně pojatých článků nabízíme i původní básně, 
povídky, obrázky, ale i návody a reportáže, recenze. Věříme, 
že každý čtenář nalezne v každém našem magazínu dostatek 
zajímavých příspěvků. 
 
V druhé části tohoto nezvykle dlouhého úvodníku bych rád 
přednesl malé zamyšlení..  
 
Náš magazín se do značné míry zaobírá duchovnem. Je 
to médium. Je to prostředek, který vám může, ale také nemusí 
pomoci. To záleží už jen na vás. V dnešní době je častým 
a smutným jevem stav, kdy člověk měří a volí vše jen podle 
sebe. Jinými slovy sebe ustanoví absolutním metrem. 
Komunikace s někým méně vzdělaným nebo zkušeným nebo 
významným je pro něj bolestná a někdy až nemožná.  

Odsuzování ostatních lidí podle rozdílů ve vzdělání nebo 
schopnosti se vyjadřovat vede k bariérám v komunikaci 
a k bariérám mezi lidmi vůbec. Přitom pýcha je zvláště dnes 
spíše nebezpečným přepychem. Smysl naší existence do jisté 
míry stále hledáme - naši skutečnou identitu (božské). 
Budujeme a hledáme systémy, které by nám s tím dokázali 
pomoci, čteme stovky knih a dost možná, že ulpíváme 
ve vlastní pasti - labyrintu, jehož důvod/vchod - byl-li někdy 
nějaký - už dávno nedokážeme nalézt. Při tomto vznešeném 
bádání se už nenamáháme sklánět hlavu a odmítáme ztrácet čas 
vším, co se nezdá na první pohled komplikované, zajímavé, 
přínosné. Přitom samotná existence čehokoliv je v podstatě 
to, co nás zajímá.. Možná, že když budeme vědět jaký původ, 

podstatu a úkol má v tomto "našem" 
světě řekněme "obyčejný" kámen, 
snadněji pochopíme, jak jsme na tom 
sami.  
 
Ale nad kameny ohrnuje mnoho lidí 
nos. Obdobně mnoho "duchovně" 
založených lidí ignoruje obyčejné 
prosťáky, blázny, chudáky apod. 
Ztráta času? Možná že právě naopak. 
Řecký pohan Plótínos - jedna 
ze základních postav neoplatónismu 
tvrdil, že svou moudrost získal 
od Ammónia Sakkáse, negramotného 
alexandrijského dokaře.  
 
Základem mnoha náboženských 
doktrín je představa člověka 
odděleného od Boha (bohů, 
absolutna). Člověk ovšem přišel 
nebo pochází z Boha nebo od Boha  
- ať už volně nebo jinak. Návrat 
člověka k bohu řeší světová nábo-
ženství a svým způsobem také 
moderní věda (psychologie a další).  
Právě o tomto (návrat na mateřskou 
kosmickou loď Valhalla) je často 
i to naše "malé" duchovní hledání. 
K tomuto má vcelku "nadčasově" 

co říci i výše zmíněný Plótínos (v páté enneadě):  
 
"Co asi způsobilo, že duše, které přece jsou z onoho světa 
a zcela patří Onomu, zapomněly na svého otce Boha 
a že neznají ani sebe ani Jeho? - Počátek jejich zla byla 
smělost, sestoupení do vznikání, první jinakost a vůle být samy 
sebou. Protože se z této své samostatnosti, když vstoupily 
do jevu, těšily, hojně užívaly schopnosti samy sebe pohybovat, 
a protože běžely opačnou cestou a velmi se vzdálily, ztratily 
poznání, že i ony jsou odtamtud; tak jako děti, které jsou záhy 
odtrženy od otců a dlouho vychovávány daleko od nich, neznají 
ani kým jsou, ani kdo je jejich otec. A protože již neviděly ani 
Jeho, ani sebe, nevážily si, z neznalosti o svém původu, samy 
sebe, ostatní věci však cenily vysoko, všemu se obdivovaly více 
než sobě samým, nad vším ostatním žasly a kochaly se tím 
a stávaly se na tom závislými, a jak jen mohly, odtrhly 
se od těch věcí, od nichž se v pohrdání odvrátily..." 
 
 

Příjemné čtení sauilo.  
 

MNGRM

(autorem plastiky je Arno Breker) 
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Síla Země a její období  
 

B Austró – Ostara XXI. III.  e 
 
K Austró patří svou silou jeden z nejpěknějších posvátných 
stále zelených stromů, které v naší zemi uctíváme, a tímto 
stromem je Borovice. Mezi bylinami je to například Vratič 
obecný, který poznáváme třeba jen podle jeho vůně a u kamenů 
to je odpradávna ctěný čarodějný Gagat. S těmito pomocníky 
se nyní blíže pro náš přehled seznámíme. 
 
Borovice lesní  
(Pinus sylvestris) 

 
Lidově se jí říká bor, chvoj nebo sosna. 
Planetárně ji přiřazujeme k planetě Mars, 
u živlů k živlu země, k principu muž-

skému, k svátku Austró (Ostara) 
a mezi světovými stranami k východu 

  a v runách k runě Kenaz (c). 
 
Vztahuje se k božstvům 
jako je Frey, k bohu 
vegetace a Pánu lesů, 

k Velké Matce a lovci 
Hernovi (Frey). 
 
Rod borovic má něco okolo 

     sto padesáti druhů.  Od  
   kmene má barvu červena- 
    vou nebo šedohnědou 
   a na vrcholu na větvích 
  oranžově červenou. V mlá-
dí má borovice kuželovitý 
tvar, ale v dospělosti nabývá 

   svého charakteristického 
         širokého tvaru s plochým 

vrcholem. U sběru se doporučuje sbírat její části podle cyklů 
té dané části, kterou budeme potřebovat nasbírat, dle vlastní 
potřeby (například na sběr samčích šištic půjdeme na začátku 
léta apod.) Šišky například sbíráme na výrobu červenavě 
žlutého barviva. Z borovice děláme sošky výše zmíněných 
bohů, protože je v ní obsažena jejich projevující se životní síla. 
 
Borovice je v naší germánské tradici spojována jak v přírodním 
cyklickém dění, tak i v mytologickém smyslu s odchodem 
(zabitím) a novým vzkříšením boha (Baldera). K tomuto 
se váže zvyk, kdy borovici nosíme domů, kde nám představuje 
ducha vegetace a poté ji ozdobíme jarními květinami 
a necháme stát na vyhrazeném místě tak dlouho, dokud se její 
duch nepřenese do dalšího období vegetace. Potom strom 
rituálně spálíme.  
 
Pro rituálně nábožensko-magické účely ji používáme pro její 
sílu jako symbol znovuzrození a pro falický tvar jejích šišek 
jako symbol plodnosti. Proto se někdy šišky borovice nosí 
u sebe s patřičným zaříkáváním, aby nám zajistily plodnost. 
Nebo též známe a užíváme síly ukryté v semenech na dobré 
snášení letních veder a to tak, že o letním slunovratu sebereme 
borovou šišku a jíme jedno její semínko denně. Borovicovou 
větví (metlou) a jejím vymetením země v místě, kde budeme 

například meditovat či provádět rituál tak zajišťujeme jeho 
čistotu. I jako kuřidlo nám dobře slouží k očistě našeho domova 
nebo stejně tak i ceremoniálního - rituálního  místa. Nebo pro 
zbavení se nežádoucích pocitů viny a tísnivých myšlenek. S její 
pomocí provádíme také stimulační lázeň a to tak, že dáme 
nasbírané jehličí do váčku z jemné tkaniny a necháme jím 
protékat vodu, ve které se pak koupeme. Borovice má totiž 
posilující účinek na naši kůži (takzvanou tonizaci) a pro naše 
cévy. Koupel nám, ale také slouží k cvičení ovládnutí životních 
cyklů a také k vybití a nabití naší energie silou vlastní vůle. 
Pro léčbu se její míza - pryskyřice, používá jako přípravek 
způsobující zrudnutí,  jako močopudný a dráždivý prostředek 
pro nemoci močového měchýře, ledvin, jater a revmatických 
potíží. Pryskyřici můžeme také použít k inhalaci při léčení 
nemocí sliznice a respiračních potíží. 
 
Borovicový odvar v oleji 
(pro stimulační masáže) 
 
Větévky, jehličí, šišky, mandlový olej 
 
Vše v čerstvé formě smícháme a povaříme v oleji a pak 
scedíme. 
 
 
Vratič obecný  
(Tanacetum vulgare) 

 
Říká se mu také cicvár nebo cicvárkové 
semínko. Jeho planetou je Venuše, u živ-

lů živel země, v principech 
princip ženský a mezi 
svátky jednoznačně 
patří k Austró. 

 
Je silně aromatickou rostli-

nou, která dosahuje výšky sto 
   padesát centimetrů a je svým 

     původem z Evropy. Setkáme 
   se s ním na všech typech půd, 
  pokud nejsou hodně mokré, ale 

za to na slunných i stinných 
místech. 
 
 Vratič má velký hnědý 

oddenek, z něhož vyrůstá trs 
tvrdých přímých lodyh, které 
jsou často lehce zbarvených 

do červena. Aromatické zpeře-
né listy má složené z hluboce 

pilovitých úkrojků, které vyrůstají střídavě 
na jeho lodyze. Jeho žluté květy rozkvétají 
od července do září do tvaru plochého 

                                 chocholíku. 
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Semena vyséváme na jaře, ale na podzim i na jaře můžeme 
pomocí oddenků množit. Mladé rostlinky  vratiče musíme 
protrhat na vzdálenost cca šedesát centimetrů. Je rostlinou, 
která se rychle rozrůstá a jakmile se někde ujme, je velice 
obtížné ji nějak udržovat na vymezeném prostoru. 
 
Při sběru vratiče sbíráme jeho květy, když jsou v plném 
rozkvětu, a u jeho listů můžeme řídit sběr dle vlastní potřeby. 
Květů a listů můžeme využít i v sušené formě pro jejich další 
použití. 
 
Za dávných dob se vratiče používalo ke konzervaci těl 
zesnulých proti jejich rozkladu a sloužil jako důležitý 
pomocník při pohřebních obřadech. 
 
Jako dobrou náhražku ho můžeme použít místo muškátového 
oříšku a skořice, když je nemáme po ruce. Má také své tradiční 
uplatnění o Velikonocích, kdy je součástí velikonočního 
nákypu, což je sytý dezert z vajec a smetany. V dobách půstu 
jako přirozené očisty těla se používá vratičový čaj jako výborné 
tonikum a povzbuzující nápoj. 
 
V léčitelství používáme nálev připravený z květů a listů 
k potírání míst zasažených revmatismem, pohmožděním, 
vymknutých kloubů, otoků a nebo k vypláchnutí při bolestech 
zubů nebo uší. Můžeme ho přidat i do napařovací koupele 
pro zralou nebo nažloutlou pleť, ale musíme mít na paměti, 
že pro citlivou pleť může být dráždivý! Nemůžeme ho používat 
vnitřně ve velkém množství, protože obsahuje toxické silice, 
které silně dráždí žaludek. A také proto jej nesmějí používat 
těhotné ženy. 
 
Na Austró se též vratičem tradičně vykuřuje, dává se do pohárů 
či picích rohů a do slavnostních pokrmů. 
 
Vařením jeho květů získáváme zlatožluté barvivo, z listů 
získáváme zelenožlutou barvu na barvení vlny. Čistě zelené 
barvivo připravujeme z jeho oddenků. 
 
Je také bylinou pro rituální očistu například v podobě nálevu, 
ale i pro očistu, předmětů a prostorů v tomto čase. 
 
Gagat  
(Jet) 

 
Též se mu říká černý nebo čarodějnický jantar. Je zkamenělým 
dřevem (smolným uhlím) z pradávných stromů skupiny 
araukaritů, které hojně rostly v Evropě před sto osmdesáti 
milióny lety. 
 
Je podobný antracitu, šungitu nebo černému sklu. 
Je neprůhledný, velice černé barvy s voskovým leskem 
a je velice lehký a měkký.Na našem území jej nalezneme 
například v českém podkrkonoší.Mimo naše území se nalézá v 
Německu, ve Francii, v Anglii, na Slovensku, v Itálii 
a v Rusku. 
 
Jeho energie je receptivní. Planetárně se vztahuje k Saturnu, 
mezi živly k živlu země a k pátému živlu principu života, který 
je tvořen z celku čtyř ostatních živlů a mezi bylinami se k němu 
přidružují levandule a šalvěj. Mezi runami je řazen k runě 
Berkano (b).Jeho kouzelné síly používáme všeobecně 

na ochranu například proti nočním můrám, dále pro získání 
štěstí, pro divinace a pro získání stálého zdraví. 
 
Pro svou černou barvu je spojován s živlem země, ale pro svůj 
organický původ je přiřazován k pátému celkovému živlu. 
Tento živel je v indickém učení zván Akáša, my jej známe 
pod pojmem životní princip.Při tření má s jantarem gagat 
společnou vlastnost elektrického nabití. 
 
Ví se, že pokud se nepřetržitě nosí na těle, pohlcuje část duše 
svého nositele. Proto jako u mnoho jiných takto mocných 
kamenů je gagat jako takto dvojnásobně mocný kámen vždy 
pečlivě střežen, protože může být použit k manipulaci svého 
původního nositele. 
 

 
 
Můžeme se s ním také setkat u některých zahradníků, kterým 
napomáhá k tomu, aby jejich rostliny lépe vzkvétaly. Gagat 
se také zpracovává do kuličkových nebo fasetových tvarů 
pro výrobu různých předmětů. Při jeho pořizování u ob-
chodníků si musíme dát dobrý pozor, abychom nekoupili černé 
sklo, které je často místo něj podsouváno. Nejlépe uděláme, 
když si jej půjdeme koupit k mineralogům, kteří se kameny 
zabývají se vší odborností. Bude to sice možná dražší investice, 
ale rozhodně se vyplatí. 
 
Svou receptivní silou pohlcuje především negativní energie. 
A právě tato jeho  vlastnost z něj dělá pro nás velice dobrého 
ochránce. Můžeme jej u sebe nosit v podobě korálků nebo 
se pokládá vedle bílých svící během ritualizovaných 
ochranných prací. Pokud jej položíme v domě na vhodné místo 
během své nepřítomnosti, je jeho výborným strážcem. Používá 
se také jako silná ochrana pro novorozence, kterým se na chvíli 
pokládá na břicho, nebo se používá na ochranu při cestování, 
na zažehnání nebezpečí v cizích zemích. 
 
Před nočními můrami a pro dobrý noční odpočinek, si můžeme 
dát gagat do lůžka, kde si jej uložíme pod polštář nebo 
zavěsíme blízko postele, nejlépe blízko naší hlavy. Gagat též 
posiluje naše psychické vědomí tím, že udržuje správné 
proudění energie v našem těle, což je dobrou prevencí 
před onemocněním.  
 
Nabíjíme jej krátce na slunečním svitu, nebo raději mimo přímý 
jeho vliv, nebo za svitu úplňku. Čistíme jej pomocí vykuřování, 
nebo můžeme také zvolit sílu myšlenky. 

 
Ronger 
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Pověst o Austró (Ostaře) a zajíci 
 
Bohyně Ostara, která každým 
rokem vkládá do země nové 
sémě, pověřila zajíce, který má 
dlouhé nohy, proto dobře běhá, 
a dlouhé uši, a proto umí 
naslouchat, aby jí přinesl 
ze vzdálené země nová semena. 
 
Hlavním důvodem proč byl 
tímto úkolem pověřen právě 
zajíc, je však to, že se dokáže 

obětovat pro druhé. Když ho například honí pes a jsou dva 
zajíci, matou psa tím, že se střídají v běhu (jeden běží, druhý 

odpočívá). Často také matka zaječice 
odláká pozornost psa, aby zachránila 
mladé (sebeobětuje se). 
 
Tato pověst spojuje svátek Austró 
s Velikonocemi, které se někdy spolu 
navzájem kryjí. Avšak Velikonoce jsou 
posvátnou chvílí měsíčního kola, které 
nám znázorňuje jeden z projevů kola 
slunečního, tedy svátku Austró. 
 

Ronger 

 
 

Zajíc (Lepus europaneus) 
 
Zajíc je zvíře, které se váže k Ostaře. Že toto přiřazení není 
zcela náhodné, se dozvíte v tomto článku.   
 
Zajíc polní (Lepus europaneus) je u nás hojně rozšířen, ale 
ne již tolik jako dříve. Stával se dost často obětí lovu, a také mu 
škodí moderní zemědělské hospodaření. Hlavně jedovaté látky 
a strojová technika.  
 
Se zajícem se můžeme nejčastěji setkat právě v období koncem 
zimy, tzn. Konec února, začátek března. V té době neklidně 
pobíhají po polích. Je to počátek jejich doby množení, které 
se říká honcování. Často můžeme vidět celé skupiny zajíců, 
z nichž je jen jedna zaječka a ostatní jsou samečci. Teď už je 
tedy asi jasné, proč naši předkové slavili zajíčka jako jarní 
zvíře. Příroda byla vždy nejpřesnějším kalendářem a tak lidé 
podle zvláštního chování zajíců se mohli těšit na blížící se jaro.  
 

Březost  samic trvá 42 dnů. Mláďata zajíce, kterých bývá 2-5, 
se rodí osrstěná a hned vidí. Během roku samice vrhne mladé 
třikrát až čtyřikrát.  V Irsku, Skotsku a Severní Evropě žije také 
zajíc bělák.  
 
Zajíci podobný je králík divoký, ale liší se od něj podstatnými 
rozdíly. Je asi o polovinu menší, má šedou barvu na rozdíl 
od zajíce, který je zbarven hnědě. Králík si dělá nory, kdežto 

zajíc se ukrývá ve křoví, oranici nebo trávě. Králičí březost trvá  
28-30 dnů a množí se celou dobu, od jara až do podzimu. Jistě 
znáte slovní spojení „množit se jako králíci“ „dělají to jak 
králíci“ apod. Nicméně králíků je u nás o dost méně než zajíců.  
 
Etymologicky jméno zajíc souvisí zřejmě od slovesa zeti- podle 
rozštěpeného (rozzěveného) horního pysku nebo od slovesa 
záti- od toho, že spí s otevřenýma očima. Někde toto slovo 
označuje i králíka. Přezdívalo se mu i jinými jmény, většinou 
podobnými, ale i např. jménem janek. Někde, zejména 
v Polsku, se věřilo, že při vyslovení zajícova jména nás 
postihne to, že budeme také spát s otevřenýma očima.  
   
Zajíc a mýty 
 
Zajíc patří mezi zvířata Měsíce a je symbolem bohyně lásky. 
Řekové ho obětovali Afrodité. Keltové tento zvyk přenesli 
na mateřskou bohyni. Zajíci se objevují i někdy jako motivy 
na nádobách i bez spojitosti s lovem.      
 
Dokonce známe jinošského boha z Le Touget (dnes je tato 
socha v muzeu v St. Germain.), který drží zajíce před sebou 
a ten pokukuje po levé straně po psovi. Netváří se prý k sobě 
nepřátelsky.  
 
Spojení psa a zajíce se objevuje i v pověsti o Ceridwen, která 
se rozezlena promění v psa a pronásleduje Gwiona Bacha, 
prchajícího zajíce. Celá tato pověst se odehrává asi takto: 
Ceridwenin syn Morvana nebo Afangdu je na rozdíl od její 
dcery, strašně ošklivý.  Ona, aby jeho příšernost trochu 
vyvážila, tak mu chce připravit nápoj, který ho učiní moudrým 
a znalým věštectví. Rok a den tento nápoj bublá v kotli a hlídá 
jej Gwion Bach. Ten si však krátce před uplynutím lhůty spálí 
prst třemi kapkami a bezděky jej strčí do úst. V tu chvíli 
se mu dostane všeho vědění. Zná minulost, přítomnost 
i budoucnost. A také ví, jaké nebezpečí mu hrozí od Ceridwen. 
Neváhá a rychle prchá. Postupně prchá v podobě zajíce, ryby 
a ptáka, ale Ceridwen ho pronásleduje v podobě psa, vydry 
a sokola. Nakonec se Gwion Bach promění v pšeničné zrno 
a Ceridwen ho v podobě černé slepice, která je symbolem půdy, 
sezobne, a tím je zároveň oplodněna. Ta ho znovu porodí jako 
krásného chlapce, pro jeho krásu ho nedokáže usmrtit, a tak ho 
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ve vaku hodí do moře. Ten je pak nalezen a dostane jméno 
Taliesin. 
 
Caesar tvrdil, že zajíc patří mezi jedno z posvátných zvířat 
Britů. Důkazů se proto mnoho nedochovalo. Nějaké  kosti 
a zbytky zaječích kožek a i bronzové sošky se však našly.  
 

 

Rozšířená byla víra, že zajíc je nějak spojen s čarodějnicemi 
nebo vílami. Podle toho také byly v jednotlivých krajích 
pronásledováni s velkou urputností nebo naopak vůbec. 
Dochovala se také pověst o Cianovi, synovi Maelmuidha, který 
štve svého psa na zajíce-vílu, až se zajíc promění v krásnou 
dívku, kterou si pak získá.  
 
Jak vidíme, nedochovalo se o zajícovi tolik pověstí, jako 
o jiných zvířatech. Nebyl nikdy v centru dění jako zvířata velká 
silná a obávaná. To jistě souvisí i s válečným charakterem 
našich předků. Ale když se zaměříme více na ženskou stránku 
indoevropských mýtů, tak zjistíme, že i zvíře poměrně malé, 
známé hlavně tím, že vždy umí utéct, zde má své místo.  Pro 
bojovníka je nemyslitelné utéci, ale u ženy není útěk hanbou, 
naopak je většinou vyžadován. Obětavost, plodnost, to vše jsou 
ženské vlastnosti. Zajíc tedy patří k ženským božstvům a jako 
takového ho musíme chápat.  
 

zmiu 

   
 

Síla země a její období 
 

Walbaurgais  – N Beltaine I.V. o 
 
K času Walbaurgais patří svou silou například velice ctěný 
Hloh, který ohlašuje tento čas ohňů a svazků našich bohů, 
a svou silou velice proslulý Jetel. Tyto dvě důležité byliny 
si nyní s posvátnou povinností představíme. 
 
Hloh jednosemený 
(Crataegus monogyna) 
 

 

Planetárně k němu patří Mars, mezi kameny to je topaz, 
v barvách je to barva fialová, v oghamu znak Uath, v runách 
runa Othala (o) nebo také Thurisaz (T) a mezi svátky posvátný 
čas Walbaurgais (Beltaine).U bohů je hloh zasvěcen bohu 
hromu Thórovi. 
 
Hloh je jednosemenný keř, který se často používá jako součást 
živých plotů, protože je prakticky neproniknutelný. Dorůstá 
až do výšky šesti metrů, jeho kůra je červenohnědá, větve 
má černé a porostlé černými trny. V období května se na něm 
objevují mladé zelené listy a bílé květy, které mají někdy slabý 
růžový nádech. Na podzim se jeho květy mění v jasně červené 
plody, kterým se říká malvičky. Malvičky dozrávají v době 
října a mají v sobě jednu tvrdou pecku. 
 
Hloh můžeme vypěstovat z jeho malviček, které zasadíme 
do vlhké půdy. Semenáčky nám pak vyrostou asi tak 
po osmnácti dnech. 
 
Jeho květy sbíráme v květnu a plody v období mezi zářím 
a říjnem. 
 
Obecně se hloh považuje za strom neštěstí a jeho květy 
se v žádném případě nesmí brát do domu, mimo prvního máje. 
Vůně květů se někdy také spojuje s pachem smrti, a proto 
se považuje za škodlivý. Ale hlavně pro jeho velikou moc bylo 
a je zakázáno přinášet ho dovnitř do domu, mimo čas 
Walbaurgais. Stejně jako dub je i hloh branou do jiného světa. 
Je spojen s nadpřirozenými bytostmi. Roste-li dub, jasan a hloh 
blízko sebe, je to oblíbené místo lidí, kteří jsou zasvěcení 
bohům smrti. Pokud hloh roste solitérně na nějakém pahorku 
nebo poblíž pramene, je to území již zmíněných nadpři-
rozených bytostí. V nebezpečný kontakt s nimi se může člověk 
dostat zejména v předvečer prvního máje. Tyto bytosti  
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- duchové míst, kde se hloh nachází, se odjakživa považovali 
za jeho strážce. Abychom si je proti sobě nepoštvali, nesmíme 
kvetoucí hloh ořezávat, to si můžeme dovolit jen v době mimo 
květ. Prořezávku provádíme jen ve směru od východu 
k západu. Dříve naši předkové pokácení hlohu trestali smrtí. 
Duchové si pak berou  v satisfakci například jeden kus dobytka 
nebo dokonce  usmrtí dítě. 
 
Hloh je pro nás tradičně předzvěstí léta, ohlašovatelem svátku 
Walbaurgais, důvodem je k tomu především doba, kdy začíná 
kvést. Naši předkové z jeho dřeva dělali pohřební hranice, aby 
duše zesnulých vzlétla s hořícím trním k nebesům. 
 
Pro spojení sexuální stránky Bohyně se svou vlastní  pijí 
ženy čaj z hlohu. Zatímco muži čaj pijí proto, aby 
získali hlubší porozumění pro tento aspekt Bohyně 
i svých  partnerek. Ženy se tradičně 
při slavnosti Walbaurgais voní  ole-
jovou esencí z májových květů, 
která je silným sexuálním bu-
dičem. Posvátným nápojem 
na Walbaurgais je také 
víno, které se dělá z květů 
hlohu, ale pijí jej vět-
šinou   godiové při rituálu 
slavnosti. 
 
Pro cílený kontakt s různými duchy 
nebo duchy podsvětí  se v před-
večer Walbaurgais v hlohovém 
háji pije tradičně  hlohový čaj. 
Jeho víno je též dobré pro 
úlitby na Asans  (Pod-
zimní rovnodennost), 
kdy se tím uctívají 
plody  Posvátného 
manželství bohů. 
 
Naši předkové také 
dávali hloh na nejvyšší místo 
v domě, aby je chránil před bleskem. 
 
Říkávali : „Pod dubem ať nestojí, ten blesky přivábí, kdo  
se blesku bojí, vyhni se jasanu, jasanu též nevěř, i do něj 
blesk udeří, schovej se pod hlohem, kdo to pod hloh stihne, 
tam budeš v bezpečí. Ten se blesku vyhne.“ 
 
V léčebných praktikách se používají malvičky jako tonikum 
na činnost srdce a oběhového systému. Můžeme je také 
použít pro dlouhodobější léčení  srdeční slabosti a bušení 
srdce nebo pro léčbu  vysokého krevního tlaku, angíny 
a aterosklerózy. 
 
Jetel 
(Trifolium) 
 
Planetárně se k němu vztahuje Merkur, u živlů 
se vztahuje ke všem, mezi principy k principu 
mužskému a k povaze horké. Mezi svátky 
k svátku Walbaurgais a zasvěcen je díse Vanů, Freyje. 
Jetel je jednoletou až vytrvalou bylinou s poléhavou nebo 
přímou lodyhou. Jeho listy jsou střídavě složené většinou 

ze tří lístků. Květy má trubkovité nebo zvonkovité, v  různých 
barvách, uspořádané do takzvaných hlávek. Jeho rod  
– Trifolium – obsahuje cca tři sta druhů, které jsou 
kosmopolitně rozšířené. 
 
V tradici je spojován jako představitel takzvané triády, 
například trojice noren, bohyň a bohů atd., podle svých 
trojčlenných listů. 
 
Traduje se, že kde roste jetel, tam se nevyskytují hadi. Podle 

středověkého říkadla symbolizuje každý jeho 
lístek různé aspekty štěstí, osudu, blahobytu, 

věrné lásky a pevného zdraví. Jetel se dvě-
ma lístky umožňuje dívkám, aby spatřili 

svého nastávajícího muže. Jetelový 
čtyřlístek je pro nás magickou ochranou 
proti kouzlům zlomyslných skřítků. 
 
Všeobecně se říká, že čtyrlístek přináší 

štěstí a zabraňuje šílenství. Ale musíme ho u-
trhnout v ranních hodinách. 
 
 
Chceme-li, aby se nám zdálo o dokonalém 
partnerovi, dáme si pod polštář právě čtyř-
lístek. Nebo můžeme zvolit metodu, kdy bu-

deme nosit čtyř-
lístek u sebe a prv-
ní osoba, kterou 

potkáme bude sym-
bolizovat našeho bu-
doucího partnera. 
 
