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Vážení čtenáři, vážené čtenářky, 
 
máte před sebou v pořadí již šesté číslo našeho magazínu. Již po letmém pohledu do obsahu na předchozí 
stránce si mnozí uvědomí, že toto letní – sluneční vydání je zaměřené především na germánskou tradici.  
Ale najdete zde například i příspěvky ke tradici keltské a slovanské. Co jsme tedy tentokrát pro vás připravili?  

 
Rongerův seriál Síla země nám v tomto pokračování přináší informace o rostlinách a nerostech spojených s významnými 
aktuálními svátky. Zmiu zkoumá další z významných zvířat evropského prostoru – hada – a to zejména z perspektiv evropských 
pohanských tradic. Následuje další studie Zimu – Etika u Germánů, což je zajímavý vhled do života našich předků, problémů 
a způsobů jejich řešení. Vychází zejména ze ság a mýtů. Fjöllkuningr nám ve dvou překladech přináší informace o dvojím 
konceptu osudu v germánské tradici. Dalším článkem je první část seriálu o nebi a hvězdách v severské tradici. Autorka Xin 
využila kvalitních pramenů a výsledkem je velice čtivý a zajímavý příspěvek. V této části se zabývá Mléčnou drahou a Jitřenkou.  
dalreiks nám předkládá v překladu zamyšlení se nad křesťanstvím: Kdo je to Demiurg? A proč by mohlo být pro indoevropana 
zajimavé křesťanství? 
 
Základní informace o Sutton Hoo a zajímavé pozadí jedné z nejvýznamějších anglických bitev  (Hastnigs 1066) připravil Sigmark. 
Čeká na vás i pokračování překladu rozhovoru se Sveinbjornem Beinteinssonem, jehož první část byla publikována v sauilo 5. 
Přeložil Sven. Následuje první část úvahy Edreda Thorssona o problematice pohanství v současném světě. Přeložil dalreiks.   
Další významný příspěvek autorky Lorraine nás úvádí do světa keltské mytologie. Obsah magazínu doplňje několik kratších textů, 
zamyšlení, povídek, básní a recenzí a seznam vybrané literatury a internetových odkazů tentokrát na téma Slovanská tradice. 
 
Věříme, že si z toho pestrého obsahu vyberete a přejeme krásné a plodné léto. 

redakce sauilo 
 

 

Pohanská 
 
Poslouchej… 
Pod mohylami otvírají své oči králové 
S korunami z bronzu a jantaru 
Meče svírají pevněji 
Kostlivé ruce chvějící se v tušení boje. 
 
Poslouchej… 
Jak neklidně ržají koně na pastvě 
V očích plameny 
Kopyta duní novou zemí, 
Jíž se vrací paměť a důvěra. 
 
Poslouchej… 
Stromy předávají si zprávy 
Naučily se znovu svůj jazyk 
A s něhou budí dryády 
Ospalé po staletích. 
 
Poslouchej… 
Jak praská oheň s jinou silou, 
Než když pálil tělo věštkyně. 
Jak jinak zní déšť v listoví, 
Co smáčí vzkříšené svatyně. 
 
Poslouchej… 
Žehnání zavržených bohů, 
Usmířených znovu svými plody. 
Něžný dotyk dlaní bohyň, 
Přivolaných již jiným mateřstvím. 
 
Poslouchej! 
 
Věnováno všem pohanům.  
Duben 2005,  
Calarien 
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Síla Země a její období 
 

F Mithasans Letnice – XXI.VI. d 
 
K Mithasans z bylin patří Čechřice vonná, která patří 
v květomluvě k vlastnosti, které si ceníme i ji v nevhodných 
chvílích proklínáme, a tou je upřímnost. z říše kamenů sem 
patří například fluorit, který bychom mohli nazvat ztracenou 
vědomostí, kterou znovu poznáváme jako novou sílu. Nyní 
se tedy podíváme právě na tyto dva duchy síly země pro čas 
Mithasans. 
 
Čechřice vonná  
(Myrrhis odorata) 
 

 
 
Planetárně k ní patří planeta Jupiter, z živlů živel vzduchu 
a mezi svátky patří k Letnímu slunovratu. 
 
Je vytrvalou bylinou, která dorůstá výšky CXX centimetrů 
a je původem z Evropy, a to z Alp. Nejraději má živnou půdu 
a jen slabě zastíněná místa. Nalezneme ji růst v hornatých 
krajích, především v horských nivách. Čechřice má vícehlavý 
oddenek a oblé duté lodyhy, které jsou nahoře větvené 
a vyplněné bílou aromatickou dužinou. Své listy má II až III 
krát zpeřené, dlouze řapíkaté s jasně zelenou barvou a na rubu 
šedě chlupaté. na podzim se však barva jejích listů mění 

na nafialovělou. Její malé bělavé květy jsou složené 
do bohatých okolíků, které rozkvétají od května do července. 
po dozrání mají její plody lesklou tmavohnědou barvu s ostrou 
žebernatostí. Čechřice je také snadno určitelná tím, že po jejím 
rozemnutí sladce voní anýzem. 
 
Pěstujeme ji tak, že semena vyséváme přímo do volné půdy, 
a to pouze na podzim, a to proto, že potřebuje ke svému 
vyklíčení několik měsíců s nízkými teplotami. Můžeme ji také 
na jaře nebo na podzim množit dělením oddenků. Jakmile nám 
Čechřice jednou zakoření, bude se sama rozmnožovat svými 
semeny. 
 
U sběru Čechřice sbíráme její mladé listy podle naší potřeby. 
Plody sbíráme nezralé, dokud jsou ještě zelené, a zralé sbíráme 
jen tehdy, pokud mají svou typickou hnědou barvu. Nezralé 
plody můžeme zavařit nebo sušit, listy usušíme a uložíme 
do sklenic, oddenky na podzim vyryjeme a důkladně omyjeme, 
oloupeme a naložíme do vína nebo do brandy. 
 
V léčebných praktikách se používá pro starší osoby, které jsou 
těžkopádné a bojácné, protože potěší a uklidní srdce, zvýší 
pohlavní žádostivost a životní energii. 
 
Je zasvěcena Velké matce a všem jejím aspektům u božstev. 
Naši předkové ji hojně používali jako přísadu do pokrmů. 
v květomluvě znamená čechřice upřímnost. 
 
Květy a listy také sušíme a přidáváme do kuřidla, aby pozvedly 
náladu a vyvolaly pocit radosti a štěstí při různých slavnostních 
příležitostech, nebo se obřadně pije čaj z jejích listů nebo květů. 
Semena macerovaná ve včelím vosku slouží jako leštící 
prostředek k leštění různých rituálních pomůcek např. hůlek 
a holí.  
 
 
Fluorit 
 
Je to kámen mnoha barev od čiré, bílé až po černou. Tomu 
se říká, že má zonální střídání barev, které u něj ovlivňují různé 
druhy příměsí, ty ale především určují jeho veliké množství 
odstínů. je průhledný, průsvitný, ale i neprůhledný skleného 
lesku. v runách se mu přiřazuje runa Dagaz (d). v meditačních 
činnostech se používá podle druhu jeho zbarvení k stimulaci 
toho či onoho energetického centra. Jeho energie je projektivní 
a používá se především pro mentální síly. 
 
Na našem území se nachází například v Horním Slavkově, 
v Krupce, v Jáchymově, v Harrachově, a nebo na Cínovci. 
Mimo naše území jej můžeme nalézt například v Anglii, 
ve Španělsku, Německu, Francii, Švýcarsku, a nebo v Rusku. 
 
V době antické se z něj vyráběly především umělecké předměty 
jako různé poháry a vázy. Našimi předky byl ctěn jako talisman 
pro štěstí a ochranu před útočnou magií, před pomatením mysli 
a sebevražednými sklony. 
 
Fluorit pracuje s vědomou myslí, posiluje svou silou naše 
myšlenky, zmírňuje emocionální zaujetí, a tím získáváme svou 
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přesnější perspektivu. Posiluje naše analytické schopnosti 
a vstřebávání informací. Díky jeho vlivu na posilování vědomé 
intelektuální mysli potlačuje silné emoce, a tím urovnává naše 
myšlenkové pochody, které jsou zapříčiněny hněvem, 
zoufalstvím, depresemi či vztekem. Svou krystalovou formou 
ve tvaru osmistěnu má stejný tvar jako energetické pole, které 
vyzařuje naše tělo. v tomto poli se na jeho horizontálních 
pólech soustřeďují obě protikladné, však pro naše bytí zcela 
nepostradatelné a na sobě závislé energie, dole pozemská 
a nahoře duchovní. Může nám svým působením umožnit, 
abychom ucítili svou auru. 
 
Pamatujme si, že jak jsme si řekli výše, každá z jeho barev 
má své místo a vliv na určité energetické centrum. pro nás 
je nejcennější fialová – duchovní, a modrá s čirou, která 
podporuje duchovní vývoj. ve stáří nám pomůže uchovat 
si jasný rozum. 
 
Nyní se podíváme podrobněji na některé typy fluoritu podle 
barev, abychom si s nimi věděli rady a věděli, co od nich 
můžeme očekávat. 
 
Modrý fluorit – zjemňuje a zjasňuje naše smyslové vnímání. 
Jeho modré tóny v energetickém centru čela zde ruší blokády. 
v léčebných praktikách je prevencí i lékem při infekčních 
a chřipkových onemocněních a též při potíží horních cest 
dýchacích. 
 
Zelený fluorit – stejně jako růžový fluorit ruší energické bloky 
v energetickém centru srdce. 
 
V léčebných praktikách má schopnost regenerovat buněčnou 
stavbu plic, léčit astma a alergie. Měli bychom vědět, co věděli 
naši předkové, že nejrůznější psychické zábrany jsou nejčastější 
příčinou vzniku alergií. Abychom to lépe pochopili, je nutné 
si říci, co to vlastně alergie je. Alergie je přemrštěná reakce 
organismu (imunity) na nějakou složku, což je vlastně 
vytvoření anti-imunitního působení organismu sama proti sobě, 
kdy sama imunita jde proti sobě svými obranými schopnostmi. 
 
Žlutý fluorit – umí tlumit stres a řešit žaludeční problémy. 
Energetické bloky ruší v centru pupku. 
 
Oranžový fluorit – dokáže aktivovat funkci sleziny a jater, 
mírnit zánětlivá onemocnění ledvin a močového měchýře. 

v těchto případech je doporučováno používat také léčbu jeho 
vodou. 

 
Červený fluorit – je schopen aktivovat psychicky oslabenou 
potenci. 
 
Zonální fluorit (duhový) – ten můžeme položit na jakékoliv 
energetické centrum. je schopen vyrovnávat náš citový 
a duševní život a také uvolňovat napětí. je výborný pomocník 
po obtížném dni nebo při prvních příznacích nemocí. je totiž 
schopen přinést našemu tělu úlevu a klid na duši. Také je též 
účinnou prevencí proti zhoubným nádorům, a to způsobem, kdy 
používáme vnitřně jeho vodu, která je schopna čistit celý 
organismus a zbavit naše tělo škodlivých látek, které 
organismus zatěžují. Kloktáním jeho vody můžeme účinně 
zabránit tvorbě zubního kazu. Pomáhá při cévních 
onemocněních, regeneruje pleť a sliznici, podporuje také růst 
kostí, funkci žláz a trávení. 
 
Čirý fluorit – boří bloky v energetickém centru hrdla. 
 
Ale nejen na nás samotné má fluorit dobrý vliv, též i některé 
kameny svým působením posiluje k lepší životní 
vitalitě.Čistíme jej pouze pod proudem vlažné vody, nebo jej 
můžeme nechat přes noc v misce s vodou či minerální 
solí.Nabíjíme jej nepřímo slunečními paprsky, nebo v noci 
při Úplňku společně s křišťálem. 
 

Ronger 
 
 

Dědictví 
 

Naše dědictví je jako strom, abys ho co nejvíce mohl poznat a porozuměl mu, musíš se o něj 
starat a naslouchat mu, a někdy po něm i šplhat vzhůru do výšin, které ti přijdou příliš vzdálené 
a přesto na dosah ruky. 
 
Musíš ho cítit v sobě i všude okolo, abys doopravdy v moudrosti předků žil. 
Pokud si z něj vezmeš jen kořeny, po chvíli v rodné zemi uhnijí ti. 
Pokud vezmeš jen kmen, jen dočasně můžeš život mu vnést. 
A pokud korunu jen, tak plody pojíš jen jednou, a pak i s květy v náručí celá uschne ti. 
 
Je však ale vždy naděje, že při tvém obratu k naší společné moudrosti z pařezu, který nám tu 
zbyl, nové větévky vyraší v nový život, který zde nikdy svou pouť neskončil. 

 
 

Ronger VI.V.MMV 
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Síla Země a její období 
 

a Hlaifaiws - Freyfaxi I.VIII. r 
 
K období sklizní (Hlaifaiws) patří bylina spojená 
s věrnou láskou až za hranici našeho bytí zde, a tou 
je bezesporu už podle názvu Čekanka, a z říše kamenů 
je to Azurit, který nám pomáhá hlavně k vědění a k moudrosti. 
s těmito dvěma duchy síly země se nyní pro tento čas Hlaifaiws 
seznámíme. 
 
Čekanka obecná 
(Cichorium intybus) 
 

 
 
Také se jí říká cikorka, čaganka, čekánek, hanička, německá 
káva a nebo podražník. Mezi planetami se k ní váže svou silou 
Jupiter, mezi živly je to živel vzduchu a mezi principy princip 
mužský. u svátků je zasvěcena době žní a jejímu pánu. 
 
Čekanka je vytrvalou bylinou, která je původem z Evropy. 
Dorůstá až do výšky CXXX centimetrů a často ji nalezneme 
růst na mezích, pastvinách, loukách a také kolem cest. ze všeho 
nejraději má vápenné půdy a otevřená prosluněná místa. 
má silný žlutý hlavní kořen, který po poškození roní mléko. Její 
přímá lodyha je rýhovaná a dole štětinatě ochlupená. Své horní 
listy má menší a přisedlé. Každý její modrý květ rozkvétá jen 

několik hodin v období od července až do září a doba jejich 
otevírání závisí na zeměpisné šířce,v níž čekanka roste.  
 
Můžeme ji vypěstovat pomocí semen, které vysejeme brzy 
v létě, a pak mladé vzešlé rostlinky protrháváme na vzdálenost 
XLV centimetrů. První květy vyštípáme, abychom podpořili 
růst silného kořene. 
 
U čekanky sbíráme listy, dokud jsou mladé, její kořen během 
podzimu. Oboje můžeme sušit a uložit pro naše pozdější 
potřeby. 
 
Květy čekanky se otevírají brzy ráno, ale zůstanou otevřené 
nejvýše do poledne. Její listy se vždy nastavují do polohy 
sever-jih. Placky z ní se používají na léčbu otoků, zánětů 
a při zimnici. 
Pověst vypráví o dívce, která marně čekala na návrat svého 
milého, ale když se nevracel ani po dlouhé době, puklo jí žalem 
srdce a klesla mrtvá vedle cesty, na níž se naposled rozloučili. 
na tomto místě se pak objevily modré květy čekanky. 
 
Abychom se zbavili mnohých překážek na své životní cestě, 
nosíme čekanku stále u sebe. Podporujeme tím také svou 
skromnost a pomůže nám to zapomenout na ztracenou lásku. 
Chceme-li, aby nám nějaká vlivná osoba prokázala laskavost, 
potřeme si celé tělo šťávou z čekanky. 
 
Odvarem z jejího kořene si můžeme pomoci při jaterních 
potížích, ale i od žlučníkových a ledvinových kamenů a též 
od zánětů močových cest. Její listy jsou bohaté na vápník, měď 
a železo, a proto jsou vhodné při léčbě žloutenky, nemoci 
sleziny a jater. Můžeme je také použít na pročištění trávicího 
ústrojí a močových cest, ale i k léčbě různých kožních nemocí. 
 
Čekanky doprovázejí svým rozkvětem celou dobu žní 
až do podzimní rovnodennosti (Asans), a právě v těchto 
posvátných časech se dává čekanka do obřadních kuřidel 
pro sladění s dobou hojnosti a vysvěcování divinačních 
pomůcek a též na místo, kde máme energetické místo třetího 
oka. z vyvařených listů čekanky také děláme modré barvivo. 
 
Kuřidlo pro období, kdy vládne  
svou silou planeta Jupiter 
 
Anýz   I díl 
Čekanka   I díl 
Dub   I díl 
Muškátový oříšek I/II dílu 
Hřebíček  I/II dílu 
 
Jako obvykle promícháme a zapálíme na dřevěném uhlí. 
 
 
Azurit – pražský azurit 
 
Nebo též lidově lapis lingus či lapis lingua. Jeho energie 
je receptivní, vážící se k planetě Venuši, mezi živly patří 
k živlu vody. Mezi runami patří k runě Ansuz (a).  
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Podporuje a rozvíjí u nás psychické síly, sny, divinace a také 
léčení.Je to kámen temně azurově modré až modrofialové barvy 
a je průsvitný i neprůhledný skelného i matného lesku. 
 

 
 
Na našem území jej převážně nalezneme jen v mineralogických 
výskytech, ale můžeme jej nalézt v okolí Prahy ve větší 
velikosti (pražský azurit). Mimo naše území se nalézá například 
v Rusku, v Maďarsku, Německu a nebo ve Španělsku. 
 
V meditačních činnostech jej můžeme použít na energetické 
centrum čela (třetí oko), ale i na všechny ostatní energetická 
centra. 
 
Azurit patří svými silami mezi nejmocnější kameny. Svou sílu 
dává najevo již vibracemi svého jasného zbarvení, které pro nás 
odedávna symbolizuje vědění a moudrost. je také kamenem 

meditací, který je schopen aktivovat naši vnitřní vnímavost 
k potřebám duše a celkově k duchovnímu poznání, zostřuje 
nám také naši intuici a návazně i jasnovidnost. je dobrým 
pomocníkem k rozpoznání a hlavně k duchovnímu zpracování 
denních vizí a též našich nočních snů. v energetickém centru 
čela svými vibracemi skrze svou modř otevírá duchovní spojení 
s duchovními dimenzemi. Brzdí naši horlivost při přílišném 
hledání pravdy, a je schopen nás naučit, že vše má svůj čas. 
Umí nám také pomoci poznat duchovně spřízněné lidi, 
u kterých můžeme hledat oporu v těžkých chvílích nebo také 
souznění či čistotu v lásce. 
   
Má schopnost pozitivně posílit nervovou soustavu, naši paměť 
a následně i naši koncentraci. Umí prohloubit naše vědomí, 
vcítění se do druhé osoby a rozpoznání, kdo doopravdy 
potřebuje naši pomoc a kdo nikoliv. je také schopný pomoci 
v rekonvalescenci poškozených a zraněných orgánů. s jeho 
vibracemi úspěšně odblokujeme energetické bloky, které brání 
nemocnému v rychlém uzdravení. při potížích se štítnou žlázou 
jej můžeme použít k stimulaci její činnosti, ale také k aktivaci 
krevního oběhu. Azuritovou vodou podporujeme růst kostí 
a léčíme jejich onemocnění. Rozemletý na prášek se odedávna 
používá jako barvivo. 
 
Čistíme jej pomocí představy a meditace, a to z důvodu, 
že je nejcitlivějším kamenem z kamenů, které obsahují měď, 
a proto mu škodí jakýkoliv styk s vodou. 
 
Nabíjíme jej pomocí síly horského křišťálu mimo přímé 
působení slunečního svitu, a nebo jej můžeme nabít pomocí síly 
úplňku. 
 

Ronger 

 
 

Hadi 
 
Hadi sice vylézají koncem dubna, ale léto je jejich pravé 
období. ne nadarmo se v Jazyce básnickém používá pro léto 
kenning příznivec hadů (líkn ormanna). v létě se totiž většinou 
rodí hadí mláďata poté, co se hadi na jaře spáří. Zima je naopak 
zhoubcem hadů (bana orma.) Had se tedy řekne 
staroseversky ormr nebo snákur, gótsky 
je to waúrms . 
 
Hadi jsou přísně spojeni s ročními 
dobami, neboť nemají stálou 
tělesnou teplotu. Jakmile je teplo, 
vylezou ven, ochladí-li se, zalezou. Páří 
se na povrchu země a mají mnoho 
potomků.To, jak se svlékají z kůže, bylo 
odjakživa pozoruhodné, a proto bývají 
spojováni s nesmrtelností či představami o znovu-zrození. 
Podle svého tvaru bývají spojováni s mužským pohlavním 
údem, ale také s pupeční šňůrou. Nejspíše se vyvinuli z ještěrů, 
kteří měli nohy. Hadům však začali posléze překážet, tak 
se jich během vývoje „zbavili“. u některých druhů můžeme 
ještě nalézt pozůstatky těchto končetin v podobě malých 
výrůstků. 
 
Když se podíváme do mýtů a pohádek, můžeme si všimnout, 
že postavy hadů a draků mnohdy splývají. Budeme se tedy 
trochu věnovat i drakům. Draci a hadi jsou často spojováni 

s prastarými chtonickými silami. Není divu, vždyť podle 
zkamenělin víme, že hadi tu žili již před 81 miliony let. Tito 
plazové však neobývají jen zemi, ale žijí i ve vodě či ve větvích 
stromů. Jsou výhradně masožravci, lovit dokážou velice 

důmyslným způsobem, neboť jsou 
velmi rychlí a mrštní. Někteří loví 

i jiné hady. Většinou mají 
výborný zrak, dodnes pře-
žívají názory, že had svým 
pohledem hypnotizuje oběť. 
Tato pověra vznikla nejspíš 
z toho, že hadí víčka srostla 

a vytvořila pevnou průhlednou 
blanku. Oči se tak chrání před 

nečistotami. Had tedy nemrká, 
a proto se zdá, že má upřený pohled. 

Když se had svléká, svléká se i tato 
opotřebovaná část víčka. Čich těchto plazů je rovněž vysoce 
vyvinutý. Čichové vjemy had získává častým vyplazováním 
jazyka. ze vzduchu tak přejímá drobné částečky pachu. Zvuky 
hadi vnímají pomocí otřesů země, ale možná i jiným způsobem. 
Vnější ucho však nemají, ani zvukovod a bubínek. Poslouchají 
však celým tělem a vnímají i ty nejjemnější pohyby. Tudíž 
se dá říci, že mají i výborný sluch, akorát založený na jiné 
úrovni. 
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U hadů je typické zejména to, že dokážou spolknout kořist 
mnohem větší, než jsou oni sami. to je způsobeno tím, že mají 
čelisti volně spojené a mohou je tedy roztáhnout. Celá lebka 
je pružná a pohyblivá. 
  
Podíváme se také na etymologický původ slova had. Souvisí 
nejspíš s indickým „nagá“. Přívlastkem hadí se nazývají 
neužitečné rostliny, např. hadí česnek, hadinec, jehož plod 
připomíná hlavu hada, kámen hadec, houba hadovka, která 
se nazývala „hadí smrž“ . Tento název asi souvisel s vírou v to, 
že tato houba je jedovatá a je příčinou „hada“ v žaludku, který 
pomalu usmrcuje. Daleko zajímavější je původ slova zmije. 
to souvisí se slovem země, čili je to zemní had, na rozdíl 
od hada domácího, který žije pod prahy domů (užovka). Saň 
je odvozena od slovesa sunouti a jedná se o plaza bez křídel, 
na rozdíl od draka, který křídla má. 
 
Hadi u Germánů. 
 