Pro uchování mládí 
a svěžesti sebereme 

za svítání prvomájo-
vou rosu, ponoříme 

do ní tři jetelové lodyhy a necháme 
stát ve stínu. Na příští den si vodou 

potřeme obličej a stejně si budeme počínat 
i v dalších nadcházejících dnech, dokud 

tuto vodu úplně nespotřebujeme. 
 

Jetel doprovází trojjedinost bohyní a je rost-
linou, která je odpradávna zasvěcena těmto 

účelům. Pro jeho sílu podněcovat vize, které 
nám umožňují vidění do jiných světů z něj 

připravujeme čaj nebo ho dáváme do kuřidla, 
abychom snáze navázali kontakt s duchy bytostí, 

zvlášť v tomto nám posvátném čase Walbaurgais, který 
je pro nás rozmezím dvou ročních období. Je též vhodný 

k posvěcení některých rituálních pomůcek a nástrojů, 
například nože, který se používá při sběru bylin. 

 
Svou silou nám pomáhá k vyvážení naší energie s energiemi 

živlů v našem těle. Nálev z jetele používáme k léčení zánětu 
průdušek a nebo černého kašle. 
 
 

Ronger 
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AGARAIN informuje a zve k jarním setkáním 
 
Vivat historia semper viva, ale nejen živou historií živ je Kelt… 
Vždyť jde také o přítomnost a budoucnost A o to se také snaží 
Agarain a jeho lidé. Vždyť pro Kelty byla vždy charakteristická 
fantazie, tvořivost a hravost… A my si tak rádi hrajeme!  
 

 
 
Svátek jarní bohyně Eostre, na jejíž počest se od starověku 
v Evropě slaví Ostara čili Easter, neboli - a co teď: Rovno-
dennost nebo Velikonoce? Letos vychází Velikonoce skoro na 
Rovnodennost, dělí je pouhý týden – což byl právě ten správný 
časový úsek, který našim požehnaným předkům vyhovoval 
k pořádné oslavě. Agarain jako ctitel tradic začne 19.3., 
v předvečer Rovnodennosti (letos 20.3.) jarním setkáním 
uměleckých řemesel v krajském muzeu v Chebu, kde 
se předvedou snad všichni naši rukodělci a kde chystáme malou 
(anebo možná i větší…) přehlídku šperků a oděvních doplňků 
historických, historizujících i zcela fantastických z rukou 
kovářů a kovotepců, dráteníků, přadlen a keramiků… Inu, 
stavte se. Ubytovat vás můžeme.  

Pár dnů nato odjíždíme do Holandska do Archeonu a těšíme se, 
že nás zahřeje podnebí ovlivněné teplým Golfským proudem. 

 
Před Beltinem stihneme ještě 14.dubna další keltský večer 
v Jazzové kavárně, jehož program je zatím překvapením. 
Pokud, jak předpokládám, v dubnu už nebude nasněženo, lze 
si prohlédnout protokeltské sídliště v nedalekých Žirovicích 
a nahlédnout do kovárny. Ale tento termín je ještě trochu 
daleko, a tak všem zájemcům doporučuji sledovat aktu- 
ality a kalendárium na našich webových stránkách  
www.celtic-smith.cz a www.agarain.net. Najdete tam taky 
veškerá spojení na nás (telefony, e-maily, autobusy…) 
 
Výhled do letní sezóny – budeme hodně cestovat. Především 
někteří z nás. Kovárna však bude fungovat, výheň nám 
nevyhasne, takže při toulkách na západ na Klestu většinou 
kováře natrefíte… Zručnost našich řemeslníků, hbitost 
bojovníků a půvab dívek ocení lidé v Holandsku, Německu, 
Belgii, Francii a Itálii. Tam nás povozy odvezou v dubnu, 
květnu a červnu – zvláště jsme zvědaví na festivaly keltské 
a římské kultury v severní Itálii, v Milánu a Ferraře. V červenci 
se v Chebu chystá festival WORLD MUSIC. 16.7. by jej měl 
poprvé hostit Císařský hrad v Chebu. Keltská muzika a další 
projevy keltské kultury nebudou chybět, neboť tu má mnoho 
na starosti Agarain a jeho lidé. Více se dočtete na našem webu 
začátkem března. Bude možno si i objednávat vstupenky. 
Festival bude trvat celý den a celou noc a věříme, že se stane 
tradicí… 
 
Pokud vás něco zaujalo, mailujte na:  
valenis@celtic-smith.cz  
arawath@volny.cz  
 

Valenis 
(Vendula Melčová) 

 
 

Archeoparky, muzea v přírodě, skanzeny  
…a setkání příznivců living-history 

 
S muzei v přírodě, Freilichtmusei, archeoparky a skanzeny 
různých tvarů, barev a velikostí se roztrhl v Evropě pytel. Lidé 
si v areálech těchto zařízení mohou osahat nejen kachlová 
kamna z dob našich babiček a ochutnat jídla vařená na ohni 
a podle polozapomenutých receptů, ale třeba i svézt 
se na monoxylonu z doby kamenné, shlédnout gladiátorské hry 
či zkusit lože v polozemnici z doby laténské… Archeoparky 
i muzea mohou být státní či soukromé instituce. Těch druhých 
začalo přibývat v poslední době i u nás. 
 
Touha zkusit si, jak se žilo v dobách minulých pradávno anebo 
třeba i ne tak dávno, ale rozhodně za časů před technickou 
revolucí, sílí čím dál více…Návrat ke kořenům? Hledání 
identity v příliš zglobalizovaném moderním světě? Romantika, 
dobrodružství, touha po objevování dávno zapomenutého? 

 
To všechno vede k velkému zájmu o tyto instituce, které 
se předhánějí ve stále komerčnějších nabídkách: je libo svatbu 
 

 
 

(fotky v tomto a předchozím články: Arawath a jiní) 
 



sauilo 5/2005 

 

- 10 - 

 

v pravěku? Zabubnují vám nefalšovaní neandrtálci! Firemní 
večírky v gotických sálech s nefalšovanými truvéry a kejklíři 
už nejsou žádným překvapením…Málo platné, muzea 
i archeoparky musí vydělávat na svůj provoz a na údržbu 
objektů. Sobě pro radost pak také dávají prostor společenstvím 
těch, kteří si vetkli do štítu označení LIVING HISTORY nebo 
také RE – ENACTEMENT, čili věrné zobrazování a prožívání 
určitého historického období. S naší kovárnou jsme navštívili 
řadu podobných akcí na různých místech Evropy. 
 
Stále více prostoru dostává keltská a galorománská historie. 
Známé muzeum a archeopark v Heuneburgu hostil v r. 2004 
setkání německých, českých a francouzských Keltů 
u příležitosti svátku Beltine. V červnu se sešla řada lidí pod 
proslulým Ringwallem u německého Nonnweileru - festival 
CELTOI hostil areál pod monumentálním halštatsko-laténským 
hradištěm. Kolem 300 členů spolků laténského re-enactementu 
po dobu tří dnů tábořilo v areálu muzea a předvádělo řemesla, 
životní styl Keltů – rituály i každodenní život včetně kuchaření, 
oblékání a bojových technik. Společnost Agarain tam uspěla 
nejen tradičně s řemesly, ale představila keltskému fóru 
vynikající pražskou hudební skupinu Bran a své přátele 
a spolupracovníky Equites ze Žatce s keltským programem 
bojových umění. Zvláště sličné válečnice nadchly odborné 
i laické publikum… Získali jsme tak několik pozvání 
do Francie a Belgie.  
 
Archeologické muzeum ve VELZEKE v Belgii nedaleko 
Bruselu stojí na poměrně rozsáhlém území galo-románské 
osady. Vykopávky probíhají neustále, archeologové mají své 
žně… Sama muzejní budova je nerozlehlá, ale velice příjemně 
situovaná v malém parku s přilehlou loukou. Uspořádání 

expozice je přímo vzorové! 
Logicky zde navazují modely 
a mapy na vitríny s vysta-
venými originály, jsou zde 
situována zařízená zákoutí  -
kuchyň zásobárna… 
 
Ředitel muzea (nejsympa-
tičtější ze všech mnou zatím 
viděných ředitelů obdobných 
institucí) se rozhodl u příle-
žitosti Dnů evropského 
kulturního dědictví pozvat 
skupiny fanoušků living 
history hned na celý týden 
kolem poloviny září. Louku 
zaplnily plátěné stany a naši 
přátelé z belgické Historie 
mundi, němečtí Rete amicorum, holandští a belgičtí Germáni a 
Vikingové, velká parta bojovníků z polského Wolinu, ale i 
Britové a dokonce jeden Američan prožili krásné dny na konci 
loňského léta. Českou menšinu, kterou však bylo díky zvoníci 
kovadlině dost slyšet, reprezentovala naše kovárna a mincovna.  
 
PAX CELTICA – setkání příznivců keltské laténské Evropy 
– se první víkend v říjnu stalo již tradicí. Letos jsme se sešli 
v německém Rottenburgu na Neckaru. Taranis byl usmířen 
bohatou obětí, a tak sluníčko hřálo táborníky na louce, kde 
si uspořádali setkání se slavnostním zakončením sezóny jenom 
sami pro sebe. Jakési Keltové sobě.  
 
Řemeslníci, bojovníci a celé rodiny Keltů si předvedli 
navzájem to nejlepší, co se jim podařilo vyrobit a naučit 
se od loňského setkání… a nakonec si také zapívali. Francouzi 
francouzsky, Bretonci bretonsky, Češi česky, a Němci k tomu 
čepovali pivo. Ideální dělba práce, řeklo by se. Největším hitem 
se stala česko-francouzská Káča má/Sur le pont d´Avignon… 
Hrály k tomu irské dudy i foukací harmonika našeho kováře, a 
německý náčelník den nato své bojovníky „zpucoval“ za 
nehudební přístup…inu, vivat PAX CELTICA 2005! 

 
Ony oblíbené mosty 
přes minulost mají 
základy rozhodně po-
staveny. Oblouky už 
se klenou… V celé 
Evropě utěšeně narů-
stá obliba re-enacte-
mentu   a také utěšeně 
roste v Unii povědomí 
o keltské minulosti, 
ale i přítomnosti čes-
kého národa.  
 
Bohové ochraňujtež 
archeoparky! 
 
 

Valenis 
(Vendula Melčová) 
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Rudá mezi Bílou a Černou 
 
Následující text je první částí eseje věnované varjažským  
a ruským bylinám v kontextu indoevropské vize Guida 
von List. Její druhá část vyjde v některém z dalších čísel našeho 
časopisu. 
 
Guido von List nabízí některé zajímavé vhledy 
do indoevropského mytho-magického systému. Jak již víme, 
velký význam má princip "Trojice", resp. "trojné-trojjediné 
triády", který se manifestuje na mnoha úrovních (Trifos, Vilfos, 
Fylfos...). Zde je na místě též zmínit tři základní symbolické 
barvy – Černá, Červená, Bílá. Jejich obsáhlá symbolika 
je nesmírně podstatná. Vztahují se ke třem hlavním fázím 
alchymického Velkého díla (Opus Magnum), také ke třem 
sluncím - Černému slunci, Rudému slunci a Bílému slunci. 
Také ve středověkém esoterismu Grálového cyklu nalezneme 
Parzivala – Rudého rytíře. Parzival jako mladý bloud ("blázen") 
zabil Rudého rytíře a sám se jím tak stal. Ovšem v Grálovém 
cyklu je symbolika barev poměrně komplikovaná. Zatímco 
ve Wolframově verzi hraje důležitou roli především vztah Bílé 
a Rudé (Parzival-Condwiramurs/ Blanchefleur/), zmiňme 
ostatně v této souvislosti i alchymické symboly Bílé ženy 
(Femina alba) a Rudého služebníka (Servus rubeus), Venuše 
a Marta, ve verzích tzv. Chretienových následníků často 
nalezneme následující schéma:   
 
Dáma Grálu (Bílá) a s ní spojený Bílý rytíř se svou Bílou-
Rudou Dámou, dále Rudý rytíř Parzival, který je též spojen 
s Rudou dámou v Hvězdných šatech, a konečně "Pucelle 
de malaire" (Černá), která je spojena s Černým rytířem a jeho 
Dámou (Černý rytíř dlí se svou Dámou v zemi "za hrobem", 
a lze předpokládat, že její barvy budou Černá-Rudá, ačkoliv 
to není jediná možnost, je v tomto kontextu nejoprávněnější). 
 
Nejdůležitější barvou v Grálovém cyklu je však Zelená 
(benedicta viriditas). v této souvislosti pouze zmiňme 
mystérium paprsku Zeleného světla.   
 
Hlubší interpretaci tohoto symbolismu barev v Grálovém 
symbolismu, která může odhalit věci skryté a netušené, 
necháme na laskavém čtenáři. Upozorněme ovšem na dobové 
nebezpečí snadného "psychologizování", kterému do značné 
míry podlehlo mnoho autorů, kteří se Grálovým cyklem tak 
či onak zabývají1. Samotný C.G. Jung jednou řekl svému příteli 
Miguelu Serranovi: 
 
"Mystérium Grálu poutalo můj zájem a hluboce se mě do-
týkalo již od mého mládí. Právě z toho důvodu jsem se toho 
nechtěl nijak dotknout, ale chodil jsem okolo po špičkách, 
neboť jsem cítil, že to je něco posvátného, co by nemělo být 
"psychologizováno". Bohužel, nejsem si jist, že ostatní 
se o to v mém jméně nepokusí, až odejdu..."2 
 
Rudá se často spojuje se Životem a Černá se Smrtí. Vyvstává 
tak otázka co je to Bílá? Abychom našli odpověď na tuto 
otázku, musíme si uvědomit, že Rudá spojuje Černou a Bílou 
(ostatně viz výše symboliku barev v Grálovém cyklu). 
v evropském folklóru jsou obě tyto barvy často asociovány 
se Smrtí. na druhou stranu je Bílá je tradiční svatební barvou, 
Černá pak může představovat barvu půdy, odtud její další 
význam jako barvy plodnosti. 

Zdá se, že obě barvy se vztahují k čemusi stejnému, ale 
z odlišných perspektiv. na Yggdrasilu se Bílá vztahuje 
k Ásgardu, nadsvětí, zatímco Černá se vztahuje k Helheimu, 
k podsvětí. Zdá se, že obě barvy se vztahují k tomu, co lze 
z naší perspektivy označit jako "zásvětí" (v širokém slova 
smyslu), které lze na vertikální ose dále dělit na nadsvětí 
a podsvětí. Těmto dvěma "pólům" téhož vládnou dvě božstva, 
která mají co do činění se smrtí a iniciací (tedy "zasvěcením") 
 – Helja a Wotan. Helja a Wotan tak sdílí stejný "prostor", ale 
v odlišném "stavu", což vyjadřují právě tyto dvě barvy. Toto 
je vyjádřeno v principu "dvojjediné-dvojné diády". 
 
Rozdíl mezi "stavem", který označuje Bílá, a tím, který 
označuje "Černá", je pravděpodobně rozdíl mezi tím, co Edred 
Thorsson nazývá místem spočinutí "Eruliána" (tedy runového 
zasvěcence) a "ne-Eruliána"  (tedy osoby nezasvěcené, 
profánní)3. je to také rozdíl mezi světem nebeským 
a chtonickým, což nám dále osvětlí onu Bílou duchovní 
("nebeskou") dimenzi Svatby a Černou chtonickou dimenzi 
Plodnosti. Spinozovsky vzato, Bílá (stav, který symbolizuje) 
a Černá jsou dva "energetické póly" jediné Substance 
(v spinozovském slova smyslu) a právě "energetický stav" 
v okamžiku smrti určuje, k jakému pólu bude člověk přitažen. 
Rudá (tedy stav, který tato barva symbolizuje) se potom 
vztahuje k "ose", která spojuje tyto dva póly – tedy k Životu 
(v nejširším slova smyslu). 
 
Z toho vyplývá, že Bílý "stav" není nějakým "vyšším" stavem 
ve srovnání s Černým. je to otázka onoho "energetického" 
potenciálu ("diamantové tělo"), ale také perspektivy. je možné 
"vidět" jak v Bílé, tak v Černé – to vše závisí na moci 
a schopnostech zasvěcence. a stejně tak je možné "nevidět" 
v obou "pólech", což je úděl těch, kteří během života zapomněli 
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na duchovní dimenzi a stav mezi životy stráví v zapomnění 
"astrálních snů". Stav božství je dosažen, když "Erulián" 
dosáhne moci a schopnosti "vidět" a "být" současně v obou 
pólech onoho Jednoho – to je tajemství Černé-Bílé Helji, a lze 
předpokládat, že mystérium Wotanovy Walhally se vztahuje 
k témuž. v této souvislosti upozorněme letmo na esoterismus 
středověkých Teutonských rytířů, který se točí okolo 
Mariánského kultu a jejich Černou-Bílou barevnou symboliku, 
která odkazuje na prastarý kult Helji, která vede 
k Transcendenci. Odráží to stejné indoevropské mystérium, 
které našlo též vyjádření v indických tantrických kultech Kálí 
Ma – "Ta, která zabíjí, je Ta, která dává život! Ta, která 
zotročuje, je Ta, která osvobozuje!" Černá je Bílá, která 
je Černá, která je Bílá... 

Tento vztah tří barev dále nachází výraz ve vlastní runové 
magii. Edred Thorsson konstatuje, že "víme, že nejoblíbenější 
barvou pro runy byla rudá. Obecně vzato šlo o magickou 
náhradu za krev. Komparativní historická lingvistika nám 
přináší důkazy o magickém významu rudé barvy 
pro germánské kmeny. Staroanglické slovo "teafor" označuje 
rudý okr, ale toto slovo se též nalézá ve starohornoněmčině 
jako "zouber" (magie, kouzelnictví, divinace) a ve staro-
severštině jako "taufr" (talisman, talismanická magie). Zdá se, 
že jedním ze starých způsobu jak "čarovat" bylo "barvit rudě 
[okrem]"... Barvilo se mnoha způsoby. Runy byly barveny 
barvou, která byla odlišná od pozadí (častá byla kombinace 
rudá na bílé či rudá na černé), čímž runa vynikla..."4 Runy 
se tedy primárně vztahují k Rudé, k tomu, co spojuje Bílou 
a Černou. 
 
Indoevropská doktrína Trojice, která též nachází výraz 
v symbolismu Tří barev, se též promítla do společenské 
organizace Indoevropanů – tak "to, co je dole [tedy 
v Mikrokosmu, v tomto případě v lidské společnosti], je jako 

to, co je nahoře [tedy v Makrokosmu, ve Světě]." to se odráží 
v původním označení stavů či kast – varna ("barva")5. Ovšem 
mezi starým evropským a indickým pojetím "kast" je poměrně 
značný rozdíl. Samotné slovo "kasta" není zrovna nejlepší 
termín, jelikož se právě příliš úzce spojuje s indickým pojetím. 
v Indii systém indoevropských společenských "stavů" postupně 
petrifikoval a degeneroval do systému, který se skoro příčí 
systému původnímu, který byl založen na ideji fundamentální 
Svobody, přičemž svůj původní účel – tj. zabránit asimilaci 
Indoevropanů proto-indickým substrátem – systém kast 
samozřejmě nenaplnil. 
 
Původní indoevropský systém byl založen na principu rovnosti 
lidu, tj. potomků společného božského předka Manna (kterého 
v Indii nacházíme pod jménem Manu). Mannus byl synem boha 
Teiwaze. a tak všichni lidé sdíleli společné božské dědictví 
a spěli ke společné transcendenci. to se odráží v tom, 
že "Černá" kasta (Ingaevoni, "živitelé"), je základem dalších 
společenských vrstev, a tak obsahuje símě "Bílé". Ostatně 
bohyně vládnoucí Černému světu (Podsvětí) – Helja – je černá-
bílá (a lze předpokládat, že je s ní spojena i Rudá, jelikož 
ta hraje významnou roli v kultu Kálí). Později, s nástupem 
Aeonu Ryb, tento systém, tolik obdivovaný von Listem, který 
byl v Evropě stále udržován, postupně upadal. Mezi Kelty sice 
nalezneme druidy, šlechtu fláith a bó airig (svobodné sedláky), 
což takřka přímo odráží uspořádání védských Indoevropanů, 
a odráží to "společenskou aplikaci" mystéria Tří barev, avšak 
mezi více válečnicky zaměřenými Vikingy nacházíme jarly 
(kombinace kněží, vládců a válečníků), svobodný lid (tj. i lid 
válečný, neboť každý svobodný Seveřan vlastnil zbraň) a lid 
dělný. a konečně ve středověké společnosti nacházíme oratores 
(kněžstvo), bellatores (rytířstvo) a laboratores (zemědělce). Tak 
či onak, tento systém postupně doznával značných změn ve své 
doktríně i aplikaci a tak pouze částečně a nedokonale odrážel 
původní systém tří stavů. Jeho další úpadek postupně vyústil 
v rozpad zbytku Tradiční společnosti6. 
 
Podívejme se však nejprve na Indii. Jak uvádí Jaan Puhvel, 
vlastní védská společnost sestávala ze tří stavů – bráhmanů, 
kšatrijů a vaišjů7. Ovšem okolnosti po invazi do Indie 
způsobily, že se postupně vytvářejí čtyři nám známé základní 
kasty. to odráží posun nejen v sociální struktuře, ale 
i ve "společenském vědomí" indických Indoevropanů. Tyto 
čtyři kasty jsou – bráhmani ("kněží"), kšatrijové ("válečníci"), 
vaišjové ("řemeslníci, obchodníci") a šúdrové ("sluhové, 
manuální pracovníci"). na Východě tak došlo k posunu oproti 
původní organizaci založené na principu Trojice, která se ještě 
odráží v organizaci védské společnosti, což bylo způsobeno 
tím, že indoevropští dobyvatelé se ocitli obklopeni mořem 
domorodců, které si podmanili. to znamenalo, že najednou měli 
dostatek pracovní síly, kterou museli nějak zařadit do svého 
světa. Umožnilo to též postupnou "urbanizaci" kasty vaišjů, 
ze které se stala především kasta řemeslníků a obchodníků. 
Původně šlo o kastu "lidu" obecně – tedy kastu "živitelskou", 
kastu zahrnující zemědělce, pastevce, řemeslníky i obchodníky. 
Nyní "živitelskou" roli převzala do nemalé míry služebná kasta 
šúdrú. Zatímco původní védský systém byl založen na principu 
rovnosti mezi Indoevropany, okolnosti po invazi diktovaly, 
že nový systém kast byl založen na předpokladu superiority 
dobyvatelů, kteří se ocitli v postavení vládců původního 
indického obyvatelstva. 
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V Evropě byla, s jistou výjimkou, jak dále uvidíme, situace 
odlišná. Staroevropská kultura byla pro přicházející 
Indoevropany očividně čímsi příbuzným. Podle některých 
badatelů to může vyjadřovat mýtus o válce mezi dvěma 
božskými klany – Ásy a Vany. Zatímco tento mýtus má 
mnohem hlubší dimenzi, než jaké dosahuje jeho "historická" 
interpretace, není vyloučené, že na jisté úrovni je jistě zuřivá, 
nicméně krátká válka mezi útočícími Indoevropany a usedlými 
Staroevropany vyjádřena jako konflikt převážně nebeského 
indoevropského panteonu Ásů a staroevropského zemského 
a vodního panteonu Vanů. Obdobné náznaky v baltském 
folklóru studovala známá archeoložka Marja Gimbutasová. 
Výsledek války – "pakt bohů" – zcela jasně ukazuje povahu 
vzniklé syntézy evropské duchovnosti, jejímiž jsme dědici, 
neboť jak Indoevropané, tak Staroevropané jsou našimi předky, 
ba co víc – jsou námi samými.  
 
Následný proces vzájemné asimilace si tedy nevyžádal změnu 
v původní trojné struktuře. v evropské společnosti tvořili 
Ingaevoni – "živitelský" stav – základ celé společnosti 
a zahrnovali ostatní stavy coby jejich "mateřský" stav. Guido 
von List aplikuje princip "trojité-trojjediné triády" píše: 
"všechny tři [stavy] jsou ve skutečnosti jedním, to jest 
nerozdělitelným germánským lidem. to je založeno na faktu, 
že všichni Indoevropané a také Germáni se cítili být jedním 
lidem. z toho důvodu každý jedinec, ať již svobodník či král, 
náležel do "živitelského" stavu, čímž byl tento stav uchráněn 
devaluace..." Prastaré zemědělské rituály a rituály plodnosti 
spojené s Králem tuto Listovu thesi potvrzují. Takový postoj 
mohl vzniknout pouze mezi svobodnými a hrdými lidmi, kteří 
se cítili býti spojeni v jednom společném Osudu. Barvou 
Ingaevonů je Černá, což odráží již zmíněný symbolismus 
vztahující se k této barvě. Ingaevoni jsou tak spojeni s Heljou 
a její říší, Helheimem, říší předků. ve védské společnosti 
je nalezneme jako vaišji. 
 
Istaevoni jsou válečnou vrstvou a jejich barvou je Rudá, barva 
krve a životní síly. Obojí je pro Istaevony obzvláště relevantní. 
Nicméně, znovu je nutno zdůraznit, že "všechny tři jsou 
ve skutečnosti jedním", neboť každý svobodný muž je též 
válečník. Istaevoni byli potom ti, kteří se válce věnovali 
takříkajíc naplno. Představovali hlavní 
údernou sílu vítězných indoevropských 
kmenů, které nic nemohlo vzdorovat.  
ve védské společnosti je známe jako 
kšatrije.  
 
Irminoni jsou stavem "duchovní 
aristokracie", jejich barvou je Bílá. 
Právě takto je nalezneme ve védské 
Indii jako bráhmany. Nicméně již 
samotná védská společnost představuje 
jistý posun oproti původnímu systému, 
tak jak byl popsán Guido von Listem. 
Neboť (a znovu opakujeme "všechny tři 
jsou ve skutečnosti jedním") Irminoni 
vycházeli z "živitelského" stavu Inga-
evonů a samozřejmě z válečné vrstvy 
Istaevonů. Tento fakt v době pozdní 
nejlépe odrazila právě společnost 
vikinská (kde Irminony nalezneme jako 
Jarly), což je jistý paradox, neboť ona 
sama představuje nikoliv nevýznamný 

posun od původní struktury. a tak lze konstatovat, že barvou 
Irminonů je vlastně indoevropská Trikolóra – Černá–Rudá–
Bílá, barva transcendence k Walhalle, obydlí Einherjů. 

 
Vidíme, že trojný princip, který se projevuje v indoevropském 
duchovním a mytho-magickém systému, nachází též své 
vyjádření ve společenské organizaci, která tedy odráží základní 
metafysické principy. 
 
V Evropě doznal tento systém prvních změn tváří v tvář 
konfrontaci Indoevropanů s mediteránními civilizacemi. 
Situace byla do určité míry obdobná situaci v Indii, avšak 
v Indii se Indoevropané stali totálními vládci domorodých 
populací, kdežto ve Středomoří se záhy ocitli ve stínu místních 
starých civilizací, pod jejichž duchovní vliv se dostali. 
 
Jistě není náhodné, že tzv. filosofické myšlení počíná v Řecku 
zhruba ve stejné době jako v Indii. v obou případech 
je extrémní reakcí indoevropského ducha, který se ocitl v krizi. 
Podle L.F. Hundersmarcka představuje myšlení Upanišad 
poměrně revoluční změnu ve spirituální doktríně indických 
Indoevropanů, což může být konstatováno též o řeckém 
filosofickém myšlení ve srovnání s myšlením doby homérské8. 

Obě tato prostředí byla pod silným 
neindoevropským vlivem, v Indii 
se jednalo o místní proto-indický 
substrát, ve Středomoří potom o staré 
mediteránní civilizace. Ovšem povaha 
tohoto vlivu byla odlišná, což 
se projevilo v tom, jakým směrem 
se duchovnost jednotlivých větví dále 
vyvíjela. 
 
Řecké posthomérské myšlení, myšlení 
filosofické, směřuje v Přírodě, k říši 
Stávání se, a může být označeno jako 
"extravertované", zatímco indické 
postvédské duchovní myšlení směřuje 
k Duchu, k oblastí Bytí, a lze jej označit 
jako "intravertované". Tak se oba póly 
indoevropského myšlení rozcházejí 
a myšlení obou zmíněných indo-
evropských větví gravituje směrem 
k jednomu z nich. v této souvislosti není 
podstatné, že v Indii nacházíme 
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"materialistickou" filosofii nebo že na Západě nacházíme 
kupříkladu platónskou duchovnost, neboť v obou případech 
to nejdůležitější bylo ztraceno – ono spojení obou pólů. Guido 
von List o tom poznamenává, že "zatímco indičtí Indoevropané 
upřednostňují duchovní a přezírají hmotné... středomořští 
Indoevropané (Řekové a Římané) upřednostňovali hmotné, 
čímž rychle dosáhli vysoké materiální kultury a světské moci." 
Tato středomořská deformace evropského myšlení postupně 
zahltila celý Západ a nakonec přispěla k onomu "konci 
Západu", který nyní prožíváme. 
 
Výsledné duchovní postoje jsou totiž oba škodlivé pro naši 
další duchovně-materiální cestu Životem (tedy onou Rudou). 
Jak dokládá von List, původní spojení mezi "Duchem" 
a "Hmotou", mezi "Bytím" a "Stáváním se" (či spíše mezi 
"Bytím-ve-Stávání se" a "Stáváním se-v-Bytí), mezi "intra-
vertním" a "extravertním" duchovním směřováním bylo za-
chováno právě v duchovním systému kontinentálních 
Indogermánů. je to ona Rudá spojující Černou a Bílou. 
 
Guido von List dochází k závěru, že "...středoevropští 
Indoevropané... uznáváním principu "dvojjediné-dvojné diády" 
kultivovali duchovní a hmotné jako neoddělitelné a rovné... 
v následování obou těchto pólů se drželi svého původního 
armanenství..." Jak uvádí Stephen Flowers, z principu 

"dvojjediné-dvojné diády" 
vyplývá idea, že "Hmota" 
je vlastně kondenzovaný, 
"ztuhlý" "Duch". Není tedy 
esenciálního rozdílu mezi 
"Duchem" a "Hmotou", 
onen rozdíl je ve stavu v ja-
kém se ona singulární 
esence ("substance" ve spi-
nozovském slova smyslu) 
nachází. Nicméně, jak dále 
Flowers upozorňuje, 
von List podotýká, že tento 
stav je reálný a nemůže být 
přehlížen. o co jde, je rov-
nováha mezi oběma stavy 
a mezi oběma pohledy 
 – tj. dva stavy jako polární reálné projevy Jednoho. Toto 
je samozřejmě spojeno s tajemstvím vztahu Černá-Bílá. 
 
A tak lze s von Listem konstatovat, že indogermánský 
duchovní a mytho-magický systém uchoval původní elementy 
a samotnou podstatu ur-systému dávných Indoevropanů. 
 

dalreiks 
   
Poznámky: 
1) Pro psychologický pohled na Grálový cyklus viz kupř. Emma Jungová, Marie-Louise von Franz, Legenda o Grálu: Hlubinně psychologický 
výklad středověké legendy (Praha 2001), dále: Horst Obleser, Parzifal a hledání Grálu: Cesta k zasvěcení (Bratislava 2002) 
2) Miguel Serrano, NOS: Book of the Resurrection (London 1984), str. 70 
3) Edred Thorsson, Runelore: a Handbook of Esoteric Runology (York Beach1987), str. 156 
4) Edred Thorsson, Runelore: a Handbook of Esoteric Runology (York Beach 1987), str.43-44 
5) Jaan Puhvel, Srovnávací mythologie (Praha 1997), str. 61 
6) Zajímavý pohled na tuto problematiku přináší baron Evola, viz: Julius Evola, Revolt against the modern world: politics, religion and social 
order of the Kali Yuga, Rochester, 1995 
7) Jaan Puhvel, Srovnávací mythologie (Praha 1997), str. 61 
8) Lawrence F. Hundersmack in: Ian P. McGreal (ed.), Velké postavy východního myšlení (Praha 1998), str. 188 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oheň Nouze 

 
Kde chladný kalkul slov mdlým žvaněním se stává, 

Tam slepý zápal schopnost ve tmě vidět dává. 

Kde řád se hrubou silou svého vzniku boří, 

Tam moci chaosu nevědomě řád tvoří. 

Když pravá s levou jsou si nejbližší 

A každá třímá rozpor nejzazší, 

Z osudu strach dá průchod po osudu touze. 

A v Jejím i mém srdci hoří oheň nouze. 

Hlava – jak mrtvá – mimo tenhle svět. 

A dole vznikáním to nové začíná se chvět. 

 
Skopová hlava

Gudo von List 
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Marobud a jeho říše 
 
Úvod 
 
O Marobudově říši toho průměrný obyvatel naší země příliš 
neví, a to i přesto, že je možné ji považovat za jednu 
z nejdůležitějších kapitol našich raných dějin. Každý školák 
oproti tomu zná pojem Sámova říše, navzdory skutečnosti, 
že o ní neexistuje tolik zmínek v literárních pramenech 
a nemáme ani tolik archeologických nálezů z této doby. 
Marobud je první historicky doloženou osobou na našem 
území. Jeho říše je nejen nejstarší u nás, ale také v celé 
neřímské Evropě. Trvala sice pouhé čtvrtstoletí, ale díky 
nezvyklé organizovanosti a kulturní úrovni je možné 
ji považovat za nejvyspělejší raný barbarský stát vůbec.  
 
Mým cílem je tedy rovněž zvýšit obecné povědomí o tomto 
neprávem opomíjeném období našich dějin a připomenout, 
že slavná česká historie, to nejsou pouze za národního obrození 
vyzdvihovaní Slované nebo dnes tolik módní Keltové, ale 
rovněž Germáni, díky nešťastným okolnostem minulého století 
zcela nesmyslně upozaďovaní.  
 
Ve své seminární práci jsem se zaměřila především na pohnuté 
životní osudy vladaře Marobuda od jeho narození ve vlasti 
Markomanů ve středním Německu až po jeho smrt v italské 
Ravenně. Vylíčena je zde i přibližně pětadvacetiletá historie jím 
založené říše, její kultura, uspořádání a společenský život. 
Neopominutelnou součástí práce je zdánlivě samostatná 
kapitola o Marobudově úhlavním nepříteli Arminiovi, jehož 
osud ovšem velmi těsně souvisí s osudem markomanského 
krále. Dění v germánských barbarských říších jsem se pokusila 
dát do kontextu s děním v celém římském impériu a jeho 
blízkém okolí. Bohužel, pro čtení příslušné literatury i následné 
psaní seminární práce byl charakteristický častý výskyt slov 
„přibližně“, „možná“, „nejspíše“, „pravděpodobně“ atd., nejen 
proto, že se jedná o události dnes již značně časově vzdálené, 
ale i proto, že jediným (snad) spolehlivým pramenem jsou díla 
antických autorů a archeologické vykopávky. Výzkum 
pozůstatků z doby římské je dosud stále živou záležitostí, 
a proto je možné, že se třeba v blízké budoucnosti objeví nález, 
který vyvrátí všechna dosud známá tvrzení a vrhne 
na problematiku Markomanů zcela nové světlo… 
 
Mezi průkopníky germánské archeologie u nás patří především 
Josef Ladislav Píč, kustod a následně ředitel sbírek prehisto-

rického oddělení Národního 
muzea, jenž podnikl ke kon-
ci 19.století první archeolo-
gické výzkumy doby římské 
u nás. Mezi další významné 
vědce věnující se této tema-
tice patří Helmut Preidl, 
Josef Dobiáš, Bedřich 
Svoboda, Karla Motyková, 
Alena Rybová, Vladimír 
Sakař a v neposlední řadě 
PhDr.Eduard Droberjar, je-
hož práce pro mne byla 
nejbohatším a také nej-
aktuálnějším zdrojem in-
formací. v současné době 

působí jako vědecký pracovník a kurátor sbírek pro dobu 
římskou a dobu stěhování národů v oddělení prehistorie 
a protohistorie Národního muzea v Praze a archeologie 
Germánů je jeho hlavní specializací.  
 
Co se dělo v římském  
impériu a jeho okolí 
 
Připomeňme si nyní situaci, která panovala v Evropě přibližně 
na začátku doby, o níž pojednává tato práce. Římská říše 
zaujímá dosud nevídanou rozlohu, sahá na západě od Atlantiku 
na východ k Černému moři, severní hranici tvoří dolní Rýn 
a jižní hranici území severní Afriky. Celé toto rozsáhlé území 
je řízeno jediným mužem - císařem Augustem Gaiem Juliem 
Caesarem Octavianem, jehož vojsko čítá na 300 tisíc mužů. 
je to doba, kdy se k impériu připojuje Panonie, keltské 
Norikum a posléze také provincie Germánie. Mezi 
nejvýznamnější vojevůdce té doby patří Agrippa a Augustem 
adoptovaný Drusus Starší. Ne všude probíhá rozšiřování říše 
tak poklidně jako např.v Noriku na území dnešního Rakouska, 
kde jsou po léta dosazováni do vlády Římané, aby se Augustus 
nakonec prohlásil dědicem a nástupcem norických králů. 
Vzpurnější barbarští velmožové jsou upláceni cennými dary 
a penězi, aby byly zajištěny dobré vztahy. Územím, kde 
se Římanům málo daří, je Germánie - k jejímu dobytí 
je potřeba zřídit četné kastely, legionářské tábory, silnice, 
kanály a přesunout k hranici početné vojsko. Drusus Starší 
po mnohaletém úsilí svých předchůdců dobývá území 
Sugambrů, Usipiů, Frísů, Brukterů, Chattů a Cherusků, čímžto 
pro sebe říše získává zemi mezi Rýnem a Labem. Drusus Starší 
během výpravy umírá na následky pádu z koně. Prý mu jeho 
smrt předpověděla germánská věštkyně, když viděla jeho 
vojenský postup k Labi: „ Kam všude chceš, nenasytný Druse? 
Není ti přáno zde na vše se dívat. Vrať se! Neboť konec tvých 
činů i tvého života se blíží.“(Cassius Dio Cocceianus, Historia 
Romana 55). Místodržícím nové provincie je v roce 7 n.l. 
po vládě Sentia Saturnina ustanoven bývalý syrský legát 
Publius Quinctilius Varus, který se stává i velitelem 
porýnských legií. Pro Germány znamená jeho vláda tvrdou 
romanizaci. Varus proslul už dříve krutým jednáním- v Sýrii 
nechal za povstání ukřižovat 2000 Židů nebo za přepadení 
římské kohorty nechal zapálit město Emauzy.  
 
Mimo římské impérium se nalézá lid przeworské kultury(jižní 
a střední Polsko, východní Slovensko, západní Ukrajina) 
a na jih od něj kultura púchovská(střední a severní Slovensko, 
východní Morava, východní Slovensko a jižní Polsko), 
což bylo zřejmě keltské etnikum, možná Kotinové. na východě 
probíhají těžké boje Říma s Dáky vedenými králem 
Komosikem a na území Palestiny vládne Augustův spojenec 
Herodes Veliký. po jeho smrti je říše rozdělena mezi jeho tři 
syny, z nichž nejznámější Herodes Antipas přichází poté 
na Augustův dvůr do Říma. 
 
A co se v té době děje u nás? Nejnovější poznatky svědčí 
o tom, že z našeho území odchází veliká část dříve zde žijících 
keltských Bójů, kteří se přemísťují do Norika anebo se zapojují 
do dáckých válek. Volné území osidluje od severozápadu 
germánský lid tzv.plaňanské kultury, nejspíše Hermundurové. 
Nově osídleny jsou především jižní, střední, východní profesor Josef Ladislav Píč 
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a severozápadní Čechy, jejich kultura zde však nezanechává 
mnoho stop. 
 
Marobudův pobyt v Římě 

 
Někdy v letech 35-30 
př.n.l. přichází v Po-
mohaní na svět Maro-
bud, jehož Germáni 
nazývali Marabadvaz 
a Keltové Marobodu-
os, v antických prame-
nech jej můžeme na-
lézt též pod jmény 
Marbod, Marobod ne-
bo Maroboduus. Jeho 
jméno můžeme přelo-
žit jako „v boji slav-
ný“. Narodil se do uro-
zené rodiny marko-
manské šlechty. Název 
Markomanů se obvyk-
le odvozuje od staro-
hornoněmeckého slova 
„marka“, které zname-
nalo hranice a Marko-

mané se tak překládají jako „hraničáři“. ve své vlasti skutečně 
hraničili s Kelty. Jiná teorie naznačuje, že slovo Markomani 
vzniklo z keltského „markos“(kůň) a jméno národa by tak 
znamenalo „Jezdci“. o Marobudovi a jeho dalších osudech 
se dozvídáme z děl antických dějepisců Strabóna, Tacita, 
Ptolemaia, Suetonia, ale asi nejvíce od Velleia Patercula, jenž 
později velel jedné z legií proti Marobudovi a panovníka 
osobně znal. Své Dějiny stihl napsat za pouhý půlrok, proto jim 
poněkud schází detailnost.  
 
V letech 25-20 př.n.l. Marobud odešel na Augustův dvůr, ale 
není možné říct s jistotou, proč. Nicméně v té době bylo 
poměrně běžné, že se děti germánské vysoké šlechty braly 
do Říma jako rukojmí, aby nasákly římskou kulturou 
a ideologií. Účelem bylo nejen naklonit si je do budoucna 
a předběžně si zajistit jejich věrnost, ale též ohromit je skvělostí 
místní kultury a ještě spíše místní vojenské síly. Marobud pobyl 
v městě měst asi deset až patnáct let a patřil mezi oblíbence 
císaře Augusta. Byl vychováván spolu s římskými dětmi 
ve slavné Schola Palatina, kam směli docházet jen příbuzní 
císaře, urozené děti a vznešení rukojmí. Zde se učil literatuře, 
umění, rétorice, politice, vojenství, měl možnost vidět 
na vlastní oči třeba Vergilia nebo Horatia. Není divu, 
že Velleius pak napsal, že je „barbar více svým původem než 
rozumem“(Velleius Paterculus, Dějiny II,s.108). to nám 
připomíná, že neznáme skoro žádné informace o Marobudově 
osobním životě a neznáme ani jeho vyobrazení, jen z pramenů 
se můžeme dočíst, že byl mohutné postavy a chrabré mysli. 
Marobud měl být zřejmě geniálním tahem na Augustově 
politické šachovnici - co více si přát, než dosadit 
na markomanský stolec osvíceného vladaře a přítele Říma, 
který by měl kladný vliv i na ostatní germánské krále? 
Podobným králům se říkávalo „rex datus“ - král darovaný 
Římem… Nicméně záhy po odchodu do vlasti Marobud 
podniká krok, který tyto domněnky vyvrací. Rok 9 př.n.l. 
je rokem, kdy Římané ovládají Labe a Markomané se cítí 

ohroženi rozpínavostí impéria. Marobud dobře zná úmysly 
svého adoptivního státu a v letech 9-6 př.n.l.odvádí většinu 
svého lidu z ohroženého Pomohaní.  
 
Odchod Markomanů do Čech 
 
Ti, kteří chtěli původně zůstat, musí nakonec na příkaz Tiberia 
odejít s bývalým králem do Porýní a na území uvolněné 
Markomany přichází Hermunduři. Markomanský přesun musel 
být velkolepou událostí. Desítky až stovky tisíc osob se vydaly 
s vozy a dobytkem na skoro 500 km dlouhou pouť, jež musela 
zabrat týdny až měsíce a odehrát se v několika etapách, 
i za použití vodní cesty po řece. Cesta vedla podél Mohanu 
hornatým územím středního Německa a Smrčin dále podél 
Ohře až do nitra Čech. Markomané se usadili především 
v úrodných údolích Ohře, Vltavy a Labe ve středních, 
severozápadních, východních a jižních Čechách, nehostinný 
západ zůstal víceméně opuštěn. 
 
Po období lokálních bojůvek s místním řídkým obyvatelstvem 
nastává pro mladou říši období prosperity a rozšiřování území. 
Početnost Markomanů a Marobudova charismatická osobnost 
způsobily dobrovolné připojení dalších germánských kmenů- 
slezských Lugiů, polabských Hermundurů, oderských Sibinů, 
moravských Kvádů nebo braniborských Semnonů. po čase 
se přidávají i dříve Římu loajální Langobardi, když je jejich 
území na dolním Labi zabráno Římany. Impérium tak ztrácí 
jedno ze svých nárazníkových pásem proti Marobudovi. Dobré 
vztahy zřejmě panovaly i mezi Markomany a Góty wielbarské 
kultury, kteří přišli na dolní Vislu ze Švédska. Všechny tyto 
kmeny můžeme později v antické literatuře najít pod sou-
hrnným označením Svébové. Hranice nové říše je těžké určit, 
ale přibližně je lze vymezit na jihu Dunajem, za nímž se již 
rozkládalo Norikum, na západě Labem, pohořími Gabréta hylé 
(Šumava) a Sudéta oré (Krušné hory), na severu Svébským 
mořem (Balt) a na východě Vislou a pohořím Luna (Malé 
Karpaty), za nímž žili Dákové. Hraničním státem byla 
i Panonie. 
 
Ne nadarmo získal Marobud přezdívku „ Rex salvator“ - král 
zachránce. Utíkali se sem lidé z Panonie, Raetie, Norika, 
odevšud, kde bylo pod římskou správou příliš těsno. a nejen 
oni, i samotní Římané, kteří by byli ve vlasti stíháni, jako 
např.uprchlí otroci. v Marobudově říši dostávali novou šanci. 
i proto se Marobudovu sídelnímu městu přezdívalo „Malý 
Řím“. 
 
Lokalizace centra říše 

 
První kámen úrazu, na nějž 
nutně narazí každý badatel, 
je lokalizace centra tohoto 
velikého předstátního útvaru. 
je až nepochopitelné, 
že se jej přes veškeré snahy 
doposud nepodařilo s jistotou 
určit a skoro každý archeolog 
jej podle svých teorií umístil 
na jiné místo. Poměrně roz-
šířeným omylem je tvrzení, 
že si Marobud pro sebe 
zabral slavné keltské Václav Hájek z Libočan 
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oppidum na hradišti Závist u Prahy, jehož autorem je kronikář 
Václav Hájek z Libočan. je nutné upozornit, že na Závisti 
nebylo ani po důkladných průzkumech osídlení v době římské 
prokázáno. Podobně zpochybněnými lokalitami byly Říp, 
České Budějovice, hradiště Věnec na Pržmu nad Volyňkou 
či dokonce místa mimo území republiky. Důležitým 
indikátorem je fakt, že na rozdíl od Keltů Germáni neměli 
ve zvyku stavět opevněná hradiště na návrších, ale naopak 
neopevněná sídliště na rovinách. i bohatí občané si stavěli 
zpravidla dřevěné domy, i proto může být dosavadní průzkum 
tak neúspěšný. Vždyť jediné celé zachované germánské sídliště 
se podařilo nalézt v Mlékojedech, a to pouze z dřívějšího 
plaňanského horizontu. Nejpravděpodobnějším místem 
hlavního sídla jsou úrodné střední Čechy, kde byly rovněž 
nalezeny nejbohatší žárové hroby. Díky nim byly určeny 
lokality Třebusice na Slánsku (největší pohřebiště s římskými 
nádobami a zbraněmi), Stehelčeves na Kladensku, Bubeneč, 
Holubice u Prahy, Zliv na Jičínsku, Straky na Nymbursku 
a návrší Pičhora u Dobřichova na Kolínsku, kde bylo nalezeno 
pohřebiště vůbec nejbohatší a poblíž něj sídliště.  
 
Život občanů v Marobudově říši 
 
A nyní něco více k samotnému fungování a životu 
markomanské říše v Čechách. Jak jsme již zmínili, germánské 
osady ležely většinou na rovinách, při březích řek a potoků 
nebo na slunných jižních svazích. Osady měly výměru 
od několika arů až po desítky arů a sestávaly maximálně 
z deseti domů. Těmi byly zpravidla zahloubené kůlové stavby 
se sedlovou doškovou nebo drnovou střechou. Kůly byly 
proplétané proutím a vymazané mazanicí. Ke vchodu 
se sestupovalo po schodech nebo po žebříku. Dům veliký  
10-30 m2 měl možná uvnitř ohniště. Mezi rozšířená řemesla 
patřilo předení a tkaní, hrnčířství(vypalovaná keramika), 
koželužství a zejména výroba železa. Železářská sídliště 
s hutnickými dílnami byla nalezena zejména v okolí Prahy 
a severních Čechách. z železa se vyráběly hlavně zbraně a toto 
odvětví řemesel patřilo k těm,které způsobily prosperitu 
obyvatelstva. to se zabývalo samozřejmě hojně zemědělstvím  

- pěstovala se pšenice, proso 
a ječmen a ze zvířat skot, 
prasata, ovce a kozy, doplň-
kovým zdrojem potravy byl 
rybolov. Mezi hlavní pokrmy 
tehdejší doby patřil nekvašený 
chléb, pšeničné placky, sýry, 
kaše s ovocem a pokud jde 
o pití, tak šlo především 
o kvasnicové pivo z pšenice. 
Pouze bohatí občané si nechá-
vali dovážet římské víno, které 
pili ředěné. Pilo se ze známých 
picích rohů zdobených bron-
zem. Ozdobné i účelové před-
měty se vyráběly často z kostí 
a parohů. Známe i nálezy 
hracích kostek nebo kamenů.  
 
Oděv byl povětšinou přiléhavý 
a látky (zejména na pláště) 
se mnohdy dovážely z Říma. 
Muži nosili lněné kalhoty, 
dlouhé košile (haleny) nebo 

krátké tuniky a k tomu kožené boty. Movitější si pořizovali 
plášť se sponou či jehlicí. Býval vlněný a zdobený stuhami. 
Oblíbenými barvami byla červená, bílá či modrá. po boku 
nosívali muži římský meč gladius. Ženy se oblékaly 
do řasených suknic, halen, lněných rouch či vrchního šatu bez 
rukávů. Nic zvláštního nebylo na odhalených ramenou, 
stehnech nebo i ňadrech, což velmi zaujalo římské umělce 
zpodobňující barbarky. Ženy se zdobily jehlicemi, skleněnými 
či jantarovými korály, prsteny, závěsky nebo náramky, 
náušnice neznaly. Známý svébský uzel byl pouze doménou 
mužů a značil mužovo postavení. Všechny vlasy byly do uzlu 
vysoko vyčesány, připevněny na jedné straně hlavy a často 
zpevněny jílem.  
 
Čilý obchod s Římem umožňoval Markomanům pořizovat 
si do svých domácností i luxusní předměty nebo potraviny. 
Hodně se obchodovalo se šperky(spony, pásy, kování 
na opasky), cizokrajnými surovinami(olej,víno, koření, látky) 
a kuchyňským nádobím(kotle, pánve, cedníky, naběračky, 
vědra, konvice). Výměnou nabízeli germánští kupci kožešiny, 
kůže, vosk, pryskyřici, med nebo i vlasy barbarek . Dováželo 
se i z Norika, kde leželo významné obchodní centrum v místě 
dnešního Magdalensburgu, Galie, Porýní a Pomohaní. 
Pro římské obchodníky znamenala cesta na sever úsek dlouhý 
až 600 km, což mohlo s vozy taženými koňmi nebo osly 
znamenat měsíc na cestě. Sdružovali se do korporací a kolegií, 
což umožňovalo plynulý tok zboží.  
 

 
O tom, čeho si Germáni z předmětů cenili nejvíce, vypovídají 
nálezy z hrobů, které byly především žárové. Už za plaňanské 
kultury fungovalo třebusické pohřebiště, pičhorské 
až za Marobuda. v hrobech nalézáme především nádoby, 
kování rohů, ozdoby na oděvy, šperky, zbraně, části postrojů, 
nástroje, hrací kameny, toaletní potřeby, kování schránek, 
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schránky na pečeti a v neposlední řadě popelnice na popel 
z pohřbu. Spalovalo se i s milodary, proto se zachovaly 
jen odolné části, například medvědí drápy po pohřbech 
bojovníků. Zbytky těla a darů se sesypaly do popelnice, která 
se pak zakopala. Bohatí se pohřbívali v bronzových 
popelnicích, chudí zpravidla v kožených či látkových váčcích. 
Větší předměty se buď kladly zvlášť nebo se lámaly, aby 
se vešly do popelnice. U mečů však můžeme uvažovat i o tom, 
že se lámaly, aby nemohly být žádným jiným bojovníkem 
použity. Často můžeme objevit i tzv.kenotafy, symbolické 
hroby. Ty byly prázdné a vytvářely se zřejmě pro nezvěstné 
nebo padlé daleko od domova. Muži umírali kolem 45 let, ženy 
zhruba o dva roky dříve. 
 

 
 
Uspořádání říše a jejích 
vojenských sil 
 
Germáni žili v osadách o zhruba 50 lidech. Osady 
se sdružovaly v župy. v jedné župě žilo kolem 500 až 1000 
obyvatel, což mohlo znamenat jeden malý kmen. Jeden velký 
kmen pak sestával z desítek tisíc osob a kmeny se spojovaly 
v kmenové svazy. Malé kmeny řídil náčelník, velké kníže 
a svazy král nebo též kníže. Šlechta byla nejen rodová, ale 
i vojenská. Rozhodovací moc měl také lidový sněm 
(shromáždění) a rada starších (senát). Sněmu se mohli zúčastnit 
všichni bojeschopní muži a výsledek se určoval hlasitostí 
té či oné názorové skupiny. Neodmyslitelnou funkci zastávali 
jednotliví kněží, kteří směli promlouvat do všech záležitostí. 
Nejcennější půdu vlastnil Marobud se svou družinou, poté 
jednotliví náčelníci a stará rodová aristokracie. Systém 
družinictví byl pro tehdejší společnost typický a sloužil nejen 
ve válce, ale i v míru. Byla v něm jasně určená hierarchie, 
na přední příčky pomyslného žebříčku mohl ale vystoupat 
i mladý bojovník, pokud prokázal dostatek zásluh. v rámci 
družiny se konaly přísné zkoušky a rituály, při nichž se získával 
štít a kopí. Družina se společně účastnila her, hodů a pitek, což 
mělo utužit kolektiv. Marobudovo vojsko bylo jedním 
z největších mimo Řím. Počet vojáků je odhadován na 74 tisíc, 
z čehož 70 tisíc tvořili pěšáci a 4 tisíce jezdectvo. Důležité je, 
že jde pouze o vojsko markomanské a nejsou do něj započítány 
armády vazalských kmenů. Marobud spolupracoval s výborně 
vycvičenými bojovníky przeworské kultury. Vojáci vlastnili 
obvykle kopí a štít (oválný nebo kulatý, zpravidla okovaný), 
méně časté byly jedno nebo dvousečné meče a luky. Velitelé 
se chránili pancíři. Ne všichni koně měli na sobě postroj, 
Germáni uměli jezdit i bez něj. Inspirací pro organizaci armády 

byla Marobudovi samozřejmě armáda římská, kterou dobře 
znal. Obyvatelstvo mělo hustotu zhruba 4-12 osob na km2 , což 
znamená, že celkem zde žilo asi půl milionu Markomanů, 
čemuž se blíží i číslo odhadované podle počtu vojáků. Vojsko 
totiž obvykle představovalo čtvrtinu nebo i větší podíl 
z populace.  
 
Počátky římského tažení 
proti Marobudovi 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Římané měli ze silné 
a rozlehlé říše, která s nimi sousedila, zcela logické obavy. 
Hrozilo, že se podle Marobudova vzoru zařídí i zbylé a Římu 
dosud věrné germánské kmeny, především v stále křehké 
provincii Germánie, jež se podobala načasované bombě. Bylo 
také nutné lépe zabezpečit hraniční Norikum, které by Marobud 
mohl snadno chtít začlenit do svých ambiciózních plánů. Řím 
si přál naopak začlenit do Germánie zemi svého bývalého 
občana. Diplomatická jednání o tomto připojení byla 
samozřejmě neúspěšná, a tak se zrodil plán sevřít Marobudovu 
říši vojenskou cestou do kleští, nejodvážnější vojenský plán 
na sever od Dunaje. v roce 6 n.l. se dosti daleko od sebe 
rozložily dva velké vojenské tábory. Jeden z nich byl pod 
velením Tiberia a jeho illyrských a vindelických legií a ležel 
v Carnuntu, hlavním městě Panonie, na soutoku Moravy 
a Dunaje. Právě zde byl jedním z velitelů legií Velleius 
Paterculus. Druhý tábor byl ve městě Mogontiacum (Mohuč), 
řízený Sentiem Saturninem, zkušeným bojovníkem s Chatty 
a místodržícím Germánie, který zde měl k dispozici pět legií. 
Důležitou poznámkou je, že Římany vojensky podpořily i jejich 
pomocné jednotky tvořené Germány, jimž velel Arminius, 
pozdější fanatický odpůrce Říma. Sentiovo vojsko postupovalo 
přes jihovýchodní Moravu a Českomoravskou vrchovinu, 
kdežto Tiberiovo vojsko zvolilo „Marobudovu trasu“ 
na východ podél Mohanu. na Marobudově straně tentokrát stálo 
štěstí - ve vzdálenosti asi 150 km od sebe (tj.zhruba 5 dní 
pochodu) se vojska zastavila a obrátila, aby mohla jít odvrátit 
vzpouru v Panonii. je otázkou, zda by legie ve výsledku 
Marobudovu říši vojensky porazily. Odpovědí je možná ano. 
je ale nutné zdůraznit, že Marobud neposlal na ustupující 
římské vojsko svou armádu, i když by si tím nejspíše 
zlikvidoval velkou část svých nepřátel… Ještě v témž roce byla 
podepsána římsko-markomanská smlouva a Marobud byl 
oficiálně uznán králem a také přítelem Říma.  
 