V germánských mýtech má-
me hadů hned několik. 
Někdy opět není jasné, jestli 
jde o hada či draka. Snorri 
uvádí pro hady tato jména. 
„Þessi eru orma heiti: dreki, 
Fáfnir, Jörmungandr, naðr, 
Níðhöggr, linnr, naðra, 
góinn, Móinn, Grafvitnir, 
grábakr, Ófnir, Sváfnir, 
grímr.” (Skáldskaparmál 73) 
Jsou zde jména obecná, 
i jména konkrétní. Většina 
z nich se objevuje ve výčtu 

hadů, kteří sídlí pod kořeny Yggdrasilu. Tento výčet 
se objevuje i v písni o Grímnim. v originálním textu je pár 
rozdílu mezi Snorrim a Codexem Regius, ale to je způsobeno 
trošku jiným přepisem slov. Zde uvádím verzi ze Snorriho. 
(Pořadí veršů je v Gylf. opačné než v Grím.) 
 

(Gylf. 25) 
„Orman fleiri liggja 
und aski Yggdrasils 

en þat of hyggi hverr ósviðra apa 
Góinn ok Móinn, 

þeir eru Grafvitnis synir, 
Grábakr ok Grafvölluðr, 

Ófnir ok Sváfnir, 
Hygg ek, at æ myni 
Meiðs kvistum má.” 

 
( Více hadů jedovatých 

pod jasanem leží, 
než hlupáka napadne. 

Góin a Móin, 
toť Grafvitniho syni. 
Grabák a Grafvöllud, 

Ófni a Sváfni, ti, 
tuším, věčně budou 
jeho kořeny hubit.) 

 
Dreki je překládán jako drak, naðr je had či zmije (angl. adder), 
naðra je hadice a linnr je poetičtější výraz pro hada. Další plaz, 
který sídlí pod kořeny Yggdrasilu je had/drak Nídhögg. 
v Gylfiho Oblouznění se o něm praví toto:  

(Gylf. 24) 
“Askr Yggdrasils 

drýgir erfiði 
meira en menn viti; 

hjórtr bítr ofan, 
en á hliðu fúnar, 

skerðir Níðhöggr neðan.“ 
„Jasan Yggdrasil 

osudem strádá 
více, než lidi vědí. 

Jelen jej shora hryže, 
had zdola nahlodává 

A peň z boku práchniví.” 
 
Nídhögg  
 
Nídhögg je had ničitel. Je to ten, který pojídá mrtvoly těch, 
kteří se provinili proti řádu. Jeho rozhodující úloha bude také 
při ragnaröku. Poté, co se všichni mezi sebou pobijí a zbude jen 
hrstka těch, kteří budou žít v novém věku, objevuje se jako 
zlověstný stín Nídhögg. Podle Holgera Kalweita, autora 
Germánské knihy mrtvých, je to jen jakási vzpomínka na zašlé 
věky, mně se to však jeví spíše jako vize  toho, že Nídhögg 
přežije, jako bytost Niflheimu, prvotního principu, bez kterého 
by nebyl možný vznik světa.  
 

(Völuspá- Codex Regius ) 
„Þar kömr inn dimmi  dreki fliúgandi, 
naðr fránn, neðan        frá Niðafiollom; 
berr sér í fioðrom        - flýgr völl yfir-, 

Níðhöggr, nái -            nú mun hon söcqvaz.“ 
 

„Drak zdola přilétá 
z Nidských plání, 

temný pluje 
nad propastmi, 
na křídlech má 

mrtvá těla 
netvor Nídhögg. 

V nic propadá se.“ 
 
O Nídhöggovi je ještě zmínka v písni o Grímnim 32 
v souvislosti s veverákem Ratatoskem(1), který přenáší 
pomluvy mezi jím a orlem. „Arnar orð hann scal ofan bera 
oc segia Níðhöggvi niðr.“ (Slova orla seshora donáší netvoru 
Nídhöggovi.) Zde se objevuje mýtický protiklad orla a hada. 
Orel představuje archetyp vyššího vědomí a had naopak 
nevědomí, nebo instinktivní pudové jednání, na rozdíl 
od rozumového jednání orla. Had Nídhögg také zdola 
nahlodává třetí kořen Yggdrasilu. (Gylf.15 Níðhöggr gnagar 
neðan rótna.)  

 
Jörmungand 
 
Snad nejznámější had ze severských mýtů je Jörmungand 
neboli Midgardsorm. Někteří lidé dnes zastávají názor, 
že se spíš jedná o hadici než o hada. Já osobně se však kloním 
k tomu, že je to samec, jméno tomu odpovídá, ale protože hadi 
obecně představují ženské síly, tak se jeho spojení s ženskou 
energií vůbec nevylučuje, a to bez ohledu na pohlaví. Thór, 
který je naopak typickým představitelem mužského světa, 
je jeho protivníkem. je nazýván zhoubcem hada (orms einbani). 
k Jörmungandovi patří runa Ior j, která znamená mořského 
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živočicha. Podle Pennicka tato runa vyjadřuje obojživelnou 
povahu hadů a draků. To, že jsou sice nebezpeční, ale na druhé 
straně chrání (poklad, svět apod.) Proto je nebezpečné je zabít, 
což si Thór možná neuvědomuje. Setkává se s ním hned 
několikrát. u Utgardského Lokiho se snaží zvednout kočičku, 
což je ve skutečnosti ocas hada. v písni o Hymim ho málem 
uloví, naštěstí však Hymi duchapřítomně zasáhne a přesekne 
Thórovi udici. Jörmungand je zde nazýván vlastním (blízkým) 
bratrem vlka (úlfs hnitbróður), jedovatým hadem (eitrfár ormr) 
a rybou (fiskr). Zničit takovou sílu znamená zničit i sebe. Had 
Jörmungand leží na dně oceánu a obepíná náš svět Midgard 
(umgjörð neðan allra landa), zakusuje se do svého vlastního 
ocasu a nazývá se také Midgardsorm, had Midgardu. Bez něj 
by se Midgard rozpadl. Další píseň, kde je o něm řeč, 
je Vědmina věštba. při líčení ragnaröku, kdy je zde vylíčen boj 
mezi Thórem a Midgardsormem. Zde nastává trochu problém. 
v kodexu Regius se objevuje strofa, která není přeložená. Jde 
o strofu, která byla dost nečitelná a teprve pod křemíkovou 
lampou se ji povedlo přečíst. v originále je to strofa 55 H: 
v českém překladu (Argo, 2004) jde o strofu mezi 53 a 54: 
 

„Gínn lopt yfir lindi iarðar, ( Zeje nebe nad pásem země) 
Gapa ýgs kiaptar orms í hæðom; (rozevírají se krutého hada 
čelisti ve výškách)...asi, že se široce rozevírají hadí čelisti... 
Mun Óðins sonr ormi moeta, (Bude Ódinův syn hadu trpět.) 

vargs at dauða Víðars niðia “( [od?] vlka při smrtiVídarových 
příbuzných ) 

 
Překlad je trochu kostrbatý, ale snažím se spíše o doslovnost, 
než o poetičnost.  
 
Hned v další sloce je vylíčen Thórův závěrečný boj:  
 

“Þá kömr inn moeri    mögr hlóðyniar, 
Gengr Óðins sonr         við úlf vega;“ 

 
Zde je malá odlišnost. v českém překladu se objevuje: 
 

„Tu přichází slavný potomek Hlódyny, 
Ódinův syn se saní se bít.“ 

 
V originále je však s vlkem se bít, a had (ormr) je uveden 
až v poznámce pod čarou, ale s otazníkem. Spíše jde tedy 
o logické doplnění. Ale víme, že bojovníci s Valhally také 
vyráželi bít se s vlkem. Tam je použito pro vlka slovo vitnir 

(Gylf 40). Přičemž jediný, kdo bojuje 
opravdu s vlkem, je pouze Ódin 
a po něm Vídar. je to tedy symbo-
lické vyjádření posledního boje, 
a proto slovo úlfr může být v této 

strofě úmyslně.  
 

V Gylfiho oblouznění je tento boj vylíčen také. 
Navíc se zde objevuje to, že se Midgardsorma 

zmocní obří hněv (Miðgardsorm í jötunmóð), což 
je ve Vědmině věštbě řečeno obdobně (str.48, 

v or.50-iormungandr í iotunmóði). Tato pasáž ukazuje 
na hadův obří původ –jeho matka je obryně a otec 
Loki má také obří původ. Jörmungand také dští jed 
(blæss svá eitrinu) a ve Vědmině věštbě bije 
ocasem. (ormr knýr unnir – had dělá vlny). Jak 
nakonec skončí, to asi víme všichni. L 
 
Pro srovnání s Midgardsormem bych uvedla 
příběh z vikinských legend, který se nápadně 

podobá Jörmungandovu dětství, pouze 
v menším měřítku. Příběh se jmenuje „Had 
z Lagarfjótu“ a spojuje v sobě mýtické motivy 
s pohádkovými. Začíná to tak, že mladá 
dívka, která dostala darem od matky prsten, 
chce, aby její bohatství ještě vzrostlo. Prsten 
je obvykle s hadem spojován, nejspíše kvůli 
symbolice Urobora, hada zakusujícího 
se do svého vlastního ocasu. Dívka dostala 
radu, že prsten má schovat pod hada. Toho 

dívka i s prstenem uložila do krabice. po čase 
však zjistila, že had příliš vyrostl, lekla 

se a krabici i s hadem hodila do jezera. a ten v jezeře 
vyrostl a lidé se ho začali bát. Stejně tak Jörmungand 

byl svržen do moře, kde vyrostl v nebezpečnou 
obludu.(Gylf.34) 

 
S hadem je spojen i Ódin, když se v něj jako Bölverk proměnil 
(þá brást Bölverkr í ormslíki. ) tehdy, když chtěl získat 
Suttungovu medovinu. ve spojitosti s hady se také objevuje 
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Skadi, která vezme jedovatého hada (Skaði tók eitrorm) a jeho 
jed nechá kapat na Lokiho. při Baldrově pohřbu se objeví 
obryně Hyrrokin, která má místo uzdy zmiji. (Gylf 49 hafði 
höggorm at taumum).Höggormr znamená přímo zmije.  
 
Bodné zbraně se rády připodobňují hadům nebo rybám (til 
orma eða fiska). Ještě při jedné příležitosti se můžeme setkávat 
s hady, a to na runových nápisech. Hadí tělo je tak krásně 
uzpůsobeno k tomu, aby se na něj psaly runy. a tak velmi často 
můžeme vidět runové kameny s propletenými hadími těly, 
na nichž jsou nápisy. Zde však jde hlavně o ozdobný prvek 
a ne o hada samotného.  
 
Hadi u Keltů 
 
I u Keltů je had hojně doložen. Had spojuje protiklady. 
Setkáme se zde často s motivem rohatého hada či hada s beraní 
hlavou. v této podobě byl znám po celé Galii, někdy i s dračím 
hřebenem. Had spojuje mužský a ženský princip, je zároveň 
mateřskou bohyní a tvořivým bohem Jiného světa. Představuje 
spojení obou a stejně tak i spojení oné energie, která stále tvoří 
a obnovuje kosmos. pro Kelty je osou, kolem které se točí 
životní cyklus. Jedním takovým je Mael Dúinův had, který 
představuje duhu. Ta spojuje nebe a zemi.  
 
Plaz je také spojen s písmenem „S“, které představuje spirálu. 
Možná není od věci si uvědomit, že zrovna od „S“ se v mnoha 
jazycích had řekne, a že citoslovce syčení je „sssssssss“, což 
může evokovat i tvar hada(2) Když vidíme hada na cestě, 
je většinou ve tvaru písmena „S“. Jeho páteř je tak uzpůsobena, 
takže ho těžko uvidíme nataženého.  
 
Hadi se vyskytují jako průvodci bohů, v jejichž kompetenci 
je plodnost, léčivost apod. 
 
Například je to Cernunnos, kterého provází had v rohaté 
podobě. na jednom zobrazení (skalní kresba z Val Camonica) 
se vztyčuje ze země před nohama boha. Zde nemá falickou 
symboliku jako na jiných zobrazeních, ale naznačuje 
sjednocení mužského a ženského principu a vzestup vegetace, 
která se po zimě probouzí. Další zobrazení, které je považováno 
za Cernunna, je z Gundestrupského kotle. Jestli je tam 
vyobrazen šaman, nebo sám Cernunnos, teď nechme stranou, 
důležitá je hlavně pozice hada po jeho levici a jelen po pravici. 
Tato dvě zvířata totiž tvoří protiklad, podobně jako orel a had. 
o symbolice jelena se dozvíte v příštím čísle.  
 
Největší roli hraje had v irské pověsti o Cernunnovi, který zde 
vystupuje jako Conall Cernach „rohatý.“ Had zde střeží zajatce, 
které pomáhá Conall osvobodit. Když se však přiblíží k místu, 
které had hlídá, ten mu vklouzne do opasku, a celou dobu tam 
je, dokud Conall nevykoná, co má. Potom se had zase vrátí 
na své místo, aniž by si uškodili.  
 
I u galořímských bohů, Merkura, Marta trojhlavého a Jova 
se také někdy objevuje had., ale nějakou významnou roli zde 
asi nemá. Spíše se podíváme na ženská božstva. 
 
Sirona je velmi stará mateřská bohyně. Její socha 
v Hochscheidu drží v pravé ruce misku se třemi vejci, a kolem 
levého předloktí se jí vine had, který k vejcím vystrkuje jazyk. 
na reliéfu, kde je zobrazena bohyně Rosmerta, se had plazí 
po její pravici a klade hlavu na váček s penězi, který bohyně 
k sobě tiskne. Verbeia je bohyní řeky Wharfe a z římské doby 

se dochovalo zobrazení, kde v každé ruce drží jednoho hada. 
ve všech těchto zobrazeních vykazuje had podobné znaky, 
a my si z toho můžeme utvořit jakous takous představu, 
co vyjadřuje. Jeho spojení s mateřskou bohyní, s vejci i penězi, 
to všechno ukazuje na pozitivní chápání tohoto zvířete.  
 
Také bych chtěla připomenout pověst, podle níž svatý Patrik 
vyčistil Irsko od hadů. je tedy zřejmé, že kult hada zde měl 
velkou sílu. Velice mě zarazil fakt, když v jednom televizním 
dokumentu říkali, že hadi žijí všude, včetně severnějších zemí, 
kromě Irska a Antarktidy. že by zde byla spojitost se svatým 
Patrikem? Ověřené to nemám, ale nezdá se mi, že by v Irsku 
dnes nebyli žádní hadi, spíše tam nebudou ti jedovatí. Např. 
tam nežije užovka hladká, která je jinak rozšířena po celé 
Evropě. Sice není jedovatá, ale bývá často zaměňována 
se zmijí.  
 
Hadi u Slovanů  
 
Nejčastějším případem hada u Slovanů je had hospodáříček 
nebo domovníček. Chrání domov, obvykle žije pod prahem 
či pod pecí. je zárukou blahobytu. (Hadi totiž neradi mění 
místo, na němž se jednou usídlili.) Běda však, když mu někdo 
ublíží! Jeho život je pevně spjat s životem hospodáře, zemře-li 
jeden, zemře i druhý. Může jít  také o domácího skřítka (ruský 
domový), který se objevuje v hadí podobě, ale i v podobě 
jiných zvířat. (pes, kočka, krysa, žába apod.) v Bulharsku 
se v podobě hadů zjevovaly víly.  
 
V Lužici a v Polsku rozlišují hada mléčného, který chrání 
dobytek, a hada žitného, který chrání pole. na Ukrajině 
a u Srbochorvatů má domácí sjen (stín) také podobu hada, ale 
občas i psa či kočky, ale ne tak často. v Bulharsku mají smoka 
či zmeje, kterému obětují mléko.  
 
Ctít hada hospodáříčka se mnohde dochovalo dodnes. Výskyt 
užovek v domech býval dříve hojný, a také v nich Slované 
viděli duše předků. Toto ctění hadů je však obecně 
indoevropské. Ale také bylo třeba se chránit před jedovatými 
hady. Proti hadímu uštknutí se používalo obřadní omývání, 
zaříkávání nebo se do postrojů vplétala červená látka. 
 
Synové baby jagy jsou ohniví draci. s ohněm také souvisí další 
bytosti, které se představují síly ohně. Lidé je původně 
asi chápali jinak než škodlivě, k tomuto posunu došlo 
až po příchodu křesťanství. Tyto bytosti se objevují 
v plápolajících plamenech jako malí hádci či dráčci. v Evropě 
jsou známi jako dracones či salamandři, což je spíše 
alchymistický název. v Čechách se jim říkalo zmek či zmok, 
což je doloženo již v 13. st. Smok existuje i u Poláků, Bělorusů, 
na Balkáně, a stejně tak i u Baltů. Litevské smákas znamená 
had.  
 
V ruských a běloruských pohádkách vystupuje postava cara 
Ogoně a carevny Malanjice, kteří pronásledují draka Zmiulana. 
(v českém překladu car Oheň a carevna Blýskavice, drak 
Smrtihlav – viz pohádka Kuzma Brzobohatý v knize Krása 
nesmírná)Ten se před nimi schová v dutině starého dubu- 
(ve výše uvedené verzi zaleze do slámy a liška ji podpálí), a car 
s carevnou ohněm ničí jeho stáda. Velmi časté jsou motivy 
hrdinů bojujících s drakem. Většinou to jsou synové draků, 
kteří musí přemoci svého otce. Za všechny bych zmínila 
srbského hrdinu, který se jmenuje Vuk ognjeni zmaj (Vlk 
ohnivý drak). 
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Had Zmij 
 
Had Zmij je znám z pověstí o Božských kovářích Kuzmovi 
a Demjanovi, z nichž se stali sv.Kosmas a sv. Damián. Tito 
kováři se lstí zmocnili strašlivého hada Zmije, který sužoval 
lidi, zapřáhli jej, a vyorali s ním první brázdu.Tato brázda 
je dnes známa jako Zmijové valy , které se rozprostírají okolo 
Kyjeva. Hovoří se také o oborání celého světa, což v tehdejším 
pojetí asi odpovídalo okolí sídla. Opět je zde tedy motiv hada, 
který obtáčí svět, i když trochu jiným způsobem. Zde už není 
had samotný, ale jeho brázda. Had samotný pak zahynul, ale 
z jeho těla vznikla všelijaká havěť, která obtěžuje lidi. 
v několika málo případech se říká, že Zmij létal, ale většinou 
je uvedeno, že se plazil. Opět je zde tedy blízko od hada 
k draku. Kuzma a Demjan ho nepřemůžou silou, ale lstí, když 
mu odmítají dát oběť a schovají se za železné dveře. Zmij 
je naveden, aby se ke své oběti prolízal klíčovou dírkou. a když 
strčí jazyk dovnitř, chytnou mu ho do kleští, a pak Zmije 
zapřáhnou. Had nezemře jejich rukou, ale když ho pustí, aby 
se napil, napije se tak, že praskne. Tím, že z jeho těla vznikne 
havěť, je zachována rovnováha. Nezahyne tak jeho energie.  
 
V jiné verzi je však Zmij zabit Nikitou Kožemjakem, a hozen 
do moře. Ale předtím s ním Nikita také oboral zemi. 
Každopádně je pak každé orání návratem zpět k prvotní orbě 
se Zmijem. Není náhodou, že zrovna kováři, mistři ohně, 
zvládají ohňového Zmije. z Kuzmy a Demjana se stali svatí, 
a jejich svátek se slavil 1.11. podle juliánského kalendáře, čili 
někdy v říjnu. a říká se, „že v ten den kovář zmiji koval“  
 
A ještě něco o hadech 
 
Hady známe také z pohádek. Většinou se jedná o hady, kteří 
střeží poklad, někdy mají na ocase prsten,. a jsou většinou 
dobří, na rozdíl od draků. v tom je tedy malý rozdíl. Zabít draka 
je v pohádkách většinou hrdinství, však zabít hada je velké 
neštěstí.  
 
Typickou obětí pro hada je mléko. to se obětuje hadu 
Hospodáříčkovi, tato oběť se objevuje i v indických pohádkách, 
i v našich pohádkách. v pohádkách z Moravské brány dívka 
koupe Hadího krále v mléce. Proč právě mléko? Vždyť hadi 
se živí masem, polykají živočichy jako nic. Možná je zde 
 

 souvislost s prastarými kulty Matky Země, a mateřské mléko 
hrálo vždy velkou roli v kultu. a had jako nejvýznamnější 
představitel chtonických sil je s touto matkou silně spojen. 
Mateřské mléko je spojeno s životem, dává výživu mláděti 
a je veškerým zdrojem jeho sil. je v něm obsaženo vše důležité 
pro život. a had je spojován s nesmrtelností. a možná právě 
koupelí v mléce si tuto nesmrtelnost a obnovu života zaručuje.  
  
O hadech by se dalo napsat ještě mnoho a mnoho. Určitě 
se k nim ještě někdy dostaneme, ať už v souvislosti s jinou 
tématikou či při vstupu do dalších indoevropských mytologií. 
pro zájemce mohu ještě poskytnout drobnou práci o hadech 
v Egyptě.  
 

Zmiu 
 

Autorem obrázku s runovým kamenem je Pavel Maleček 
 
 

Poznámky: 
 
1)Veverka je ve staroseverštině mužského rodu,  ve jméně 
Ratatoskr je koncovka –r, která se objevuje převážně 
u maskulin, a pak je zde ještě použito mužské zájmeno. z toho 
soudím, že jde o veveráka.  
2) Předpokládám, že toto citoslovce,bude v jiných jazycích 
obdobné. (Např. v angličtině je syčet fizz nebo hiss, německy 
zischen, francouzsky siffler.) 
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Etika u Germánů 
 
Každá společnost k tomu, aby fungovala, potřebuje nějaká 
pravidla. Někde jsou dána seshora, jinde vychází zevnitř. 
Germánská společnost fungovala vždy na základě nepsaných 
pravidel, k jejichž původu se můžeme dobrat v četbě Eddy 
a ság, popř. další literatury, která vypráví o životě severské 
společnosti.  
 
Rodina 
 
 Společnost u Germánů vždy fungovala na principu rodiny 
a rodové soudržnosti. Příbuzní vždy drželi spolu a vzájemně 
se chránili. Proto bylo dobrým zvykem založit si rodinu. 
Myslím, že slovní spojení „dobrý zvyk“ se zde hodí lépe než 
slovo povinnost, neboť zde neexistoval příkaz ve vlastním 
slova smyslu, ale bylo to spíše samozřejmostí. 
 

„Syna mít 
je dobře muži, 

i když je pozdním pohrobkem. 
Sotva ti kdo postaví 

u cesty pomník, 
ne-li pokrevní potomek.“ 

(Háv 72) 
 
Rodina zaručovala rovněž pomstu za jiného člena rodu, bylo-li 
na něm spácháno násilí. Tato příslušnost k rodu se neměnila ani 
po svatbě. Dodnes na Islandu téměř neexistují příjmení. Jedinec 
má tedy pouze první jméno a druhé jméno je takzvané 
patronymikon,  jméno odvozené od jména otce, plus –son 
(syn), jedná-li se o muže, či –dóttir (dcera), jde-li o dceru.  
 
Ženy v této společnosti měly také mnohem lepší postavení než 
v jiných kulturách. Byly brány za rovnocenné. ne v tom smyslu, 
že by dělaly totéž co muži, ale jejich práce byla stejně důležitá 
a muži si jich vážili.Často se muži s ženami radili, neboť ženy 
byly znalé věšteckých praktik a kouzel. 
 