Římané si samozřejmě smlouvou potřebovali pouze zachovat 
na čas klid zbraní a promyslet si výhodnější taktiku. Jelikož 
život římských legionářů byl cenný, nasazovaly se jejich krky 
jen, když nebylo zbytí. Oblíbenějším řešením římské vlády 
bylo nechat své nepřátele zlikvidovat se navzájem, aniž by 
si Řím musel špinit ruce a pověst. k tomu měl výborně 
posloužit vzpurný a mladý cheruský kníže, v pouhých 25 letech 
dosazený do funkce za pomoci Ŕíma. Arminius měl římské 
občanství, byl velitelem jedné z auxiliárních jízdních jednotek 
a za pomoc při potlačení panonské vzpoury získal vysoká 
vyznamenání, to mu ale nebránilo v tom odepřít poslušnost 
a obrátit se proti druhé vlasti. Cheruskové sídlili mezi Labem 
a Vezerou, na území krátce podmaněném Římany a trpícím pod 
jhem nenáviděného Vara. Těžko zazlívat Arminiovi, že pošil-
hával po prosperující a nezávislé germánské říši na východ 
od jeho země a záviděl Marobudovi jeho respekt a sílu. i jeho 
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snem zřejmě bylo osvobodit svůj lid od nadvlády a vybudovat 
vlastní říši.  
 
Arminius a vzpoura Cherusků 
 
Arminiovi se v roce 9 n.l. podařilo mezi Cherusky rozpoutat 
vzpouru proti Varovi, zavádějícímu zde římské právo a také 
vysoké daně. Varus o vzpouře zřejmě dlouho neměl tušení, 
přinejmenším ne o tom, že ji povede Arminius, ke kterému 
choval důvěru. Vždyť Arminius 
mu sám poradil, aby vedl 
trestnou výpravu proti nepo-
slušným Chattům. Nutno říct, 
že Varus byl předem varován 
Arminiovým tchánem Segestem, 
že proti němu může být použito 
násilí. Segestův špatný vztah 
k zeti byl zapříčiněn tím, že Ar-
minius unesl Segestovu dceru 
Thusneldu, která se měla pů-
vodně provdat za někoho úplně 
jiného. Segestes na oplátku unesl 
dceru zpět a raději ji, již těhotnou 
s Arminiem,  odevzdal do rukou 
Říma, než aby ji vrátil jejímu 
muži. Ještě téhož roku se Ger-
mánům podařilo vlákat legie 
do bažinatého území Teutobur-
ského lesa (dnešní Dolní Sasko), 
což byla nepříliš zmapovaná ob-
last, kde byli Cheruskové ve vel-
ké výhodě. Varus do lesa vstou-
pil s třemi legiemi a devíti po-
mocnými sbory, což činilo 
zhruba 30 tisíc mužů! Původně 
se jednalo o zmiňovanou trestnou 
výpravu proti Chattům, jíž se zú-
častnila i Arminiova vojska, jen-
že místo aby dle svého slibu 
přivedla posily spřátelených 
kmenů proti Chattům, přivedla 
posily pro svůj vlastní proti-
římský boj… Varovou možná 
největší taktickou chybou bylo, 
že postupoval v úzkém zástupu, 
což plně vyhovovalo partyzán-
skému způsobu boje Cherusků 
a jejich spojenců. ti pak mohli 
snadno vylézt z úkrytů a postup-
ně většinu vojska zmasakrovat. 
Varus ve vidině porážky spáchal 
sebevraždu nalehnutím na meč 
a k témuž vyzval své velitele, 
zachránilo se pouze několik sto-
vek (!) vojáků, zejména z jez-
dectva, zbytek byl zajat do ot-
roctví nebo obětován bohům. 
Varovu zohavenou hlavu poslal 
Arminius jako výsměch svému 
rivalovi Marobudovi, kterýžto ji poslal dále Tiberiovi. Nakonec 
byla hlava pohřbena v Augustově mauzoleu. Augustus byl 
v Římě porážkou zcela zdrcen, v záchvatu roztrhal svůj šat 
a pronesl známý výrok zaznamenaný Suetoniem: „ Vare, Vare, 

vrať mi mé legie!“. Pro Římany to znamenalo největší potupu 
od dob Crassovy porážky a odveta na sebe nenechala dlouho 
čekat.  
 
Je třeba říct, že nemáme zprávy o tom, že by se bitvy 
v Teutoburském lese zúčastnil větší počet Markomanů 
a rozhodně šlo spíše o jednotlivce, byli-li tací. Marobud se cítil 
vázán tři roky starou mírovou smlouvou a tudíž se ke vzpouře 
nepřipojil. to Arminiovi jen posloužilo jako důkaz toho, 

že Marobuda nezajímají Germá-
ni, ale spíše Římané. v roce 13 
n.l. zahájil Tiberiův adoptivní 
syn Germanicus odvetné tažení 
proti Cheruskům, pouhý rok před 
smrtí imperátora Augusta. 
po cestě porazil Chatty a zapálil 
Mattium. Kdo nezemřel v boji, 
byl ubit či zajat. v Teutoburském 
lese ještě po několika letech na-
lezli kosti svých legionářů 
a pohřbili je pod mohylu. v roce 
16 n.l. se na levém břehu Vezery 
odehrála rozhodující bitva na tzv. 
pláni Idistaviso, což je přesně 
neurčená lokalita. Římané na-
stoupili s obrovským počtem 
70 tisíc mužů proti necelým 
50 tisícům Germánů, což byli 
Cheruskové a jejich sousedé 
Angrivariové. Tentokrát se ma-
sakr konal na straně Germánů, 
mnozí byli zahnáni nebo dobro-
volně skočili do řeky, kde 
se utopili, někteří se pokusili 
spasit útěkem do lesa na vrcholy 
stromů, odkud byli zas sestřelo-
váni. Arminiovi, s obličejem po-
mazaným krví, se podařilo z bo-
jiště utéct na valy Angrivariů, 
kde čelil s bojovníky útoku, ale 
marně. S hrstkou věrných uprchl 
Arminius z místa porážky. Bitva 
znamenala pro Římany vytouže-
ný konec tzv.třicetileté války 
s Germány, která probíhala 
od roku 14 př.n.l. do roku 16 n.l. 
 
Porážka na obou 
stranách 
 
Arminius se nevzdával, přestože 
jeho plán měl viditelné slabiny. 
Nikdy se mu nepodařilo vytvořit 
pevnou říši, ale jen volný 
kmenový svaz, což byl hlavní 
rozdíl mezi ním a jeho sokem. 
Co se mu ovšem povedlo, by- 
lo očernit Marobuda natolik, 

že ho zcela zdiskreditoval. Odlákal např. z markomanské říše 
Semnony a Langobardy. Jeho hlavním argumentem byla ne-
účast Marobuda v bitvě, která tak ponížila polabské Germány. 
Roku 17 n.l. se Arminius s Marobudem utkali na neznámém 
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bojišti. Výsledek byl vyrovnaný, ovšem Marobud udělal chybu, 
že ke konci z neznámého důvodu ustoupil na návrší u zadního 
voje, byl tedy vnímán jako poražený. po prohře se z říše odtrhli 
Hermunduři a Gótové. Římanům se konečně začal plnit jejich 
sen - Arminiovi zbyli jen jeho  na hlavu poražení Cheruskové, 
Marobuda opustilo několik kmenů a pozice obou byly značně 
vratké. do markomanské říše se po letech vrátil mladý velmož 
Katvalda, nejspíše kdysi 
vyhnaný Marobudem 
do země Gótů, jemuž 
se podařilo podnítit po-
vstání proti vladaři, za 
gótské vojenské pomoci. 
v roce 19 n.l. Gótové 
hlavní sídlo panovníka 
vyrabovali, přivlastnili 
si jeho poklady a podma-
nili si většinu markoman-
ské aristokracie. Marobu-
dovi se podařilo s druži-
nou uprchnout do Norika, 
poté co vyslal žádost své-
mu římskému spojenci. 
Drusus Mladší, Tiberiův 
syn, jej obratně vlákal 
na území Itálie, kde už za 
ním sklapla past. Jeho 
družina s ním jít nesměla. 
 
Jako mnoha jiným barbarům, i Marobudovi byla za celoživotní 
azyl určena Ravenna, tehdy ještě jadranský přístav. Zbylých 
osmnáct let svého života strávil Marobud ve zdejších velmi 
paradoxních podmínkách. Římané svého někdejšího spojence 
nijak netýrali, bylo mu umožněno žít v luxusním prostředí, ale 
zároveň mu nedovolili se z města vzdálit, natož vrátit 
se do vlasti. v exilu se setkal např. s Daesidiatem Batem, 
vůdcem někdejší panonské vzpoury, ale také s Arminiovou 
ženou Thusneldou a jejím synem Thumelicem, který se narodil 
až v římském zajetí. Snadno si umíme představit, jak podobná 
představa musela dohánět Arminia k šílenství, ten svou rodinu 
už nikdy nespatřil. Arminius mnoho lidí svou bezohledností 
a ctižádostivostí popuzoval a chattský král Adgandestrius 
dokonce žádal Římany o jed, který by mohl panovníkovi 
podstrčit. v 37 letech, po 12 letech vlády, byl zavražděn svými 
příbuznými. v zlaté kleci dožil i Katvalda, rovněž přítel Říma. 
Jakožto nepříliš silná osobnost se na markomanském stolci 
dlouho neudržel a mezi lety 19 a 21 byl svržen Hermundury 
pod vedením krále Vibilia. Azyl nalezl ve Forum Iulium 
v dnešní Provence. Ani Germanicus, kterého musel Tiberius 
kdysi adoptovat, aby byl on sám Augustem adoptován, si neužil 
dlouhého života. Už v roce 17 n.l. byl navzdory svým 
vojenským úspěchům odvolán z vrchního velení porýnských 
legií a o rok později odeslán na východ. v roce 19 n.l. ho 
Tiberius nechal v Antiochii otrávit. Marobudova družina 
dostala přiděleno území na dnešním Slovensku pod vládou 
kvádského Vannia, což bylo první římské klientské území za 
Dunajem. Marobud umírá roku 37 n.l., ve stejném roce jako 
císař Tiberius. Bývalá Marobudova říše byla střídavě pleněna 
různými kmeny, až do příchodu Slovanů v pátém a šestém 
století. na znovunabytí svého postavení si Čechy musely počkat 
dlouhých tisíc let. 
 

Naposledy zasáhli Markomané významněji do římských dějin 
v letech 166-180 n.l. v období tzv. markomanských válek, kdy 
se legie Marca Aurelia dostaly až na území jižní Moravy. 
Tehdy ohrožovali Raetii, Norikum, Panonii a dokonce Aquileiu 
u Jaderského moře. v těchto válkách byli Markomané, kteří 
se spojili se sousedními kmeny, poraženi. Římská říše se přesto 
v samém závěru své existence svého „germánského prokletí“ 

nezbavila. Vizigóti 
zprvu pro sebe zabrali 
Thrákii a v roce 410 n.l. 
se jim v čele s vůdcem 
Alarichem podařilo do-
být samotný Řím. Roku 
455 byl Řím vypleněn 
dalším germánským 
kmenem, Vandaly krále 
Geisericha ze severní 
Afriky. Následovaly 
útoky Svébů, Alanů, 
Burgundů a Ostrogótů. 
Konečnou ránu zasadil 
Římu v roce 476 skirský 
vladař Odoaker, když 
svrhl posledního řím-
ského císaře Romula 
Augustula a způsobil tak 
zánik říše západořímské.  
 

Zhodnotit význam Marobudovy říše nebo dokonce osobní 
kvality krále Marobuda, je na počátku 21.století úkolem ne-
snadným. Mnohé nám však napovídají díla římských dějepisců, 
nejen obsaženými fakty, ale také stylem, jímž události popisují. 
Nenajdeme zde jediný popis Marobuda jako krvelačného, 
zrádného nebo omezeného panovníka, jimiž se jinak popisy 
barbarských panovníků hemží. Pro Řím byl Marobud skoro 
po celou dobu rivalem skrytým v nitru Hercynského lesa, ale 
rivalem, od něhož nečekali úskoky a jehož si pro jeho postoje 
naopak vážili. o tom svědčí i kultivované zacházení, jakého 
se Marobudovi dostalo v jeho přepychovém azylu, byť byl pro 
něj klecí, z níž nebylo úniku. „Rex salvator“ zřejmě skutečně 
předběhl svou dobu - svojí snahou řešit spory smírem, 
dodržovat podepsané smlouvy, zabránit zbytečným krve-
prolitím a především vytvořit jakýsi most mezi nádherou 
a vzdělaností Říma, který tolik obdivoval, a mezi tradičním 
způsobem života jeho lidu. ze všeho, co o Marobudovi víme, 
vyplývá, že hlavní hodnotou pro něj byla svoboda a právě na té 
chtěl postavit základy své říše. Nebyl prvním ani posledním, 
jehož myšlenkám nepřál duch doby…  
 

Calarien 
Literatura: 
Droberjar,Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši,  
SET OUT - Roman Míšek, Praha 2000 
Velhartický,Adolf: Marobudův poklad, Agave, Český Těšín 2000 
Schlette,Friedrich: Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou,  
Orbis, Praha 1977 
Bauerová, Anna:Kronika země Bójů - Srdce v kamenném kruhu,  
Šulc a spol., Praha 1997 
Zavřel, Petr: Pravěk jižních Čech, W-servis, Praha 1996 
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Sax 
 
1. Sax je typ krátkého meče, který se používal především 
v počátcích Vikinské éry. Jde o jednoruční meč naostřený 
z jedné strany, s čepelí v rozmezí 30-60 cm (12-24 palců) Tyto 
čepele byly vyrobeny technikou překládání kovových plátků, 
stejně jako mečové čepele té doby. Saxy měly charakteristický 
tvar čepele.se souběžným ostřím, jdoucím až k bodu na špici. 
Saxy obvykle měly jednoduché zasazení a žádnou příčnou 
záštitu. Rukojeti byly vyrobeny ze dřeva, kosti, nebo z rohu.  
 

 

Saxy se obvykle nosily v pochvě pověšené vodorovně 
s opaskem. na hřbitovním kříži z 10.st. na kostelním hřbitově 
v Middleton v Yorkshire je zobrazen válečník obklopen 
zbraněmi (viz obrázek). Sax se zde objevuje zavěšen na opasku. 
 
Různé délky saxu jsou někdy nazvány různými jmény, jako 
je langsax nebo scramasax. Nicméně, jediný termín, který 
se objevuje v dobové literatuře, jako jsou Islandské rodové 
ságy, je sax, a výjimečně, ale jako ekvivalent, höggsax 
a handsax.  
 
Někteří lidé preferovali sax jako meč pro boj. v sáze o Grettim, 
Gretti preferoval svůj sax, který se jmenoval Kársnautr, a který 
vzal z Károvy pohřební mohyly.  Když tento meč třímal v ruce 
tak silný bojovník jako byl Gretti je z této ságy jasné, že sax 
mohl napáchat velikou  škodu.  
 
 

2. Podle meče Saxu se nazval germánský 
kmen Sasové a svého boha, pána meče, 
nazvali Saxnot, u Anglosasů Saxneat. (Což 
je jen  jiné jméno Týa.) Asi nás neudiví, 
když víme, že Týr je jednoruký, že se stal 
patronem jednoručního meče. Germáni 
používali i jiné typy meče. Znali i dlouhé 
meče, které byly obousečné, a jejich délka 
byla od 90 do 100 cm, někdy ale i 110 cm. 
Délka meče se vždy měnila podle stávajících 
bojových taktik. v boji s Římany však bylo 
výhodné používat kratší meče. Meč se prav-
děpodobně nosil na pravé straně, ale visel tak 
volně, že jej bylo možno tasit i pravou rukou. 
Dvojsečný meč se nazýval spatha. v nálezech z hrobů se příliš 
nevyskytuje, což zřejmě dosvědčuje, že patřil jen nej-
vznešenějším z mužů, nebo jenom jim bylo dovoleno  
jej mít i v hrobě. Spatha měla čepel dlouhou 75-95 cm, širokou 
4-6 cm. Čepel u saxu je o něco širší. Sax začal být rozšířený 
až po 7.st., do té doby převládala spatha, která se původně  
nosila na dlouhém řemeni přehozeném přes rameno, poté, 
zhruba od 2.pol. 7.st. se nosila na širokém opasku. Bojovník 
mohl být také ozbrojen oběma meči, a v tom případě měl 
spathu u levého boku a sax napravo. Samotný sax se ale nosil 
nalevo. (jednoduše: každý bojovník si nejspíš připnul meč tak, 
aby ho mohl nejlépe vytáhnout.) o rozšíření saxu, který byl sice 
znám již dřív, se zasloužili zřejmě Hunové či jiní kočovníci, 
s kterými přicházeli Germáni do styku.  
 
O obou mečích hovoří píseň o Waltharovi, což je hrdinská 
báseň z 9.-10. st., která nejspíš vznikla podle velmi staré 
gótsko-burgundské legendy. (napsaná je v latině a má 1456 
hexametrů) :  
 

„K levému boku zavěste meč dvojsečný, 
k pravému po zvyku panonském ten, 

který jen ze strany jediné rozdává rány.“ 
 

Zmiu 
Internet (první část – překlad): 
http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/arms.htm 
Literatura:   
Schlette, Friedrich: Germáni, Praha, 1977 

 
 

Pohled 
 
 

Do prázdných očních důlků se dívej, 
co v bělostné kosti jsou jako studny. 

Seď nehnutě, tiše, sotva dýchej, 
a jen do té tmy se očima vpíjej. 

 
Do prázdných očních důlků se dívej. 

Nech zelenou mlhu, ať obejme Tě, 
jak had, jak voda, jak náruč matky. 

A jen do té tmy se očima vpíjej. 
 

 

Do prázdných očních důlků se dívej. 
Naslouchej slovům z mrtvých úst – 
té strašlivé pravdě, základu světa. 
A jen do té tmy se očima vpíjej. 
 
Do prázdných očních důlků se dívej. 
Nevnímej stíny, co kolem jdou. 
Sám ze sebe vystup, vykroč a vejdi – 
co hledáš je uvnitř, za tou tmou. 

 
Skopová hlava 
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Po stopách pohanských Slovanů v dějinách Levého Hradce 
 
Nejstarší Přemyslovské hradiště v Čechách je taktéž místem, 
kde Bořivoj I., v našich dějinách první historicky doložený 
český kníže, nechal po svém návratu z Velké Moravy 
(s nejvyšší pravděpodobností mezi lety 882 – 884 po Kr.) 
postavit první křesťanský kostel na českém území, 
dle cyrilometodějské inspirace zasvěcený sv. Klimentovi. 

 
Pojďme se však dnes poohlédnout ještě trochu dále do historie 
Levého Hradce, pokusme se z nepatrných zlomků, které zůstaly 
dějinami zachovány, složit obraz tohoto hradiště za dob 
Bořivojových předků, kteří ještě neznali křesťanského Boha. 
 
Pradávných kultur a kmenů uctívajících božstva nám již zcela 
neznámá a zapomenutá, však prošlo dějinami hradiště na levém 
břehu Vltavy v průběhu mnoha staletí opravdu nemálo, proto 
si tuto historii pojďme nejprve, byť jen v největší stručnosti, 
na úvod připomenout.  
 
O osídlení okolních kopců a posléze taktéž samotného dnešního 
Levého Hradce svědčí již vykopávky z předminulého století 
provedené místním lékařem a nadšeným amatérským 
archeologem Čeňkem Rýznerem. Kde a kdy tedy počíná 
historie lidského osídlení hradiště?  
 
Někdy mezi lety 3100 – 2800 př. Kr. vznikly v Sumeru v Jižní 
Mezopotámii první městské státy – Eridu, Ur, Uruk a další. 
Zhruba ve stejné době spojuje bájný král Menes Horní a Dolní 
Egypt. Je to také doba, kdy v Evropě začíná dlouhé období 
stěhování národů a tehdy, přibližně 3000 let př. Kr., přichází 
do bezprostřední blízkosti Levého Hradce v podstatě neznámá 
kultura, která se usadila na kopci Řivnáči, prvním dalším kopci 
od našeho hradiště po proudu Vltavy na jejím levém břehu, jenž 
je velmi dobře viditelný z předhradí hradiště. Po kopci Řivnáči 
byla později tato unikátní kultura též pojmenována jako kultura 
řivnáčská. A v tomto období mladší doby kamenné, tedy stále 
cca. 1000 let před postavením britského Stonehenge (cca.2000 
př. Kr.), se usazují v okolí hradiště i druzí nejstarší obyvatelé 
a to lid kultury s vypíchanou keramikou. 
 

 
 
Příhodné zemědělské i obranné podmínky pro budování sídlišť 
se pak staly trvalým lákadlem pro další a další kultury, o jejichž 
původu a osudu dnes víme jen velmi málo, každopádně však 
můžeme s jistotou říci, že hradiště a jeho okolí od dob kultury 
řivnáčské již nikdy neosiřelo. Jen ve stručnosti si nyní zmiňme 
další kultury, které se zde v mladší a nejmladší době kamenné 
a později vystřídaly: kultura s lineární keramikou, jordanovská, 
michelsberská, únětická, bylanská, římská. Pro nás je pak 
především důležitá kultura z mladší doby bronzové, u které 
archeologické vykopávky prokázaly první opevnění akropole. 
Tato kultura se jmenovala knovízská.  
 
Když poté pokročíme tokem času ještě dále, zaznamenáváme 
zhruba v pátém století př. Kr. na hradišti také zástupce 
keltského osídlení a to v přítomnosti kultury laténské, tedy 
krátce před tím, kdy jiné - galské kmeny Keltů plení 
cca. v r. 387 př. Kr. Řím. 
 
Na naší spěšné pouti časem se tak již blížíme k příchodu 
Slovanů, kteří v 6. století po Kr. opouštějí pod tlakem Avarů 
Pripetskou oblast za Dněprem a odcházejí na západ, nadále 
udržují své obyčeje a víru, ovšem vrcholící křesťanské misijní 
úsilí, spojené též s mocenskými zájmy, znamená významné 
ohrožení jejich pohanské víry.  

 
Kmen Čechů, jehož přítomnost na hradišti 
máme doloženu počínaje 7. stoletím, byl 
zpočátku ohrožován zejména královstvím 
Franků, které již tehdy (od r. 496) bylo 
křesťanské. 
 
Hlavní slovanská božstva – Perun 
(Normany ztotožněný s Thórem), Svarog, 
Veles, Dažbog aj., jak v tomto periodiku 
není jistě třeba více rozvádět, byla 
v podstatě shodná pro všechny slovanské 
kmeny. Náš kmen Čechů pak také 
zachovával okruh svých vlastních 
„lokálních“ bohů. Naše nejstarší písemné 
prameny o předkřesťanském období 
Slovanů u nás a především pak o jejich 
božstvech převážně mlčí, anebo jsou 
dochované zprávy jen velmi kusé 
či nespolehlivé. Pojďme se však nejprve 
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na chvilku pozastavit u všedního života našich dávných 
pohanských prapředků. Je proto určitě na místě opět 
připomenout přínos Čeňka Rýznera, jehož vykopávky rozkryly 
nejen nejrannější eneolitickou minulost Levého Hradce, ale byl 
to také on, jehož objevy dokladují život předkřesťanských 
Slovanů. Zásadní význam má objev slovanského pohřebiště 
pod místní cihelnou. Zde se pohřbívalo až do doby, kdy Bořivoj 
dostavil první kostel na našem území, přesněji prerománskou 
rotundu sv. Klimenta, jejíž základy jsou dochovány a přístupné 
po podlahu dnešního kostela. Tento akt lze také považovat 
za jeden ze zásadních okamžiků christianizace v našich 
dějinách. Bořivoj, který se dle Kristiánovy a jiných legend 
obrátil na křesťanství za své návštěvy Velké Moravy, zvolil 
toto místo pro stavbu nejen proto, že zde bydlel, ale také věděl, 
že stavba kostela v Praze, která byla hlavním střediskem 
pohanských božišť, z tohoto důvodu není možná. Stavba ještě 
tedy neznamenala obrat lidu ke křesťanství, ovšem vyvolala 
vzpouru mnoha pohanských šlechticů vedenou jakýmsi 
Strojmírem proti knížeti Bořivoji a jeho spojencům, kteří 
nakonec vyšli z těchto střetů vítězně a sám kníže se pak mohl 
vrátit domů z Velké Moravy, kam se raději uchýlil pod ochranu 
křesťanského knížete Svatopluka. Po mnoho dalších desítek 
ba stovek let však Bořivojovi příbuzní bojovali s přeživším 
pohanstvím na svém území.  
 

 
 
Vraťme se však k našemu pohanskému pohřebišti na Levém 
Hradci v oblasti zvané Žalov. O tom, že život zde byl mnohdy 
provázen válkami také v tomto období, svědčí četné nálezy 
zbraní. Do hrobů mužů byly zpravidla přikládány zbraně, 
zejména železné nože, do hrobů žen a dětí se pak vkládaly 
záušnice, náramky a jiné šperky. Nepřítelem nebyli jen již 
zmínění Frankové, se kterými v r. 872 (tedy ještě před obratem 
na křesťanství) bojoval i Bořivoj. Z Kosmovy latinské kroniky 
ze dvanáctého století se dozvídáme také o bojích s ostatními 
slovanskými kmeny. Konkrétně můžeme zmínit příběh jednoho 
z nedoložených pohanských přemyslovců, nechvalně známého 

knížete Neklana, který se na Levém Hradci skrýval za války 
s Lučany (ti sídlili západně od kmene Čechů) a jehož 
v rozhodující bitvě na Turském poli pro Neklanovu zbabělost 
tajně zastupoval jeden z jeho vojáků, maskovaný Neklanovou 
přilbou, a zvítězil. V době národního obrození pak pohnutá 
historie slovanských pohanů na Levém Hradci inspirovala 
k tvorbě jednoho z přátel Čeňka Rýznera, kým nebyl nikdo jiný 
než Mikoláš Aleš. Známým vyobrazením pak je zejména 
romantická luneta z průčelí Národního Divadla v Praze, 
viditelná z Národní ulice, nesoucí název Žalov. Zde vidíme 
úspěšného slovanského bojovníka na koni, kterého Morana, 
bohyně smrti a války, vysílá za horizont času. V období míru 
však skýtal Levý Hradec pohostinnost, pro kterou byl člověkem 
vyhledáván již od doby kamenné. Řeka Vltava skýtala pro 
Slovany vítané zpestření jídelníčku v podobě hojnosti ryb, 
na kterých si dnes pochutnávají především racci, které lze 
z vyvýšeného hradiště sledovat při lovu. Kromě ryb mohl Levý 
Hradec svým obyvatelům nabídnout velmi úrodnou 
zemědělskou půdu, archeologické vykopávky pak odhalily 
kosterní pozůstatky různé zvěře, kterou dávní Slované požívali. 
Ani písemné prameny však zcela nemlčí. Strohé setkání 
s pohanstvím Slovanů na našem hradišti nabízí především 
Kristiánova legenda z desátého století. 
Zde se dozvídáme i o pohanské minu-
losti Bořivoje a jeho manželky a po-
zdější rozšiřitelky pantheonu našich 
světců, kněžny Ludmily. Ludmila (ve 
starší lit. též Lidmila) je bezesporu 
jednou z nejpozoruhodnějších postav 
naší historie a na mnoho otázek 
počínaje tázáním se po původu a pří-
buzných kněžny jen těžko nalezneme jisté odpovědi. Přesto 
však tedy dle legendy víme, že i Ludmila se rovnala 
Bořivoji „v bludu pohanském, obětujíc modlám.“ O asi šest set 
let později ve své Kronice české (tiskem 1541) pak karlštejnský 
děkan Václav Hájek z Libočan popisuje, kterak Ludmila 
přiměla svého muže ke vztyčení zlaté modly bohyně Krosiny, 
kde pak „ na každý den jí činieci oběti u veliké měla 
jí poctivosti, tak aby olejné světlo před ní hořelo ustavičně, 
připravila.“ Dle stejného autora také u stejné bohyně Krosiny 
vyprosili Bořivoj a zejména Ludmila po dlouhých obdobích 
sucha blahodárný déšť tím, že velkou kamennou nádobu před 
Krosininým obětištěm naplnili vínem. Výpovědní hodnotu 
Hájkovy kroniky je však třeba brát s nutnou rezervou. 
 