Tím, že příslušnost k rodu byla tak silná, mohly vzniknout 
zajímavé spory, např. když se nepohodla rodina manžela 
a manželky. to pak bývalo dost složité, např. když byl mezi 
dvěma rody spor, a na straně ženiny bylo více mrtvých, odmítla 
tato žena spát se svým mužem, dokud se počet zabitých 
na obou stranách nesrovnal. (Sága o lidech z písčitého břehu)  
 
Jiný příklad se nám naskýtá v baladě „Mladý pan Engel“ 
(Liden Engel), kde Maldfred pošle svého mladého syna zabít 
strýce, pana Godeho, neboť ten zabil jejího muže. Když 
je pomsta vykonána, žena pláče, protože místo jednoho trápení 
má hned dvě. Mladý Engel to zakončuje větou: „Po pravdě 
musím říci, že divná je mysl žen.“ (Severské balady) Zde 
je vylíčena povinnost pomsty. Tato povinnost je nade vší 
pochybnost, a syn je povinen pomstít svého otce, i když tím 
vzniknou jen další komplikace. Matka to ví, ale přesto musí 
syna vychovat k pomstě. Jistě měla ráda i svého bratra, a proto 
má po vykonání pomsty dvojí smutek. 
 
Pomsta 
 
Pomsta za zabitého či potupeného příslušníka rodu byla 
posvátnou povinností, a to se nezměnilo ještě dlouho potom, 
co bylo přijato křesťanství. to se odráží i v Severských bala-

dách, z nichž je i zmíněná ukázka, a které byly složeny drahnou 
dobu po přijetí křesťanství, byť mnohdy zpracovávají starší 
materiál.  
 
Akt msty byl většinou záležitostí delší doby. Bylo zvykem mstu 
provést třeba až po delší době, a mnohdy na někom, kdo neměl 
se sporem vůbec nic společného. Takto se do sporu zaplétalo 
více a více lidí, až se záležitost začala řešit na thingu, a aby 
se předešlo dalšímu zabíjení, dohodly se oba znesvářené rody 
na nějaké pokutě za zabitého. Důležité bylo, aby počet zabitých 
byl na obou stranách stejný. Tento proces vedly samy 
znesvářené strany. Docházelo k účtování, kdy se počítalo, 
čí zabití vyrovnává zabití jiného, čí zranění, zranění někoho 
z druhé strany atd.  
 
Msta byla chápána jako něco samozřejmého, člověk 
o ní nepřemýšlel, stejně jako o svých citech, ani o tom, jak 
mu záleželo na tom, za koho se mstil. Byla to prostě svatá 
povinnost, plnění morálního závazku. 
   
„Jen otrok se mstí okamžitě a pouze zbabělec nikdy“ (sága 
o Grettim) 
 
Široká rodina zaručovala také zastání na thingu, kde 
se přednášely spory, a konečné rozhodnutí se přiklonilo k tomu, 
kdo měl více zastánců. Někdy o sporu mohl rozhodnou souboj 
(holmganga), kdy ten, kdo vyhrál, byl automaticky považován 
za toho, kdo měl pravdu.  
 
Důvod ke mstě byla např. škoda na vlastnictví, ublížení 
na zdraví či zabití, či jiné poškození jednotlivce.  
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Dokud nebylo státní zřízení, člověk se musel spoléhat na sebe, 
na svoje nejbližší a společně s nimi se bránit, a nemusel 
bezmocně čekat, co udělá stát. se vznikem státu nastal velký 
rozpor. Jednak bylo zabíjení odsuzováno, ale na druhou stranu 
se zabíjelo ve jménu státu.  
 
Zabití a vražda 
 
Abychom mohli pochopit důležitost aktu msty, musíme se blíže 
podívat na to, co tomu předchází. na zabití. Zabití totiž 
v severské společnosti mělo víc podob. a podle toho se také 
rozlišovalo a trestalo. 
 
Např. sloveso drepa znamenalo zabít, ale ve smyslu zabití, 
které nebylo odsouzeníhodné, neboť se odehrálo čestně mezi 
dvěma muži, v boji nebo jinde. Člověk, který někoho zabil 
takovýmto způsobem, byl považován spíše za hrdinu než 
za vraha. Samozřejmě rodina zemřelého se mstila. Takové 
zabití však bylo třeba oznámit. Tím bylo vše v pořádku. 
v ságách se můžeme dočíst, že když někdo někoho zabil, šel 
a oznámil, co udělal. Dále se to nerozvádí.  
 
 Oproti tomu sloveso myrða označovalo zákeřnou vraždu, 
můžeme jej porovnat s naším slovem mord. Šlo o zabití v noci, 
v přesile, zezadu, či jiným nečestným způsovem. Takový čin 
nebyl pochopitelně oznámen a pachatel byl považován 
za zločince.  
 
Pro zabíjení existuje ještě spousta dalších výrazů. v Eddě 
se například setkáme s výrazem bana a to ve spojení 
s Baldrovou smrtí. Hödur, který zabíjí, je handbani, 
vlastnoruční vrah, a Loki, který za to může, je ráðbani, což 
je ten, který plánuje vraždu. Pozoruhodné je to, že na rozdíl 
od našeho právního systému, kde se více trestá úmysl než 
skutek a lítost je polehčující okolností, v severské společnosti 
se trestal skutek bez ohledu na úmysl. Slepý Hödur, který zcela 
jistě Baldra nechtěl zabít a ani neviděl, kde Baldr stál, se stal 
pouhým nástrojem Lokiho zlomyslnosti. Přesto on musí být 
zabit a Loki je strestán až posléze.   
  
Slovo víg označuje zabití obecně, ale znamená i boj. Ale i víg 
může být špatným činem, např. nebylo-li vyprovokováno, popř. 
když pachatel nechce za svůj čin zaplatit atd. Jako vyloženě 
dobrý čin je chápáno, jde-li o mstu. Takovéto jednání 
schalovali i ti nejmírumilovnější. Nejednalo se totiž o samo-
účelné zabíjení. 
 
Další akt, který představuje něco mezi drepa a myrða, 
vyjadřuje termín launvíg, Dotyčný sice svůj čin neoznámil, ale 
nechal svou zbraň v rán, a podle zbraně bylo snadno 
rozpoznatelné, kdo to udělal. 
 
Z tohoto krátkého vhledu do problematiky zabití v germánské 
společnosti vyplývá, že velkým přečinem, (nechci použít slovo 
hřích, které už dnes chápeme značně zabarveně) je úkladná 
vražda. o tom se více dočteme ve Vědmině věštbě 38 (Völospá 
39): 
 

„Sá hon þar vaða     þunga strauma 
menn meinsvara     oc morðvarga, 
oc þannz annars glepr    eyrarúno; 

þar saug Níðhöggr     nái framgengna, 
sleit vargr vera -      vitoð er enn, eða hvat?“ 

 

„Zřela jsem brodit se 
bažinami 

vrahy a přátelé 
křivých přísah 

a ty, kdo svedli svých bližních ženy. 
Tam Nidhögg se pásl 

na pohřbených mužích, 
vlk trhal těla. 

Ví někdo víc?“ 
  
Pro vraha je zde použito slovo morðvargr,  ve kterém můžeme 
vidět příbuznost s výše zmíněným slovesem myrða, vargr 
je označní pro vraha, vlka či psance.  
 

 
 
Ostatní morální zásady 
 
Jak jsme si mohli všimnout ve výše uvedených verších, je tam 
kromě vrahů zmínka o křivopřísežnících (meinsvari). Přísaha 
byla pro Germány hodně důležitá. Dodržet přísahu bylo natolik 
důležité, že člověk někdy učinil pod přísahou něco, co by ho 
jinak nenapadlo. Např. Hrafnkel, když přísahá, že zabije toho, 
kdo vsedne na Freyfaxiho, posvátného koně Freyova. Jeho 
sluha mu díky porušení zákazu zachrání celé stádo, ale nedá 
se nic dělat, musí zemřít. 
 
 pro Germány byla totiž velice důležitá čest. Byla však chápána 
v mnohem širším měřítku, než jak je tomu dnes. Např. jen 
ve staroseverštině je pro čest minimálně dvanáct výrazů, která 
vyjadřují různá zabarvení tohoto pojmu a těžko se překládají 
do dnešního jazyka. Přesto se pokusím uvést aspoň přibližný 
překlad podle Zatočilova slovníku, popř. ze slovníku od Geira 
T. Zoëgy. Jsou to:  
 
sömð – čest, vyznamenání 
virðing – pocta, čest, vážnost 
sómi – čest, pocta, metnaðr- čest, pocta 
vegr – čest 
frami – odvaha, zmužilost, zdatnost, prospěch, užitek, čest 
metorð – čest, pocta, 
vegsemð – čest, hodnost 
heiðr- čest, vážnost, zásluha (1)  
mæti – dobré věci 
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höfudburdr – čest, dobrá pověst, prestiž (doslovně asi držení 
hlavy) 
drengskapr – čackost, chrabrost, velkomyslnost..  
 
Jen pro zajímavost uvádím, že kromě tří výrazů, jsem všechny 
nalezla v tenkém Zatočilově slovníku k sáze 
o Völsunzích. z toho vyplývá, že se v této jedné 
sáze objevuje devět různých výrazů 
pro čest, což je docela dost 
a jednoznačně to svědčí pro časté 
užívání těchto výrazů a jemné rozdíly 
mezi nimi. Samozřejmě, pro lepší 
pochopení těchto výrazů je třeba znát kontext.  
 
Tacitus ve své Germanii, která se vyjadřuje 
o germánské společnosti v mnohem dřívější 
době, než byly napsány ságy, říká o trestech 
a proviněních toto: „ na sněmu možno také 
žalovati a hrdelní při vésti. Tresty se rozlišují 
dle provinění. Zrádce a přeběhlíky věší 
na stromy, zbabělce, zběhy a ohavné smilníky 
utápějí v bahně a v močálech, proutěné pletivo 
shora na ně naházevše. Rozdíl v popravě 
směřuje k tomu,  že zločiny, když jsou 
trestány, sluší vystavovati, neřesti 
schovávati.“  
 
Tímto výčtem bych chtěla ukončit krátký 
vstup do germánské společnosti. Zmínila 

jsem hlavně věci, které se nejvíce odlišují od pojetí morálky 
a etiky v dnešní době. Co z toho vyplývá pro nás? Měli bychom 
si uvědomit, jaké je naše pojetí cti, co děláme, když nás někdo 
potupí či zradí, a jak držíme pohromadě. To, co se musí změnit, 
abychom byli skutečnými následovníky našich bohů a předků, 
je uvnitř nás. Naše myšlení. Bez toho se nikam nepohneme.  
 

Zmiu 
 

Poznámky: 
 

1) heiðr - u tohoto slova je zajímavé, že úplně 
stejný výraz se používá pro vřes, akorát 
v ženském rodě. Slovo heiðni pak označuje 
pohanství. Můžeme si také připomenout 
anglické heathen- pohan, tzn. člověk 
z vřesovišť.  že by tedy pohané byli lidé 
čestní ??? ☺ na tyto úvahy ať si odpoví naši 
čtenáři sami.   
 
Použitá literatura: 
 
Heger Ladislav, Edda, Praha, 2004 
Heger Ladislav, Novotná Marie, Severské 
balady, Praha, 2000 
Page R.I., Severské mýty, Praha, 1997 
Steblin-Kamenskij M.I., Svět islandských ság, 

Praha  1975 
Tacitus, Germanie, Praha, 1910 

 
 

Co je to Wyrd? 
 

Arlea Æðelwyrd Hunt-Anschütz 
 

Onwendeð wyrda gesceaft weoruld under heofonum. 
Utváření wyrdu mění svět pod nebesy. 

Poutník (l. 107) 
 
Nejdůležitější koncept pohanství je wyrd. Protože je ale velký 
problém jej vysvětlit, jde také o jeden z nejnepochopenějších. 
Zde je mé přispění k této stále ještě dosti skrovné debatě o tom, 
jak wyrd funguje a jak můžeme my s wyrdem pracovat. 
 
Anglosaské podstatné jméno wyrd je převzato ze slovesa 
weorþan, „stát se“, které je zase převzato z indoevropského 
kořene *uert-, znamenajícího „otáčet“ nebo „měnit“.1 Wyrd 
doslovně znamená „to co se mění“ či „to co se stává“. Tedy lze 
chápat jako stát se něčím jiným, ale i jako vrátit se zpět 
na začátek. v metafyzickém smyslu wyrd zahrnuje koncept, 
že se vše mění, zatímco je taženo určitým směrem, pryč 
od svého počátku. Tak můžeme o wyrdu přemýšlet jako 
o procesu, který nepřetržitě přeměňuje vzory minulosti 
ve vzory přítomnosti. 
 
Wyrd lze přirovnat k otáčení kolovratu. Jak se vlákna otáčí 
a otáčí, splétají se a utváří přízi. Severská mytologie popisuje 
tři ženské bytosti zvané Norny odpovědné za utváření životů 
z ørlögu, vrstev minulosti. Jejich jména jsou Urðr (Wyrd), 
„to co nastalo“; Verðandi (související s anglosaským weorþan, 
viz. výše), „to co právě nastává“; a Skuld (Should – „mělo 
by být“), „to co by mělo nezbytně nastat“. v eddické básni 
Helgakviða Hundingsbana Norny tahají za vlákna ørlögu 
novorozeného prince (dědictví jeho krve, protože on sám ještě 

nemá vlastní minulost), aby stvořily zlatou šňůru představující 
jeho život.2 

 
Dále se můžeme pokusit porozumět wyrdu prostřednictvím 
analogie tkaní. v anglosaské Riming Poem vypravěč mluví 
o svých životních útrapách: Me þæt wyrd gewæf, „Wyrd utkal 
toto pro mne“.3 v islandské Sáze o Njalovi valkýry utkají 
bojovou kletbu na stavu vyrobeném ze zbraní s vlákny 
z lidských vnitřností.4 Představte si vzor tkaniny utkané 
na stavu. Horizontální vlákna (tkanina) jsou položena 
ve vrstvách napříč vertikálními vlákny (osnova). Horizontální 
vlákna představují vrstvy minulých konání. Vertikální zase 
časovou osu. Barva každého horizontálního vlákna se přidá 
k již existujícímu vzoru a vznikne tak vzor nový. Vlákna 
už utkaná nemohou být změněna, ale celý vzor nebude nikdy 
ukončen. Existující vzory mohou být rozšířeny do nových 
podob a mohou k nim být přidány nové. Vše, co v životě 
děláme, přidá další vrstvu do našeho vzoru. 
 
Jeden z následků wyrdu je ten, že nás naše minulost (rodový 
původ i osobní minulost) neustále ovlivňuje. Kdo jsme, kde 
jsme, a co dnes děláme, závisí na činnostech, co jsme dělali 
v minulosti a co dělali jiní v souvislosti s námi. a každá volba, 
kterou v současnosti uděláme, je postavena na volbách, které 
jsme udělali kdysi. 
 
Filozof Schopenhauer zastával názor, že „naše životy jsou jaksi 
nezměnitelně vytvarovány do souvislého celku silami za naší 
vědomou vůlí“.5 Věřil, že ani náhodné události ani vrozená 
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povaha nemohou vysvětlit konzistenci a směr životní cesty 
jedince, a tak formuloval pojem „záměr Osudu“, aby vysvětlil 
tuto řídící moc našich životů. Mnoho lidí přirovnává pojem 
wyrd k tomuto druhu konceptu „osudu“ a Norny k Moerae 
nebo Parcae, řeckým a římským Osudům. Ale učiníme-li tak, 
odmítneme neustálé ovlivňování osobního a univerzálního 
wyrdu a úlohu, kterou hrajeme ve vytváření našeho vlastního 
osudu my. 
 
Zdá se, že Schopenhauer přehlédl, že to co nazývá „záměr 
Osudu“ je samo vytvářeno souhrou událostí, které se stávají 
nám a naší vrozené povaze. Vzájemně se s wyrdem (tím, který 
už nastal) ovlivňujeme a tvoříme tak jisté osobní vzory, které 
ovlivňují vzory univerzální a jsou v nich odráženy. Tyto vzory 
užívají síly, které formují naše životy. 
 
Řekněme, že se nacházím v situaci, kdy mě někdo urazí. Mohu 
si „svobodně“ zvolit jakoukoli z mnoha okamžitých reakcí, 
od ignorování onoho člověka, až po jeho políčkování. Ale 
má volba v té chvíli je omezena množstvím příhodných vzorů 
wyrdu, v závislosti na mé vrozené povaze, mém sociální 
předurčení, mé minulé zkušenosti s tím, že mne někdo urazil, 
můj vztah k člověku, který mne urazil, dokonce i stav mých hor 

monů. 
 
Vzhledem k tomu, že tyto vzory určují mou reakci, wyrd 
formuje můj život v této chvíli, a tak mi má reakce může 
připadat, jako by byla předem určena (chci-li odmítnout svou 
odpovědnost) nebo jako „správná“ volba (přijmu-li 
za ni odpovědnost). Jsem-li si vědom jistých opakujících 
se vzorů v mém životě, může mne napadnout, že ona osoba 
byla předurčena, aby mne urazila. Ale bez ohledu na to, jakou 
reakci zvolím, bude ta přidána do vzorů wyrdu a ovlivní mé 
budoucí činnosti (urazí-li mne někdo znovu, bude má reakce 
částečně určena tím, jak jsem se zachoval naposledy). ve chvíli, 
kdy prožívám jisté vzory wyrdu, současně je tak také vytvářím. 
 
Má reakce bude přidána i do vzorů ovlivňujících chování 
člověka, který mne urazil. Podle mé odpovědi může 
ovlivňovat jeho chování směrem, který bude měnit jeho 
osobní ørlög. Nakonec ale každá malá volba, které 
se dopustíme, ovlivní univerzální síly, a ty mohou někdy 
příště ovlivnit zase nás. Větší vzory wyrdu, utvářené 
jedinci v určité chvíli a místě bývají zdrojem zeitgeista 
(ducha doby), který inspiruje víru a chování každého 
člověka ve společnosti. Wyrd způsobuje skutky 
jedinců, jejich stavy a volby a je jimi také sám tvořen. 
 
V moderních populárních zdrojích bývá často používána 
metafora „Pavučina Wyrdu“, aby se ukázalo, jak 
rozsáhlé následky mohou činnosti jedinců mít.6 
Představíme-li si vesmír jako velkou pavoučí síť, 
a každý uzel, v němž se sbíhají dvě vlákna, jako 
událost (nebo člověka nebo život), můžeme pochopit 
vzájemné propojení věcí. Můžeme vidět, jak jsou jisté 
věci přímo spojeny, zatímco jiné jsou spojeny 
vzdáleně skrze velké množství vláken. Také můžeme 
vidět jak mohou být uzly, které jsou z jednoho úhlu 
pohledu spojeny blízce, z jiné perspektivy spojeny 
jen vzdáleně (následuje tak tvar spirály). Nadto 
můžeme vidět, že pokud jsme narušili nějakou část sítě 
– fouknutím nebo otřesením, toto narušení se bude šířit dále  
– a části nejblíže narušení budou reagovat nejsilněji. 
 

S pochopením wyrdu přichází velká zodpovědnost. Pokud 
víme, že každá akce, kterou způsobíme, (nebo nezpůsobíme) 
bude mít následky pro naše budoucí rozhodnutí i pro budoucí 
rozhodnutí jiných lidí, budeme pečlivě promýšlet možné 
následky všeho, co děláme. Ale i když dokážeme dělat jen 
správná rozhodnutí, budeme muset čelit obtížným okolnostem 
nebo nesnadným rozhodnutím, které vznikly jako důsledek 
rozhodnutí těch, kdo jsou s námi pavučinou svázáni. Protože 
ale nemůžeme ovládat jiné lidi ani měnit minulost, nezbude 
nám někdy nic jiného, než jen žít s tím, co nám bylo utkáno. 
i v takové chvíli máme na vybranou. Můžeme ignorovat naše 
problémy a doufat, že zmizí, zatížit jimi jiné lidi, nebo se jim 
odvážně postavit a udělat, co je v našich silách, abychom 
je překonali. Verš z anglosaské básně Poutník7 poznamenává: 
 

Ne mæg werigmod wyrde wiðstondan, 
ne se hreo hyge helpe gefremman. 
For ðon domgeorne dreorigne oft 
in hyra breostcofan bindað fæste; 

 
Znuděná nálada neodolá wyrdu, 

ani neklidná mysl nenajde pomoc. 
Často proto ty co touží po slávě 

sváže rychle chmurnost v jejich tělesných rakvích. 
 
Tak nás může Pavučina Wyrdu přivést do situací, které bychom 
si nikdy dobrovolně nezvolili. Ale vždy budeme mít nějaké 
možnosti, jak na takovou chvíli reagovat. a to, jak se roz-
hodneme zachovat, bude vždy vytvářet změny. Pokud 
ne v celém světě, tak alespoň v našem vlastním ørlögu. 
 
 

překlad Fjölkunnigr 
 

Autorem obrázku Norny je Xin. 
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Poznámky: 
 
1) zajímavou lingvistickou diskusi o wyrdu najdete v knize: 
Bauschatz, Paul. The Well and the Tree: World and Time 
in Early Germanic Culture. 1982. The University 
of Massachusetts Press. 
2) původní odkazy na Norny, viz. Vědmina věštba (verš 20) 
a první báseň Helgi Hundingsbani (verše 2-4). Larrington, 
Carolyne (překlad.). Poetická Edda. 1996. Oxford University 
Press. 
3) Riming Poem je obsažena v Rodrigues, Louis (překlad). 
Anglosaská elegická poezie. 1994. Llanerch Publishers. 

4) Magnusson M. a Pálsson H. (překlad.). Sága o Njalovi. 
1983. Penguin Books. (kapitola 157, str. 349) 
5) relevantní části Schopenhauerovy práce "On the Apparent 
Intention in the Fate of the Individual" jsou zaznamenány 
v knize Campbell, Joseph. The Masks of God: Creative 
Mythology. 1968. Penguin Books. (kapitola 4, odstavec III, str. 
193-196) 
6) například Bates, Brian. The Wisdom of the Wyrd. 1996. 
Rider. 
7) Poutník je součástí knihy Rodrigues, Louis (překlad). 
Anglosaská elegická poezie. 1994. Llanerch Publishers. Překlad 
verše 15 je autorky článku 
 

 
 

Ørlög a Wyrd 
 

(převzato z knihy David Stone: The Principles of Stav) 
 
Ørlög 
  
 Ørlög je severskou mytologií popisován jako bytost zákona 
vesmíru. Někdy jako „Původní Bohyně“, bytost bez počátku 
a konce, dokonce starší a vznešenější než jsou bohové a obři. 
Nařízení Ørlögu nemohla být zrušena a byl to vzor daný 
Ørlögem, který Norny tkaly, samy spoutány silami mimo jejich 
kontrolu. 
 
„LOG“ odvozené ze staroseverského LAGU znamená „zákon“, 
ale je mnohem obsáhlejší a závaznější, než náš moderní výraz. 
Také zahrnuje koncept „učení“, vědomosti a moudrosti 
minulosti. Termín „OR-LOG“ znamená něco jako Prvotní 
Zákon, Původní Zákon, Konečný Zákon (Zákon jako Slovo 
Boha). Také může být chápán jako Prvotní Princip nebo První 
Vrstva. Ørlög je základní úmysl nebo velký plán Tvoření. 
 
Wyrd 
  
V severské mytologii byl Wyrd původní bohyní a matkou 
Noren. Jediná zmínka o ní v dochované mytologii se týká její 
věštby, že Vídar, syn Ódina, přežije Ragnarök. 
 
Slovo Wyrd je staroanglického původu a znamená „osud“. 
ze stejného kořene pochází Urd, jedna z Noren a germánská 
slova Werth, Warth, a Wurth, která znamenají „nastat“. Kořen 
slova znamená „otočit“ nebo „stát se“ a vztahuje se k tomu, 
co už nastalo a nyní nastává, i k tomu, co teprve nastane. Výraz 
Wyrd bývá překládán jako „Osud“, ale má jiný význam než 
řeckořímský koncept osudu, jak bude ukázáno dále. 
 