I když však na dnešním hradišti místo Krosininy zlaté sochy 
a obětiště nalezneme opět jen prastaré eneolitické obranné valy, 
vyplatí se jistě s blížícím se jarem víkendová vycházka na Levý 
Hradec. Obklopeni probouzející se přírodou zde mohou méně 
konzervativní otrlejší pohané ve sklepení dnešního goticko  
– barokního kostela shlédnout i zdivo základů našeho 
nejstaršího kostela, ve kterém byla pokřtěna snad samotným  
sv. Metodějem kněžna Ludmila a definitivně se tak odklonila 
od Krosiny i ostatních pohanských bohů. 
 
 

František Měchura, 18. 2. 2005 
 
spoj: Masarykovou nádraží, vlak směr Kralupy nad Vltavou, 
odjezdy každou hodinu a přibližně 39 minut, zastávka Roztoky – 
Žalo. Provází se: každý víkend od května do září, 10 – 18 h. 
Popř. výpravy i jindy na tel.: 606 245 198  

 

kněžna Ludmila 
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Jaroslav Vrchlický - Západ  
 

Iarl Ivo nechtěl platiti daň z moře, 
ba co jest horší, na královském dvoře 

se neukázal, ač rok minul pátý, 
co Kanuta již zdobil vínek zlatý.  

Král poslal k němu posly; on je vítal, 
Jim k poctě kance z hvozdu svého schytal,  

Dal plnit džbány v kamenném sále, 
Je poslal zpět, však platit nechtěl stále,  

A v listu Kanutovi vzkázal: 
"Bůh, který mořem světů lemy svázal, 

dal člověku zem ku vládě a lupu,  
jak medvědu led, jako oblak supu; 

vše patří tobě, kam se hne tvá noha,  
jen moře ne, jest moře živel Boha 

a stejně patří žebráku i králi: 
těm, již se po něm v smělou plavbu dali,  

těm, kteří v jeho vlny sítě hrouží, 
těm, kteří nad ním sní a myslí, touží. 
Chtěj z lesů daň a máš ji, králi, míti, 
ji z toho měj, co jím, co musím píti; 

však z moře nikdy! Uhoď v křemen králi, 
ty nezdržíš jej, z něho jiskry vzplály 

a z tvojí pěsti krev se prýští tryskem. 
Tak tomu děje se, kdo pouhým ziskem 

si věnčí čelo místo diadému. 
To pamatuj, jsem věrný slovu svému." 

Jak psal, tak jednal. Neplatil daň z moře,  
a brzy štíty duněly mu v dvoře, 

roh volal k boji všecky jeho many, 
korouhve vlály z každé hradu strany 

a oři valem letli v seč, až prachem 
se tmělo nebe, které právě nachem 

se zalilo jak oko lidskou krví. 
Boj zuřivý a než den skončen prvý, 

byl Ivo zajat, příliš do popředí  
se odvážil a šedý vous, zpod hledí 

jenž jako bílý vodopád mu splýval, 
jej prozradil. Byl spoután. S hrůzou díval 

se každý dvořan na giganta lesů. 
Stál klidný v sršánu těch ryčném plesu 

a klidně dal se vésti ve stan Knuta. 
Tvář jeho přísná byla nepohnuta 

a stejně opakoval slova svoje: 
"Ty, králi, lodě máš a velké voje,  

vše patří ti, kam hne se tvoje noha, 
jen moře ne - neb to je živel Boha!" 
Tu král se smál a dvořané se smáli 

a kteří trochu blíže Knuta stáli 
ti říkali, že plamen z jeho očí 

jak výheň sálal, z jeho podobočí 
to sršelo jak jisker žhavé deště. 

 
Soud vynesen byl této noci ještě: 

"Iarl Ivo obžalován z velezrády 
v smrt propadl a všecky jeho hrady 
jsou jměním koruny, však jeho žití 

král dobrotivý rád chce ušetřiti, 
dá pouze oči vypáliti jemu  

před všemi many na pobřeží lemu 
pod jeho hradem, nad mořem jenž vládne. 

Pak uvězněn ve věži bude chladné 
až do své smrti. A to velké moře, 
jež hájil tak, ať v jeho hřímá hoře 

a vysmívá se jeho bídě děsné. 
Čas popravy: než slunce v moře klesne, 

by oslněný krásu všeho zíral 

a touhou po ní ve tmách stokrát zmíral." 
A vykonáno dle rozkazu krále. 

Za hradem nad mořem na strmé skále, 
Pod kterou vlny řvou jak lačné lvice, 

byl kámen vztyčen jako obětnice, 
tam trojnož s žhavým uhlím postavena 
před slunce západem, než v moři pěna 

se stala rýhami, jež nachem tkány. 

Roh táhlým zvukem svolával vše many. 
Král dostavil se v trub a bubnu vírů, 

kol něho širý zástup bohatýrů, 
vlas hocha plavý i vlas kmeta šedý. 

Pak přiveden byl Ivo, naposledy 
by spil se nebes nesměrností širou, 

by rozloučil se s mořem, věčnou lyrou, 
před věčnou tmou by dostal pozdrav světla. 

 
Stál tiše, prázdnem jeho duše letla, 

Zřel zem i moře. 
Pohled velkolepý! 

Proud světla plný jak se vzadu třepí 
a dvojím tónem barví skalní tesy, 
a dvojí zlato hází v chmurné lesy, 

jichž vrcholy se na obzoru mračí… 
a před ním, kam zrak okouzlený stačí, 

až k obloze po jedné po prostoře 
jak děsná báj jen moře, moře, moře! 
Tůň stříbra blesky diamantů tkaná, 

tma půlnoci opály rýhovaná, 
niv zeleň smavá s černou barvou žluče, 

klín hvězd, jež letí sobě do náruče, 
šer, z něhož náhle přívalem se blýská, 

až chochol bílé pěny tryská, 
sto vodopádů, jež se potírají, 

vír duh, jež v skvělých diadémech hrají, 
chrp stohy s rudou třísní vlčích máků, 
až dechu k tísni, k slzám až je zraku, 

a v zadu jako labuť osiřelá 
se bílá plachta na obzoru bělá, 

dál pluje v svět na jiné, lepší břehy. 
Iarl cítil v srdci kouzlo divé něhy 
a první slzu setřel s víček němý. 
Pak otočil se a díval se k zemi. 

 

Ó Bože, jaká velkolepá krása! 
Ten západ samé růže dolů střásá, 
co skála je, to plane amethystem, 
co strom, to zlatým vychloubá se listem, 
co sluj, to stíny modravými láká, 
co les, to zvučí čarozpěvem ptáka! 
On znal ty přísné jedle, zasmušilé, 
se supů hnízdy, v mládí jeho chvíle 
jež šuměly jak sbor pohanských kněží, 
dřív nevlídny, teď větve jejich svěží, 
a kmeny jich, to ohnivé jsou sloupy. 
Svit slunce na ně zlatým šípem vstoupí 
a promění je ve prapory nachu! 
Vše v paprscích a v cestách kotouč prachu  
jest blýskavicí, která hraje zlatem. 
I obrátil se Ivo divným chvatem 
a setřel druhou slzu z podobočí.  
 
Ku blankytu pak obrátil své oči: 
 
Ó zjevení, ó fantastická směsi! 
Mrak černý visel nad moři i lesy, 
jak plachta obrovité lodě duchů, 
vše bylo zář, co letlo v náruč vzduchu. 
Půl slunce v mraku a ten hořel vznícen, 
Jak vulkán bezdný otvíral svůj jícen 
a z něho valilo se v čarolesku  
nad mořem vln zas nové moře blesků. 
Ten obraz mizí a sto jiných vzniká,  
teď v mraku zříš cos jak štít bojovníka, 
jenž blýská se mu v chůzi na ramenu, 
teď stožár lodě, která ve plamenu, 
teď sesuté zdi stroskotaných tvrzí, 
teď důlky oční plny žhavých slzí, 
teď chochol černý obra nad přilbicí, 
teď starých bohů zástup vítězící: 
Thor s kladivem a Odin s těžkým mlatem. 
A vše to plane purpurem a zlatem; 
Však slunce zatím pomalu se spouští, 
plá jako oheň pastýře, jenž v houští 
již zhasíná - a Iarl své oči stiská, 
tam třetí žhavá slza se mu blýská. 
 
I obrátil se - kolem vše již tmavé, 
jen od skály cos jak dva body žhavé 
se blížilo a rostlo…v tichém kroku 
dva muži šli a každý k jeho boku 
se postavil, tak jak by had se plazil, 
ráz - a každý hrot mu v jedno oko vrazil,  
on zaúpěl jak tur - noc byla čirá. 
"Ó králi," zvolal, "klame tě tvá víra, 
když myslíš, tma že hroznější mi bude, 
že víc utrpím v samotě své chudé,  
že tížej ponesu to, že jsem slepý, 
když ukázals mi západ velkolepý 
a země, oblohy a moře divy. 
Ó klameš se! Ne oko, duch můj snivý 
se díval teď a pojal vše v své bezdno. 
Tmu na zraku, však v nitru věčné hvězdno 
mi bude plát a příroda v své kráse. 
A tento duch i smrti vysmívá se, 
jest jako moře, pro něj též pout není." 
 
A klidně se dal odvést do vězení. 
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Tvůrčí psaní a šamanismus  
aneb Jak se dostat do tvořivého kontaktu sám se sebou  

 
Po pravé ruce mám plechově 
plastovou skříň počítače, šikmo 
přede mnou září do tmy monitor 
a nalevo od ohmatané klávesnice 
leží na černém desce pracovního 
stolu chřestidlo. Je vyrobeno z pro 
mne zcela neznámého druhu 
podlouhlé, na horním konci 
rozšířené tykve a vyzdobeno je vy-
řezanými a vypalovanými obrazci 
ptáků, hvězd, motýlů a doširoka 
rozevřených květů. Když teď 
chřestidlem zachřestím, spojí 
se jeho mocný, ostře řezavý zvuk 

s mým tělem a s jeho vzpomínkami na všechna předcházející 
chřestění, možná se v něm dokonce probudí paměť sahající 
až k onomu úplně prvnímu zachřestění, kterým snad mohl 
kdysi dávno být vytrvalý a prudký déšť (1), skřípění zubů 
nějakého prehistorického ještěra nebo prostě jen přesýpání 
vysychajících semen uvnitř zapomenutého, nikým netknutého 
plodu, o kterém ze všech tvorů ví už jenom vítr.  
 
Zachřestil jsem tedy a společně s mým tělem se do změněné 
úrovně vědomí posunula také celá moje mysl, možná se tak ale 
stalo už dávno předtím, nejspíše hned ve chvíli, kdy jsem svým 
obvyklým, téměř rituálním způsobem usedl na rozvrzanou 
proutěnou stoličku a ukazováčkem pravé ruky stisknul 
startovací tlačítko počítače… 
 
Moderní šamanismus vědomě navazuje na osvědčené léčitelské 
a duchovní tradice původních kultur světa (1), poučen západní 
vědeckou psychologií a inspirován některými obezřetně 
vybranými aspekty dosavadního religiózního směřování lidstva 
však kráčí svou vlastní, nezávislou cestou. Jejími 
nejdůležitějšími znaky, alespoň podle 
mého názoru, jsou experimentální ráz 
jeho humanisticky orientované praxe, 
kritický odstup od ideologizujících 
dogmat a doktrín minulosti a v nepo-
slední řadě spontánně ekologické 
a genderově laděné cítění, prožívání 
a myšlení jeho představitelů (2).  
 
Domnívám se, že vzhledem ke spec-
ifickým účelům výuky tvůrčího psaní 
není třeba se na tomto místě zabývat 
nějakou univerzální definicí šama-
nismu. Dokonce ani žádnou takovou 
jednotnou definici nelze v dnes již 
nepřehledné řadě odborných i po-
pulárně naučných titulů věnovaných 
tomuto tématu nalézt. Stačí jen zajít 
do nejbližšího knihovny nebo knihku-
pectví a namátkou prolistovat několik 
dostupných titulů, abychom na vlastní 
kůži zakusili nevídanou pestrost postojů 
a variabilitu přístupů současných šamanů, nezřídka však také 
na první pohled zřejmou a zrádnou zmatenost, jíž se lze bránit 

snad jedině tím, že si pro svoje bádání a experimentování 
zvolíme nějaký pevnější symbolický, pojmový a významový 
rámec. Za takový rámec se, podle mého, v současnosti nejlépe 
hodí moderní psychologická, psychoterapeutická a religio-
nistická terminologie integrující osvědčené postupy vědy 
se stejně prověřenými způsoby zkoumání lidské duchovnosti 
v jejích místních a kulturních proměnách. 
 
Pokud se tedy hned na začátku neobrátíme k šamanismu a jeho 
historii úplně zády, můžeme v tomto inspirativním odkazu 
nalézt řadu nejrůznějších explicitních či implicitních modelů 
skutečnosti a z nich vyplývajících metod práce s hlubinnými, 
bytostnými silami člověka (3), Historický i moderní 
šamanismus se tak stávají součástí širšího psychologického 
a duchovního proudu hnutí lidských možností (4), jehož počátek 
lze nalézt v šedesátých letech minulého století ve Spojených 
státech amerických a v němž se v podmínkách Nového světa 
nepřímo zúročil vliv evropské předválečné psychologické 
imigrace… 
 
Tvůrčí psaní s šamanismem v jeho proměnlivých 
a proměňujících, na konkrétní potřeby daného společenství 
reagujících funkcích a formách spojuje myšlenka obnovení 
léčivého a tvořivého kontaktu s našim nejvnitřnějším jádrem, 
s přirozeným centrem všeho osobního a osobnostního dění. 
Tohoto jádra však nelze, jak se domnívá většina šamanů 
a nescientistických psychologů, dosáhnout obvyklou cestou 
rutinní intelektuální analýzy a spekulace, ale je třeba 
je autenticky a nezprostředkovaně, individuálně prožít (5). 
 
Nejdůležitějším úkolem výuky tvůrčího psaní jako jednoho 
z akademických předmětů je zprostředkovat jeho adeptům 
opakovaný přístup k jejich vlastnímu kreativnímu poten- 
ciálu (6), což se ve výukovém procesu, pro nějž jsem ve svém 

učebním textu (7) zvolil označení praxe 
tvůrčího psaní, děje cestou aplikace 
specifických, na konkrétní tematický 
či formální cíl orientovaných kreativních 
modelů a z nich vyplývajících stylistic-
kých a literárních metod. Konečným 
cílem výuky tvůrčího psaní je ustálení 
takové úrovně stylistické a literární 
tvořivosti, kdy již žádné metody nepo-
třebujeme a tvoříme, pochopitelně 
s ohledem na vybranou látku a zvolený 
žánr, co nejspontánněji. Nacházíme 
se pak ve vrcholném stádiu rozvoje naší 
tvořivosti, pro něž je charakteristické 
poučené a bdělé rozpuštění všech 
osvojených metod ve vlastním vědomí, jak 
se tomu po staletí učí například 
v některých dynamických duchovních 
praxích tibetského buddhismu, především 
však v čínském, japonském a dnes již 
také západním čchanu-zenu (8). 
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Ze šamanské perspektivy je ono nalezení, ustavení a udržení 
tvořivého kontaktu s našimi růstovými zdroji ekvivalentem 
úspěšného dokončení obtížného 
procesu individuální či skupinové 
léčby, k níž byl šaman daným 
jedincem nebo společenstvím 
přizván a kterou na základě 
své zkušenosti a schopnosti 
tvořivé improvizace dokázal 
zprostředkovat, jazykem 
humanistické psychologie 
řečeno facilitovat (9). Moder-
ní šaman je mistrem tvořivé 
změny, což mimo jiné 
znamená, že je vždy ochoten 
měnit také sám sebe, ne-
podléhá žádným mocenským 
tlakům, na žádných modelech, 
dokonce ani na těch nej-
úspěšnějších metodách neulpívá 
a pokračuje ve svém osobním 
vývoji společně s těmi, které 
v daném okamžiku na malém úseku 
jejich vlastní cesty a při plném 
vědomí tohoto vztahu vede, či spíše 
doprovází… 
 
Když teď opět zachřestím dýňovým chřestidlem, bude 
to znamení, abychom se na chvíli znovu vrátili ke svým 
tělům a fenoménu tělesnosti vůbec. Tvůrčí psaní 
je z šamanského pohledu celostní, holistická, bioenergetická 
(10) a psychosomatická aktivita, během níž je třeba věnovat 
náležitou, patřičně vyváženou pozornost všem aspektům naší 
individuální osobnosti a osobitosti. Všechny tyto vzájemně 
se prolínající a interaktivně se zrcadlící roviny tvořivě 
prožívaného bytí se totiž mohou v samotném procesu tvorby 
stát jak pramenem živé inspirace, tak zdrojem řady problémů 
a potíží, které je třeba náležitě psychologicky ošetřit.  
 
Během inspiračních fází praxe tvůrčího psaní (7) velmi často 
pracujeme se spontánní aktivní imaginací, s nejrůznějšími 
druhy vizualizací a dalších imaginačních aktivit, po jejichž 
dokončení bychom se však vždy měli navracet ze svých 
fiktivních světů zpátky k tělu, jež tvoří naše přirozené tě- 
žiště a je naší psychosomatickou kotvou (11), díky níž 
se ve vlastním inspiračním snění neztratíme a nerozplyneme, 
což se někdy lidem s uměleckými sklony, bohužel, stává. 
Vědomé tělesné prožívání nás tedy rovněž při tvůrčím psaní 
chrání před jakýmkoliv druhem psychické rozpolcenosti (12) 
a dokáže nám tak zprostředkovat řadu důležitých tělových 
zkušeností (13) obohacujících naše přirozené inspirační zdroje.  
 
Šaman v roli učitele tvůrčího psaní tedy prostřednictvím 
neustále se rozrůstajícího souboru ověřených a ověřitelných 
kreativních metod stimuluje rozvoj imaginačních schopností 
svých studentů, zároveň ale velmi pečlivě dbá na to, aby 
se tento pro mnohé adepty zcela nový a neobvyklý proces 
odehrával co nejbezpečněji a neměl pokud možno žádné 
nepředvídané vedlejší účinky.  
 
Nabídku moderního šamanismu výuce tvůrčího psaní můžeme 
uzavřít pohledem na oblast spisovatelských rituálů, tedy 
určitých vědomě opakovaných, pevně fixovaných činností 

na začátku a v průběhu psaní, které nám pomáhají v souladu 
s běžně známými podmiňovacími učebními 

procesy vyladit naši tvořivost a překle-
nout přinejmenším některé z obvyk-

lých kreativních potíží a bloků (14)  
Z dějin světové literatury známe 

velké množství mnohdy značně 
neobvyklých až bizarních 
zvyklostí slavných spisovate-
lů, jimž kdysi zavedený 
a následně přísně dodržovaný 
sled přípravných či dopro-
vodných činností spolu 
s trvalým pracovním místem 
a jeho neměnnou úpravou 
pomáhaly efektivně tvořit. 
Předpokládáme samozřejmě, 
že si každý ze studentů zvolí 
takový druh osobního rituálu, 

který mu bude nejvíce vy-
hovovat, a že budou studenti 

připraveni konkrétní soubor pří-
pravných pracovních kroků průběžně 

upravovat a měnit. V tomto případě je tedy 
moderní šaman opět pouze tím, kdo pomáhá 
otevírat nové obzory a ukazuje směr cesty, po níž 
však musí každý z adeptů tvůrčího psaní kráčet 
samostatně a nevázat se v žádném směru 

na přirozeně uplývající autoritu učitele… 
 

Šamanismus je pravděpodobně nejstarším zdrojem všech mýtů 
a mytologií, věnujme tedy proto na samotný závěr pozornost 
tomu, jak naši tvořivost ovlivňují, ale především blokují 
a spoutávají některé mýty tradičně spojované s uměleckou 
tvorbou (7). Podle této všeobecně rozšířené mytologie může 
skutečně hodnotná díla tvořit jen velmi úzká vrstva 
nejtalentovanějších tvůrců, jakási hrstka vyvolených, jejichž 
jméno a literární pověst apriorně vnímáme jako znak kvality 
a jejichž díla pak podvědomě hodnotíme jinak než texty méně 
slavných, nebo snad dokonce začínajících autorů. Ostatně 
samotná knižní publikace určitého díla mu vzhledem k danému 
kulturnímu kontextu zaručuje jistý předběžný statut spojený 
se specifickým hodnotovým očekáváním, který stejný text 
vytištěný počítačovou tiskárnou, nebo dokonce psaný vlastní 
rukou nemá (15). 
 
Naproti tomu v tradičních společenstvích čtvrtého světa (1), 
které někdy, aniž bychom se nutně museli ztotožnit se stupněm 
jejich materiálního rozvoje, nepřesně nazýváme primitivními 
a v nichž se fenomén šamanismu zrodil, se na živém tvořivém 
procesu může v rámci daného společenství podílet prakticky 
každý, kritériem jeho účasti je pouze ochota a odvaha to učinit. 
Výsledek navíc obvykle nebývá tak přísně posuzován a vzápětí 
přehnaně kriticky porovnáván s výkony ostatních, což ovšem 
v žádném případě neznamená, že by snad také v rámci 
primitivních společností vůbec neexistovali vysoce cenění 
umělečtí specialisté (16). 
 
Pokud máme tvořivost a tvořivé sebevyjádření skutečně 
považovat, jak tvrdí většina současných psychologů, za svoji 
vrozenou, spontánní potřebu (10), je zcela zbytečné a přímo 
škodlivé nadále omezovat její energii nejrůznějšími kreativními 
stereotypy (6) a podrobovat ji autoritativní moci běžné kulturní 
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mytologie (17). Šamanský přístup proto upřednostňuje spíše 
stav tvořivého znejistění, plodného chaosu a původní divokosti 
přírodních, respektive ekologických systémů (18), jejichž 
samoregulující, sebestrukturující funkce v sobě již přirozeně 
obsahuje produktivní zpracovávání a překonávání minulého 
či zastaralého. Tomuto dlouhodobému, časově a energeticky 
velmi náročnému procesu odpovídají ve výuce tvůrčího psaní 
různé druhy imitačních a recyklačních cvičení, v jejichž rámci 
se snažíme tvořivě napodobovat styl konkrétních autorů (14) 
stejně tak jako nově zpracovávat některá jejich témata 
a motivy…  
 
Přišel čas naposledy zachřestit a ponořit se tak skrze tento 
archaický, primární zvuk ještě jednou, přinejmenším v rámci 
tohoto textového setkání, do naší vlastní trojjediné podstaty 
tvořené podle šamanského světonázoru našimi těly, srdci a naší 
myslí, o jejichž otevření a co nejdokonalejší zprůchodnění pro 
spontánní kreativní energie a síly šamanům všech časů vždy 
nejvíce šlo.  
 
Tvůrčí psaní je pozvánkou na cestu vedoucí z běžné 
spotřebitelské pasivity převládající tržní orientace (19) 
k aktivní spoluúčasti na nikdy nekončícím procesu tvorby 
a sebetvorby, výzvou k přesunutí naší vlastní tvořivé pozornosti 
od vnější podpory k sebepodpoře, jež v sobě přirozeně zahrnuje 
také vzrůstající vnímavost vůči vlastním estetickým potřebám, 
jak o nich mluví již dříve zmiňovaná humanistická psychologie 
(20). 
 
Moderní šaman se nemusí zříkat momentálně dominující 
vědecké analýzy psychických a kulturních procesů, jeho 
úkolem je však přesto spíše objevovat nové průhledy 
a průchody do našich vnitřních světů, pro jejichž manifestaci 
v každodenním životě ve své učitelské roli připravuje 
podmínky, aniž by případné objevy a z nich vyplývající metody 
jakkoliv absolutizoval. Jeho úkolem při výuce tvůrčího psaní 
není navozovat dramatické transové stavy, jejichž nepochybná 
transformační energie je často jen obtížně zvládnutelná, nýbrž 
posouvat své svěřence jemně a co nejohleduplněji do stavů 
změněného, tvořivého vědomí (9), což je také jedním 
z mimoliterárních a předliterárních, psychologických cílů výuky 
tvůrčího psaní.  
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Noc na Ynis Witrin III  
 
(pokračování z minulého čísla) 
 
Co se pamatuji, vždy byla cesta ulsterským hrabstvím 
na vlastní nebezpečí. Všichni lotři z celé země se stahovali 
do míst, kde věděli, že slabý panovník a neschopné vojsko jim 
nedokáží zabránit v provozování nezákonného řemesla. Kdo 
chtěl projet z jednoho konce země na druhý, musel mít pořádný 
kus odvahy a plný měšec, aby vykoupil alespoň holý život. 
Nebylo záhodno dráždit muže lesa – znali ho lépe než sami 
sebe, což byla jejich výhoda i slabost zároveň. Mnoho velmožů 
činících si nárok na trůn Ulsteru se pokoušelo dostat se jim 
na kobylku, ale každý z nich se vrátil s ostudou, pokud vůbec. 
Proslýchalo se, že v čele té tlupy stojí mocný kouzelník, který 
si podmanil všechny živé bytosti lesa. Zbavit se ho lze jen 
mocným kouzlem, jenž on sám nezvládne. ´Kde ale takové 
kouzlo najít?´ ptávala jsem se jako malá, když mi maminka 
vyprávěla příběhy Lesní moudrosti. Během dospívání jsem 
se naučila vybírat si z nich důležitější věci, nad pohádkou 
o lesním kouzelníkovi jen kroutím hlavou, nicméně pro jistotu 
jsem se před průjezdem největšího ulsterského lesa připojila 
ke skupině obchodníků se zlatem a drahými kameny. Nehodlám 
zbytečně riskovat vlastní život. 
 
Téměř se již nepamatuji na události, díky nimž jsem 
se rozhodla opustit bezpečí čtyř stěn a vyjet vstříc nejistotám 
a nástrahám prašných cest. Ráno mě probouzí první sluneční 
paprsky a já tiše pozoruji zázrak zrození nového dne. V duchu 
děkuji svým neviditelným průvodcům za tyto chvíle, a jediné, 
co mi někdy schází, je hmatatelný důkaz mé schopnosti sdílet  
- odraz, záblesk mých skrytých přání, který by ten zázrak 
sledoval se stejnou úctou a údivem jako já. Vím, že se stačí 
zaposlouchat do šumění větru a mohu si na vlastní kůži prožít 
sdílení s tisícem živých bytostí všude kolem, ale mému 
neklidnému srdci je i toto málo. Od oné noci na Ynis Witrin 
už znám ten pocit sounáležitosti s druhou bytostí, ačkoliv 
nepochází z našeho světa. Kdoví, snad byl onen muž jen 
projekcí mých přání, snad se zhmotnil, aby mohl otevřít tu část 
mne, která do té doby spala, a zůstat tak i nadále naživu. Stopa 
po noci strávené v kruhu ve mně zůstává. Torquet, houpající se 
mi u pasu, je němou připomínkou, otázkou a šifrou zároveň. 
I on je jedním z průvodců posílající mě z místa na místo jako 
hadrovou panenku. 
 