Zajímavé je, že Wyrd může být vyslovován stejně jako 
anglická slova „Weird“ nebo „Word“, jejichž význam také 
zapadá do našeho konceptu. „Weird“ znamená osud nebo 
určení a Osudy (podobné bytosti jako Norny) jsou někdy 
nazývány Sestry Osudu. Weird také znamená nadpřirozené, 
nadpozemské, záhadné. Slovo „uncanny“ (záhadné) 
je odvozeno z výrazu „un kenny“ – „mimo dosah našeho 
chápání“ nebo „mimo naše znalosti“. 
 
„Word“ může mít v rámci konceptu Wyrdu mnoho významů. 
v evangeliu sv. Jana (1:1) je psáno, že „Na počátku bylo slovo 
a to slovo bylo s Bohem a to slovo bylo Bůh“. Jistě jde 

o neseverský zdroj, ale tradice, která spojuje Word (Wyrd) 
s vesmírnými tvořícími silami, může být i konceptem Wyrdu. 
Celý svět byl podle judaisticko-křesťanské tradice stvořen 
slovy, a dokonce i v severských tradicích bylo mnoho uděláno 
slovy. Jako zdrojem moudrosti (a tak i moci) i jako mystérii čar 
a požehnání.  
 
Ørlög a Wyrd 
 
Z výkladu slov Ørlög a Wyrd je zřejmé, že jde o různé aspekty 
téhož, tedy „Osudu“, předurčené cesty, kterou Tvoření 
následuje. „Předurčené“ zde ale neznamená „nevyhnutelné“. 
Mnoho lidí pohlíží na Osud jako na omluvu pro nic nedělání 
a předpokládají, že si je Osud „najde“; nebo pro dělání 
čehokoli, co chtějí, a svalují vinu na Osud. Koncepty Ørlögu 
ani Wyrdu takové názory nepodporují. 
 
Namísto toho jsou přirozenou cestou života jedince. Každý 
se narodí s jistými schopnostmi: přednostmi v některých 
oblastech a slabinami v jiných. Osobní Wyrd je způsob, jak tyto 
schopnosti nechat vést náš život. Když se pokusíme 
(ať už vlastními činy nebo pod vnějším tlakem) žít proti nim, 
způsobíme si jen potíže, zmatek, stres a deprese. Proto Wyrd 
souvisí s Pavučinou skutečnosti. Rozdíl mezi Wyrdem a touto 
Pavučinou je ten, že my můžeme opustit cestu našeho Wyrdu, 
ale Pavučina naší nové situace zůstane vždy s námi a bude 
se nepřetržitě pokoušet vrátit nás zpět na správnou cestu. 
 
Jedním z principů našeho života by mělo být nalezení vlastního 
Ørlögu a snaha žít v souladu s ním. to znamená učit se žít 
s vlastní Realitou, využívat své přednosti a přijmout slabosti, 
zatímco se je současně snažíme využít jako přednost tím, 
že žijeme s nimi a ne proti nim. i když žít proti vlastnímu 
Ørlögu přináší potíže, nemusí být život v souladu s ním nutně 
jednoduchý. 
 
Všechny věci mají svůj vlastní Ørlög, vlastní Cestu reality. 
Ta zahrnuje koncepty a okolnosti a také Tvoření samotné. 
Všechny individuální Ørlögy jsou aspekty Univerzálního 
Ørlögu a součástí velké Pavučiny osudu, tkané Nornami. 
 
 

překlad Fjölkunnigr
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Nebe a hvězdy v severské tradici I. 
 
1. Hvězdy obecně 
 
Nebe hrálo a hraje ústřední roli ve většině náboženství. Jeho 
personifikace často představovala nejvyšší princip kosmu, 
nejvyšší božskou bytost. Nebeská tělesa a úkazy byly 
ztotožňovány s jednotlivými bohy. my se však na tomto místě 
chceme věnovat především noční obloze, jejímž nejhojnější 
prvkem jsou hvězdy. Co vlastně hvězdy pro severskou tradici 
znamenaly? Přežilo něco z tohoto pojetí až do dnešních časů? 
Jaké příběhy si o nich lidé kdysi vyprávěli?  
 

 
 
Podle Eddy byly hvězdy ohnivé jiskry z Múspellheimu, které 
se chaoticky míhaly po nebi, dokud jim bohové neurčili 
neměnné dráhy pohybu: 
 
“...Poté pochytali oharky a jiskry, které vyvrhovány z Múspellu 
létaly vzduchem, a zasadili je uprostřed Ginnungagapu vysoko 
i níže na nebe, aby osvětlovaly nebesa a zemi. Všem ohnivým 
tělesům vykázali místo, některým na nebi, jiná volně létala 
pod nebem, ale i jim stanovili místo  a vyznačili dráhu. 
ve starém mudrosloví se říká, že podle nich se začaly rozlišovat 
dny a noci a počítat roky. Toto se vypráví ve Vědmině věštbě: 
                                              

Neznalo slunce, 
kde sídlo má, 

nevěděl měsíc, 
jakou má moc, 
neznaly hvězdy 

na nebi své místo. 
 
Uveďme si jen tak pro zajímavost různé staré variace výrazu 
hvězda: staírnó, sterno, steorra, stairna (latinsky aster, astrum) 
a jeho synonyma – ve starohornoněmčině himilzeichan 
a himilzunga, anglosaském okruhu heofontungol, rodortungol, 
tungol, staroisladsky himintungl, gótsky tuggl. 
 
Musíme zdůraznit, že většina legend a představ o hvězdách 
z pohanských dob zmizela a zachovaly se pouze útržky 

v povědomí prostých lidí, kde se promíchaly s cizími 
a pozdějšími tradicemi. 
 
Padající hvězdy byly znamením osudu, kdo je viděl, měl 
vyslovit modlitbu či přání. v pohádkách se padající hvězdy 
mění v kusy zlata nebo déšť zlatých mincí. Padající hvězda 
se švédštině nazývala stjernfall, v dánštině poněkud záhadně 
stierskud – hvězdná střela. v Litvě se věřilo, že osud nově 
narozeného člověka spřádá nebeská přadlena. Každé přadeno 
představuje hvězdu, když se jeho nit přetrhne, hvězda spadne 
a člověk umírá. Kometám se říkalo ocasaté nebo vlasaté 
hvězdy, nebo hvězdy s pavím chvostem. Přelet komety věštil 
nebezpečí, zvláště smrt krále nebo morovou epidemii. 
 
Nemůžeme říci, že planety byly pojmenovány podle velkých 
bohů. Žádné zmínky o tom se nezachovaly. Tato tradice ostatně 
pochází patrně z Babylónie, odkud se rozšířila do Středomoří, 
ale snahy přisuzovat takové pojetí i severské tradici musíme 
považovat za moderní konstrukce. Také lze jen těžko určit zda 
víra, že pohyb každé hvězdy řídí její anděl, pochází z místních 
zdrojů, i když se někteří badatelé domnívají, že podle starých 
představ měly hvězdy jako osoby na nebi své stolce a sídla. 
Stálice shlížely na zem z trůnů svých síní, pohyblivé hvězdy 
cestovaly po obloze na vozech nebo na koních a měly obydlí, 
kam se uchylovaly přes den. Bylo také zbožným zvykem 
zdravit před spaním nebeská světla.  
 
Podle lidové víry se hvězdy ke každému člověku chovaly 
přátelsky či nepřátelsky. Souhvězdí, které zářilo v čase jeho 
narození mohlo člověka chránit po celý jeho život, byl narozen 
pod šťastnou hvězdou. Podle tajného vlivu dominantních 
souhvězdí mohl být předvídán osud. Lze jen těžko říci, zda 
se tato víra vztahuje k importované astrologii, nebo existoval 
nějaký místní systém výkladu pohybů nebeských těles a jejich 
vztahu k pozemskému dění. Zajímavá pasáž z Písně 
o Siegfriedovi hovoří o pokladu, který vlastnili tři bratři, 
Niblungové neboli Nibelungové. Jmenován je jen jeden z nich, 
král Euglin, který měl být vykladačem hvězd. Siegfried jej 
žádá, aby ho naučil svému umění: „ Lasz mich deyner Kunst 
geniessen, Astronomey genannt.“ Zdá se, že nějaké domácí 
umění výkladu hvězd se přece jen tradovalo. 
 
I přes dlouhý časový odstup se zachovaly příběhy, které 
se vztahují k jednotlivým hvězdám a souhvězdím. Nejsou 
zdaleka všechny a i zde si kromě historických textů uvedeme 
i lidová pojetí a moderní výklady, aby nám vznikl, když už 
nikoli úplný obraz, tak alespoň několik záchytných bodů. 
 
 
2. Jitřenka a Večernice 
 
Ranní a večerní Venuše byla nazývána Jitřenkou a Večernicí, 
starohornoněmecky Tagasterno a Apansterno, podobně jako 
v latině lucifer a vesper. Tunkelsteorno byla zřejmě Večernice, 
která začíná zářit za soumraku a Uhtosteorno Jitřenka. 
Stellbaum, stelbóm – Ptáčníkovo bidýlko byl rovněž název 
pro Večernici, ale i pro hvězdy obecně. Další jméno Večernice 
bylo nahtfare, stejné slovo se používalo pro vědmu nebo 
čarodějku letící na půlnoční rej. Anglosasové nazývali 
Večernici swána steorra, protože stáda prasat se v čase jejího 
východu na oblohu vracela z pastvy domů. v některých 
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oblastech panoval zvyk modlit se při východu večerní hvězdy, 
může to souviset s tradičním chápáním času, kdy nebyl za 
počátek nového dne považován východ slunce, nýbrž soumrak 
dne starého, který je ohlášen východem Večernice. 
 
3. Mléčná dráha 
 
Nejnápadnější a největší souhvězdí je Mléčná dráha, která 
se jeví jako nepravidelný světelný pás obepínající celou oblohu. 
Tento pás tvořený značným počtem hvězd představuje galaxii, 
jejíž součástí je i Slunce a Sluneční soustava. Její dnešní název 
pochází z řeckého mýtu o hrdinovi Héraklovi. Hérakles byl 
synem boha Dia a smrtelné ženy Alkmény. po narození ho 
matka ze strachu před žárlivostí Diovy božské manželky Héry 
odložila. Podle jedné verze (podle jiné bůh Hermés) zosnovala 
Athéna, Diova dcera, bohyně moudrosti a vítězného boje 
na otcův rozkaz úskok, který Héraklovi zachránil život a také 
mu zajistil nesmrtelnost. Zavedla Héru jakoby náhodou 
na místo, kde dítě leželo a přiměla ji, aby dítě ze soucitu 
nakojila. Hérakles sál tak silně, že Héřino mléko vystříklo 
na nebe, kde se stalo Mléčnou dráhou. v místech, kam dopadly 
jeho kapky na zem, vyrašily lilie. z mléka bohyně získal 
Hérakles svou nadlidskou sílu a bohyně jej později přijala za 
svého syna. 
 

 
 
V severnějších oblastech však byla Mléčná dráha považována 
spíše za nebeskou cestu, než za krůpěje mléka, jak o tom svědčí 
řada dokladů. v Anglii se nazývala Waetliga straet, moderně 
Watlig Street čili cesta nebo ulice Watlingů. Chaucer (House 
of Fame 2, 427) ve 14. stol. napsal:  
 

Lo there, quod he, cast up thine eye, 
se yondir, lo, the galaxie, 

the whiche men clepe the milky way 
for it is white, and some parfay 
ycallin it han Wattlingestrete, 

that onis was brente with the hete, 
whan that the sunnis sonne the rede, 

which hite Phaeton, wolde lede 
algate his fathirs carte and gie. 

 
Také Gawin Douglas (1474 – 1522) v překladu Vergiliovy 
Eneady Mléčné dráze říká Watlingstete: 
 

Of every sterne the twynkling notis he 
that in the still hevin move cours we se, 

Arthurys house, and Hyades betaikning rane, 
Watlingestrete, the Horne and the Charlewane, 

the feirs Orion with his goldin glave. 
 
V The Coplaint of Scotland (1549) se píše, že námořníci říkají 
Mléčné dráze Vatlant streit. Kdo však byli oni Watlingové? 
Watligové mají být synové Waetly, Vadiho čí Ívaldiho. v Eddě 

jsou Ívaldiho synové černí álfové, kteří na Lokiho popud 
vyrobili Sifiny vlasy, loď Skídbladni a Ódinův oštěp Gugni. 
ve Vilkinasaze byli Vadiho syny Völund, Egil a Slagfinn. 
Völund byl ještě do středověku považován za patrona kovářů 
a každá cenná zbraň nebo šperk se spojovaly s jeho jménem 
a mluví se o něm také jako o králi elfů a manželovi jedné 
z valkýr, žádné přímé spojení s Völundem a hvězdami však 
nemáme. Jeho bratr Egil nebo Eigil však bývá spojován 
se jménem Aurvandil, které bylo přímo názvem pro jednu 
z hvězd, jemu se však budeme věnovat příště. Vraťme 
se k Watling Street. Podle anglické tradice je to cesta kterou 
postavili synové obřího krále Watly, aby mohli cestovat 
po Anglii. Watling Street v Anglii skutečně fyzicky existuje. 
je to jedna z královských cest. Podle práva Edwarda z r. 1050 
jsou čtyři královské cesty : Watling Street, Fosse Way, Ickneild 
Way a Ermine Street. Za Viléma Dobyvatele to byly tři cesty: 
Watling Street, Fosse Way a Ermine Street. Kdo zaútočil nebo 
zabil člověka cestujícího po jedné z těchto cest, porušil zemský 
mír a dopustil se přečinu proti samotnému králi. Watling Street 
vede z Doveru na jihovýchodním pobřeží do Chesteru 
a Cardiganu na severozápadním pobřezí  a protíná historický 
střed Londýna. je jisté, že byla zpevňována a používána 
Římany, její původ však bude zřejmě mnohem starší. 
Problematika královských cest je velmi zajímavá. Bývalo 
zvykem, že nový král, který se ujímá vlády cestuje po své zemi 
a ujišťuje lid o platnosti jeho práv. Švédskému právu se říkalo 
Eiriksgatu ritha – jízda po Eirikově cestě. Nabízí se výklad 
že Eirikem byl míněn Rígr. Ríg je pozemské jméno boha 
Heimdalla, původce sociálního rozvrstvení společnosti, 
ze kterého vyplývají práva a povinnosti jednotlivců. Ríg v písni 
kráčel po zelených cestách (groenar brautir) země, které mají 
být odrazem nebeských cest. Ostatně Heimdall sídlí 
v Himinbjörgu, pevnosti, která střeží duhový oblouk Bifröst – 
cestu která vede z nebes na zemi a naopak a Heimdall je mimo 
jiné strážcem této cesty. 
 
V lidovém podání Německa se Mléčné dráze říká Cesta svatého 
Jakuba, podle biblického obrazu, ve kterém měl Jakub sen 
o schodišti sahajícím z nebe na zem, po kterém vystupovali 
a sestupovali andělé. Mezi švédskými rolníky se jí říkalo 
Winter Gatan – Zimní ulice, ve Vestfálsku Ulice počasí, patrně 
proto, že pokud je vidět jasně nebo zamženě, dají se očekávat 
změny teplot a srážky. na Hebridách to byla Prašná cesta, 
Andělská řeka, nebo Cesta králů. Mléčná dráha byla také 
známa jako Wuotanes Straza, Wotanova cesta, což vzhledem 
k charakteristice Wotana jako putujícího boha není nic 
překvapivého. Měla to být cesta jeho divokých honů, nebo také 
trasa, po které valkýry odnášely duše padlých válečníků 
do Valhaly. 
 
Widukind z Corveye (asi 950) v Saské kronice píše, že Mléčná 
dráha je podnes nazývána Iringovým jménem v příběhu 
saského vítězství nad Thuringy (Durynky): Irmenfried, král 
Thuringů, který je utiskován Dietrichem, králem Franků, 
si zavolá na pomoc Sasy a ti udatně bojují na jeho straně. Ale 
král sám je kolísavý a tajně uzavře dohodu s Franky 
o spojenectví proti Sasům. Sasové však zradu objeví 
a pod vedením Hathugata vtrhnou do pevnosti Thuringů 
a všechny přítomné zahubí, zatímco se Frankové drží v pozadí 
a koří se válečnému umění Sasů. Irmenfriend uprchne, ale 
přilákán lstí se vrátí do Dietrichova tábora, kde zůstal 
Irmenfriedův rádce Iring, jehož prozíravé plány v minulosti 
prokázaly králi cenné služby. Když Irmenfried  poklekne před 
Dietrichem, Iring, který se přidal k Frankům, jej zavraždí. 
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Dietrich se zrádcova činu zhrozí a chce jej potrestat. Iring 
se však stačí pomstít i jemu – probodne krále Franků mečem, 
probije si cestu skrz franské vojsko a unikne. na paměť tohoto 
činu se souhvězdí nazývá Iringova cesta. 
 

 
Ve Vilkinasaze se mluví o Irungově posledním boji s Högnim 
u zdi pojmenované po hrdinovi Irungs veggr (údajně zde došlo 
k záměně pojmů  vegr – cesta a veggr –zeď). 
 
V Písni o Nibelunzích se tito  hrdinové objevují znovu: Irenrit 
von Thüringen a Irinc von Tenemarke, oba vazalové Etzela. 
v písních ze 13.stol. není Iring rádce ani zrádce a vrah, tito dva 
jsou přátelé a přísežní druzi a oba padnou.  
 
Výraz Iringova cesta se objevuje v anglosaských a německých 
glosách 10. a 11.stol. jako Iriges uec, Iuaringes ueg nebo 
Euringstrass, Eormenstraet a Ermingestrete. Už zmiňovaná 
anglická královská cesta Ermine Street má nést název odvozený 
od Irungova jména. 
 
Podle Jacoba Grima je název Mléčné dráhy spjat se jménem, 
které se objevuje ve variantách Irmin, Irmino, Ermino, 
Aírmana, Armin. Irmin byl synem Mannuse (tj.Člověk, syn 
Tuista, zakladatel lidského rodu) a předkem kmene Herminonů. 
 
Widukind z Corweye také napsal, že Sasové po svém vítězství 
nad Thuringy obětovali bohu  války zvanému Hirmin. Bůh 
války Ziu byl také zván Eru, Heru a Irmin (a jméno má další 
formy jako Eormen, Ermun, Iörmun, Arman, Herman patrně 
znamená veliký, možné je zřejmě i spojení s ari – orel) Irmin 
či Hirmin byl uctíván v podobě dřevěného sloupu tj. 
Hirminsulu (velký sloup) a bývá ztotožňován s Týrem, což 
se zdá být pro Týrovu charakteristiku boha války, spravedlnosti 
a řádu správné. Předpokládá se, že sloup měl buď představovat 
spojení nebe a země, nebo to byl sloup podpírající nebeskou 

klenbu (a jeho název by se vykládal jako všepodpírající sloup), 
který představuje kosmický řád, rozdělení kosmických sfér 
na vyšší a nižší, který brání jejich chaotickému mísení 
a pronikání a jehož pád by znamenal zánik světa. na tomto 
základě je snad možné ztotožnit Irminsul a Yggdrasil, protože 
Yggdrasil je strom univerza, představující osu světa, jehož 
koruna sahá do nebe, kde ve větvích hnízdí orel a kořeny 
do podsvětí, kde kořeny ohlodává had, a jehož zánik 
je očekáván při ragnaröku, konci bohů a světa. v Dolním Sasku 
a Vestfálsku, kde patrně ležela hlavní oblast uctívání Irmina 
se zachovala některá lidová rčení jako například Herr Gott 
Herm nebo tyto říkanky: 
 

Hermen, sla dermen, 
sla pipen, sla trummen, 
de Kaiser wil kummen 
met Hamer un stangen, 
wil Hermen uphangen. 

 
Un Hermen slang dermen, 

slang pipen, slang trummen, 
de Fürsten sind kummen, 

met all eren Mannen, 
hebt Varus uphangen. 

 
Mléčná dráha bývá také někdy považována za tělo hada 
Jörmunganda, jednoho ze tří zkázonosných potomků boha 
Lokiho. Ódin svrhl Jörmunganda do moře, aby tak co nejvíce 
oddálil zánik světa. Had v oceánu je tak obrovský, že svým 
tělem ovinul celou zemi, tj. prostřední svět lidí, Midgard 
a zakusuje se do vlastního ocasu. v eddických příbězích se bůh 
Thór při rybolovu s obrem Hymim snažil hada zabít, ale díky 
obrově zbabělosti je jejich konečné střetnutí odloženo 
až na dobu ragnaröku, kdy se s Thórem zahubí navzájem. 
 
V mýtech starého Řecka lze najít určitou paralelu: kruhový pás 
kolem světa tvořil Okeán, v jehož proudu vznikli bozi i všichni 
živí tvorové (XVI. zpěv Iliady). Had, který jej obýval 
se nazýval Ofion nebo Uroboros (ten který se požírá od ocasu). 
ve středověké alchymii představoval obraz hada nebo dvou 
hadů zakusujících se do ocasů symbol alchymie samotné a její 
krédo, že všechno je jedno. Jednalo se též o symbol paradoxní 
jednoty extrémních stavů vzniku a zániku, tato jednota pak 
vyjadřuje věčnost a nekonečnost. 
 

Xin 
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Křesťanství a my aneb „Ježíši co s tím“? 
 
Současní duchovně hledající 
Zápaďané se nacházejí v obtížné 
situaci. na jedné straně jsou du-
chovních tradice Západu ucho-
vány v podobě značně zlomko-
vité – a i to, co by se mohlo zdát 
jako kontinuální celek, je jen 
zachovaným výsekem mnohem 
většího celku – na straně druhé 
zde je nyní již vyčpělá, leč 
úspěšně zombifikovaná – a tedy 
stále jaksi „nemrtvá“ –  judeo-
křesťanská lež1. Ta tvoří nema-
lou, ba zcela dominantní, část (dávno již nejen) evropského 
křesťanství. to samo je vskutku podivuhodným fenoménem, 
neboť se v něm spojuje elixír indoevropské duchovní Tradice 
s prudkým jedem demiurgovské Lži. s tímto problémem 
se křesťanství potýká takřka od samých počátků. Vnitřní zápas 
těchto dvou proudů byl dlouho nerozhodný a mimo jiné tomu 
vděčí za svůj fenomenální úspěch první skutečná vlna 
christianizace Evropy. Germánské kmeny přejímali ariánství 
a jiné „hereze“, neboť neměly potíže rozumět systémům, které 
v novém interpretačním rámci přinášely kontinuitu duchovní 
tradice. Obdobně také mediteránní gnóze představovala pokus 
křesťanství udržet indoevropskou duchovní tradici (tentokrát 
v její indoíránské podobě). Rozhodujícím se ale nakonec ukázal 
fakt, že katolictví (a ortodoxie) bylo těžce infikováno 
a modifikováno demiurgovskou Lží. Směs polopravd a lží 
se nakonec ukázala být pro osud evropské duchovní tradice 
osudnou. Část autentických elementů tradice byla absorbována 
a zneužita, zbytek byl tvrdě likvidován. Přesto čas od času 
otevřeně vzplál čirý oheň Pravdy a ani plamenné hranice pekla 
lží, které Církev rozpoutala, proti němu nic nezmohly. a když 
se zdálo, že judeokřesťanství2 zvítězilo nad křesťanstvím, 
ukázalo se, že vlastně zničilo i samo sebe a Evropu ovládly 
jeho sekularizované deriváty. s rozpadem jeho duchovního 
monopolu v 19. století se však také otevřela cesta pro nový 
revival indoevropské duchovní tradice silně inspirovaný 
jedinou jedem dosud nezkalenou indoevropskou tradicí Indie. 
a právě o Indii se můžeme opřít ve svém úsilí o rekonstrukci 
„pohanských“ duchovních tradic Evropy, při studiu gnóze, 
křesťanských „herezí“, ale také při rozpoznávání 
indoevropských elementů v judeokřesťanské směsi. 
 
Nemůžeme totiž celých 1000 let (v případě Evropy severně 
od Alp) našich kulturních a duchovních dějin jen tak pominout 
a tvářit se, že po 10. století následovalo století dvacáté. Gotické 
katedrály, renesanční novoplatónská kultura a barokní umění – 
to vše nás vyzývá, abychom hledali elementy Tradice, které 
mohly pro tehdejší lidi (naše předky) poskytnout autentický 
iniciační rámec obklopený bahnem lží, ve kterém se většina 
utopila, což byl i ostatně smysl této směsky – zničit nejprve 
Tradici, ať již v „pohanské“ či „heretické“ podobě, a pak 
vytvořit z polopravd a lží past na indoevropského ducha. Touto 
pastí musíme dnes projít i my a dobrat se onoho čirého jádra, 
které je v křesťanství obsaženo. Tak můžeme zbavit sebe i své 
křesťanské předky iluze lžikřesťanství. v tomto úsilí se můžeme 
opřít jak o čirý indický pramen indoevropských duchovních 
nauk, tak o zachované zlomky evropské předkřesťanské 
„pohanské“ duchovnosti. 
 

Jedním z lidí, kteří se o toto vyrovnání se s křesťanstvím 
pokoušejí, je Miguel Serrano3, bývalý velvyslanec Chile 
v Indii, Jugoslávii, Rumunsku, Bulharsku a Rakousku. v Indii 
pobýval 10 let a je význačným znalcem nejen indických 
duchovních nauk a praktik, ale také Západního esoterismu 
a filosofie. Jeho dobrodružný duch jej zavedl až do míst, jako 
je Antarktida, kde byla na jeho počest pojmenována hora, 
či Tibet. Mezi jeho přátele se řadí takové osobnosti, jako 
je C.G. Jung, Hermann Hesse, Dalajláma, Ezra Pound 
a Džaváharlál Nehrú. pro Serrana je typická syntéza indických, 
germánských a křesťanských motivů a lze konstatovat, že patří 
mezi největší soudobé představitele západního (neo)gnosti-
cismu. 
 
Don Miguel říká: 
 
Křesťané 
 
Měli bychom se zeptat sami sebe, – pokud to vše byla lež4, 
pokud se dva tisíce let stavělo jen na legendách a výmyslech, 
co si počít s románskými a gotickými katedrálami, s Bachovou 
nádhernou hudbou, s díly Leonarda a Michelangela, která jsou 
všechna postavena na těchto výmyslech? Jak je to vůbec 
možné? a co skuteční světci a mystici – sv. Jan od Kříže, svatá 
Tereza, svatý František z Assisi, Ignác z Loyoly a otec Pius? 
to vše bylo pro nic? Vše naprosto bezcenné? 
 
Právě zde se ukazuje jedno z tajemstvích, zcela neodvislé 
od činů lidí a Demiurgových biochemických robotů. je jím 
tajemný zásah Archetypu5 a jeho inkarnace či reinkarnace 
na Zemi. Již Pavel z Tarsu, který „nepotkal Ježíše“, se musel 
obrátit k mithraismu, aby mohl vytvořit křesťanství. a archetyp 
řeckého Krista se mu zjevuje a posedá jej – a Kristos není než 
inkarnací egyptského Hora a Osirida, hinduistického Krišny 
a avatárem Višnua a Šivy. je jím také germánský bůh Wotan, 
který se usazuje v římské Církvi skrze vizigótské, merovejské 
a saské papeže, jsa ukřižován na křesťanském kříži, tak jako 
předtím visel na pohanském Stromu života, na Yggdrasilu 
v Externsteine. 
 

 
 
Řada po sobě jdoucích koncilů ustavila dogma, které 
inkorporovalo částečky a náznaky tohoto archetypálního 
zjevení, ale bohužel zakrylo esenci. Nikdy se nedozvíme, zda 
nějaká církevní menšina pro sebe uchovala tajnou niť Mystéria, 
coby iniciační kult, který ji byl schopný transformovat, 
vykoupit a zachránit v době přicházející hluboké krize. 
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Esoterní křesťanství 
 
V Indii se narodilo předurčené dítě, jeho jméno bylo Krišna 
(Krišna ~ Kristos). Tyran Kansa byl varován, že toto dítě ohrozí 
jeho království a nařídil zabít každé dítě narozené onoho dne. 
Jeho matka byla včas varována a podařilo se jí zachránit dítě 
útěkem do města Vrindávanu. 
 
Vliv Indie byl silný jak na Blízkém východě, tak 
v jihovýchodní Evropě. Stopy tohoto vlivu, před 2000 lety 
jasně zřejmého, byly vymazány židy, křesťany i muslimy.6 
 
V galilejském Nazaretu se naro-dilo dítě jménem Ješua. Tyran 
Herodes byl varován, že toto dítě jednoho dne ohrozí jeho 
království a nařídil zabít všechny novorozence narozené onoho 
dne, matka se ale s Ješuou zachrání. 
 
Příběh Ježíše je synkretistický, je to palimpsest mnoha 
osobností a událostí, které byly převzaty a smíchány 
dohromady. Jedním ze zdrojů mohl být život syna Jidáše 
z Gamaly, protiřímského povstalce, který byl asi popraven, 
možná ukřižován. Potom je zde jakýsi některý z esenských 
mistrů ovlivněných buddhismem, který v oblastech okolo 
Mrtvého moře kázal učení lásky a rovnosti. z mithraismu, 
vysoce populárního mezi římskými legiemi, byly převzaty 
svátosti chleba a vína užívané mimo jiné v oslavách boha 
Slunce, ze kterých se později staly mše zasvěcené Bohu Otci. 
Alexandrijský gnosticismus přispěl konceptem Ďábla 
(Demiurga), odvozeného z jedné poloviny Boha Abraxa. 
a z taoismu a tantry, z Číny a Indie, pochází koncept „vzkříšení 
těla“. 
 
Pokud bylo toto vše, co lidé dělali, čím žili, dokonale 
promyšleno a naplánováno, potom byli tito lidé inspirováni 
někým, kdo je užil, někým, kdo věděl. Anebo samotným 
Archetypem, zvnějšku, z daleka předaleka, z výšin anebo 
z hlubin, z Vnitřní Země, z Duše Země7. Neboť historie 
se opakuje, jak víme, na různých místech a v různém čase. 
a pokud bylo na počátku tajemství Iniciace, které křesťanské 
Zjevení obsahuje, známé nějakému Mistrovi, potom bylo 
v krátkém čase skryto před davy a zdánlivě navždy 
zmizelo i oné menšině. 

 
O čem je opravdu toto tajemství, je znovuzískání 
ztracené Celosti, úplného lidství, Bytostného 
Já (Selbst Nietzscheho a Junga) – Unus 
Mundus. na počátku bylo řečeno „Já a Otec 
jedno jsme.“ Já a Brahma (Guru a Brahma). 
Spolu s postupem na této obtížné cestě si ego 
začíná Selbst (tj. světelné tělo, které začíná 
zviditelňovat) uvědomovat, čímž se osobnost 
rozšiřuje a směřuje k Bytostnému Já a odděluje 
se od Otce, což je završeno mystickou smrtí 
(tj. ukřižováním) – vědomým odpoutáním v revita-
lizovaném světelném těle, což je zažíváno jako 
dobrovolně přijatá a navozená smrt racio-
nálního vědomého ega. Potom je Ježíš 
Kristem, Bytostným Já, je „nadvědomím“ 
spojen s Kristem, se Selbst. Poté říká 
dobrému zloději (který je také Herkulem, 
který „uloupil“ zlatá jablka v zahradě 
Hesperidek a je také Parzivalem, který 
uloupil Grál, neboť toto vše je v onom 
okamžiku hyperborejského zavinutého času 

rovné „loupeži“ a Celost může být pouze ukořistěna): „Dnes 
večer ty a já budeme po pravici Otce.“ Neboť se již nerozpustí 
v Otci, již se neztratí v Brahmovi – už je svým vlastním Já.8 
 

 
 
Po této „smrti“ přichází vzkříšení těla, které je „povstáním 
světelného těla“, zatímco fyzické tělo „zůstává jako mrtvé“ (viz 
Wotan po devíti dnech na Yggdrassilu). Ale také jde o skutečné 
vzkříšení těla v hrobu („materializace světelného těla“) – viz 
Ježíš Kristus po 3 dnech, kdy byl jeho hrob otevřen a shledán 
prázdným. Mág je schopen reabsorbovat energii těla a přemístit 
do těla světelného, které tak pokryje nesmrtelná, nezničitelná 
rudá substance (vrádža).9 Tento člověk porodil své jemné 
světelné tělo – Syna Člověka, stal se bóddhisattvou, 
„vzkříšenou“ bytostí, která zůstává na Zemi, aby pomáhala 
svým učedníkům, aniž by vstoupil do nirvány. Když byly 
otevřeny hroby starých taoistických mágů, nebylo nalezeno 
tělo, ale meč na jeho místě. Byl to Excalibur, neboť zvítězili 
v boji a znovuzískání nesmrtelnosti. 
 
Existuje krásná křesťanská legenda o pouti do Emauz. 
po „smrti“ Ježíše Krista putují jeho učedníci zasmušilí 
a vzpomínají na Mistra. Najednou se k nim přidá jakýsi muž 
a hovoří s nimi slovy Ježíšovými. to je udiví, ale nepoznají jej 
(neboť Vzkříšení nejsou stejní jako žijící lidé, „světelné tělo“ 
pouze připomíná fyzické tělo, jeho strany jsou prohozené 
a zornice Nesmrtelných jsou čtvercové). až během večeře jej 
poznali podle toho, jak dělil chléb. a řekli mu: „Ty jsi Mistr.“ 

„Ano,“ odpověděl, „ale nedotýkejte se mne!“ (Noli me 
tangere!) Neboť kdyby tak učinili, došlo by ke 

smrtícímu výboji. a tak byl tedy Kristus také 
nějakou dobu bóddhisattvou na Zemi 
i po vzkříšení svého těla, a toto vzkříšené tělo 
vzal do Věčnosti. 
 
Mágové nejsou spáleni 
 

Mou pozornost vždy upoutával fakt, že v Indii 
nejsou nejvyšší jógíni spalováni.  

 
Když hyperborejští siddhové ztratili svou 
schopnost se materializovat a nematerializovat (což 

způsobilo potopení a zmizení Hyperboreje 
a jejího Zlatého věku), začali Árjové spalovat 

své mrtvé. Tak rychleji osvobodili (v da-
ném životě nevzkříšené) světelné tělo 
a nabídli skrze oheň  jeho energii Slunci. 
Nicméně nejvyšší hierofanti a několik 

virjů (hrdinů) nebyli (a nejsou) spalováni, 
ale pohřbíváni v rakvích a sarkofázích. Oni 

se vzkřísí! Kde bylo tělo, bude nalezen Meč. 
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Byl jsem v Indii také svědkem jógínů, kteří byli zaživa 
pohřbeni celý týden, aby poté znovu „oživli.“ Ale to není totéž. 
je to spíše „nápodoba pravdy“, nápodoba vzkříšení. 
 
S příchodem křesťanství [do Evropy] byla kremace zakázána 
a všichni mrtví byli pohřbívání do země, čímž byla výjimečnost 
tohoto ritu ignorována. Také mumifikace těl značí pokus 
uchovat formu, když byla schopnost autentického vzkříšení 
ztracena, anebo se o její možnosti pochybovalo. a právě 
v Egyptě a také mezi Inky dosáhl tento pokus své takřka 
černomagické apoteózy udržováním Ka – světelného těla  
– magneticky spojeného s tím, co bývalo jeho formou na Zemi, 
a neschopného se tak osvobodit a najít další inkarnaci, která 
by mu umožnila „tělesné vzkříšení“. 
 
Spolu se zákazem kremace a všeobecným rozšířením pohřbů 
do země se vše mezi christianizovanými Indoevropany stalo 
zmateným. v samotné Indii nenechala jistá žena, která 
se zmocnila šramu Šrí Auróbinda Góšého, tohoto velkého 
jógína spálit a mumifikovala ho, přitom ho měla pohřbít, aby 
se mohl vzkřísit. Tak dokonala svou demiurgovskou pomstu 
až do konce a pozastavila pro něj naplnění konečného cíle 
árjovské iniciace – vzkříšení těla. 
 

Spasení 
 
Snažil jsem se osvětlit, odhalit, 
co mohla být křesťanská 
iniciace, nebo čím mohla být, 
coby jediný způsob, kterým 
se jistá menšina v křesťanství 
mohla zachránit, a co vše 
Archetyp neviditelně vpravil 
do judeokřesťanství plného 
jinak pocitů hříchu a dog-
matismu. Právě takto byly 
inspirovány velké katedrály, 
díla Leonarda, Michelangela 
a hudba Bacha. a ne vše z toho 
je marné, není bezcenným 

úsilím, iluzí. a tak může být poslední smrtelná rána 
křesťanskému zjevení týkající se faktické neexistence základů 
judeokřesťanství neutralizována jediným způsobem – odha-
lením esoterního křesťanství, pro dobro té menšiny, která 
je na konci času schopna spasení se. Neboť nyní již nic 
nezískáme návratem k doktríně před 2. vatikánským koncilem, 
o což se některé proudy soudobého katolicismu snaží. 
Křesťanství nese samo odpovědnost za zranitelnost a krach své 
konstrukce. To, co bylo skrytě přineseno Archetypem, bylo 
jako šepot, který není k slyšení pro každého, ale stále hovoří 
tichým hlasem ke skryté menšině, stále snad existující 
v některých benediktýnských a jezuitských klášterech či mezi 
dominikány, kteří kdysi vytvořili Inkvizici. a z těchto všech 
se vynoří pouze jeden či dva zasvěcenci schopní znovuzískat 
Celost Selbst, poté co naplnili autentické „napodobení Krista“. 
„Lazare (světelné tělo), vstaň a kráčej!“ 
 
Indoevropské křesťanství 
 
Když se C.G. Jung zmínil o esoterním křesťanství a řekl mi, 
že Kristus a Selbst jsou Jedno, když mi ukázal svůj gnostický 
prsten a poukázal na to, jak jej pozměnil, aby jej 
„christianizoval“, když se radoval z vyhlášení Nanebevzetí 

Panny Marie katolickým dogmatem, neboť pochopil, že Kristus 
nyní bude otevřeně mít svůj ženský doplněk, bude doprovázen 
Jí, tak jako dávní bohové bohyní, myslím, že vědomě 
odkazoval na tantrickou iniciaci, v níž má žena, věčné ženství, 
fundamentální roli v deifikaci muže, zasvěcence /a spolu tak 
přejdou „most přes Věčnost“/ (alchymistova soror mystica, 
amasia uxor languedockého trubadúra, indická jóginí 
a germánská valkýra). 
 

 
 
Abychom se mohli v této kritické době naší civilizace 
pohybovat na těchto rovinách za použití konceptů a pojmů 
pochopitelných pouze menšinou, je důležité využít jazyk, 
ke kterému přispěl Jung, jenž byl jediným, který se přiblížil 
samotné podstatě a pouze díky svému povolání psychologa, 
svému protestantskému původu a zednářskému spojení nemohl 
učinit konečný krok. Nerozpoznal „světelné tělo“. Zdá se, 
že ignoroval to, že Selbst, Bytostné Já, je světelné tělo. 
Nicméně hovořil o archetypech, a ačkoliv nikdy přesně neřekl, 
co archetypem míní, neboť nešlo ani tak o platónský koncept, 
jako spíše o „obal instinktů“ , takříkajíc o jejich „vizuální 
reprezentaci“, ke konci svého života, v předmluvě k mé knize 
The Visits of the Queen of Sheba prohlásil – vůbec poprvé – 
že „archetyp není výtvorem Nevědomí,“ čímž, jakkoliv skrytě, 
přibližuje archetypy pohanským bohům dávnověku. 
 
A jelikož bohové neumírají (neboť Archetyp je Jeden 
a Nedělitelný), ale znovuzrozují se a znovuvtělují se, vracejí 
se z hlubin Kolektivního Nevědomí oděni do jiných šatů, aby 
opakovali stejný příběh. 
 
A s křesťanstvím se to nemá jinak, jak jsme se snažili vysvětlit. 
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A co to je, co „bohové“ chtějí? Nevzdávají se, aby člověk, 
padlý divja, virja oddělený od svého božství, jej mohl 
znovunabýt a navrátit se tak do Ztracené vlasti, a ukazují 
mu cestu, ačkoliv vědí, že již nikdy nebude jako oni, ale bude 
čímsi jiným, ve Vesmíru (dosud) neznámým. Možná dokonce 
čímsi „osvětlujícím temnotu Boha…“ 
 
Bohové to vědí a čekají na to, touží po tom. Proto nám 
pomáhají [vtělují se v nás samých] a opakují tak věčný příběh. 
 

 
přeložil a upravil dalreiks 

 
Poznámky: 
1) Lež, klamství -  tak, jak tomuto pojmu rozumělo staré 
indoevropské myšlení. 
2) Jak jasně vyplyne níže, je možné a žádoucí rozlišovat mezi 
judeokřesťanstvím, nositelem klamství, a mezi křesťanstvím 
esoterním, které nalezneme nejen v gnózi, mezi katary, ariány 
apod., ale také hluboko skryto pod bahnem judeokřesťanství. 
3) Miguel Serrano (nar. 1917) byl delší dobu velvyslancem 
Chilské republiky v Jugoslávii a od r. 1953 v Indii. Podnikal 
daleké cesty až do Antarktidy, zajímal se o zkoumání mýtů 
a v Indii studoval jógu. - viz C.G. Jung, Sto dopisů (výbor 
z korespondence), Praha 1996,  str. 221 
4) Rozuměj judeokřesťanství… 

5) v tomto kontextu jde mj. o archetyp Krista-Lucifera, 
Wotana… 
6) Toto tvrzení je možná odvážné, ale badatelé nyní již nejen 
připouští mnohem bohatší interkulturní styky v dávném světě, 
ale také třeba konkrétní fakt, že v Alexandrii působila 
buddhistická misie (a buddhismus měl ostatně silný vliv 
na Esseny, z jejichž prostředí pochází raná křesťanská 
inspirace). 
7) Don Miguel se snad snaží naznačit, že šlo o "samovolný" 
proces, o jakousi řadu "synchronicky", neboť do judeo-
křesťanského výmyslu se skryl Archetyp Krista-Lucifera. Ježíš 
Kristus je potom především projevem tohoto archetypu, je jeho 
vtělením. Ježíš možná nikdy nebyl, ale Kristus je provždy… 
8) Don Miguel má na mysli překročení nevědomé identifikace 
s božstvím, jeho naopak supravědomé dosažení.  C.G. Jung 
o tom hovoří: "V nesmírné dáli stojí v zenitu jediná hvězda. 
Toto jest jeden Bůh tohoto jednoho člověka, toto jest jeho svět, 
jeho Pléróma, jeho božství. v tomto světě člověk jest Abraxas, 
jenž svůj svět rodí anebo pohlcuje. Tato hvězda jest Bohem 
člověka i jeho cílem. Toto jest jeho jediný vůdčí Bůh, v něm 
člověk dochází pokoje, k němu směřuje dlouhá cesta duše 
po smrti, v něm se jako světlo rozzáří vše, co člověk přináší 
z většího světa…" viz Aniela Jaffé, Vzpomínky, sny myšlenky 
C.G. Junga, Brno 1998, str. 363  
9) Toto posmrtné zmizení (reabsorpce) fyzického těla 
a následné zjevení těla světelného se vyskytuje také v moderní 
mýtické sáze Star Wars. 

 
 

Sutton Hoo 
 

Sutton Hoo je vesnice nedaleko 
Woodbridge v Suffolku - Anglii, 
v jejímž katastru se nalézá raný 
anglosaský královský hrob. 
Encyclopedia Britannica nám 
o něm říká:  
 
„Jeden z nejbohatších ger-
mánských pohřbů v Evropě 
vůbec se skládá z lodi plně 
vybavené pro posmrtný ži-
vot, a vrhá světlo na bohat-
ství a obchodní kontakty 
anglosaských králů. Tento 
nález, uskutečněný roku 
1939, je výjimečný, protože 
v Británii jsou lodní pohřby 

vzácné." 
 

V této lodi bylo uloženo 41 předmětů z ryzího zlata, 37 mincí 
té doby (Franské mince Merovejské dynastie datované kolem 
r. 620) a mnoho dalších věcí denní potřeby vyrobených 
z drahých kovů. Podle germánského zvyku měly tyto věci 
zpříjemnit zemřelému pobyt v zásvětí, a vzhledem k bohaté 
výbavě byl onen zemřelý (ačkoli žádné tělo nebylo v lodi 
nalezeno) velice mocný muž. Loď navíc vykazuje známky 
toho, že při její výrobě byly použity v té době nejmodernější 
pracovní postupy, takže zemřelý byl i na onom světě "in". 
 

Z výbavy lodi je též zřejmé, že obchodní kontakty zemřelého 
byly velmi rozsáhlé. Loď i zbroj jsou vyvedeny ve švédském 
stylu, sada kovového nádobí byla naopak vyrobena v Byzanci 
kolem roku 500. 

 
Když byla loď objevena, dřevo již dávno shnilo, ale hřebíky 
zůstaly na svých místech, a trup lodi vytvořil v podloží zřetelný 
otisk, stejně jako nacházíme například zkameněliny trilobitů. 
po očištění otisku se ukázalo, že loď byla dlouhá dobrých 
30 metrů a široká 4,3 metru, a tím pádem je to největší známá 
loď celé anglosaské éry. 

 
Sigmark 

 
Obrázky: 
 
Přílba určená zemřelému, po rekonstrukci. 
Zlatá spona, jedna z nejkrásnějších prací anglosaské éry. 
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Srdce 
 
Dvě srdce v sobě vzhlédla se. 
A tak nastal jejich čas, aby v zasnoubení v nový společný běh 
života připraveni byli. 
Za rok se jim chlapec z jejich lásky na tento svět narodil 
a z chlapce muž a z dívky žena mu otcem a matkou byli. 
Láska mezi nimi tehdy kvetla jak v máji. Však nic netrvá 
věčně. Jejich sudičky s nimi měly jiné plány. 
 
Kněz nové víry, jež jedinou správnou se zvala, uražen byl, 
že mladý pár starých obyčejů si všímá a na něho s jeho 
úřadem v milosti boží zcela zapomněl. 
Tak zosnoval u soka v lásce dřívěj-
šího, u něhož zloba ze zklamání 
stále byla, zlostný plán na potu-
pení muže jejího. 
 
Byla doba sněmu; muž se chystal, radost měl, 
že pro svůj klan mnoho dobrých věcí vyjedná. 
Jeho žena však neblahé tušení měla, že štěstí jejich 
konce dochází, však jak, to ještě nevěděla. 
Že zastavit v povinnosti svého muže nesmí, dobře 
věděla, a tak svého osudu vyčkávala se svými tísněmi. 
 
Naposledy muž svou milovanou ženu něžně políbil, 
a pak rychle na sněm zamířil, však raději zapomenout 
na něj měl. 
Dobrý to byl sněm, hodně mluvilo se, rokovalo, 
pilo se i hodovalo, a každý zúčastněný spokojen 
byl. 
Však co doma u muže jejího děje se, to nikdo 
z nich netušil. 
 