Poté, co zmizel Freddieho statek za mými zády, snažila jsem 
se nějak zjistit, co znamená nápis na torquetu. Zdálo se však, 
jako by si se mnou pohrávala neviditelná ruka osudu. Vždy, 
když už jsem se měla setkat s někým, kdo dle doporučení 
rozuměl starému jazyku, ukázalo se, že je to buď prolhaný 
chudák toužící se dostat snadno k penězům, starý lišák, 
co by se rád blýskl před mladou dámou, či někdo, kdo nechává 
lidi čekat a nakonec vůbec nepřijde. Mezitím se v hrabství 
ulsterském odehrály velké změny. Syn panovník se ztratil 
v lesích a s ním každý, kdo se ho pokusil najít. Starý hrabě 
se zoufalstvím pomátl na rozumu a kudy chodil, tudy vzýval 
všechny bohy, aby mu pomohli zlomit kouzlo ulsterských lesů. 
Jedinou nadějí na záchranu panství zmítaného neustálými 
bitkami a neshodami se zdály být vdavky panovníkovy dcery 
Caitlí, o jejíž ruku se ucházelo hned několik zájemců. Žádný 
z nich se však nechtěl zamíchat do tajemství ulsterských lesů, 
a proto si kladli podmínku, že ihned po svatbě si ji odvezou 

na své panství. Z pochopitelných důvodů si to nepřál ani hrabě, 
ani jeho dcera, a tak se nad budoucím následníkem trůnu 
vznášel otazník. 
 
Nic bližšího se mi však od obchodníků zjistit nepodařilo. Čas 
od času doputovali až do hraběcího sídla, ale vzhledem ke stále 
se ztenčujícímu majetku pána domu a nezájmu jeho dcery 
o třpytivé drobnosti nasměrovali své kroky do výnosnějších 
oblastí. Měla jsem docela štěstí, že neodjeli dřív, než jsme 
se seznámili. Nebýt nepřízně počasí, která mě stejně jako 
je přinutila zůstat na stejném místě o něco déle, asi by se naše 
cesty nikdy nezkřížily. Teď už však spokojeně sedím v sedle 
svého věrného oře a v závěsu vozu plného zboží pomalu 
vjíždím do hlubokého lesa. Slunce září vysoko nad zenitem 
a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo cokoliv strhnout. Přesto 
cítím mrazení v zátylku, jako by mě někdo pozoroval. 
Ať se však rozhlížím sebevíc, nikoho nevidím.  
 
„Prrr, no tak, stůj, ty kobylo praštěná,“ slyším zepředu. Pobídnu 
koně do klusu, abych zjistila, co se děje. Vidím však jen 
skácený strom a na něm plazícího se hada. 
 
„Musíme to odklidit z cesty, jinak neprojedem,“ dohadují 
se. Tři silní muži vypřáhnou koně z povozů, ovážou kmen 
silnými lany a společnými silami zvířat i lidí se s ním snaží 
pohnout. Zvednu hlavu. Jejich snažení považuji za zbytečné. 
Zaostřím do tmy za padlým stromem. Nejasně vidím obrysy 
postav svírajících meče. Jsme obklíčeni. 
 
Všechno se seběhlo rychle. Vozy se zbožím odvlečeny hluboko 
do lesa, obchodníci buď povražděni, nebo se rozprchli po okolí, 
kde je nejspíš stejně čeká brzká smrt. Jen já zůstala ušetřena. 
Neznámý muž mě strhl z koně a posadil za sebe a mně nezbylo 
než doufat, že jim jde o něco jiného než jen o mé tělo. Nemohla 
jsem ani sledovat cestu, neboť mi zavázali oči. Cítila jsem vítr 
kolem uší a větvičky šlehající mě do tváře. Pak ostré škubnutí 
a pád do měkkého listí. Hlasitý smích.  
 
Konečně mi rozvázali oči. Rozhlížím se zmateně kolem. Stojím 
v kruhu asi deseti mužů, ani jeden se však neodvažuje 
se přiblížit. Můj únosce se mezitím vrací se džbánem vody.  
 
„Tumáš, napij se, ať máš dost síly,“ podá mi dost nešetrně 
džbánek. Trocha vody mi přitom omyje obličej. ´Dost síly 
na co?´ ptám se v duchu, ale bez námitek ho poslechnu. 
Mezitím se on obrátí k přítomným mužům. 
 
„Tímto ji prohlašuji za svůj majetek. Má u sebe něco, čeho 
si cením víc než života vás všech dohromady. A nejen  
to – ta věc nás může dostat z této temnoty na výsluní, kam 
po právu patříme, a proto je v zájmu nás všech, aby i ona 
zůstala naživu.“ 
 
Snažím se, aby nikdo nepostřehl, jak jsem se při jeho slovech 
zakuckala. Tak o tohle jim jde! Bezděčně zkontroluji, zda 
je torquet stále na svém místě. Dokud bude v mých rukou, 
nemůže se mi nic stát. Na okamžik jsem si oddechla. Sice ještě 
nevím, k čemu ho potřebují, ale můžu si být jista, že mám 
na nějaký čas život zaručen. 
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Poté, co muž – zřejmě jejich náčelník – domluvil, popadl 
mě za ruku a odvlekl ke dřevěné chýši, porostlé mechem. 
Zevnitř se ozývalo nesrozumitelné mumlání. Ani mě nenapadlo 
se vzpouzet, když mě postrčil dovnitř.  
 
 „To je ona,“ prohlásil do tmy, otočil se a odešel. Stála jsem 
na prahu a snažila se přivyknout šeru uvnitř. Náhle mě čísi ruce 
vtáhly dovnitř a posadily na rozviklanou židli. Ve světle hořící 
svíce jsem zahlédla ženu neurčitého věku. Seděla naproti mně 
a dlouze si mě prohlížela. Opětovala jsem její pohled a snažila 
si vrýt její rysy do paměti. 
Při pohledu do jejích temných 
očí mě pomalu opouštěl 
strach. Tvář měla klidnou 
jako hladina jezera za úplňku, 
ve vlasech se jí odrážel po-
divný lesk, ale nejvýraznější 
byly oči. Mohla jsem v nich 
číst o letech tvrdých zkoušek, 
o cestách, co nikde nekončí, 
ale běda, kdybych zapochy-
bovala a ucukla pohledem! 
Spálily by mě na uhel. 
 
„Odvaha ti věru nechybí,“ 
prohlásila po chvíli příjem-
ným hlasem. „Však je taky 
potřeba, vzhledem k ceně vě-
ci, kterou mi neseš.“ 
 
´Já ti přece nic nenesu´, 
namítala jsem v duchu, ale 
nebyla jsem si tím moc jistá. 
Dívala jsem na ni a měla 
pocit, jako by mi viděla 
až na dno duše. 
 
„Pověz mi, jaká byla cesta,“ 
vybídla mě. Nebyla jsem 
schopna vypravit ze sebe ani 
slovo. Prostě jsem se na ni jen 
upřeně dívala a dovolila 
jí nahlédnout do mě jako 
do otevřené knížky. V mysli 
mi znovu probíhaly události 
posledních měsíců. V duchu 
jí vyprávím o nutkání, které mě stále vodí z místa na místo 
a přimělo mě opustit milovanou bytost, o noci na Ynis Witrin 
a neznámém muži uprostřed plamenů, o mrtvých hříbatech 
a nevysvětlitelné úzkosti, pramenící z pocitu, že to vše se mnou 
nějak souvisí, a samozřejmě i o torquetu a nesrozumitelném 
nápisu na jeho obvodu. Nepřerušuje mě. Když skončím, vstane 
a obrátí se k ohni. Sundá z něho bublající kotlík. Čekám, 
že v něm bude tajuplný lektvar, k mému překvapení však 
vezme talíř, lžíci, zamíchá obsah a trochu nalije. Pak talíř 
položí přede mne. Přičichnu k tomu. Polévka. Obyčejná 
bramborová polévka! 
 
„Až se najíš, tak mi ho ukaž.“ Nebyl to ani tak rozkaz, jako spíš 
prosté oznámení. A já ho stejně tak prostě splnila. Opatrně 
si ho prohlížela, otáčela v záři plamenů a vypadala nadmíru 
spokojně. Pozorovala jsem ji a v hlavě mi zněla spousta otázek. 
Chtěla jsem vědět, kde to jsem, proč tu jsem, kdo jsou 

mí únosci a především, kdo je ona. Místo všech těch otázek 
jsem však po chvíli snažení vyslovila jedinou: „Vy víte, co ten 
nápis znamená?“ 
 
„Samozřejmě, mám to psáno v knize Osudu.“ 
 
Co zas tohle znamená? Veškerou svou vůlí jsem se snažila 
pochopit, o co tu jde, ale všechny mé snahy byly zbytečné. 
Začínala jsem být netrpělivá. 
 

„Vidím, že tomu ani trochu 
nerozumíš,“ pousmála se. „Můj 
syn se nejspíš neobtěžoval 
s dlouhým vysvětlováním, takže 
to zbude opět na mně.“ 
 
Opět si sedne naproti mně 
a torquet položí mezi nás na stůl. 
Ruku však nechá na něm. Zadívá 
se mi do očí a začne vyprávět. 
 
„Před mnoha lety, kdy naše 
prabáby byly malými dětmi, žil 
v těchto končinách lesní lid. Znal 
moudrost a laskavost přírody 
a jeho nejvyšším cílem se stalo 
uchovávat a rozvíjet tuto 
moudrost pro další generace. 
Od nejútlejšího dětství se každý 
snažil rozvíjet sám sebe a pro 
radost svou i všech okolo se učil 
žít. Vládcové si jich považovali 
a často pro ně posílali v časech 
zlých i dobrých, a lidé z ostatních 
království k nim čas od času 
přicházeli, aby skrze Zákony 
přírody porozuměli sami sobě. 
Příroda však neodkrývá své dary 
jen tak, pro nic za nic. Pokud cítí, 
že si jejich darů dostatečně 
nevážíme, vrátí nám to. Něco 
podobného se stalo i lesnímu lidu. 
Postupně se přestával rozvíjel 
a zůstal stát. Hrstka těch, kteří 
nechtěli vyměnit lesk zlata 
a pozlátka blahobytu za neko-

nečnou svobodu lesní moudrosti, byla nucena se ukrýt 
do temnot pralesů. V té době také vznikl tento torquet. Můj 
prapředek ho ukoval z mnoha druhů kovu a vryl do něj nápis 
ochraňující náš lid před zánikem. U sebe ho však smí mít pouze 
bytost s čistým srdcem. Kdo se ho pokusí zneužít, zaplatí 
životem.“ 
 
Všimne si mých rozšířených zorniček, usměje se a zlehounka 
mě pohladí po ruce. 
 
„Ty ses dokázala spojit s duchem Ynis Witrin. Sama Matka 
Země ti dovolila nahlédnout do tajů, které jiným zůstávají 
skryty. Jsi teď jeho nositelkou, což v sobě obnáší určitá práva 
i povinnosti.“ 
 
Vypadala jsem asi hodně vyděšeně. Zvedla se a podala 
mi torquet. 
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„Pro dnešek už bylo otázek dost. Schovej ho u sebe a dávej 
na něj dobrý pozor. Najde se mnoho lidí toužících po jeho 
moci. Kdo ví, jak s ním zacházet, má v rukou veškerou 
moudrost lesního lidu. Úmysl, který ho stvořil, je velmi, velmi 
silný,“ dodala potichu. 
 
Když viděla, že se stále nezvedám, přistoupila ke mně. 
 
„Nejspíš mi teď nedůvěřuješ, ale zde v lesích se nemáš čeho 
bát. Jsi pod ochranou mého syna, náčelníka potomků lesního 
lidu, a kdo by se ti opovážil zkřivit jediný vlásek na hlavě, zle 
dopadne.“  
 
„Ale… proč o mně prohlásil, že jsem jeho majetek?“  
Proti tomuto prohlášení se ve mně všechno bouří. Nikomu 
nepatřím, a ani nebudu jenom proto, že si to nějaký muž 
usmyslí!  
 
Žena se poťouchle usmála.  
„Můj syn se tě jen snaží ochránit, má milá. Cítila by ses snad 
líp, kdyby si na tebe činili nárok všichni zdejší muži?“ 
Při té představě se oklepu. Všimne si toho a povzbudivě dodá: 
„Jdi se teď porozhlédnout po okolí. Je třeba, aby sis zvykla 
na zdejší krajinu, která ti bude pomáhat při tvém výcviku.“ 
 
Jsem tak zmatená, že už nemám síly na další otázky. Bez 
rozloučení vykročím přímo do náruče šustícího listí. I přes 
poněkud neobvyklý způsob přepravy, díky níž jsem se dostala 
až sem, musím přiznat, že se tu cítím příjemně. Koruny stromů 
nad hlavou propustí jen sem tam nějaké světlo, zářící kotouč 
putující za obzor mohu sledovat jen z vrcholku nedalekého 
kopce. Aniž bych se někoho ptala, vyskočím na nejbližšího 
koně a zamířím ke kopci. Téměř vzápětí za sebou uslyším dusot 
kopyt. 
 
Aniž bych se ohlédla, seskočím a vyškrábu se na kopec. Můj 
pronásledovatel učiní totéž. Až nahoře, když stojíme vedle 
sebe, mi sluch prozradí, o koho jde. 
 
„Věděl jsem, že jako první místo si vybereš tohle.“ 
 
„Já zase věděla, že za mnou pojedeš.“ 
Sama se podivuji své odvaze 
či drzosti. Při pohledu 
na zapadající slunce se však 
všechny rozdíly stírají, 
najednou není důležité, 
kdo jsme a jak dlouho 
se známe, ale že jsme  
– právě teď a tady. 
 
„Ty ale nejsi z našeho lidu.“ 
Odtrhnu se od nádhery před 
námi a zadívám se mu do očí. 
Jsou nachlup stejné jako oči 
té ženy z chýše, avšak 
kromě zkušeností z bojů 
se v nich odráží 
i nedočkavost 
a dychtivost 
mládí. Než od-

povím, využiji možnosti pořádně si ho prohlédnout. Havraní 
vlasy mu sahají kamsi pod lopatky, na hrdém čele svítí stříbřitá 
čelenka s vyrytými ozdobami, snědá pleť, orlí nos, šibalský 
úsměv na rtech, ostré rysy tváře. To vše mu dodává zvláštní 
pocit důležitosti. Na rozdíl od jeho matky, z níž vyzařoval klid 
a jistota, však u něho nacházím nutkání, které velmi dobře 
znám – nedá ti spát, nemůžeš jíst, jen abys už vyrazil zase dál.  
 
Odvrátím pohled zpět k obloze. Slunce mezitím zapadlo. 
„Nevím,“ řeknu prostě. Po chvíli ticha mi však zvědavost nedá 
a zeptám se ho: „Ty víš, co znamená nápis na torquetu?“ 
Ošije se, zřejmě se mu do odpovědi nechce. 
„Nevím,“ odpoví stejně jako před chvílí já. „Matka to přede 
všemi tají, dozvědět se to má jen osoba, která mu porozumí.“ 
„A kvůli tomu jsem tu teď já,“ doplním ho. 
Stále na sobě cítím jeho pohled. 
 
„Měl jsem tě přivést. Matka mi prozradila, že dnes pojedeš 
naším lesem, ale nevěděli jsme, že vás bude tolik,“ začal 
mi objasňovat důvod mého příjezdu. Pak se v něm však cosi 
zlomilo a hněvivě vykřikl: „Ale nechápu, proč si vybrala právě 
tebe a ne někoho z nás!“ 
 
Otočila jsem se k němu. Stáli jsme si tváří v tvář. 
 
„Ani já nechápu, proč jsem teď tady,“ vmetla jsem mu do tváře. 
Jeho výkřik jakoby ve mně uvolnil dlouho potlačovaná stavidla 
zlosti a já konečně dala průchod svému hněvu. 
 
„Nikdo se mě neptal, zda sem chci jít. Prostě jsi mě unesl 
a přivedl k tvé matce. Dlouho se snažím zjistit, co znamená 
nápis na tom předmětu, ale nedaří se mi to. A pak se octnu 
uprostřed lesa v chýši a nějaká osoba mi tvrdí, že ten nápis 
má v knize Osudu. Zřejmě ví, proč se to všechno děje, ale 
záměrně mi nic neřekne – prý za účelem výcviku. Ale 
já nepotřebuju žádný výcvik, nechci tu být!“ 
 
Ještě než jsem to dořekla, cítila jsem, že to není pravda. Jak 
jsme tak proti sobě stáli, všimla jsem si, že se zvedá vítr. 
Cuchal nám vlasy, vháněl slzy do očí, vnikal nám pod kůži. 
Přesto všechno jsem se však musela začít smát. I on se smál. 

Stáli jsme na vrcholu kopce a smáli se. Když jsme 
zase chytili dech, najednou se otočil a rozběhl 

se ke koním. Okamžitě jsem 
vyrazila za ním. Naskočili jsme 
a jako šílení se rozjeli po lese. 

Jen jednou se ohlédl, aby se u-
jistil, že mu stačím. 

 
„Pojeď, pospěš si, 

všechno ti musím 
ukázat..!“ 

„Já vím!“ 
 

Můj výcvik 
právě začal.  

 
  

 Lorraine 
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Rozhovor mezi Sveinbjörnem Beinteinssonem a Giselou 
Graichen z její knihy Die Neuen Hexen (1.část) 

 

 
 
Sveinbjörn Beinteinsson, syn farmáře Beinteina Einarssona 
z Litlabotni na pobřeží Hvaljardu a Helgy Pétursdóttir 
z Drághals ve Svíndalu, se narodil 4. dubna 1924. Zemřel 24. 
prosince 1993 na selhání srdce. V roce 1972 založil 
Ásatrúarfélag, islandskou pohanskou organizaci, kde byl hlavní 
góði až do své smrti. Od roku 1991 žil Sveinbjörn na vlastním 
pozemku v Drághals v pohoří Skardheiði (asi 60 mil 
od Reykjavíku), kde stojí skoro dva metry vysoká socha Þóra. 
 
S.B. Tady na Islandu je pohanství úplně normální věc. Přijde 
mi divnější to, že kouřím, než že jsem pohanem. Má víra byla 
oficiálně schválena vládou v roce 1973. 
 
G.G. Ty jsi byl zakladatelem? 
Ano, staří bohové mě zajímali už když jsem byl dítě. Čerpal 
jsem moudrost ze ság, Eddy a starých příběhů. Když jsem 
se naučil číst, hned jsem se prokousával ságami a když mi bylo 
šestnáct, uveřejnil jsem své první básně zabývající se bohy. 
 
Jaké je tvé současné zaměstnání? 
Farmář, spisovatel a básník. Mí předkové vždy bývali farmáři. 
 
Žiješ sám na své zemi. Není to trochu osamělý život? 
Ale ne, mí nejbližší sousedi bydlí tři a půl míle odsud a kromě 
toho jsem úplně obklopen stvořeními, Duchy země - Skrytým 
lidem. 
 
Co děláš, když onemocníš? 
Jdu ven do přírody a nasbírám si bylinky, které mě uzdraví. 
 
Co píšeš? 
Díla o islandských dějinách, písně, básně. Napsal jsem také 
vědeckou práci a „technické stavbě“ staré islandské poezie. 
Měli jsme tu opravdu komplikovanou poezii. 
 
 

Jsi pokřtěn? 
Pokřtěn, biřmován. Vždy jsem měl blízké vazby ke křesťanství, 
aspoň k tomu, jak je praktikováno zde na Islandu. 
 
Jsi stále členem Církve? 
Ne. Než se k nám někdo může přidat, musí vystoupit z církve. 
 
Kdy poprvé tě napadlo založit hnutí vycházející z tvé víry 
v bohy? 
V zimě 71/72. V té době se na Island stěhovalo mnoho 
Ježíšových Dětí a já jsem si řekl : „Počkej chvíli, máme 
na Islandu starší víru. Proč bychom je neměli přivést zpátky 
k životu? Proč vstupujeme do všech těch ostatních sekt?“ 
Sehnal jsem skupinu 12 lidí a brzy nás začalo přibývat. Ten 
nápad se nám rychle začal líbit. 
 
Bylo toto hnutí úmyslně zaměřeno proti cizích sektám 
přicházejícím na Island? 
Ano, bylo k nim v přímém protikladu. Chtěli jsme lidem dát 
šanci patřit ke staré víře. K víře, jež byla tu na Islandu před 
příchodem křesťanství a která byla zakázána ve stejném roce, 
kdy Island přijal křesťanství. 
 
Byla víra starých Islanďanů stále přítomna pod viditelným 
povrchem věcí? 
Přesně tak! Byla živá celé ty roky. 
 
Proč byla vykonávána za zavřenými dveřmi po celých 970 
roků a proč teprve teď s ní lidé přicházejí na světlo? 
Protože byla nezákonná. Stará víra byla vykonávána v tajnosti, 
protože se všichni báli církve jako nejmocnější síly v zemi. 
Island byl do roku 1550 katolická země. Pak přišla reformace 
a s ní Státní Evangelická Církev. Svobodu vyznání jsme získali 
až v roce 1874 a teprve pak mohli lidé začít opouštět 
Církev.Museli jsme tedy nechat chvíli věci uklidnit, než jsme 
začali jednat. 
 
Řekl jsi, že stará víra žilo dál skoro 1000 roků, jak tedy byla 
vyjadřována? 
Lidé z venkova vždy věřili v Přírodu, v přirozenou zkušenost 
a v přírodní bytosti jako elfy, skřítky a dobré bytosti, které žily 
v blízkosti lidí a pomáhali jim. Nikdo neví, kde tyto stvoření 
žijí, ale je známo, že někteří lidé jsou jimi stále obklopeni. 
 
Všichni ne? 
Ne. 
 
Z jakého důvodu tyto bytosti vyhledávají lidi, které 
následují? 
Není známo, proč se toto děje jen určitým lidem. Je to asi štěstí, 
když se někomu dostane této podpory. Nemá to nic společného 
se „svatostí“, jak ji známe z Církve. 
 
Jsou tito duchové na tvém pozemku? 
Nikdy jsem je neviděl, ale cítím je. 
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Jak sami sebe nazýváte? Pohané? 
Naší víře říkáme Ásatrú, víru v Ásy, staré severské bohy. 
Nechceme si říkat pohané, protože je tolik různých druhů 
pohanů. „Pohan je všeobecný termín“. 
 
Jak jste získali oficiální a zákonné povolení od vlády? 
Nemuseli jsme demonstrovat nebo začít revoluci. Založili jsme 
společenství lidí, kteří věří v Ásy. Podle našeho zákona 
je zakázané jít ven a provádět misio-
nářskou činnost. Nikdo by neměl nutit 
své přesvědčení jiným. Přijdou sami, 
když chtějí. 
 
Jaká byla oficiální reakce na vznik 
vašeho společenství? 
Nejdřív byli skeptičtí. Musel jsem jít 
na Ministerstvo spravedlnosti, které řeší 
otázky náboženské svobody, vysvětlit 
naše cíle. Kdokoliv může spustit své 
náboženství, ale aby získal stejná práva 
jako Státní církev, musí získat povolení 
od Ministerstva spravedlnosti. 
 
Bylo získání tohoto povolení obtížné? 
Ministra jsem znal. Dříve býval profe-
sorem práva na univerzitě v Reykjavíku. 
Připomněl jsem mu staré související 
právní případy, kde vyložil zákon 
týkající se náboženství několika způsoby. 
Já jsem v nich jednoduše našel, že to, co děláme, je legální. Tak 
bylo konečně naše náboženství uznáno. Pak jsem musel na 
policii požádat o Povolení k vykonávání, a od té doby máme 
stejná práva jako Církev. 
 
Která práva to jsou? 
Například jsem oprávněn sezdávat páry.  
 
Kolik párů už jsi sezdal? 
Asi 10. 
 
Jak reagovala islandská církev na legální uznání? 
Během slyšení povolal Ministr spravedlnosti biskupa jako 
svědka. Samozřejmě byl proti nám. Biskup také vznesl oficiální 
protest proti uznání našeho společenství. Ale ministerstvo 
se jím nezabývalo. Také napsal dlouhý článek do novin, ale 
vydavatel stál za námi. 
 
V parlamentu se jeden poslanec za konzervativní stranu snažil 
zabránit uznání našeho náboženství. Proběhla debata, ale naši 
protivníci prohráli. Ministr spravedlnosti řekl pár slov v náš 
prospěch a stál za námi. 
 
Patří on sám do vašeho hnutí? 
Ne, ale my Islanďané jsme tolerantní k ostatním náboženstvím 
a dobře spolu vycházíme. V Norsku to tak dobře nefunguje. 
 
Kolik členů jste měli v roce 1973? 
40. 
 
A kolik jich máte dnes (1986)? 
Osmdesát registrovaných členů. Ale mnohem více lidí 
se účastní našich setkání a blótů. Jsou to Přátelé félagu a jsou 

ve většině, ale nejsou oficiálně registrovaní. Blóty jsou naše 
oslavy, je to staré severské slovo pro oběť. 
 
Vy stále v této době obětujete? 
Nevíme přesně, co naši předkové prováděli při těchto 
slavnostech, ale neobětujeme. Když se sejdeme, nejdřív 
je všechno požehnáno 
 

Je oslava řízena veleknězem? 
Máme Allherjarsgóðiho, hlavního góðiho. 
Dříve měl každý okrsek svého gódiho. Jednou 
za rok se sešli na Sněmovních pláních. Měli 
jak funkci náboženskou, tak politickou. Po 
pokřesťanštění náboženská funkce vymizela. 
Allherjarsgóði zahajoval setkání zvané Þing a 
požehnal mu. Také my takto zahajujeme svá 
setkání. Potom čteme ságy a připíjíme bohům. 
 
Hodně? 
Symbolicky, z picího rohu. Nachystáme 
si medovinu a potom připíjíme. Pak může 
kdokoliv vstát a říci cokoliv chce. U nás lidé 
rádi recitují verše. Nakonec se všichni 
shromáždí a hodují a pijí. 
 
Ke kterým bohům se modlíte? 
Hlavně k Þórovi. Jeho lidé nejvíc vzývají. 
Mnohem více lidí ho uctívá než Óðina,. Je to 
bůh sedláků, zúrodňuje zemi svým kladivem, 

je to mocný bůh, který pomáhá lidem. 
 
Máte na oltářích během obřadu rituální předměty? 
Je tam picí roh a malá Þórová socha. 
 
Vašemu náboženství se také říká ódinismus. Jakou roli 
hraje Óðin ve vašem náboženství? 
Každý vzývá bohy takovým způsobem, jaký mu vyhovuje. 
Óðin představuje moudrost a vědění. 
 
Není to také bůh kouzelníků a čarodějek? 
Je to součást jeho vědění, jistě.  
 
Ale Óðin je hlavní mužský bůh. 
I bohyně mají velký význam. Freya, bohyně plodnosti, je velmi 
důležitá. Je Óðinovým protějškem. 
 
Je na stejné úrovni nebo je mu podřízena? 
Na stejné úrovni, není tam rozdíl. 
 
Jakou roli hralí ženy v Ásatrú? 
Mezi registrovanými členy je 80% mužů a 20% žen. Možná 
proto, že ženy nejsou tolik ochotné běhat po úřadech. Musí dřív 
odejít z církve, a ženám se nechce podstupovat příliš mnoho 
formalit. Návštěvníci na blótech jsou převážně ženy. 
Společnost na Islandu nikdy nebyla příliš patriarchální. Ženy 
vždycky měly více práv a měly větší vážnost než na kontinentě. 
 

dokončení příště 
 

z angličtiny přeložil Sven  
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Dvanáct měsíčků 
 
V tomto článku nepůjde o nic jiného, něž si objasnit význam 
a původ některý slov, která nás provází v každodenním životě. 
Při obřadech totiž nestačí jen vědět jak, ale hlavně proč. Říkat 
jen slova, jejichž smysl neznáme, nemá valný smysl. Ale 
i slova, o nichž si myslíme, že je známe, mohou v sobě skrývat 
mnohem hlubší pravdu. Pojďme se tedy trochu porozhléd- 
nout po českém jazyce, který je dědictvím našich předků, 
ať už se hlásíme k jakékoliv tradici.  
 
Napřed si povíme něco o měsících. 
Jsme jen jeden z mála evropských 
národů, který si uchoval původní 
názvy a nepřevzal římské měsíce ja-
ko většina. U slovanských národů, 
na rozdíl od Římanů, však názvy 
měsíců nebyly pevně stanovené. 
Označovaly to, co se zrovna dělo. 
A to se v různých oblastech lišilo. 
Proto např. březen, který je u nás třetí 
měsíc, byl v Rusku o měsíc poz- 
ději. A na jihu, např. ve Slovinsku 
byl říjen a listopad zase o měsíc 
dříve. To je způsobeno rozdílnou ze-
měpisnou šířkou daných zemí a tudíž 
i jiným příchodem ročních dob. 
 