Zpoza lesa vyjela tlupa mužů bez citů 
a cti pustá. 
Když dojeli na jejich dvorec vyplenili 
vše, co jen šlo, co živého bylo, pobili, 
co nebylo přibité, vzali, a pak přišla 
na řadu žena a synek jeho. 
Slovo jí dal plané, že pokud po vůli 
všem jim bude, že jejímu synku se nic nestane zlého. 
 
Tak po vůli jim všem byla, aby svého malého synka zlých věcí 
ušetřila. 
Však marně se snažila, zmrzačená plazila se po podlaze 
k synku svému, však ten vedví v koutě ležel rozpůlen. 
Ruce v pěst a kletby letěly jejich směrem, však sil měla příliš 
málo, aby pomstu sama vykonala. 
Při odjezdu ještě v poslední jejich rozloučení své kopí 
na ní vrhli, aby tu už jen sama ona umírala. 
 
Muž domů se vrací a ponuré ticho a hnilobný zápach ho z dálky 
vítá. 
Při pohledu na zbytky domova, který v troskách leží, 
mu přebíhal jen mráz po zádech. 
Z hrůzy z toho, co uviděl pak, když našel svého synka a ženu 
svou, mu zbělal vlas. 
Při opouštění jejich společného hrobu mu srdce pukalo žalem 
z odloučení, a zároveň v kámen ztvrdlo pro tento svět zas. 
Vyjel jak v mrákotách směrem k rodnému domu, aby tu zlou 
novinu oznámil doma živému všemu, co spolu tak rádi měli. 
 

Doma ho za stůl posadili a se zděšením od něj příběh hrůzný 
poslouchali, a když skončil s ním, přistoupil k němu starší 
z rodu a radu mu dal, aby nyní svým mrtvým dobře naslouchal 
a jejich přání beze zbytku vykonal. 
 
On odjel časně zrána a muže své potupy s pomocí těch 
z druhých stran vypátral, když runy pomsty ryl. 
Pak krajem se neslo kvílení vlků ze všech stran, když muže 
z kůže stažené na cestách nacházeli a vítr si dlouho s jejich 

částmi těl na stromech u cest pohrával. 
Jen hlavy chyběly, ty dobře uschoval 

v hrobě svých milých, jak předkové 
mu poručili z druhých břehů stran. 

 
A jen jeden už zbýval - bývalý sok v lásce, 

to byl sám ten, který, jak se o něm dozvěděl, 
jako hlavní vše z hrůz pro jeho milé 

vykonal. 
 
Dva koně letěli, jak dva mraky 
před bouří, když se honí oblohou, 
však vzdálenost mezi nimi již byla 
sotva znatelná, když pád muže 

jejího z koně ho skolil a krvelačná 
bestie náhle unikla by. 

Ze země se těžce zvedal a směrem 
k podlému svůj zrak stále směřoval, ten 
to za svou šanci měl, a koně zpět proti němu 

obrátil a svou zbraň na něj pozvedl. 
Jenže i jeho kůň už také málo měl sil a schvácen 
na bok svůj padl, a tak dojít k jejímu muži po svých 
musel připraven křivdu dokonat. 
Pak se v jednu chvíli chvil setkalo právo s křivdou 
a hanbou, to vše najednou. 

A prokletý sok vzpomněl si na kletbu 
vyřknutou umírající ženou, jež přiřkla mu, 

že jeho hlavu spolu s ostatními z jeho 
klanu  bude na věčnosti u Helji místo 
svého synka v náručí mít a kdykoliv 

se jí zachce, ji do dračí sluje do hadího jedu plného kruté záště 
půjde pohodit. 
Než dořekl prokletý slova zášti jejímu muži v tvář, že jeho žena 
ze strachu o svého syna po vůli bez zábran všem jeho mužům 
byla, hlava jeho už mu nepatřila a tělo rozsekáno měl. 
 
A přeci ještě jeden zbýval muž, který původcem toho všeho 
byl, a v kutně své skrýval se a on, muž její, o něm nic netušil. 
Mrtví jeho rodu ale nedali mu spát a strachem z příšerného 
skonu šílený začal lesy pomateně pobíhat. 
A za čas krátký nakrmil svým tělem všechny místní dravé 
ptáky. 
A jeden mezi nimi všemi bohům byl více zaslíben, ten oči 
a mozek vykloval mu, a pak jeho prázdnou hlavu tupě hledící 
do věčnosti na hrob matky a syna v oběť položil. 
 
Jejího muže a jeho duši už však nikdo nevzkřísil z jeho žalu; 
on brzy po vykonání msty na druhý břeh za svými milými 
pomocí ostří své zbraně si pospíšil a našel klid duše své! 
Setkali se pak spolu a byli šťastní tak jako dřív, když slunce 
do tváří na jejich dvorci svítilo jim. 
 

Ronger III.V. MMV 
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Rozhovor mezi Sveinbjörnem Beinteinssonem a Giselou 
Graichen z její knihy Die Neuen Hexen (2.část) 

 
Pokračování z minulého čísla  
 
G.G. Jaký význam má pro tebe slovo „čarodějnictví“? 
S.B Nepředstavuji si pod ním lidi, ale určitý druh moci, 
magické moci. 
 
Jaký druh moci? 
Hraje důležitou roli, zvláště když se spojí s našimi vlastními 
silami. Jde o tu kombinaci. má vlastní energie je posílena, 
ať udělám cokoliv. Síla, která vyvěrá z blízkého kontaktu 
s přírodou, byla pro lidi v minulosti snadno dosažitelná. Během 
staletí jsme tyto schopnosti ztratili a zkusili je nahradit věcmi 
jako jsou výkonnější auta a velké domy. Dnes víme, že máme 
v sobě tuto sílu a chceme ji obnovit. to si myslím já. Většina 
vyznavačů našeho náboženství jde touto cestou. Všichni ti, 
kteří ji skutečně hledají, zjistí, že je to tak. Víme, že se musíme 
rozvíjet více duchovně. Tato síla musí být rozvíjena, nemůžeme 
ji už ignorovat. 
 
Úkolem našeho náboženství je zvláště vzkřísit naše svazky 
s přírodou, abychom jí lépe rozuměli. Jako stromy rostou 
a potoky tečou, i člověk je pouze součástí vývoje. Musí vědět, 
že má roli v přirozeném běhu věcí. Staří lidé, které jsem znal 
jako chlapec, byli určitě křesťané, ale nepřeháněli to se svým 
křesťanstvím. Jejich víra byla směs křesťanství a víry v přírodu. 
Cítili, že okolo nich jsou skřítci a jiná stvoření. Tehdy byly 
mnohem lepši vztahy mezi lidmi a přírodou i mezi lidmi 
samotnými. 
 
Máte tady na Islandu trochu zvláštní situaci díky izolaci 
ostrova a hnutí za nezávislost. 
Ano, technický pokrok ve světě nás posunul dál. Stroje, 
automobily, proudová letadla, moderní lodě – to všechno k nám 
přišlo v jediné generaci. Neprošli jsme žádným vývojem jako 
všechny ostatní evropské země. Například plavba. Člověk 
se plaví po moři více než 1000 let. Tisíciletí mu trvalo, než 
se to naučil. a pak, během jedné generace přišly parníky, pak 
motorové čluny a nakonec atomové ponorky. to bylo hodně 
rychlé a bylo toho trochu moc najednou.. Překvapivě rychle 
se lidé přizpůsobili všem těmto novým věcem, ale zároveň 
přestali normálně, intuitivně rozumět přírodě. Místo toho 
si vytvořili vlastní, mrtvé životní prostředí. Obklopili se pouští, 
kterou si sami vytvořili. 
 
Takže příroda se mstí, protože lidé k ní ztratili vztah? 
to chceš říct? 
Ano, pamatuji si, jak mi staří lidé říkávali : „Nech ten strom 
růst, nech ten mech na tom kameni, nezabíjej tu mouchu 
na okně.“ Příroda tehdy byla součástí našich životů. po nástupu 
techniky a vědy už to tak není, protože duše je až na druhém 
místě. Lidstvo mi připadá jako někdo, kdo je nucen tančit. 
Kdysi jsem slyšel o lidech, kteří byli přinuceni tančit a nemohli 
přestat, dokud nepadli naprostým vyčerpáním nebo mrtví. Tak 
to dnes vypadá ve světě se všemi jeho válkami. Svět tančí 
přímo ke smrti a nemůže se sám zastavit. 
 
Lidé tvé generace stále pamatují tyto staré časy. 
Ano, pamatujeme ty staré časy před technickým pokrokem, 
který k nám přišel docela pozdě. Tato nedaleká minulost 

 
a bližší svazky s přírodou a také naše kulturní minulost 
pomohly vydláždit cestu pro naše náboženství. 
 
Chcete vrátit zpátky čas? 
Ne, naše společenství si neříká : „Teď když jsme obnovili naši 
víru, začněme žít jako v minulosti.“ Nechci vrátit zpátky čas. 
Musím prožít svůj život v přítomnosti. Nemůžeme, ani 
se nechceme zbavit nových technologií. 
 
Nevyhýbáte se ježdění auty a sledování televize? 
Ne, musíme se naučit, jak s nimi žít. Tyto věci by neměly 
znamenat zničení našeho smyslu pro blahobyt, který si lidé 
doteď pěstovali. Věda má místo v našem životě. ??? 
 
Snažíte se vést lidi k tomuto smyslu pro blahobyt? 
To je jeden z našich hlavních cílů. 
 
Které jsou další? 
Být schopen žít s tímto smyslem a neztratit rovnováhu. 
 
Věříte, že díky vašemu náboženství dokážete přivést lidi 
k tomu, že přestanou tančit? 
Určitě v něm vidím naději. Poukázala jsi na důležitou věc. 
na začátku ses zeptala, proč až teď se staré náboženství 
přestává skrývat. Já jsem odpověděl, že to bylo způsobeno 
strachem z moci církve. Ale bylo to taky kvůli něčemu jinému - 
strachu z moci vědy, který se objevil na začátku 20. století. 
Strach z toho, že člověk ze sebe udělá hlupáka, když přizná, 
že věří ve skřítky. 
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A dnes to lidé mohou přiznat? 
Myslím, že dnes se o vědě víc pochybuje. 
Dnes člověk může přiznat, že věří v něco, 
co není vidět. Dnes konečně přestáváme 
slepě obdivovat technický pokrok, ale 
přesně vidíme, co nám dal. Nepřinesl 
nám to, v co jsme doufali v uplynulých 
50 letech. 
 
Je to pravda, že chcete vybudovat 
„novou společnost“? 
Žádnou revoluci nechceme. Věda nám 
poskytla také dobré věci jako je lékařství, 

vědomosti o nemocech. Avšak díky ní jsme také přispěli 
k hladomoru v zemích třetího světa. Nyní se snažíme zabývat 
se také naší duchovní stránkou, naučit se žít bez touhy 
k agresivitě, žádat méně namísto vyžadování všeho. Lidé 
se mohou naučit být k sobě méně agresivní a pomáhat si místo 
toho, aby si pořád šli po krku. 
 
Myslíš si, že vaše náboženství bude úspěšnější než 
křesťanství se svým : „Miluj bližního svého“? 
Naše náboženství je mnohem bližší přírodě, úzce svázané 
se souladem s přírodou. Křesťanství se oficiálně postavilo proti 
tomuto souladu. Vezmi si třeba inkvizici. Nedovoluje žádný 
přirozený, neskrývaný styk s tím, co je stále okolo nás, místo 
toho kolem nás vytváří přísné hranice. Právě proti tomu 
se stavím. 
 
Jak bych mohla díky vašemu náboženství třeba já nalézt 
tento soulad? Změnilo by to můj každodenní život, kdybych 
začala vyznávat vaši víru? 
Všechno by šlo snadněji. Cítila by ses lépe. Když se něco 
nedaří, lidé to berou příliš tragicky. Naučíš se brát věci tak, jak 
jsou, být zodpovědná a lépe využívat svých sil. Aby 
se ti to podařilo, musíš být zcela vyrovnaná jak se sebou, tak 
se svým okolím. 
 
Cítí lidé po slavnostech nějakou zvláštní sílu? 
Nejde jen o blóty, oficiální slavnosti, ale taky o to být s lidmi 
podobného smýšlení. Právě tehdy lidé cítí tu energii. Člověk 
cítí pozitivní energii ostatních, a to ho posiluje. je to stejné, 
jako když jsou sladěny hudební nástroje. pro mě osobně je také 
důležitý vztah k přírodě, dávným dějinám Islandu a našemu 
jazyku. Stále hovoříme krásnou islandštinou. Často v žertu 

říkáme, že mluvíme tím samým krásným jazykem, kterým 
hovořil Óðinn. 
 
Můžete tuto pozitivní energii směřovat k něčemu 
konkrétnímu? 
Pozor! Můžu pomoci ostatním energií, kterou disponuji, ale 
myslím to v tom smyslu, že kolem sebe kolem sebe vysílám 
pozitivní „záření“, ne že mohu někoho vyléčit nebo něco 
podobného. Nejdeme cestou okultismu. Lidé si musí dát pozor, 
aby nemíchali všechny tyto záležitosti dohromady, nebo 
se z toho bude pořádný zmatek. 
 
Musíš brát věci tak, jak jsou, to hodně zavání fatalismem. 
Ano, je to druh fatalismu. Neválčím pořád se vším, ale také 
neutíkám od problémů. 
 
Ale kdybys nebojoval za své náboženství, nebylo by nikdy 
oficiálně uznáno. 
Je obtížné říci, jakou metodu by měl člověk zvolit. Lidé 
potřebují dohlížet sami na sebe, aby se mohli rozhodnout, 
co se s nimi děje, a jaký je vlastně jejich postoj. Toto musí být 
zcela zřejmé těm, co ve svých rukou mají moc. 
 
A ty to děláš? 
Vyjadřuji svůj postoj v novinách a dalších publikacích. až bude 
každý znát všechny detaily, budeme v tom bodě, kdy budeme 
moct tlačit na mocné, ale musíme být opatrní. Příliš silný tlak 
může mít taky špatné následky. 
 
Co si myslíš o novém pohanském hnutí, které se zrovna teď 
rozvíjí v Německu? 
Jestliže půjdou správným směrem, pak je to dobré. Každý 
si uvědomuje, že nemůžeme jít dál stejnou cestou – ničením 
našeho okolí a přírody. Teď musíme říct : „Dost!“ a snažit 
se obnovit těsnější vztah k přírodě a znovu si uvědomit, že jsme 
taky součástí přírody. Ale nesmíme jít tímto novým směrem 
příliš extrémně a agresivně. 
 
Věříš tomu, že se vaše staronové náboženství uchytí a začne 
se rozšiřovat? 
Myslím, že ano. Budeme tiše a trpělivě čekat. 
 
 

z angličtiny přeložil Sven 

 
 
 

Přes duhový most 
 

Jak voda v moři – s každou vlnou jiná, 
A stále stejná – stále se připomíná. 

Když touha po bohatství do statků se přiodívá, 
Tak poklad největší se ve tmě lůna skrývá. 
Propadnout okamžiku – mít ho za věčnost, 

Pak v Jejím i mém srdci vede cesta přes duhový most. 
Dar ze všech nevětší je ten, co můžeš dát – 

Sám sebe pohřbít, sám se předkem stát. 
 

 
Skopová hlava   
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Hastings 
 

aneb poněkud obšírný úvod k tématu bitvy u Hastingsu 
 
Toto je historie bitvy u Hastingsu, vybojované 14. října 1066. 
Události tak důležité, že úplně obrátila chod anglických dějin.  
Mluvit však o této bitvě, aniž bych zmínil události předchozí, 
by bylo nespravedlností vůči lidem, kteří za Anglii v této bitvě 
bojovali a zemřeli. Co činí tuto událost tak důležitou, je fakt, 
že je to naposledy, co byla tato země cizí silou dobyta. Byla 
to bezpochyby lekce, která se do paměti tohoto ostrovního 
národa nesmazatelně vryla - navždy. 

 
(http://www.battle1066.com) 

 
Svolání jakékoli vojenské síly byl 

v raném středověku velký problém, 
obzvláště v čase žní. Toho si byl  
Alfréd Veliký velmi dobře 
vědom, a aby mohl s tímto 
každoročním problémem bojovat, 
vyvinul systém, který neohro-
žoval agrární potřeby lidu. Bylo 

mu také jasné, že vojsko stojí 
na zásobování, a pokud je sklizeň 

zanedbána, požadavky nemohou být 
pokryty. Zdá se, že mnoho bitev raného 
středověku se řídilo jakousi nepsanou 
dohodou, že se bude bojovat "v ten 

správný čas". Alfréd, aby mohl 
celoročně svolat vojsko, představil 

systém, který se užíval ještě 
za bitvy u Hastingsu. 

 
Fyrd 
 
Rozdělil tedy domobranu do dvou částí. od každé skupiny 
s očekávalo, že bude k disposici po jeden měsíc. Jedna byla 
vždy povolána, zatímco druhá zůstala doma, aby zajistila 
sklizení úrody. Král měl také možnost tento systém podle 
potřeby modifikovat v případech národního ohrožení. Tento 
systém byl vymyšlen hlavně  aby operoval na bázi krajů, 
a hlavně pro ochranu těchto krajů. Karlovi (Ceorlovi) bylo 
uděleno thegnství, aby měl oprávnění zastávat posici 
vojenského velitele. Bylo totiž úlohou thegna, aby zorganizoval 
a udržel bojové jednotky. Aby se někdo mohl stát thegnem, 
musí být nutně vlastníkem půdy, obvykle se služebníky a více 
než 5 dílci půdy. Thegn je také obdarován koněm, zbrojí, 
mečem a mocí zastupovat panovníka ve svěřeném kraji proti 
lapkům a špehům. Rozdíl mezi bohatými thegny a karly 
se postupně prohlubuje. Thegn byl zodpovědný Ealdormanovi 
kraje, a ten byl zase zodpovědný králi, a oba tito šlechticové 
byli povinni účastnit se Witanu. Systém fungoval dobře 
až do doby, kdy nastoupil na trůn Knut. Ten totiž preferoval 
využití húskarlů či elitních jednotek coby profesionálních 
jednotek k ochraně krále, které byly trénovány k nejvyšší 
účinnosti. Byli placeni z daně zvané danegeld (pozůstatek 
předchozích vikingských vpádů), což byla nepopulární, leč 
udržovaná daň na válečné výdaje, která zemi poskytla 
vycvičenou bojovou elitní jednotku. Být Húskalem byla čest 
a Harold se na ně ve své poslední bitvě s Vilémem Bastardem 
silně spoléhal.  
 

Haroldovi muži 
 
Mnoho se Angličané naučili ve svých předchozích bitvách 
s vikingy. Húskarlova úloha přetrvala i po skončení vikingské 
linie králů, a bylo zřejmé, že jeho existence je zárukou proti 
vpádu cizinců. ve skutečnosti většina způsobů jak bojovat proti 
seveřanům byla přejata od seveřanů samých, jako například 
opevněná města - burghy. při bitvě u Stamford Bridge byli 
húskarlové použiti s maximální účinností ke zničení Haralda 
Hardrady a Tostiga (bratra Harolda Godwinssona). Přesný 
počet členů této jednotky není znám, ale pohyboval se mezi 
2500 a 3000 mužů. Pokud nepočítáme mrtvé a zraněné, mohl 
mít Harald Godwinsson po bitvě u Stamford Bridge kolem 
2000 húskarlů. Vzhledem k přepravním podmínkám té doby 
můžeme počítat s cca 1000 vojáky přímo v bitvě u Hastingsu. 
Gyrth a Leofwin, Haraldovi bratři, měli zřejmě osobní stráž 
složenou také z húskarlů. Počítaje tedy i s nimi, elitní jednotka 
mohla u Hastingsu čítat mezi 1500 a 2000 muži. Zbytek byl 
z Fyrdu, který bojoval u Stamford Bridge nebo byl naverbován 
cestou nazpět, a zde můžeme počítat s poměrně velkou desercí 
mezi okamžiky odpočinku v Londýně a pochodem na Caldbec 
Hill. Můžeme tedy cca počítat se 7000 až 8000 vojáky. 
Komunikace byla v těchto dobách největším problémem, takže 
tento počet lze označit jako úspěch. Kupodivu víme mnohem 
méně o těch, kdo bojovali na straně Harolda, než o spojencích 
Vilémových 
 
Harold II  - Král anglický (1022--1066) 
Leofwin  - Bratr Harolda a Earl Kentský (1053-1066) 
Gyrth - Bratr Harolda a Earl Essexský. 
Harkon - Synovec Harolda, který byl jako zajatec na dvoře 
Viléma od r. 1052 do r. 1064. 
Aelfwig - Haroldův strýc a správce Winchesterský.  
   
 
Zbraně, Zbroj a zásobování 
 
"Ani kousek nazmar" 
 
Po bitvě u Stamford Bridge muselo být množství získaných 
zbraní a vybavení obdivuhodné. Hromady zbraní, šatů, vozů, 
koní a potravin, prakticky vše, co mohla potřebovat armáda 
na válečném tažení. Mezi anglosasy panovala běžná praxe 
dělení válečné kořisti, ale Harold se rozhodl kořist ponechat 
pohromadě pro další použití, možná s ohledem na chystaný 
útok Viléma, který byl očekáván někdy následujícího jara 
či léta. Harold každopádně neměl ani potuchy, že se Vilém 
chystá dorazit tak brzy. 
 
Zbraně 
 
Každý húskarl měl svůj vlastní meč, který byl jakoby jeho 
součástí.  Pokroky ve vývoji zbraní byly převzaty od Dánů, 
a ty spočívaly hlavně v damaskování oceli, poskytující kvalit-
nější a trvanlivější čepel. Další nástroj teroru v rukách 
anglosasů byla dánská bitevní sekera s kaleným ostřím okolo 
30 cm délky na rukojeti dlouhé nejméně jeden metr. Menší 
sekery byly většinou určeny k zemědělskému využití. 
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Lučištníci používali většinou dlouhý luk přes 1.5 metru délky 
s aktivním dosahem mezi 100 a 200 metry, ale neexistuje žádný 
důkaz o tom, že by saští lučištníci měli jakýkoliv podíl na bitvě 
u Hastingsu. Zřejmě bylo použito spektrum zbraní od kopí 
po palcáty a dýky.  Dále neexistuje důkaz, že by se bitvy 
u Hastingsu zúčastnila saská jízda, dokonce neexistuje důkaz, 
že by cokoli jako jízda v anglosaské společnosti existovalo, 
koně byli používáni jen jako prostředek, jak se pohodlně dostat 
z a do B, a jak tam přepravit materiál. Během bitvy byli koně 
odesláni do zázemí, a vojsko bojovalo pěšmo (viz Bitva 
u Maldonu).  
 