Podle některých tradic, původně u Ří-
manů, ale asi i u Slovanů, začínal rok 
na jaře. Začneme tedy měsícem březnem, který je podle 
pohádky o 12 měsíčkách nejlepším měsícem, neboť je v něm 
nejvíc naděje. Březen- nejspíše pochází od slova březí, dobytek 
v této době čeká a rodí mláďata, zvláště ovce a kozy. Podle 
druhé verze toto slovo pochází od břízy, která v této době raší. 
Podle března se nazývá jistý druh piva březňák (podle něm. 
Märzbier). Toto pivo je načervenalé (barva Martova či Týova).  
Podle Dumézila je pivo především nápojem jarních svátků. 
Tato doba je totiž nejlepší pro chemické pochody, které vaření 
piva provázejí. Toto pivo mělo být zřejmě náhradou za rituální 
nápoj nesmrtelnosti, nejspíš proto ho tedy vařily ženy.  
 
Měsíc duben je měsíc rašících dubů. Zajímavá je však 
příbuznost tohoto slova, s něm. Tanne-jedle. To vzniklo tak, 
že se z obou těchto stromů dělá koželužské tříslo. Germání pak 
toto slovo pro tříslení přenesli na jedli, která se pragerm. řekne 
tanwo. Známý Apríl je z latinského aprilis (mensis)-měsíc 
jarního otvírání přírody, od lat. Aperire-otvírat.  
 
Květen, není, jak bychom se mohli domnívat, původním 
názvem, ale novotvarem, který vznikl z  překladu Ataly 
od Jungmanna v roce 1805. Původní francouzský název zněl 
„lune de fleurs“.Ale zcela nové to nebylo, neboť v Polsku 
existoval kwiecień-duben. Jiné názvy tohoto měsíce jsou 
zřejmě traven a lipen.   
 
Červen a červenec souvisí bezpochyby s červenou barvou, ale 
také se sbíráním červce nachového, ze kterého se červená 
vyrábí. Červenec znamená malý červen. Jeho opakem je měsíc 
prosinec, který nesouvisí se slovesem prosit, jak by se mohlo 
zdát, ale se slovem siný, protože dny jsou šedivé, mlhavé, 

bledé, slunce svítí málo.Etymologie toho to slova není však 
zcela jasná.  
 
Srpen nesouvisí ani tak se slovem srp, ale spíše se litevským 
slovesem sirpsti- zráti, neboť obilí zraje v tuto dobu. Ale 
se srpem by ho spojily podobné názvy měsíců sečen a kosen, 
které se odvozují od prací v tuto dobu konaných. Možná souvisí 

s obojím. 
 
Září i říjen odvozují svůj původ od říje. 
U října je tento původ viditelný, ale září 
ve staročeštině znělo zářij či zářuj, což 
znamená za řujě = za říje. Září je tedy 
čas za říjení zvěře, stejně jako říjen, 
který se v srbocharvátštině řekne rujan, 
ale rujos menuo je litevsky září. Opět 
zde tedy vidíme posun.     
 
Listopad a leden není třeba rozvádět. 
Zastavíme se tedy až u února. Název 
tohoto měsíce se vyskytuje jen v češtině 
a nikde jinde! Souvisí asi patrně 
se slovesem nořiti, a to v tom smyslu, 
že ledy se lámou, pukají a noří. Led sice 
vystupuje nahoru, ale napřed se skutečně 
ponoří. Jak moc je tato etymologie 
pravdivá, si netroufám odhadnout.  
 

Pro zpestření uvádím ještě názvy dalších slovanských měsíců. 
Kdy a kde přesně byly a platily, se mi povětšinou nepodařilo 
zjistit, ale u některých to není těžké uhodnout: Sněžen, žluten, 
hruden (ten byl zřejmě 13. měsícem), studen, sušec, vinotok, 
kolovoz., traven, vřesen (cca duben, květen), z římského 
martius vznikl polský mařec. Další jsou např. senokos, 
kozoprsk, kazidrah, bokohřej.  
 
Aby toho nebylo málo, bylo také zvykem místo měsíců užívat 
označení sklizně daného ovoce. Dodnes se říká např. 
„do švestek“, a to o něčem či někom, např. že nevydrží 
do švestek. (vláda, starý člověk, apod.) 
 
Ale těchto termínů je ještě více, a snad je možné ještě dnes 
některé slyšet. Např. ve višňach, v angreštach, v revízach, 
v meruňkách, v rynglách a v hruškách. Neříká se ale v jabkach, 
protože existuje mnoho odrůd, a tudíž by toto označení bylo 
neopodstatněné.  
 
Jak je vidět, tak názvy slovanských měsíců jsou velice různé, 
a tak se stává, že když se Slované chtějí mezi sebou domluvit, 
tak radši použijí pro měsíce názvy latinské nebo je alespoň 
uvedou do závorky.    
 

Zmiu 
 
Použitá literatura:  
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Šmilauer, Vladimír a kol.: Čeština všední i nevšední, Academia, 
Praha, 1972
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Keltský  šaman 
John Matthews, Alternativa, Praha 1995; z angličtina přeložila Jana Novotná 

 
Při vyslovení jména Matthews 
si nejspíš čtenář zajímající 
se o literaturu z oblasti spiri-
tuality vzpomene na ženu 
se stejným příjmením, která 
mimo jiné napsala velmi dobrou 
knihu na téma šamanismus:  
"Zpívej své duši na cestě domů". 
Pokud se domnívá, že jsou na-
vzájem spřízněni, má pravdu - 
Caitlín a John Matthewsovi jsou 
manželé, dlouhodobě se za-
bývající keltskou spiritualitou, 
a každý z nich již vydal několik 
knih. Vzhledem k mému zájmu 
o šamanismus a keltskou tradici 
jsem sáhla právě po té, která 
dostala název "Keltský šaman". 
 

Leckdo by mohl vznést oprávněnou námitku, že šamanismus se z knih 
nastudovat nedá, a měl by naprostou pravdu. V časech, kdy se tato 
tradice předávala z člověka na člověka, měl budoucí šaman vždy 
svého učitele, který ho na jeho cestách vedl či doprovázel. Dnes, kdy 
se zdá, že zájem o cestu šamana opět vzrůstá, objevuje se na pultech 
knihkupectví široké spektrum knih věnujících se této problematice. 
Není snadné vybrat z nich tu, která může člověka opravdu obohatit, 
a ne jen zevrubně seznámit s tématem, suše popsat návod na cestu 
či dokonce nabízet neuskutečnitelné či zdravou mysl ohrožující 
techniky. Ačkoliv jsem z mnou vybrané knihy vyzkoušela jen pár 
technik, u kterých jsem si byla jistá, že mi neublíží, získala jsem pocit, 
že autor je skutečně před zapsáním do knihy vyzkoušel a tudíž nabízí 
jím ověřený postup. Musíme však mít na paměti, že i přes ověření 
si neškodlivosti či užitečnosti dané techniky čteme autorův úhel 
pohledu, a tudíž je důležité všímat si vlastního prožívání a napsaný 
návod pozměňovat dle vlastní potřeby. Cílem není naučit 
se šamanským technikám jakožto automatismům, nýbrž posunout 
hranice svých možností a otevřít se tomu, co nám může cesta 
za hranice vytvořené naší výchovou a netrénovaným vědomím 
nabídnout.  
 
I přes nedůvěru pramenící ze zkušeností s podobnými knihami mě 
pozitivně naladil už samotný úvod. Autor se snaží čtenáři přiblížit, 
co dle jeho názoru znamenal šamanismus kdysi a jak se vyvíjel 
do dnešních dob. Poukazuje na souvztažnost s dějinami lidí z britských 
ostrovů a vypráví zkrácený příběh o Taliesinovi a Suibhne Geiltovi, 
jež, jak autor připomíná, mají šamanskou povahu. Dle mého názoru 
jsou však velmi podstatné připomínky týkající se nemožnosti zařadit 
šamanismus pod jakékoliv náboženství, a důvody, kterými podpírá své 
rozhodnutí vydat se na cestu šamana, se sice mohou zdát obyčejné, ale 
zároveň jasně dokazují, jak individuální je cesta každého z nás, 
a ať už nás životní okolnosti dovedou sem nebo jinam, důležitý 
je záměr, s jakým jednotlivá rozhodnutí činíme - v roli šamana 
si to můžeme prožít opravdu hluboce. 
 
Na konci úvodu se můžeme dočíst o dvou aspektech přesahujících 
život šamana: zkoumání vnitřních nefyzických říší a praxe umění 
léčitele (strana 22). Jak sám autor upozorňuje, v této knize čtenář získá 
znalosti zejména z té první oblasti, neboť léčitelská praxe vyžaduje 
vysokou osobní zralost a nejméně rok poctivého a pravidelného 
šamanského výcviku. Na nadcházející stránce je upozornění, 
že odpovědnost za počínání čtenáře nenese autor, ale čtenář sám, 
metody dále popsané si nekladou za cíl nahradit medicínskou 
či psychologickou léčbu. To je logické - kdo by se chtěl věnovat 
šamanismu jen pro vlastní užitek či nebyl zcela zdráv, což obojí 
poukazuje na chybu odehrávající se v duši budoucího šamana, jeho 
záměr nebude prost očekávání a negativních emocí a tudíž buď nebude 

účinný, či dokonce uškodí - ať již konateli samotnému nebo jiným 
bytostem. Kdo se i přesto rozhodne pokračovat, má si být vědom 
odpovědnosti za každý čin, který vykoná, v tomto i jiném světě. 
 
Po otočení stránky jsem si přečetla, že následující oddíl se bude 
věnovat teorii. Souhlasím. Člověk se má nejprve dozvědět, co autor 
pokládá v šamanismu za důležité a klíčové pro vlastní práci. Hned 
po prvních pár slovech jsem do textu byla přímo vtažena. Pro znalce 
knih Carlose Castanedy to nejspíš bude trochu opakování, nicméně 
cvičení k posílení mysli a oproštění se od starostí života jsou 
autentická. Pracuje se v nich s motivy z keltské tradice, což je mi 
velmi příjemné. Autor nás upozorňuje na sílu, kteou si během cvičení 
začneme uvědomovat, vypráví, jak staří Keltové nejspíš vnímali čas 
a prostor a popisuje, jak asi vypadalo jejich Kolo času či Spirála 
stvoření. Domnívám se, že nelze brát všechna předkládaná tvrzení 
doslova, ale na symbolické a mytické úrovni jsou cenná a považuji 
za smysluplné učit se s nimi pracovat. 
 
V první části se nás autor snaží po teoretické stránce přiblížit 
znovuobjevení vlastních smyslů, neboť ty považuje v šamanské práci 
za důležité. Takto se však dá pracovat, i když se člověk šamanem stát 
nechce. Pro vlastní cestu je důležitější následující oddíl, nazvaný 
orientace. V něm se dočteme více o vnitřních světech, a také 
o uspořádání keltského roku. Velký význam v tom vidím zejména pro 
toho, kdo se do té doby o Kelty zajímal jen velmi povšechně. Nejsem 
si však jistá, odkud autor převzal např. názvy měsíců v keltském 
kalendáři. O Coligneyském kalendáři jsem toho mnoho nenašla. 
Nicméně cvičení, vztahující se k pracování s vnitřním světem, jsou 
celkem účinná. 
 
Za velmi zdařilé pokládám kapitoly týkající se totemových zvířat, 
nalezení vnitřního šamana a poodhalení bohů a bohyň důležitých pro 
cestu šamana. Pro člověka, který chce na své cestě šamana pokračovat, 
je nezbytné seznámit se s totemovými zvířaty, která mu pomohou při 
cestování v jiných světech a stanou se jeho ochránci i pomocníky. 
Autor si všímá zejména zvířat spjatých s keltskou tradicí, a nabízí 
cvičení k nalezení a vytvoření vztahu s vlastním totemovým zvířetem. 
Dle mého názoru je nalezení takového zvířete nejdůležitější části 
šamanovy počáteční cesty, a proto jsem s potěšením uvítala, že tento 
oddíl má co říct i těm, kdož už si předtím své zvíře našli.  
 
Před ukázkami, které se týkají nalezení vnitřního šamana, se autor 
krátce zmiňuje o práci s živly. Jeho popis mi připadá trochu zavádějící, 
pro člověka, který s nimi nikdy předtím nepracoval, se tím mohou stát 
vážnou překážkou v práci s vlastní energií. Zde bych potřebovala 
nalézt alespoň patřičné odkazy, když už se autor domnívá, že do této 
knihy není třeba problematiku živlů více rozpracovat. Co se týče 
totemového kola, přepracovala jsem si ho dle svých potřeb, a totéž 
doporučuji i případným zájemcům o práci s touto knihu. Autor sice 
nikde netvrdí, že jeho popis je nejpřesnější, nicméně o možnosti úprav 
se také nezmiňuje, což svádí k přijímání daných ´faktů  ́ bez nutnosti 
všímat si případného nesouladu, který vzniká, pokud určité cvičení 
není čtenáři přijatelné v té podobě, v jaké mu jej autor předkládá. 
 
Co se týče kapitoly o bozích, domnívám se, že je v ní obsaženo vše, 
co by šaman - začátečník měl vědět. Poctivý přístup k vlastní cestě 
ho koneckonců brzy přiměje pátrat po hlubších souvislostech, ale jako 
prvotní impuls to bohatě stačí. V následující, poslední kapitole 
teoretické části pak šaman nastupuje vlastní cestu. Doporučuji, aby 
si před prvním krokem znovu v mysli prošel, co se do té doby 
dozvěděl, a začal až ve chvíli, kdy si bude jist, že má svou sílu pod 
kontrolou. Autor uvádí dvanáct stupňů na žebříku do jiného světa, 
přičemž přecházení z jednoho do druhého není striktně určeno. 
Některá budoucí šaman prošel v předchozích kapitolách, jiné ho teprve 
čekají. Každý stupeň je popsán a pomocí uvedených cvičení 
se budoucí šaman učí cestovat. S příběhem o zeleném muži i s jinými 
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tvrzení v zásadě souhlasím, i když musím přiznat, že ne vše jsem 
vyzkoušela dle autorova návodu. Každý šaman se však musí naučit 
odhadnout své síly, a právě zde je na to vhodný čas. 
 
Druhý oddíl je věnován praxi. Autor tu zaměřuje pozornost na oblast 
léčení lidí i Země, věštby a také mytické vzory. Zde si už každý šaman 
jde svou cestou a svým tempem; naučí se vyrobit si jednoduché 
předměty pro vlastní využití, pracuje se symboly i oghamem, cestuje 
přírodou i sebou samým. Pro mě je velmi příjemné učit se pracovat 
s vědomím pomocí keltských symbolů a vztahů, které oni nejspíš 
viděli v přírodě. Postupně procházím cvičeními popsanými v knize, ale 
výsledky jsou velmi individuální. Proto doporučuji, aby si tuto část 
zhodnotil každý sám. 

Šamanismus jakožto cesta spojení sebe sama se vším, co vnímáme 
jako svět kolem nás, je úžasnou a nikdy nekončící cestou. Kdo zde 
hledá jen povyražení či zpestření svého jinak všedního života, však 
těžko odhalí skutečnou hodnotu takových cest. Souhlasím s názorem, 
že šaman musí odložit vlastní historii i způsob, jakým byl vychován, 
aby se mohl plně otevřít spojení. Podstatné je uvědomit si svůj záměr, 
s jkým na cestu vstupujeme, a kráčet po ní jistě a pevně. K tomu může 
tato kniha významně přispět, ačkoliv vnímavější čtenář brzy sáhne 
i po jiných zdrojích. Knihu "Keltský šaman" však s klidným 
svědomím doporučím každému, kdo se chce po této nesnadné cestě 
vydat. 
 

Lorraine 
 
 

Svět islandských ság 
M .I. Steblin-Kamenskij, Vyšehrad, Praha, 1975 

 
Tato kniha, dnes prakticky 
nesehnatelná, je jednou 
ze dvou do češtiny přelože-
ných knih Steblina-Kamen-
ského, zakladatele nordi-
stiky v tehdejším SSSR. 
Tento velký znalec severské 
literatury se nám snaží lehce 
populární formou přiblížit 
myšlení a chápání světa 
tehdejších Islanďanů. Kriti-
zuje tak veškeré bádání, 
které svými vědeckými me-
todami popisuje nějaké 
moderně vytvořené katego-
rie, které však byly starým 
Islanďanům zcela cizí.  
 

Jednou z nich je např. zcela nesmyslné rozdělení pravdy 
na pravdu historickou a uměleckou, podle které se snaží 
badatelé určit, co se opravdu stalo a co ne. Pro co nejsou 
důkazy, to je prý vymyšleno. Ale takhle staří Islanďané 
neuvažovali, ságy byly pro ně pravdou, a ta byla jen jedna. 
Steblin-Kamenskij ji označuje jako synkretickou. Dále kritizuje 
to, co dělá celá literární věda. Ta se patlá se v tom, kdo 
je autorem ságy, snaží se zjistit, kdo to mohl být a najít pak 
o něm co nejvíce informací. Ale vůbec si neuvědomuje, že ságy 
de facto autory nemají. Tradovaly se z pokolení na pokolení 
a ten, kdo je zapsal, se těžko sám mohl označit za autora, když 
jen předával to, co se kdysi stalo.  Proto snaha zjistit, jestli ságu 
o Egilovi napsal Snorri Sturluson nebo ne, je dost 
neopodstatněná. Toto pojetí autorství souvisí i s pojetím 
osobnosti jako takové. Důležitá byla vždy společnost, hlavně 
kruh rodiny. Jedinec jako takový nic neznamenal. Tedy přesněji 
řečeno znamenal, ale bez společnosti byl ztracen. Proto byly 
v ságách vždy důležité genealogie.  

Nejzajímavější kapitola z celé knihy je bezpochyby 
"Co je dobro a zlo?"Zabývá se tehdejší morálkou, vztahem 
k zabíjení, mstě apod. Autor se zde docela solidním způsobem 
opírá do křesťanství. Popírá to, že by ságy byly odrazem 
nějakých křesťanských hodnot, jak někteří tvrdí, ale na druhou 
stranu jim nepřisuzuje ani hodnoty pohanské. Pojetí cti, smrti 
apod. přisuzuje nějaké hlubinné psychice lidstva. No, když 
si uvědomíme, kdy a kde toto dílo autor psal, nemůžeme se mu 
divit. Své tvrzení dokládá podobným vztahem ke smrti, rodině 
a cti i v jiných společnostech. Ale ty byly také většinou 
pohanské. Tato záležitost je však jedinou věcí, se kterou 
by se dalo polemizovat.  
 
Ale to, jak je kniha napsaná, se zkritizovat nedá. Odlišnost 
myšlení autor dokládá ukázkami se staroseverštiny, kde jen pro 
pojem čest existovalo několik pojmů, které se v podstatě nedají 
doslova přeložit. Totéž představují pojmy pro zabíjení, které 
rozlišovaly úkladnou vraždu od zabití v boji apod.   
 
Poslední kapitola se zcela odlišuje. Vypráví autorovo setkání 
s přízrakem starého Islanďana. Z celého vyprávění není jasné, 
zda si to sám vymyslel či ne. Ale tato nejistota má být jistě 
záměrem, když celou knihu hovoří o pravdě a smyšlenkách, 
které jsou vlastně pravdou.   
 
Tato kapitola působí velice intenzivně, protože představuje 
povzdech přízraku nad dnešní dobou. - Nikdo nezná jména 
svých předků, to co se čte, to mají být ságy? Proč ti lidé jezdí 
v rakvích a proč žijí tak namačkáni? - Myslím, že po přečtení, 
se každý  z nás pak musí nad sebou zamyslet.  
 
Kniha je doplněna mapkami a černobílými fotkami rukopisů, 
runových kamenů a některých míst na Islandu. Přeji Vám 
mnoho štěstí, abyste tuto knihu sehnali v antikvariátu či aspoň 
v knihovně. Opravdu stojí za to.  
 

Zmiu 
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Římané v Germánii 
Reinhard Wolters, Vyšehrad, 2002, 198 Kč, 144 str. 

 
Tato útlá knížka (v originá-
le Die Römer in Germa-
nien, München, 2000) 
je zajímavá tím, že sám 
autor měl velký zájem 
na tom, aby vyšla v českém 
překladu, neboť se týká 
i českých dějin. Pravda, 
týká se jich spíše okrajově, 
ale přece jen týká.  
 
Kniha, jak název napoví, 
pojednává o pronikání 
Římanů na území Germá-
nie, což je i naše území. 
Autor, ač sám Němec, zde 

boří mýty o germánství Němců. V tom smyslu, že v Německu 
je více římských vlivů, než by si Němci chtěli připustit. To nám 
může trochu připomínat typický český mýtus o slovanství 
a popírání germánství, které si také mnozí odmítají připustit.  
Samozřejmě, že tu jistá návaznost je, ale nelze udělat 
jednoznačné rovnítko mezi starými národy a novými, jak by 
si mnozí ve svých romantických představách přáli. 
 
Dále se zde dozvíme i něco o Marobudovi, Arminiovi a bitvě 
v teutoburském lese. Velice pěkně je zde vylíčena snaha 
Římanů podmanit si Germánii, která pro ně představovala 
věčnou výzvu. Zvláště oblast mezi Rýnem a Labem. Řada 
vojevůdců často slavila triumfální pochod, ale jejich pravé 

úspěchy nebyly až takové, jak by se mohlo zdát. Spíš 
si přisvojili zásluhy, které by rádi měli.  
 
Dočteme se zde i o životě v germánských provinciích, 
vojenských táborech a o tom, jak vypadala římská hranice. 
O samotných Germánech  toho není tolik, vždy jen to, 
co se týká jejich vztahu k Římanům. Setkáme se zde tedy více 
už s těmi romanizovanými.  
 
Kniha se dobře čte, je doplněna o mapky a obrázky, které nám 
pomohou lépe pochopit obsah. Myslím, že velice dobře pomáhá 
vyplnit mezery v historii v období okolo přelomu letopočtu, 
a jde ještě dál, v podstatě až ke konci západořímské říše, i když 
tam už je stručnější.  
 
Jediné, co knize chybí, je  inzerovaný seznam vyobrazení. 
Když otčíme na příslušnou stranu, čeká nás jen bílý list. 
Nicméně obrázky jsou popsány, takže to není až takový 
nedostatek.  
 
Pro čtenáře, kteří přeskakují předmluvy a doslovy mám 
doporučení, aby si přečetli úplně všechno, neboť je to důležité. 
To, že takováto kniha vyšla v českém překladu, je velký počin, 
a snad budou následovat další překlady knih z německého 
prostředí. Doufejme, že nejen z historie, ale i z mytologie, kde 
takovéto překlady hodně chybí.                             
 

Zmiu 

 
 

Síla lesů 
 

 
 

Na louce tu sedím a mezi stromy hledím, 
kdepak je ta, 

jejíž rukou byla má sestra zabita? 
 

Každý den víly tu tančí, 
mnoho mužů končí v jejich náručí. 

Vy tomu nevěříte, 
protože nechcete, 

vy to nevidíte, 
tak oči otevřete. 

 

Sedíte za stolem v koženém křeslu, 
za pár stříbrných prodali jste nás ďáblu. 

Vám patří města, špinavé ulice, 
nám patří lesy za svitu měsíce. 

My nemáme srdce křížem probodána, 
při modlitbách nepadáme na kolena. 

Dost bylo skrývání, 
my přicházíme nepozváni. 

 

Až zazní Gjallahorn, 
bojovat budeme, 

až zazní Gjallahorn, 
my rovni si budeme. 

 

Až příjde Rägnarok, 
vemte kopí, sekyry, meče, 
ať obří krev proudy teče. 

 

Až přijde soumrak, 
bude blížit se smrt bohů, 
bijte se jako jeden drak, 

vyděste Trolly troubením rohů. 
 

Ať zalezou si zpět do svých slují, 
dnes ještě Drakkary do temnot neodplují. 

Až Surt pozvedne šavli hořící, 
my skolíme jej svou pravicí. 
Až Loki vypustí obry pálící, 

my ukážem mu svou sílu levicí. 
 

Nezapomeňte na své předky, 
oni jsou minulosti svědky. 

My jsme vyslanci starých světů, 
jejich atmosféra s námi je tu. 

Až zaburácí bouře, 
zasviští kopí, 

rozhodujte se moudře, 
ať se vaše duše v ohni neutopí. 
Mezi stromy se objevují stíny, 
musí být potrestány jejich činy. 

 

Zvedám své zbraně, 
vrhám se na ně. 

 

Ale co to je? 
Já je nezranil. 

Už ráno je, 
já s nimi celou noc protančil. 

 

Tohle je našich lesů síla, 
v každém stromě ukryta je víla. 

 

Nikdy nedokážete 
porazit starých světů ducha, 

my vám budem stále šeptat do ucha. 
 

Připravte se na šach-mat, 
už nikdy nebudete klidně spát. 

 
 

EkuRaDas
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Theodor Kittelsen 
 

Theodor Severin Kittelsen (1857-1914) 
se narodil roku 1857 v  přístavním 
městečku Kragero na jihu Norska. 
V jedenácti letech mu zemřel otec, 
a proto si byl dále nucen přivydělávat 
na živobytí jako poslíček, učeň u ma-
líře pokojů a hodináře. Tehdy byl také 
"objeven" jeho talent a Willhelm von 

Hammo, architekt na Škole umění 
v Christianii, mu přislíbil lekce zdarma. 

 
Po dvou letech u von Hammo, byla Kittelsenovi 

přidělena dostatečná finanční podpora pro další studia 
Mnichově. Po třech šťastných letech se dozvěděl, že již nebude 
nadále podporován. Musel se tedy živit ilustrováním němec-
kých novin a časopisů, malováním na plátno a následným 
prodejem svých obrazů zpět do Norska apod. Tato léta byla 
nejspíše těmi nejtěžšími v jeho životě. Žil z ruky do úst, ze dne 
na den, s narůstajícími dluhy. Málokdy si mohl dopřát pořádné 
jídlo.  
 

 
 
Po čase si Kittelsen uvědomil, že pro svou další uměleckou 
práci potřebuje více přímé inspirace z přírody. Toužil po 
krajině své domoviny a věděl, že se bez ní nepohne z místa. 
Návrat domů mu pomohl, ale místní krajina se přece po čase 
zdála být nedostačující. Nebyla tou "tajemnou, romantickou 
a nádhernou," po které toužil. Náhoda tomu však chtěla, aby 
se mu dostalo příležitosti odstěhovat se na jeden malý, větrem 
bičovaný ostrov daleko na severu země. Zde Kittelsen sebral 
nové síly a zcela se otevřel novým ohromujícím dojmům.  
 
Jeho dojmy z krajiny severního Norska tvoří sbírku Magie 
trolů. Z původního záměru využití obrázků s textem novelisty 
Jonase Liea však sešlo, a tak se tedy poprvé stal Kittelsen sám 
zodpovědný za obrázky i text. Kniha obsahuje obrazy jako 
Mořský trol, Mořský duch apod., na kterých, jakož 
i na doprovodných příbězích, se podepsal vliv nebezpečné 
a magické krajiny této části Norska. Další obrazy Magie trolů, 
jako například Lesní trol, Podzemní lidé, Goblin, Huldra, 
Čarodějnice, Vodní skřítek a Bitva obrů, jsou zasazeny do hor 
a lesů východonorského venkova.  

 
 
V roce 1896 dokončil Kittelsen práci Černá smrt, která 
představuje vrchol jeho kariéry "černo-bílého" malíře. Motivem 
mu byla temná kapitola lidských dějin, která hrozila smazat 
celý jeden národ z mapy světa. 
 
Po návratu ze severu, v roce 1889, měl Kittelsen v úmyslu 
čerpat podněty z norské historie. Velice jej v té době zajímala 
severská mytologie a plánoval ji ve svých dílech využít.Pak 
však potkal nehroznější ženu svého života. Stařena byla 
odpudivá, ošklivá a nemocná. V duchu jí dal jméno Pesta. 

 
Pesta je zárodkem Černé smrti (moru). Setkání se stařenou 
velice ovlivnilo Kittelsenovu další tvorbu. Brzy však shledal 
své prostředí nevhodným pro práci. Na konci zimy roku 1896 
se odstěhoval za svatou boží přírodou a čerstvým vzduchem 
do Sole v Eggedalu, kde také dokončil poslední práce na Černé 
smrti. 

 
Sbírka obsahuje patnáct částí s básněmi, prózou a obrázky 
jejichž motivy pocházejí většinou z Kittelsenovy vlastní 
představivosti. Mezi tyto patří například náladový Příchod 
Pesty, Umírající Pesta a Podzimní večer. Kittelsen zde však 
také využívá ságy z knihy Andrease Fayea Norské lidové 
příběhy. Sem patří například Knut a Thore, Přes řeku a moře, 
Hedalský kostel ve Valdresu a Musstad ve Vardalu, jehož 
ilustrace je mistrovským dílem sugestivního hororu. 
Za absolutní vrchol Černé smrti je však považován obraz Pesta 
na schodech, kde podivná perspektiva a hra světel znásobují 
pocit hororu.  
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Po Černé smrti žil Kittelsen 
po další tři roky v Sole 
a postavil si vlastní dům 
v nedaleké oblasti Sigdalu. 
Tamější krajina se prokázala 
být neselhávajícím zdrojem 
inspirace. Její vyobrazení 
představuje například obraz 
Lidé a trolové. Tato oblast 
jej inspirovala také při tvor-
bě díla Tirill-Tove, práci 
naplněné stejným potěšením 
z přírody jako je tomu 
u Jomfrulandu, jen váž-
nějším a upřímnějším. Tiril-
Tove inspirovalo řadu ma-
lířů a pasovalo Kittelsena 

na jednoho z největších krajinářů Norska. Těmito sbírkami 
se uvedl do svého nejlepšího období malíře přírody. 
 

Od realistického vyobrazení přírody k fantazii byl pro 
Kittelsena jenom krůček. Kameny, trsy trávy, mech a borové 
větve,  kmeny stromů, pahýly a kořeny - to vše jej bohatě 
inspirovalo a vyvolávalo v něm představy postav lidí a trolů.  

 
Během let v Sigdalu byl Kittelsen velice tvořivý v malování 
krajin. Během roku 1900 maloval pro výstavu v Kodani 
a zároveň vypracoval 38 ilustrací pro Caspariho Zimní příběhy 
a také dalších 23 barevných letních kreseb. S každou další 
výstavou přibývaly další a další obrazy. Vzpomínky na Sigdal 
v Kittelsenovi zůstaly, i když se pro nemoc musel přestěhovat 
do Huseby, nedaleko hlavního města. Ve společnosti přátel 
se trochu zotavil a byl nadále velmi tvořivý. Dotace, která mu 
byla za jeho uměleckou tvorbu v roce 1911 odhlasována 
norským parlamentem, jej velice povzbudila. Počátkem roku 
1914 zemřel. Kittelsenovy obrazy mnohokrát použil Varg 
Vikernes na obalech svého projektu Burzum. 
 
 

přeložil MNGRM 
 
 

Forefather - Ours is the kingdom 
Karmageddon Media 

 
Skupina Forefather představuje 
v podstatě unikát. Pochází 
z Velké Británie, tedy ze země, 
která proslula jako rodiště 
hudebních stylů. Právě zde 
vznikli big beatový Beatles, 
heavy metalový Judas Priest, 
grind coreový Napalm Death, 
či black metalový Venom. 
Právě tyto spolky stojí u zrodů 
celých hudebních žánrů. 
Naproti tomu pagan metal 

nevznikl zde, ale ve Skandinávii a při detailnějším pohledu 
v Albionu tato scéna v podstatě vůbec neexistuje. Forefather 
tvoří tedy jakousi výjimku. Nutno dodat, že nejsou výjimkou 
pouze z hlediska geografie, ale i z hlediska hudby. Tak kvalitní 
dílko, jakým "Ours is the kingdom" bezesporu je, se na 
metalové scéně v dnešních časech už hned tak neobjeví. Již 
předchozí album "Engla Tocyme" mě velmi zaujalo, ale s touto 
deskou se rovnat nemůže. "Engla Tocyme" se mi zalíbilo asi 
tak po třetím poslechu, avšak tato fošna mně vyrazila dech hned 
při prvním poslechu. A s každým dalším se zážitek z ní ještě 
více prohlubuje. Popsat originální produkci bratrského dua 
Athelstan / Wulfstan je celkem obtížné. Snad nejblíže mají 
k propracovaným skladbám z dílny známějších Belgičanů 
Ancienit Rites, ale to je pouze hrubě přibližující 
charakteristika… Forefather předvádějí rychlý, romantický 
a hrdinský pagan metal s čistým, šťavnatým, ale přesto 
syrovým zvukem. Vyznění kytar snad občas připomene black 
metal, ale nejvíce je znát, že tihle "pokrevní bratři" vyrůstali 
na heavy metalové vlně osmdesátých let a jestli ne, tak mě snad 
šálí sám Merlin, neboť riffy a melodie jsou viditelně ovlivněny 
kapelami jako Iron Maiden, Running Wild a chvílemi se tím 
pádem hudba Angličanů jeví jako "pagan metalový 
Hammerfall". V písni  "Threads of time" slyším dokonce i vliv 
AC/DC, jako by tam kytaru "ždímal" sám Angus Young. 
Možná je to jen můj osobní dojem, možná ne, ale rozhodně  

jde o dokonalé skloubení 
rockového živlu s pagan 
metalem. Nejenže jsou na 
této desce heavy metalové 
vlivy skutečně upřednost-
něny před folklorními,  
ale dokonce je tu před 
"havraním blackovým skře-
hotem" upřednostněn i čistý 
hlas. Ten dokáže skutečně 
pohladit, stejně jako vytvo-
řit  hrdou atmosféru, po-
zvednout ducha a utlumit strach! Nechci přehnaně škatulkovat, 
ale tady už to přestává být pagan metal, tady sedí absolutně 
výraz rytířský anglosaský metal. Dvě sekery, které se kříží 
v logu Forefather, jakoby střežily bránu do říše starého 
Albionu, jeho mytologie, pověstí a vítaly posluchače 
na krvavých bitevních polích. Vše působí jako skutečný 
soundtrack k činům krále Artuše a jeho družiny. Někdy s Vámi 
muzika zalomcuje jako rozbouřené moře u bílých Doverských 
skal, například v titulní "Ours is the kingdom", jindy spíše 
uklidní písněmi jako  "The Folk that time forgot", jejichž 
houpavé pomalejší tempo hypnotizuje mysl, nebo Vás okouzlí 
onou specifickou atmosférou, která snad nejvíc vyniká v písni 
"Keep marching on". Ta je mimochodem snad nejlepší 
skladbou desky a Wulfstan zde dokazuje, že je skutečně pan 
zpěvák. Jeho hlas není ani trochu falešný a má feeling 
k nezaplacení. Ke konci alba nám vyrazí dech předposlední 
vypalovačka "Rebel of the marschlands" a desku zakončuje 
brilantně epická a hymnická píseň "Wudugast", která si svými 
riffy nezadá s takovými Falkenbach, nebo dokonce s Bathory. 
Anglická pohansky metalová scéna možná není silná 
co do počtu, ale co se týče kvality, její síla je s hlavními 
představiteli Forefather zničující! Vřele doporučuju! 
 

Jakub Fryje 
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Knihy: novinky, akce, slevy.. 
 

Edda, překlad Ladislav Heger, Argo, 2004 
Poetická Edda. v Hegerově překladu se ko-
nečně dočkala svého druhého. První vydání 
z roku 1962 v nákladu 4500 kusů bylo 
donedávna dostupné jen v knihovnách. Nyní 
tato kniha v novém důstojném vydání je nyní 
navíc do konce března dostupná u knih-
kupectví Kosmas se slevou 119kč. 

 
Miskotte Kornelis Heiko, Edda a Tóra, Eman, 2004 
Autor, údajně znalec hebrejských Písem, se snaží o srovnání 
germánské a židovské mytologie a náboženských představ. 
Mezi názvy kapitol jsou například: Valhala a Ráj, Loki a Satan, 
soumrak bohů a mesiášská říše. Tuto knihu jsem ještě neviděl, 
ale jak samotný název a téma knihy napovídá, půjde o nejspíše 
o velmi obskurní počin. Vydalo evangelické nakladatelství 
EMAN. 
 
Lutovský Michal, Encyklopedie slovanské archeologie, Libri, 
2005 
Jedná se o nový příspěvek do výborné archeologické ediční 
řady nakladatelství Libri, v které již vyšly Encyklopedie 
pravěku, Keltů v Čechách, Germánské a římské archeologie. 
Vyšší cena (890kč) v této edici ovšem nepřekvapí. 
 
Droberjar Eduard, Věk barbarů, Paseka, 2005 

V této své nové publikaci se autor snaží 
na základě archeologických nálezů poskyt-
nout čtenáři představu o společenské a kul-
turní situaci na území Čech v 5.-6. století 
n. l. – tj. v době stěhování národů. Vzhle-
dem k erudovanosti autora a jeho před-
chozím publikačním úspěchům, půjde jistě 
o fasci-nující a seriózní dílo. 
 

 
Eliade Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Argo, 2004 
Eliade Mircea, Obrazy a symboly, Computer Press, 2004 
Eliade Mircea, Iniciace, rituály, tajné společnosti, Computer 
Press, 2004 
Tři české překlady prací jednoho z nejvýznamnějších světových 
religionistů. Vcelku příjemným překvapením je vydání 
Eliadeho prací v nové ediční řadě Eseje a studie nakladatelství 
Computer Press. 
 
Turner Victor, Průběh rituálu, Computer Press, dotisk 
Autor, anglický antropolog a religionista, se na základě analýzy 
rituálů afrických kmenů snaží nalézt souvislosti a klíče 
k pochopení vztahu struktur a vazeb v lidské společnosti. 
Navazuje dílo Van Gennepa.  
 

Zbavitel Dušan, Upanišady, DharmaGaia, 
Praha 2004 
 Třináct významných starých indických 
textů v překladu a s komentářem, jednoho 
z nej-větších českých znalců indické kultury 
a historie. Nakladatelství chystá další dvě 
pokračování s s překlady dalších textů 
Upanišad. 
 

REA 5/2004 - Živá archeologie, Společnost experimentální 
archeologie Hradec Králové, 2005 
Nové číslo ročenky SEA při univerzitě v Hradci Králové. 
Odborné, ale zajímavé a inspirativní čtení. Tentokrát v obsahu 
překvapí příspěvek o projektu Wothan-burg, vztyčení idolu 
slovanského boha Velese a další. 
 

Košanová Marcela, Kateřina v zemi Ásů, 
Motto, Praha, 2004 
Kniha české autorky je určená dětem, ale 
podobně jako např. v Harry Potterovi 
v ní mohou najít zalíbení i dospělí. 
Je o jedenáctileté Kateřině, která tráví 
dovolenou s rodiči na Islandu. Prožívá zde 
pohádková dobrodružství, poznává staré 
mýty, severské bohy, runy. 

 
 
 
Dále bych rád upozornil na různé slevy, možnosti a akce. 
 
Je užitečné čas od času navštívit obchod Levné knihy. Nabídka 
se stále mění a je velmi pestrá. Podařilo se mi opravdu levně 
pořídit mnoho skvělých titulů. Nabídka je ovšem omezená a liší 
se ve skladovací schopnosti město od města. Z posledních 
pořízených titulů doporučuji Severské balady za 89kč a Tom 
Holt – Čekal jsem někoho většího (recenze příště) za 19kč. 
Internetové stránky LK ovšem nejsou příliš aktuální. 
 
Největší české knihkupectví Kosmas ohlásil akci slev  
20%-50% na vybrané tituly. Akce je sice platná jen do konce 
měsíce března, ale jsem přesvědčen, že slevy u jednotlivých 
titulů zůstanou. Kosmas nabízí slevy po celý rok.  Zde je ně-
kolik vybraných zlevněných tipů (jen názvy): Aion. Příspěvky 
k symbolice bytostného Já, Bůh; Bráhma, Alláh aneb Co Vám 
Váš pan farář neřekne; Byli jsme Katary; Dějiny Boha, Edda; 
Encyklopedie mystiky I-VI; Hra se skleněnými perlami; Kováři 
a alchymisté; La Tapisserie de Bayeux; Oheň na sněhu; 
Pojednání o dějinách náboženství; Sibiřští šamani a jejich 
orální tradice; Šamanismus a nejstarší techniky extáze.  
 
Nakladatelství Libri přišlo s výborným nápadem. Několik 
vybraných knih prodává za nízkou cenu v elektronické 
podobě. Mezi těmito knihami (ceny 100-200kč) se nacházejí 
mytologické řady – např. Malá encyklopedie buddhismu, 
Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, 
Encyklopedie indické mytologie,  Encyklopedie mytologie 
starověkého Předního východu, Encyklopedie slovanských 
bohů a mýtů, Encyklopedie řeckých bohů a mýtů a En-
cyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky. Doufejme, 
že časem Libri nabídne i tímto způsobem i svou unikátní 
archeologickou edici a že se v ideálním případě přidají i další 
nakladatelství.  
 
Užitečné internetové odkazy: 
http://www.kosmas.cz 
http://www.libri.cz 
 

 
MNGRM 
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Reading list: keltská tradice (výběr, cz) 
 
Po hinduismu, šamanismu a germánské tradici v českém i anglickém jazyce se nyní v našem bibliografickém seriálu dostáváme 
k tradici keltské. Ta se v Čechách těší dostatečné pozornosti jak odborníků, tak i laické veřejnosti. Není proto nic zvláštního 
na tom, že mnou sestavený seznam literatury k tématu je opět velmi rozsáhlý a já z něj proto pro čtenáře sauilo vybírám jen 
tu nejvýznamnější část. Na žádost milému čtenáři poskytnu celý seznam. Do příštího čísla pro vás připravím knihy a publikace 
vztahující k tradici slovanské. Obdobně i seriál Internetové odkazy bude tentokrát věnován keltským a příště slovanským zdrojům. 
 

MNGRM 
Asal, Joanne, Keltská lidová kuchyně, Praha, Volvox Globator, 1999 
Bauerová, Anna, Sluneční cesta bójských králů, Praha, Šulc a spol., 2004 
Bauerová, Anna, Zlatý kůň dcery, Praha, Šulc a spol., 2002 
Bauerová, Anna, Kronika země Bójů. 1, Srdce v kamenném kruhu, Praha, Šulc a spol., 2004  
Bauerová, Anna, Zapomenuté věky země Bójů, Plzeň, Nava, 1998 
Bauerová, Anna, Zlatý věk Keltů v Čechách, Praha, Mladá fronta, 2004 
Bauerová, Anna, Keltové v Čechách. Průvodce po památkách keltské kultury., Praha/Litomyšl, Paseka, 1996 
Bauerová, Anna, Návrat na pohoří Zlatého koně, Praha, 1978. 
Bellingham, David, Keltská mytologie, Praha, Volvox Globator, 1996 
Benadík, B. & Vlček, E. & Ambros, C., Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku, Bratislava, 1957 
Bílek, Jiří, Hádanky naší minulosti. 1, Kam odešli Keltové?, Praha, Knižní klub, 2002 
Botheyrodovi S. a P., Lexikon Keltské mytologie, nakl. Ivo Železný 1998 
Břeň, Jiří, Třísov (Oppidum), Praha, 1966 
Budinský, P., Keltské kostrové hroby z Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea, Teplice, 1983 
Buchvaldek, M. et al., Dějiny pravěké Evropy. Praha, 1985 
Caesar, Gaius Julius, Zápisky o válce galské. In: Válečné paměti. Přel. I. Beneš. Praha, 1972 
Clarusová, I., Keltské mýty… Člověk a jeho Jiný svět, Vyšehrad, Praha 2001 
Conway, D. J., Keltská magie, Praha, Ivo Železný, 1997 
Čižmářová, Jana, Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku, Praha, Libri, 2004 
De Waal, Esther, Svět byl stvořen celý: znovuobjevení keltské tradice, Brno, CDK, 2000 
Deary, Terry, Děsivé dějiny. Keltští hrdlořezové, Praha, Egmont ČR, 1999 
Dějiny pravěku a starověku I-II., Red. J. Pečírka. Praha, 1982. 
Dobiáš, J., Dějiny čs. území před vstoupením Slovanů. Praha, 1964. 
Drda, Petr, Keltové a Čechy, Praha, Academia, 1998 
Dvořák, F., Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné, Praha, 1938 
Ellis, Peter Berresford, Keltové: první tisíciletí keltských dějin: 1000 př. Kr. - 51 po Kr., Praha, Brána, 1996 
Filip, Jan & Buchvaldek, M. & Sláma, J, Evropský pravěk. Praha, 1962 
Filip, Jan, Keltská civilizace a její dědictví, Praha, Academia, 1996 
Filip, Jan, Keltové ve střední Evropě, Praha, ČSAV, 1956 
Green, Miranda J., Keltské mýty, Praha, NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998 
Heinz, Sabine, Keltské symboly, Olomouc, Fontána, 2002 
Herm, G., Kelti, Bratislava, 1985 
Horák, B., Gallové v českých zemích. Spisy Masarykovy university v Brně, Brno, 1923 
Jacobs J., Keltské pověsti a pohádky Díl I., zvl. vydání 1996 
Kalweit, Holger, Keltská kniha mrtvých, Praha, Eminent, 2003  
Knápek, Zdeněk, Kniha pro každého Kelta, Olomouc, Rubico, 1999 
David Adam, Moudrost Keltů, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997 
Mabinogi - keltské pověsti, Zvláštní vydání, 1995 
Mabinogi, keltské pověsti. Přel. J. Vilikovský. Praha, SNKLHU, 1965 
Matthews John, Keltská spiritualita a hledání Grálu, Praha 1998 
Matthews John, Malá kniha keltské nauky, nakl. Volvox Globator 1998 
Matthews, Caitlin, Keltské duchovní tradice, Praha, Alternativa, 1996 
Matthews, Caitlin, Keltské rituály modlitby a požehnání pro každý den, Olomouc, Votobia, 1997 
Matthews, Caitlin, Keltský rok, průvodce keltským světem duchovna a moudrosti, Praha, Volvox Globator, 1996] 
Matthews, John, Keltský šaman, Praha, Alternativa, 1995 
Matthewsová Caitlín, Keltské duchovní tradice, Praha, 1996 
Matthewsová Caitlín, Keltské rituály, Olomouc 1997 
Matthewsová Caitlín, Keltský rok, Praha, 1996 
Mauduit, Jacques A., Keltové, Praha, Panorama, 1979 
McCoy, Edain, Keltské mýty a magie: jak si osvojit sílu bohů a bohyň, Praha, Volvox Globator, 1999 
Moravčík Jiří, Keltská hudba, Torst, Praha, 2004 
Motyková, K. & Drda Petr & Rybová Alena, Závist, keltské hradiště ve středních Čechách, Praha, 1978 
Nekvasil, J., Knížecí pohřeb na Býčí skále, Brno, 1967 
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O'Donohue, John, Kniha keltské moudrosti, Praha, Portál, 2002 
Palivec, V., Bójské pověsti. Praha, 1976 
Palivec, V., Pověsti Zlatého koně. Praha, 1964 
Píč, J. L., Starožitnosti země české: Čechy na úsvitě dějin. Sv. 2.: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, Praha, 1903 
Píč, Josef Ladislav, Starožitnosti země české: Kostrové hroby s kulturou marskou čili latčnskou a Bojové v Čechách. Praha, 1902. 
Pleiner, Radomír & Rybová, Alena et al., Pravěké dějiny Čech, Praha, Academia, 1978 
Pleiner, Radomír, Otázka státu ve staré Galii, Praha, Academia, 1979 
Sankot, Pavel, Keltové ve středních Čechách, Roztoky u Prahy: Středočes. muzeum, 1979 
Schwarz A.A., Schweppe R.P. & Pfau W.M., Léčivá síla druidů, Praha 1994 a 2001 
Sills-Fuchs, Martha, Návrat Keltů, Praha, Ivo Železný, 1996 
Staudte - Lauber A., Keltové, nakl. Pragma 1996 
Svoboda, Jiří, Keltské motivy v českých pověstech, Praha, MMM, 2001 
Šimek, E., Keltové a Germáni v našich zemích. Brno, 1934 
Šimek, Emanuel, Poslední Keltové na Moravě, Praha, SPN, 1958 
Štorch, E, Praha pravěká. Praha, 1916 
Tacitus, P. C., Letopisy. Přel. A. Minařík a A. Hartmann. Praha, 1975 
Vaněček, V., Keltská a germánsko-římská kapitola z dějin státu. Právněhistorické studie III, Praha, 1957 
Venclová, N., Keltské svatyně. Dějiny a současnost, č. 3, 1991 
Vescoli M., Garuda V.G., Keltský stromový kalendář, 1997 
Vlčková Jitka, Encyklopedie keltské mytologie, Libri, 2002 
Vopatrný, Gorazd, Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita, Brno, L. Marek, 2002 
Waldhauser, Jiří et al., Jak se kopou keltské hroby, Praha, Lidové noviny, 1999. 
Waldhauser, Jiří, Encyklopedie Keltů v Čechách, Praha, Libri, 2001 
Wocel, J. E., Pravěk země České. Praha, 1868 
Yeats W.B., Keltský soumrak, zvl. vydání 1996 
Zachar, Lev, Keltské umenie na Slovensku. Bratislava, Tatran, 1987 
 
 

Internetové odkazy: keltská tradice (cz) 
 

http://www.agarain.net     - sdružení Agarain, severo-západní Čechy 
http://www.beltine.cz     - bratrstvo keltů, komerční festivaly 
http://boiodurum.wz.cz     - virtuální keltské oppidum 
http://www.boiohaemum.cz    - mnoho příspěvků nejen ke keltské tradici 
http://www.celticeurope.cz    - informace o kletských památkách v ČR 
http://www.keltoi.cz     - sdružení zabývající se keltskou kulturou 
http://druid.euweb.cz/     - keltské náboženství a filozofie. 
http://www.pohanstvi.net     - kelti, germáni, slované, plus slibný online obchod 
http://eldar.cz/kangaroo/keltove/index.html   - osobní stránky věnované keltům 
http://eldar.cz/hade/cesty.html    - osobní stránky s informacemi o menhirech 

 http://www.taxoft.cz/nemeton/    - osobní stránky o keltství a keltech 
http://www.celtic-smith.cz    - Keltský kovář 
http://gall-tir.mysteria.cz     - taneční skupina, irská hudba 
http://rinceoiri.aktualne.cz     - irské tance, kultura, hudba, prodej CD apod. 
http://sweb.cz/isarno/     - keltské oppidum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek pro sauilo nakreslil 
Lukáš Štika 
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Guþarazda 
(gótský jazyk) 

 
2. Leila (druhá hodina) 

 
Tentokrát to bude minulý čas + rozkazovací způsob slabých sloves, zbytek osobních  zájmen a zájmena ukazovací. 
S tímto je již možné skládat jednoduché věty. Experimentujte! Hrajte si se slovy, hledejte si je, skládejte si své věty! 
Na internetové adrese http:/kruh.unas.cz/wright.doc jsem pro vás připravil slovník, který je připraven ke stažení. 
 
    slovníček       výslovnost 
     waúrdbôka       [wordbóka] 
 

smiþa, wm.   kovář   
drugkja, wm.  opilec 
ahma, wm.   duch 
bandja, wm.   vězeň 
haúrnja, wm.   trubač (nikoli trubec) 
áin-falþei, wf.  jedoduchost, dosažitelnost 
annô, wf.   plat, příjem 
áudagei, wf.   svatost, požehnání 
azgô, wf.   popel OE. asce, æsce, OHG. asca. 
bandwô, wf.   znak, důkaz 
brinnô, wf.   horečka, nemoc? 

daúrô, wf.  
áuga-daúrô, wn.  

dveře 
doslova: dveře pro oči (okno)  
OE. êag-duru, OHG. ouga-tora. 

aírzjan, wv. I   
podvést, zmást  
OHG. irren, cp. OE. iersian, být vzteklý 

aljan, wv. I  přibrat, tloustnout 
ana-haban, wv. III  ucho OE. êare, OHG. ôra. 
ana-mahtjan, wv. I  ubližovat, zraňovat, škodit   
ana-mêljan, wv. I  povolat, zapsat 

ana-nanþjan, wv. I   
odvážit se, mít odvahu, být odvážný  
OE. nêþan, OHG. nenden 

áins  jedna 
twái  dvě 
Þrija  tři 
fidwór  čtyři 
timf  pět 
sáihs  šest 
sibun  sedm 
ahtáu  osm 
niun  devět 
táihun  deset 
áinlif  jedenáct 
twálif  dvanáct 
hwas  kdo 
hvó  co 
hvazuh  každý 
hvóh  každá 
hvah  každé 
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Mluvnice - zájmena 
 
Zájmena jsou klíčová záležitost, bez nichž se nedá postavit pomalu ani základní věta. 
 
 

1. osoba jedn. č. množ. č 2. osoba jedn. č. množ. 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 

 
 

3. osoba jedn. č. 
on množ. č. jedn. č. 

ona množ. č. jedn. č. 
to, ono množ. 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  

 
 

 
 

Minulý čas slabých sloves 
– koncovky aplikovatelné 

na všechny 4 vzory rozkazovací způsob 

1. osoba jedn. č. nas-ida --- 
2. osoba jedn. č. nas-idés nas-ei 
3. osoba jedn. č. nas-ida        nas-jadáu 
1. osoba jedn. č. nas-idédum nas-jam 
2. osoba jedn. č. nas-idéduþ nas-jiþ 
3. osoba jedn. č. nas-idédun nas-jandáu 

 
 

hvas                                 kdo hva                                     co 
hvis                                  koho Hvis                                    čeho 
hvamma                           komu hvamma                             čemu 
hvana                               koho hva                                      co 

 
 
To co máte tady, jsem přidal jen proto, abyste měli možnost si prohlédnout jak vypadá skloňování těchto zájmen, když 
už jsou ve slovníku 
 

hvazuh hvóh hvah 
hvizuh hvizózuh hvizuh 
hvamméh hvizáih hvamméh 
hvanóh hvóh hvah 

 
Sigmark 
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Šesté číslo  sauilo  vyjde k letnímu slunovratu (Mithasans). 
 

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

 

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

 
 

Wassail! 
 
 
 
 
 
Obsahy předchozích čísel sauilo: 
 
#01/2004 (Austró)– Síla Země a její 
období, Beltane, Beltine v Chebu, Jak 
se chtěly líbit keltské a germánské 
paničky, Tajemství run, Edda, Pramáti 
Nál, Loka Tháttur, Indogermánský 
duchovní systém, Beowulf, Brunanburh 
Beadu, Na vašich předcích záleží!, 
Selhání islandského pohanství, Umění 
berserku, Drengskapr, Pohanský obřad 
Sumbel, Pohanství a jeho historická 
rekonstrukce, Šamanské bubnování, 
Moderní hudba a Severská tradice, 
Fire+Ice, The Wicker Man, Weinachte-
ner, …a řada recenzí, odkazů atd. 
 
#02/2004 (Mithasans) – Síla země a její 
období, Slunovrat, Mitasans, Mid-
summer, Od Svatojánských ohňů 
k Lughnasadu, Malý slovníček použí-
vaných výrazů, Leif Eriksson, Fylgja, 
Angrboda, Keltská jména, KRUH – Mý-
tus a moderní film, Souhvězdí v germánské tradici - Thór,  
19-letý lunisolární kalendář, Anglosaská runová báseň (1.část), 
Uthark - skrytá runová řada, Téodismus a Tolkienovi Rohirové, 
Co to je Téodismus?, Freyfaxi, Loki, Litevské pohanství, Když 
zazní Gjallarhorn, Lars Magnar Enoksen: Runy, Walbaurgais 
2004 v Krušných horách .. recenze, básně, odkazy.. 
 
#03/2004 (Asans) – 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, Weinachter - Vánočník, 
Gótština a gótové, Smrt plná květin, Návod na výrobu 
domácího chleba, řada recenzí aj. 
 
#04/2004 (Jiuleis) - Síla Země a její období - Yule, Síla Země 
a její období - Imbolc, Co znamená Yule?, Svátek Yule - zimní 
slunovrat s Agarainem, Prase - posvátné zvíře Vánoc, Nídhógg, 
Ull, Luk - pomocník i zbraň, Duchovní svět pohanských Finů, 
Z věčnosti do času, Noc na Ynis Witrin II, Fenri, Drakar - více 
než jen loď, Postavte si, Draka, Dobro a Zlo v téodské 
společnosti, Weinachtener, TAFL, Castaneda reloaded, 
Guparazda (gótský jazyk).. a řada recenzí, básně, internetové 
odkazy, rozsáhlý reading list aj. 

 

 


 