Politické pozadí konfliktu 
 
Téměř všechny země byly v tomto období rozděleny do regionů 
ovládaných chtivými barony. Aby to nebylo tak snadné, tito 
baroni byli často na kordy s okolními barony díky boji o moc. 
Král či vládce neměl nad těmito územími a barony prakticky 
žádnou faktickou moc. Normandie, domov Viléma Dobyvatele 
byl jednou z takových zemí. Začalo to, když král Karel 
Prosťáček smlouvou v Clair sur Epte roku 911 dal část svého 
území vikingu Rollovi za to, že jej nebude nadále 
napadat. Stalo se nevídané, a viking Rollo 
se stal prvním normandským vévodou, 
a přistoupil na francká pravidla hry. Díky 
silnému vedení Rollových potomků 
se z úrodné Normandie stalo brzy silné 
a úspěšné vévodství, a brzy již přestalo 
vévodům stačit, nemluvě o tom, že v 10. – 11. 
století byla expanze na úkor sousedů něčím 
naprosto normálním. v době bitvy u Hastingsu 
již měli tito Normané nohu ve dveřích mnoha 
dalších území: Španělsko, Sicílie, pravdě-
podobně i díky svému vikingskému dědic-
tví. Normané přijali franckou kulturu, 
náboženství, jazyk, i státní správu, která 
byla anglosasům naprosto cizí. Anglie 
byla v té době již mnohem více stabilní 
jako jednotná země. Přestože byla stále 
rozdělena do větších územních celků, 
jejichž následně kraje (shires) existují 
dodnes, měla sofistikovaný a zaběhnutý systém 
centrální vlády, vyvinutý během posledních 6-7 
století. Anglie byla též vyhlášeným a uznávaným 
střediskem kultury a vědění. Dále je uvedena zjedno-
dušená genealogie Harolda Godwinssona a Viléma 
Normandského, která je nutná pro pochopení, proč 
k tomuto konfliktu došlo.  
 
Kostky byly vrženy již Ethelredem Nepřipraveným 
(978-1016). Roku 1007 se Ethelred totiž ženil 
s Emmou, sestrou Richarda Normandského. 
Emma byla prototypem mocné ženy, takže 
v době, kdy byla na cestě do Anglie, již praco-
vala na tom, aby Normandskou vůli a kulturu 
představila anglosaskému lidu. Začala tím, 
že si s sebou přivezla množství služebníků ze své 
domoviny, také přátele, které 
velmi rychle začala protlačovat 
do nejvyšších úřadů. s králem 
měla Ema tři děti: Alfreda, 
Edwarda a dceru Godgifu. Země 
v této době navíc stále ještě nežila 

v míru, protože Anglie byla roku 1013 znovu napadena Dány, 
a děti byly poslány do Francie, aby byly v bezpečí. po smrti 
Ethelreda v roce 1016 si Emma iniciativně vzala za muže 
Knuta (1016-1035),  krále dánského a v té době již i krále 
anglického. Sňatek mezi Knutem a Emmou zajistil mj. i dobré 
vztahy mezi Normandií a Anglií (díky vikingskému původu 
Normanů). 
 
Bodem obratu však byla smrt Alfreda roku 1036, a aby 
Hardaknut, Knutův syn a nástupce, projevil soucit s nevlastními 
příbuznými, povolává do Anglie Edwarda, a nechává 
jej prohlásit nástupcem trůnu. Edward byl již od roku 1016 
v Normandii, tudíž žil tamním způsobem života a kultury, 
a není jisté, zda byl vůbec schopen mluvit plynně anglicky. 
po smrti Hardaknuta roku 1942 se Edward opravdu stává 
králem Anglie, všeobecně známý jako Edward Vyznavač. 
Edward pokračoval v činnosti své matky a i nadále 
se obklopoval lidmi neanglického původu. Pokud toto bylo 
součástí nějakého úmyslu nebo jen přirozeným chováním, 
je otázkou do debaty, politické důsledky tohoto jsou však 
zřejmé. Celkem pochopitelně byla tato Edwardova činnost 
velmi nepopulární mezi anglosaským lidem, a o to více mezi 
starou šlechtou, hlavně rodem Godwina, který držel v té době 
většinu moci v zemi. Godwin měl mnoho synů, ale zdá 
se, že pouze jedinou dceru - Edith, která se vdala za Edwarda 
r. 1045. Mezi Godwinem a Edwardem panovala velká rivalita. 
z Edwardovy strany, protože byl král, a z Haroldovy, protože 
se mu nelíbila degradace saského panství Normany a úpadek 
tradičního saského způsobu života franskými manýry. 

Za zlomový bod sporu je považován incident, kdy Edwardův 
nevlastní bratr Eustace z Boulogne přišel o mnoho mužů, 

což Edwarda dopálilo a přikázal Haroldovi, aby Dover 
vypálil do základů. Harold to odmítl udělat, a zvolil 
pro sebe a svou rodinu dobrovolný exil. Edward, nyní 

jediný vládce Anglie, pozval normandského 
vévodu a prohlásil jej příštím dědicem trůnu. 
Zhruba po roce se Godwin vrátil, a díky svému 
vlivu vytlačil mnoho normanů z vysokých 
úřadů, ve kterých se v době jeho nepřítomnosti 
usídlili. Klíčovou postavou k odstranění byl 
normanský Robert z Jumiéges, arcibiskup 
z Canterbury. Byl nahrazen Stigandem a sviž-
ně exkomunikován, protože arcibiskup nemůže 
být odvolán, dokud žije. Bez ohledu na God-
winovo neuposlechnutí se slib daný Vilémovi 
změnil ve frašku na Edwardově smrtelné 
posteli 5 ledna 1066, když (jak tvrdí 

kronikáři) řekl Haroldu Godwinsonovi: 
Svěřuji ti do péče svou ženu 

a s ní celé království. Edward byl 
pohřben v katedrále ve West-

minsteru, a zde byl krátce 
po pohřbu korunován 
Harold II. Godwinson. 

Vévoda Vilém Normand-
ský, předpokládaný další 

král Anglie a král Harold II. Sas 
versus Norman. Scéna je postavena, 

herci připraveni. 
 

Divadlo začne v Sauilu 7. 
 

Sigmark 
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Edred Thorsson, Jak býti pohanem:  
metodologie pro revival tradičních systémů 

 
Následující studie vychází z přednášky pronesené k Pagan 
Student Aliance na University of Texas v Austinu 22. listopadu 
1991 a je věnována památce Ódinova hodino Edwina Wadea, 
který zemřel tohoto dne roku 1989. 
 
Přišel jsem pohovořit o tom, jak být pohanem v dnešním světě. 
To, co představím, bude použitelné z dvojího hlediska. Za prvé 
to poskytne model pro racionálně intuitivní „rekonstrukci“ nebo 
revival pohanských náboženství, nebo lépe řečeno kulturních 
hodnotových systémů. Za druhé to také může sloužit coby 
svého druhu „uživatelský manuál“ pro takové systémy. 
Jelikož jsme pravidelně zaplavováni 
marketingem těchto systémů, myslím, 
že přišel čas podívat se na to, jak 
bychom k nim měli přistupovat. 
 
Téma kultury je často přehlíženo. 
je tomu tak proto, že je zde obec- 
ně jen nejasné pochopení toho, 
co všechno tento pojem znamená. 
Když hovoříme o kultuře, můžeme tento 
pojem smysluplně rozdělit na čtyři složky, jejichž 
spojením získáme opravdový obraz jakékoliv 
historické společnosti, dávné i současné. Jsou to: 
 
1) etnická kultura 
2) etická kultura 
3) hmotná kultura 
4) jazyková kultura 
 
Všechny tyto druhy kultury mají co dočinění 
s nějakým druhem mezilidského styku. Lidé 
jsou kulturní zvířata. 
k přežití potřebují inte-
lektuálně a vědomě ab-
sorbovat ohromné 
množství kulturních dat. 
Schopnost vytvářet kul-
turu a absorbovat její 
obsah je jedna z věcí, 
které nás odlišují od „ji-
ných“ zvířat. (Což je ji-
ným způsobem řečeno 
to, že nás činí jinými, než jsou zvířata). 
 
Etnická kultura je realita čistě fyzická. má co dočinění 
s reprodukcí karpální – tedy tělesné – lidské reality, tedy 
fyzických těl skrze sexuální kontakt. Dá se říci, že to 
je „rasová kultura“ lidu. Musí se s ní samozřejmě počítat 
v jakémkoliv holistickém pojetí kultury. Když se podíváme 
na dnešní svět, vidíme kultury, jako je Japonsko, které 
má téměř zcela homogenní etnickou kulturu. to se také odráží 
v dalších aspektech japonské kultury, což se dá očekávat. Jde 
o skutečný národ (nation) v původním slova smyslu (národ),  
tj. lidu sdílejícího stejný původ („zrození“, viz latinské „natio“). 
na druhé straně spektra jsou USA, které nejsou skutečným 
národem, ale spíše pouze mnohonárodnostním státem. 
 
Etická kultura je nejkomplexnějším druhem kultury. Dotýká 
se všech ostatních typů a je tím, co většina lidí rozumí 

pod pojmem „kultura“. má co do činění se vším, co je obsaženo 
a vytvářeno v myslích lidí té dané kultury. Obsahuje vše 
od náboženství po politické ideologie, literární tradice 
a ekonomické systémy. Etická kultura je kolektivní ideologií či 
duchovním systémem společnosti. 
 
Hmotná kultura na druhou stranu sestává ze všech hmotných 
objektů uměle vytvořených. Jde o umělé projekce obsahů mysli 
(tedy etické kultury) do fyzického světa. Často známe danou 
historickou kulturu pouze díky artefaktům (objektům hmotné 

kultury) z archeologických nálezů. to je například pří-
pad Staroevropanů, před-indoevropského lidu 

nejzápadnějšího výběžku Eurasie. 
 
A konečně jazyková kultura 
je jazyk, kterým lid hovoří 
a (skrze) který chápe (svět). 
je velmi úzce spojena s etickou 
kulturou, neboť obzvláště v pří-
padě minulých kultur můžeme 
odhadnout, co asi bylo obsahem 

mysli jejích členů (tedy etickou kul-
turou) v zásadě jen díky jazykovým zázna-

mům. Důležité jsou také faktory hmotné 
kultury, neboť jsou to často pouze fyzické 

záznamy jazykových dat, které nám umožňují 
poznat myšlenky lidí z minulosti tak přímo, jak 
jen to je možné – skrze konkrétní svitky, 
papyry, zápisy, knihy atd. Takto k nám hovoří 
přímo a jasně skrze čas a takto jim musíme 
naslouchat, chceme-li si být hlasem minulosti 
jistí. 

 
O co se zajímá vět-
šina pohanů, je re-
vival dávných kul-
tur. Rádi se v myš-
lenkách a předsta-
vách vrací do časů, 
kdy kulturní celek 
byl holistický, kdy 
můžeme hovořit 

(abychom uvedli 
nějaký příklad) o germánské kultuře 

jako o celku: o germánském lidu, germánském 
náboženství, germánském umění a germánském 

jazyku jako o organickém celku. Může-li být tento pocit 
celosti znovu získán, může to mít pozitivní dopad 

na jedince i kulturu, ke které náleží, zhojením pocitu odcizení, 
který je způsoben ztrátou této celosti. 
 
Je to vznešená snaha. Ale je také těžké ji správně a spolehlivě 
zvládnout s minimem subjektivní předpojatosti. Doufám, 
že má prezentace přispěje k ustavení metody, jak na to. 
 
„Nepohanské hnutí“ oplývá subjektivismem. Lidé rekonstruují 
„minulost“ podle svých vlastních potřeb, přání a předsudků. 
Neopohanství je často spíše než náboženskou cestou systémem 
pro validaci nebo ospravedlnění subjektivních předpojatostí. 
Někdy je výsledkem těchto subjektivismů efektivní a někdy též 
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i půvabný myšlenkový a praktický systém – příkladem budiž 
původní forma gardnerovského čarodějnictví. Ale tak či onak 
jejich základ leží v subjektivních potřebách a předsudcích 
svých tvůrců. To, co já navrhuji, je vyvinutí objektivní, 
racionální základny pro systém, ze kterého mohou být 
rozvinuty spolehlivější a efektivnější systémy. 
 
Asi před dvěma tisíci lety, když někdo zmínil „pohanskou 
vědu“ nebo „pohanské myšlení“ (aby jej odlišil 
od „křesťanského myšlení“), implikovalo to, že zde byl 
racionální základ nikoliv základ iracionální, „zjevený“. Jak moc 
se to od té doby změnilo! Rád bych znovu viděl návrat 
k pohanskému racionalismu, aby, když slyšíme slovo 
„pohanský“, nevyvolávalo asociace praštěných blouznivců, ale 
bylo naopak spojováno s jasným, nicméně inspirovaným 
myšlením. 
 
Jedním z velkých pohanských myslitelů byl řecký filosof 
Platón. Jeho systém pocházel téměř zcela z domácí filosofické 
tradice, ačkoliv pro větší prestiž často vymýšlel mýty 
o exotičtějších zdrojích svého myšlení. Řecký, stejně jako 
indický, idealismus jsou odvozeny ze stejné indoevropské 
ideologie. v tomto kontextu je idealismus předpoklad existence 
reálnějšího, stálejšího světa za tímto světem, který je jeho 
stínem či odrazem. pro tradicionalistu je to svět bohů a zákonů 
za nimi, kterým také oni podléhají. pro Platóna a indické 
filosofy bráhman a upanišad je onen svět „zá-svět“ naplněn 
neosobními prvotními principy či formami (eidos) nebo chcete-
li archetypy. 
 
Pokud je tento svět odrazem či stínem ideálního světa (tj. „světa 
idejí“), a pokud můžeme zvědět zákony a principy vytváření 
těchto odrazů či stínů, pak máme možnost objevit pravdu 
o světě skrytém za našimi smysly. Ukážeme si, že způsob, jak 
tuto pravdu objevit, je proces racionálně-intuitivního poznávání 
objektů za dosahem našich smyslů. Začneme s tím, co můžeme 
racionálně vědět, signifikantně toto poznání zdokonalíme, 
a potom intuitivně skočíme (přičemž používáme objektivní 
vědění jako skokanský můstek) do světa za (pouhým) 
racionálnem. Problém s dnešním pohanským myšlením je ten, 
že je zde spousta toho „skákání“, ale skokanský můstek 
je takříkajíc z korku. 
 
Platón rozlišoval 4 úrovně nebo druhy vědění: 
 
1. Domněnky a dohady (eikasia) lze vůbec těžko počítat jako 
„vědění“. Nikdo by tímto způsobem „myslet“ neměl, ačkoliv 
všichni tak občas činíme – a většina lidí tak „myslí“ nejčastěji. 
Tento druh vědění není založen na ničem, kromě totálně 
subjektivní „evidence“ či ještě hůře subjektivní „evidence“ 
druhých. Tito lidé neznají nic než stíny pravých skutečností. 
 
2. Víra (pistis) je důvěra v platnost věcí, která vyplývá 
z autoritativních zdrojů. v tradiční společnosti jsou tyto 
autoritativní zdroje snadno identifikovatelné – kněží a kněžky 
etnických božstev, kmenoví staršinové atd. v našem 
postmoderním světě je mnohem těžší tyto autority spolehlivě 
určit. Pokud nic jiného, pak by tato studie měla být alespoň 
v tomto směru nápomocná. na tomto stupni poznání člověk zná 
pravé skutečnosti, ale co se praxe – když má co dočinění 
se skutečnostmi za smyslovým světem – týče, pak může pouze 
následovat jisté pokyny (které mu dávají právě tradiční zdroje). 
Sem náleží to, co obecně považujeme za „náboženství“ – 

správné konání rituálů atd. je to úroveň, na které je valná 
většina lidí spokojena. Co se zdravé společnosti týče, je to také 
úroveň, na které by většina lidí měla být spokojená. Za ní leží 
oblast duchovní námahy a obtíží. 
 
3. Logiku od víry odděluje propast. Napětí mezi těmito dvěma 
póly je v moderní době docela patrné. Logika nebo racionální 
myšlení (dianoia) je vědění, které bychom dnes označili za 
„vědecké“. je v zásadě postaveno na datech, která jsou založena 
na matematice. Jak jsme v moderním světě zjistili, „znát 
od něčeho čísla“ znamená většinou moci s danou věcí 
manipulovat či ji měnit. Můžeme ji kontrolovat, ovládat, 
protože jsme ji kvantifikovali. Sem bychom dnes přiřadili 
všechny vědy a disciplíny vyučované na našich školách 
a universitách. University jsou chrámy Dianoie nebo-li myšlení. 
Dnes se zdá, že důvěryhodné vědění zde končí. Dále leží jen 
slátaniny a „uforie“. Ale v pohanských dobách tomu tak 
nebývalo. 
 
4. Racionální intuice (poesis) je nejvyšší druh vědění. Ale 
nemůžeme z víry rovnou skočit k racionální intuici – musíme 
projít skrze dianoiu. Aby mysl spolehlivým způsobem 
poznávala, je nutný dlouhý výcvik v oblasti objektivní vědy 
(jakéhokoliv druhu). Potom, když se mysl zaměří na více 
„duchovní“ záležitosti, získá vědění, které je nejvýše spolehlivé 
nebo-li reálné. Již dávno nemáme tradiční školy, které by 
pro tento druh poznání poskytovaly výcvik. Všechny školy, 
které dnes existují v kulturách evropského původu, jsou nové 
školy. Otázkou se tak stává kvalita, nikoliv „legitimita 
autority“. 
 
Toto rozdělení stupňů vědění a naše pojednání o pohanských 
základech poznání obecně jsme zde prezentovali, abychom 
poskytli kontext pro naše další pojednání. Jde o to, 
že „rekonstrukce“ celých kulturních systémů musí být (alespoň 
dle nejlepšího pohanského vědomí a svědomí) založena 
na objektivních kritériích a datech, ale zároveň to musí být 
záležitost činů a ne pouhého planého teoretizování. Vědění 
se stává reálným pouze skrze užití teorie v praxi. Ty 
nejdůležitější věcí se můžeme naučit pouze praxí. 
 
Jak to, že dnes umíme vyslat člověka na Měsíc nebo sestrojit 
atomové bomby, které mohou zničit svět (což dokazuje, 
že jsme vskutku bohové této planety), ale jako lidský druh 
nevíme o nejhlubších lidských problémech Lásky, Pravdy, 
Spravedlnosti apod. o nic víc než starý dobrý Platón? „Pokrok“ 
můžeme jasně vidět v oblasti technologie, protože tento druh 
vědění (technické vědění) lze předávat v rámci systému idejí 
od jedné osoby ke druhé, z jedné generace na tu další. Žádná 
osoba, žádná generace tak nemusí „znovuvynalézat kolo“. Ale 
když přijde na ty věci, které nelze předat od osoby k osobě, 
každý musí znovuvynalézat své vlastní kolo. Ale nestačí 
jakékoliv kolo. Musí to být to pravé kolo. a právě o tom 
je iniciace. to vše ukazuje na metody, které používali filosofové 
a které pouze mohou studenta uvést ke zdroji poznání. Učitel 
nemůže toto vědění předat, pouze vytvořit podmínky, 
ve kterých jej může přijmout bdělá mysl studentova. 
 

Pokračování příště. 
 

přeložil dalreiks 
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Krátký výlet mezi kelty 
 
Úvodem 
 
Starověké kulturní tradice, i přes zdánlivý časový odstup, 
disponují bohatým inventářem inspirace pro dnešního člověka. 
České země po pádu železné opony zahltilo množství knih, 
přednášek a seminářů vztahujících se k mimokřesťanským 
formám vzývání či uctívání božstev. Za obohacující či alespoň 
přinášející seriózní informace se však daly označit jen 
nemnohé.  
 
Keltové, jejich způsob života, kultura a zvyky mající nádech 
mystična přitahují mnoho pozornosti. Někteří badatelé v nich 
spatřují barbary obětující svým bohům lidské bytosti 
a drancující vesnice i s jejich obyvateli, jiní se snaží proniknout 
do jejich spirituality a symbolika keltského panteonu jim bývá 
zástěrkou pro vyjádření vlastní touhy po životě ve volnosti 
a přírodě. Snad nejvíce zavádějící pak bývají snahy o oživení 
keltské magie a různých systémů, které údajně z jejich 
symboliky vycházejí. Zde se často klade důraz na osobní 
prožitek, a málo se zdůrazňuje fakt, že symboly, které známe 
zejména z archeologických nálezů či z písemností římských 
válečníků a křesťanských mnichů, měly bezesporu ještě jiné 
významy, než které jim přisuzují lidé pokoušející 
se o rekonstrukci nejen keltského způsobu života, ale i jejich 
myšlení. Přesto zastávám názor, že takové počínání má smysl, 
pokud si je jedinec praktikující víru podobnou keltské vědom 
omezeností daných nedostatkem dochovaného materiálu, 
z něhož by mohl čerpat podrobnější informace. Tím se totiž 
zároveň otevírá prostor k sice volnějším, avšak o to víc 
osobitějším projevům náboženského cítění. 
 
Na počátku 
  
Časové rozmezí největšího rozmachu keltské kultury 
se obvykle datuje od 700 před Kr. až 500 po Kr. Závisí 
to samozřejmě na oblasti – někde již v této době zcela převládlo 
křesťanství, jinde, např. v Irsku, se keltský vliv udržel ještě 
o několik století déle. Ohledně vývoje jejich náboženství 
a kultury vůbec stále panuje mnoho nejasností – mimo jiné 
i proto, že Keltové před příchodem křesťanů prakticky nepsali. 
Písmo oghamu se rozšířilo snad pouze mezi vrstvu kněží, a i ti 
kladli větší důraz na ústní tradici. Znalosti o tomto náboženství 
jsou tak čerpány ze 3 zdrojů: římských zápisků o „barbarských“ 
sousedech, domácích irských a welšských mýtů, zapsané 
křesťanskými mnichy ve středověku, a archeologickými 
vykopávkami.  
 

 

Víme, že v průběhu prvního tisíciletí existovalo několik 
básnických škol, v nichž se tzv. bardové učili nejen historii 
svého národa, ale i mytická vyprávění o původu světa, 
nazpaměť. První písemné záznamy se datují do doby kolem 
7.stol.n.l., a vznikají povětšinou na půdě klášterní. Jak zmiňuje 
Greenová ve své knize Keltské mýty, je třeba odolat pokušení 
spojovat písemné záznamy s archeologickými doklady 
pro pohanské keltské náboženství. (str.13) Oghamských nápisů 
se dochovalo 66, jak jsem se dozvěděla na přednáškách 
o staroirském písemnictví, a celkově se písemnosti zaměřují 
na oblast Irska a Walesu, což jsou západní keltské periferie. 
Tudíž ani z nich nelze přesně zmapovat náboženský život 
Keltů. Archeologové sice nacházejí pozůstatky po Keltech 
na mnoha místech nejen Evropy, ale ani ony nemohou jistotně 
vypovídat. Římané zase píší zejména o Galii, což je velmi 
dobré pro celkové srovnání. 
 

 
 
Existuje však mnoho charakteristik, které se keltskému 
panteonu dají přiřknout. Např.  Filip zmiňuje ve své knize, 
že ,,přesná specializace a rozsah působnosti bohů je něco 
středomořského a obvyklého spíše v městském prostředí, co 
původním Keltům bylo zcela cizí nebo jimi bylo dodatečně 
přijímáno." (str. 143) i proto není jednoduché pátrat po jednom 
celistvém keltském panteonu. Mnozí bohové a bohyně mívali 
lokální význam, který se většinou vztahoval k jedné podstatě či 
prazákladu, a tím pomáhal meziklanové interpretaci 
a komunikaci. Víme také, že velmi důležitou roli hrála u Keltů 
komunikace se zásvětím, tedy s říší mrtvých. Víra v určitá 
božstva byla chápána mimo jiné jako pojítko s předky - viz 
jedna z verzí keltské přísahy: ´Přísahám při bozích, jimž můj lid 
je přísahou zavázán.´(The Celts, str. 79)  
 
O stránku dříve se autor /Filip/ zmiňuje o "určité jednotě víry", 
projevující se např. vírou v účinnost usmíření bohů děkovnými 
oběťmi umístěnými např. do jezer či řek, či na místa zasvěcená 
bohům, jak se o tom píše v irských ´Místopisných historkách´ 
/Dinnshenchas/. Spojení bohů s výtvory přírody - řekami, 
stromy a poli, naznačuje, že nahlíželi na bohy jako na chtonická 
stvoření, opakem k římskému pojetí nebeských božstev. Sám 
Caesar poznamenal, že Gallové /kontinentální Keltové/ věřili, 
že jsou potomky ´Dis Pater´, boha podsvětí a noci, což může 
poukazovat na fakt, že Keltové měřili čas na noci, a nikoliv 
na dny. Avšak je to opět jen jedna z mnoha interpretací. 



sauilo 6/2005 
 

- 32 - 

Jednou z hlavních knih, patřící do tzv. mythologického okruhu 
irských pověstí a věnující se mýtům o stvoření, vysvětlení 
podstaty Irska a původu Keltů, se nazývá Lebor Gabála Érenn 
/Kniha o dobývání Irska/. (Green, str.11) v ní se píše 
o postupném záboru irských končin božskými předky, kteří 
mezi sebou svedli nejeden boj. První osadníci připluli 
po potopě světa - tento mytický prvek se objevuje i zde. 
Mnohem důležitější však byli následující nájezdníci - Túatha 
Dé Danannové /lid bohyně Danu/. Ti odvozovali svůj původ 
od mytické pramatky Danu. Byli zběhlí v druidském umění 
a v řemeslech - nejvýraznějším bohům byly později věnovány 
zvláštní mýty a příběhy. Jejich nejznámějším králem byl 
NÚADU, který poté, co přišel v bitvě o ruku, musel být sesazen 
- motiv dokonalosti panovníka. Teprve až když je mu paže 
amputována, opět dosedne na trůn. 
 
Túatha Dé Danannové však nebojovali pouze s Fomoiřany. 
Dalším nepřítelem se jim stali Fir Bolgové, předchozí obyvatelé 
Irska. Ti byli poraženi v první bitvě na Mag Tuired, a dle jedné 
tradice si mohli ponechat kraj Connacht. /Green, str.23/ Sem 
také spadá mýtus o bohu LUGHOVI, který zabil svého děda, 
fomoirského krále Balora Zlé Oko, svým kouzelným lukem 
a mečem. LUGH se objevuje i v tzv. Uladském cyklu, kde 
vystupuje coby zásvětní otec hrdiny CÚ CHULAINNA. 
 
Posledními dobyvateli Irska, o nichž se píše v Lebor Gabála 
Érenn, jsou Gaelové. Ti porazí Túatha Dé Dananny, oloupí 
je o zem i o bohatství a zaženou pod zem, kde si tento lid 
vytvoří vlastní zrcadlovou zem. Stále však mají určitý vliv 
na pozemské dění, mohou zasahovat lidem do života, a ovládají 
nadpřirozené síly. Žijí v podzemních sídech, a vztah mezi nimi 
a lidmi se musí neustále obnovovat na základě dohod a obětí. 
Objevuje se zde charakteristické rozdělení Irska na vrchní 
a spodní svět.  
 
Specifické aspekty 
keltského pojetí božstev 
  
Mnozí autoři se již zabývali komparací jednotlivých prvků 
starověkých náboženských systémů. Nedá se říct, že by 
se u Keltů našly nějaké podstatné prvky, které se v ostatních 
kulturách vůbec nevyskytovaly /alespoň já jsem si při psaní této 
práce na žádný nevzpomněla/. Jejich pojetí a významy se však 
samozřejmě vyjadřovaly v souladu s celkovým keltským 
chápáním a vysvětlováním podmínek, v nichž žili. Uvádím 
pouze některé z nich, které mě při pátrání po keltské kultuře 
zaujaly. 
 
Jedním z podstatných rysů keltského výkladu světa je cyklické 
pojetí času. Dle dochovaných záznamů a nálezů týkajících 
se zejména oslav, jimiž se symbolicky završovala jednotlivá 
roční období, si můžeme všimnout pravidelného opakování. 
ze zápisků římských autorů se, sice trochu zkresleně, ale aspoň 
nějak, dozvídáme o tom, jaký byl průběh některých svátků 
a kterým božstvům byly zasvěceny. Také irští mnichové  
popisují, že Keltové byli hluboce spjati s přírodou a jejím 
koloběhem, čemuž přizpůsobili i odměřování času. Tak jako 
není jasně určeno, zda se jejich den začínal večerem či ránem 
/pro obě varianty existují jakési doklady/, nemůžeme jistojistě 
určit, kdy se začínal jejich nový rok. Nejpravděpodobnější 
se však zdá varianta svátku Samhain – přelom našich měsíců 
října a listopadu. Mnozí autoři tak soudí dle důrazu, který 
Keltové připisovali smrti, zásvětí a stěhování duší. Greenová 
se ve svých Keltských mýtech zmiňuje o římských autorech 

Lucanovi a Diodorovi – Lucanus píše, že ´Keltové považovali 
smrt spíše za přerušení v dlouhém životě, jako zastavení mezi 
jedním a dalším životem´.  Diodorus se zmiňuje o keltském 
pojetí duše jako o ´nesmrtelné – po nějakém počtu let jejich 
duše zabydlí nové tělo a lidé opět ožijí.´/Green, str. 105/. Právě 
o Samhainu se totiž otvírají brány do zásvětí – říše mrtvých, 
a lidé mají zvýšenou možnost komunikovat s mrtvými, zejména 
s předky. Smrt je tu chápána jako symbol obnovy, neboť aby 
se mohl zrodit nový život, musí jeho dřívější forma nejprve 
zaniknout.  
 
Tak jako většina ostatních panteonů, i ten keltský kladl důraz 
na dvojitost božství, tedy spojení ženské a mužské stránky. 
Bohyně zaujímaly v keltském panteonu vedle bohů důležité 
místo - byly zasvěceny mnoha činnostem dnes typickým 
pro muže. Dle některých autorů dokonce ženské aspekty božství 
u Keltů dominovaly. /The Celts, str.82/ Důkazem je například 
nález dvoukolového pohřebního vozíku  v Strettweg 
v Rakousku, kde byly vyobrazeny dvě postavy, z nichž ženská 
byla přibližně třikrát větší než mužské, které ji obklopovaly. 
/tamtéž/ Velmi často se také objevovaly ženy ve spojení 
s určitým zvířetem. Nejznámnější je bohyně Epona, žena - 
klisna, nacházející se u anglických a galských Keltů. Jsou 
doložena zobrazení jak bohyně jedoucí na tomto nádherném 
zvířeti, tak i postava ženy např s koňskou hlavou. ve welšské 
tradici ji nacházíme coby RHIANNON, bohyně koní, a v irské 
oblasti se nazývá MACHA, případně MEDB /Connacht/. 
ARIANRHOD, „stříbrné kolo“, zase bývala spojována 
s božskostí měsíce.  
 

 
 
Tacitus zmiňuje povstání britské královny BOUDICCY, 
pozdější bohyně vítězství, v roce 60 n.l., což může vypovídat 
o tom, že britští Keltové byli zvyklí na ženské vojenské 
velitelky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že bohyním se připisovaly 
spíše atributy mírnosti a laskavosti, ne vždy tato premisa 
platila. Právě Boudicca během bitev vedla své muže a honosila 
se takovými činy jako napichování na kůl a podobnými horory.   
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Dalším dokladem skutečnosti, že ženy měly v minulosti statut 
nezávislosti, jsou archeologické nálezy hrobů žen, v nichž 
se nalezlo velké množství šperků - např. 35letá žena z Vix 
ve Francii /6. st.př.n.l./, nebo žena z Reinheimu v Německu 
/4.st.př.n.l./; absence mužských hrobů vypovídá o tom, že měly 
určitou míru autonomie a nejspíš si určovaly vlastní 
pravidla./Exploring the world..., str. 96/ 
 
Ženy se vyskytovaly i mezi druidy – mytologický cyklus 
o FINNOVI vypráví o druidce a moudré ženě /věštkyni/, které 
vychovávaly FINNA namísto jeho matky MUIRNE a učily ho 
válečnickému umění, lovu a rybaření; vystupovaly také jako 
rádkyně a průvodkyně, varující ho před nebezpečím. Také 
Caesar a další klasikové, stejně jako většina irských druidů, 
popisují důležitost žen ve zbožných úkonech, které byly 
ústřední rolí jejich náboženské funkce. Druidové a druidky byly 
tradičně chovány ve velké úctě. Archeologické záznamy 
o ženách - druidkách jsou však sporé; z nálezů, které 
se dochovaly, se nedá jejich postavení jednoznačně určit 
a zařadit. Např. lady z Chamaliére ve Francii, první patronka 
pilgrimů z 1.st.př.n.l. - traduje se, že uměla uzdravovat. 
/Exploring....str. 97/ 
 
Dále je známo, že Keltové měli oblibu v božských triádách. 
Toto tvrzení dokládá např. nález tři figur v pláštích v  
Housesteads na Hadriánově valu, 3 matky na kamenném reliéfu 
ve Vertilliu v Burgundech a triáda bohyň na plaketě v Bathu. 
/The Celts, str.83/ Také v irské báji o CÚ CHULAINNOVI 
se pojednává o trojici Matek - bohyň: MORRÍGAN, MACHA 
a BADB /viz níže/. Jiná trojice bohů - TEUTATES, ESUS 
a TARANIS, bývá dle Lucanových zápisků přirovnávána 
k některým pozdějším římským bohům.(Filip, str.143) 
 
Důležitým prvkem, objevujícím se v mnoha kulturách, je motiv 
mystické svatby - mystické či symbolické spojení mezi králem 
a jeho královstvím /královstvím ve významu  Země - Matka - 
Bohyně/. při něm se král odevzdává do rukou Bohyně 
a zároveň přijímá její sílu. Tento rituál je doložen v mnoha 
indoevropských tradicích, nejvýrazněji však u Keltů. v irské 
oblasti je Bohyně spojována s prosperitou země, s její 
plodností, s animální složkou i faktickým životem zvířat 
a zároveň s ochranou proti vnějším nepřátelským silám. Za 
povšimnutí stojí zajímavý fakt:  Bohyně je zosobněním toho, 
před čím má zároveň chránit. Může mít tedy zároveň několik 
různých aspektů - jeden z nich může převládat, avšak 
to neznamená, že by ostatní chyběly. Např. ANU, která 
je předně známá coby bohyně hojnosti, je někdy identifikována 
jako MORRÍGHAN, bohyní války, a zároveň se navíc 
pojmenovávala místně, což jí propůjčovalo aspekt 
mateřství./volně Encyklopedie keltské mytologie/ 
 
Bohové a hrdinové 
  
Uvádím zde přehled základních bohů, jejich atributů 
a významu, volně zpracovaný dle M. J. Greenové 
a Encyklopedie keltské mytologie. Většinou pocházejí z irské 
oblasti, někteří zasahují i do kontinentální Galie /Teutates, 
Esus, Taranis, Cernunnos/. Mezi důležité mytické postavy však 
patří také hrdinové, o nichž se píše zejména ve skupině 
epických příběhů známých jako Uladský cyklus. Vypráví 
o sporu Uladských se sousedním krajem Connachtu, a zejména 
Táin Bó Cúailnge /Uloupení býka z Cúailgne/ popisuje příběhy 
zdatného reka CÚ CHULAINNA. Mimo něj vynikají ještě 
FERGUS MAC RÓICH a CONALL CERNACH, jejichž 

dobrodružství jsou vyprávěna v témže cyklu. Existují i další 
mytologická vyprávění o hrdinech – např. výše zmíněný 
Uladský cyklus vypráví o hrdinovi FINNOVI /FIONOVI/ 
a jeho družině. 
 

 
 
Mezi hrdiny je obzvlášť vyvinutý smysl pro fír ferra - fair play. 
Vždy, když někdo spáchá přečin, který se dle našich měřítek 
ani přečinem nazývat nemusí, očekává spravedlivý následek - 
trest. Když je na ně uvalena geís - povinnost, před níž není 
úniku, vědí, že se během života určitým způsobem naplní. 
Všechny tyto atributy, spolu s polobožským původem 
a nadlidskými schopnostmi, jim propůjčuje právo nazývat 
se hrdiny.   
 
FERGUS patřil k družině krále Conchobara z Uladu a byl 
pěstounem mladého CÚ CHULAINNA. Díky jisté příhodě 
však přeběhli ke dvoru královny MEDB. Tam zprostředkovává 
kontakt mezi CÚ CHULAINNEM a královnou MEDB. Býval 
popisován jako neskutečně silný, bouřlivý a sexuálně 
neukojitelný – dle běžných měřítek. Vlastnil kouzelný meč. 
Zemřel rukou AILILA, manžela královny MEDB, když se s ní 
koupal v jezírku. Některé tradice mu připisují autorství Táinu.  
 
CONALL je typickým představitelem irského bojovníka. Jeho 
jméno znamená ´silný jako vlk´a ´vítězný´. Stejně jako Fergus 
i on byl pěstounem CÚ CHULAINNA. Býval popisován jako 
strážce irských hranic a zjevně zosobňoval božtvo – předka 
části této země. Jeho dědem byl známý druid CATHBAD. 
Jedna z epizod jeho života vypráví o dobývání pevnosti, jejíž 
poklad střežil veliký had. Spojení hrdiny s hadem popisuje 
událost, kdy se had vnořil do jeho opasku a nikomu se nic 
nestalo. Často se chlubí počtem uťatých hlav – někdy je nosí 
pověšené na opasku. 
 
Nejznámějším hrdinou je bezesporu CÚ CHULAINN. Jeho 
původ se odkazuje k bohu LUGOVI. On sám rostl mnohem 
rychleji než běžný člověk, a již v raném dětství projevoval 
nadlidskou sílu. Své jméno získal poté, co porazil bitevního psa 
kováře GOIBHNU. v dětsví ho vychovávala DECHTIRE. Jako 
správný hrdina touží po cti a slávě, a proto, když nechtěně 
vyslechl proroctví druida CATHBADA, ryhcle oblékne zbroj, 
díky níž bude mít sice krátký, ale slavný život. Své válečnické 
umění se naučí od čarodějnice SCÁTHACH, učitelky boje 
a věštkyně. Poté táhne do boje, a stane se hlavním bojovníkem 
Uladu. Během bitevní vřavy se často dostával do stavu riastrad, 
kdy se mu znetvořila tvář a dostával křeče – podobně jako 
berserkři. Jeho družina ho pak musela leckdy těžce navracet 
do původního stavu.  
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Celý jeho život doprovázela kouzelná znamení. Jeho dva koně 
se narodili ve stejný den jako on a vyrůstají stejně rychle jako 
on, jeho vozataj je nejspíš z jiného světa – dokáže zneviditelnit 
jejich vůz. Byl ve spojení i s bohyní války MORRÍGHAN, díky 
níž se dozvěděl, jak zemře. Jedna její podoba, MEDB, ho 
pomocí svých dcer dostane do stavu berserkra, kdy 
je neovladatelný. Dcery na něho uvalí navíc i geis, které 
nemůže odmítnout.- přinutí ho sníst psí maso, což 
má zapovězeno /pes je jeho ochranným zvířetem/. Nakonec 
umírá v boji, zasažen kouzelným kopím. Jeden z jeho 
spolubojovníků mu na žádost hrdiny utne hlavu. 
 
FINN je poslední z hrdinů, které tu zmíním. Byl vychován 
druidkou, s níž se schovával v lesích. Moudrosti dosáhl tak, 
že ochutnal lososa vědění, původně loveného druidem FINN 
ÉSCESEM. Shromáždil kolem sebe družinu zvanou FÍANNA – 
mladí bojovníci, lovící neobvyklá zvířata a prožívající mnoho 
dobrodružství. On sám se také celý život setkával s projevy 
nadpřirozena a s božstvy /MORRÍGHAN, NÚADU, 
ÓENGHUS/. Jeho smrt je spojena s geis – nesměl se nikdy 
napít z rohu. Když už viděl, že hojeho družina opouští, chtěl 
vyzkoušet své síly a přeskočit řeku Boyne. Předtím se ale napil 
z rohu, a nakonec v ní zahynul.   
 
/volně zpracováno dle knihy Keltské mýty a přednášek 
o staroirském písemnictví/ 
 
MORRÍGÁN patří do skupiny bohyň - válečnic irské oblasti. 
Celá triáda sdílí výskyt buď v jedné či trojí formě a kombinuje 
sexuální a válečnickou roli. Ani jedna z nich se však přímo 
do bitvy nezapojuje, pouze ovlivňují průběh bitvy svou ´vůlí´ - 
připojují se tu na jednu, tu na druhou stranu bojiště. Každá 
z nich měla schopnost měnit do určité míry svou podobu – 
BADB i MORRÍGHAN se často objevovaly jako havrani či 
vrány. Schopnost měnit podobu či se vtělovat do lidí 
je charakteristická pro více irských bohů a bohyň. Dle jedné 
legendy se se MORRÍGHAN rituálně spojí s otcem - bohem 
DAGDOU, přičemž každou nohou stojí na jednom břehu řeky 
/voda jako symbol života/ - vyjadřuje tak svou plodivou sílu. 
Zároveň během tohoto spojení získává i věšteckou sílu – poradí 
Túatha Dé Danannům, jak se vypořádat s Fomoiry. Později 
se objevuje i u brodu /zde je voda pojímána jako cesta 
do zásvětí/ -  předpovídá, kdo v právě probíhající bitvě přežije 
a kdo se s ní odebere do říše mrtvých.  
 

 
 
DAGDA býval označován jako "dobrý bůh", tzn. dobrý ke 
každé věci. Jeho symboly jsou kyj, kotel a harfa. je pokládán za 
otce veškerenstva, pána nesmírného vědění a ohně, 
a v neposlední řadě také bohem kouzel. Vládl počasí 
a veškerenstvu, dobrodinec a ochránce svého lidu. je mu 
připisováno vlastnictví bronzového kotle neustále plného jídla, 

od něhož žádný člověk neodešel hladový. Měl také hůl, jejímž 
jedním koncem zabil naráz devět mužů a druhým jim mohl 
vrátit život. Jeho majetkem byli i dva vepři - jeden se opékal, 
a druhý zatím dorůstal. Jednou z jeho manželek byla i jedna 
z projevů trojjediné bohyně, vládkyně hromů a války 
MORRÍGAN. Vládl i starobylým božstvům Túatha Dé 
Danannů - zajistil pro ně po porážce podzemní hliněné mohyly 
- sidhy, kam odešli všichni kromě jeho syna, boha lásky 
AONGHUSe OGa, který se narodil ze spojení s říční bohyní 
BOANNOU. 
 
BRIGID - „královna“, „mocná“, „vyvýšená“. Byla známá jako 
bohyně básnictví, moudrosti a tajného poznání. Dcera boha 
DAGDY, které se připisovalo uzdravování a plodnost. Starala 
se o ženy při porodu a přinášela jim úlevu. Měla dva manžele: 
hezkého, ale tyranského BRESe, syna krále Fomoirů, 
a TUIREANNa, s nímž měla tři syny. Dobročinná - každé jaro 
zbavuje vlády bohyni zimy s modrou tváří. Štědrá - křesťanská 
kultura v ní spatřuje odkaz sv. BRIGITě z Kildare, která žila 
v 5. st. po Kr. je jí zasvěcen svátek Imbolc, kdy začínají dojit 
ovce. 
 

 
 
CERNUNNOS - "rohatý", nosil jelení parohy či beraní rohy  - 
pán zvířat. Úzce spojován také s býkem a kancem jakožto 
symboly bojovnosti. Jeho oblíbencem byl had, znamenající 
obnovení mladosti. Beraní rohy měly vyjadřovat dvojnásobné 
zdůraznění role obnovování a plodnosti. Býval zobrazován, jak 
nese kyj, symbol válečných a mužných rysů, a někdy i váček, 
symbol bohatství. 
 
LUG byl bohem všech umění a řemesel. Božský válečník, 
vedoucí bohy světla a dobroty Dé Dananny k vítězství nad 
Fomoiry, násilnickými obry zosobňujícími vše špatné a zlé 
ve starém Irsku. Jako dítě unikl o vlásek smrti z rukou svého 
děda, vůdce Fomoirů, BALORA ZLÉ OKO. Vychován 
kovářem Goibhnu, jeho milenkou se stala druidova dcera 
DÉCHTIRE, z jejich spojení se narodil bájný hrdina 
CÚCHULAINN. Naposledy se zjevil králi CONNOVI STA 
BITEV ve 2. st. n.l., pak se jeho moc začala zmenšovat. Jeho 
znaky byly oštěp a prak. 
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TEUTATES  - galský bůh války. Stejně jako TARANIS 
a ESUS byl pravděpodobně uctíván lidskými oběťmi, které 
byly utopeny (Filip, str. 143). Víme o něm ze zápisků 
Caesarových a Lucanových. Caesar ho popsal jako vynálezce 
umění, který se také stará o obchod, cestování a bohatství. 
ve 12. st. přijali němečtí rytíři a kněží při 3. křížové výpravě 
jméno tohoto boha - říkali si teutonští rytíři. 
 
ESUS - byl usmiřován oběťmi pověšením.  
TARANIS - jeho oběti musely být upáleny. 
 
BRIGANTIA představovala bohyni vítězství. Ochraňovala 
Briganty, kmen žijící na s Británie /West Yorkshire/, který více 
než 150 let vzdoroval vzdoroval Římu. Nejspíš ona 
zosobňovala „keltskou Minervu“  /G. J. César/. Zobrazena 
s Minerviným kopím a koulí symbolizující vládu. z ramen jí 
vyrůstají křídla vítězství. Britský protějšek irské  BRIGID. 
Uctívala se i za římské okupace jako nymfa a bohyně jara. 
Ovládala i umění léčitelství, vládla mnoha pramenům. 
 
EPONA - „velká královna“. Původem z Galie. Mocná bohyně 
s autoritou sahající až do podsvětí. Spojuje se zejména s koňmi. 
Jezdí na klisně, často v dámském sedle, doprovázena stádem 
klisen s hříbaty. Jediná bohyně z keltského panteonu, kterou 
převzali za své Římané, aniž by ji výrazně přetvořili, 
po poslední galské válce r. 46 př. Kr., kdy byl poražen galský 
grál VERCINGETORIG. 
 
GOIBHNU byl kovář, spojující své umění s magickými silami 
- mohl zhotovovat neviditelné zbraně pro bohy T dé D. Vrchní 
sládek, vlastnil gigantický bronzový kotel, v němž vařil zvláštní 
světlé pivo, který podával při svátku onoho světa - Fled 
Ghobhnenn. Kdo se napil, získal nesmrtelnost a byl ochráněn 
před nemocí a smrtí. Syn boha lékařství DIANa CÉCHTa, měl 
dva bratry: SAMHAINA a CIANA, který se stal otcem boha 
Luga. Goibhnu byl Lugovým pěstounem, a předal mu svou 
znalost umění a řemesel. 
 
Též byl součástí triády bohů řemesel - LUCHTA, druhý ze tří, 
byl zběhlý v tesařství, a CREIDNE ovládal zlatotepectví. 
Společně ukuli kouzelné zbraně pro LUGA, kterých využil 
ve velké bitvě proti Fomoirům, místním démonům, kteří 
se postavili každému z dobyvatelů Irska. (Green, str.21) 
 
GWYDYON ovládal umění básncké, prorocké i čarodějné. Své 
dovednosti využíval v bitvě, aby porazil nepřátele. Starobylý 
bůh. z onoho světa ukradl vládci DYFEDu vepře, aby pomohl 
zlepšit lidem život. na jeho počest byla nazvána cesta mrtvých - 
Mléčná dráha - jménem Caer Gwydyon - odráží jeho spojení 
s podsvětím. 
   
 

Závěrem 
 
Keltské náboženství je neskutečně rozmanité a mnohovrstevné. 
Jsem si vědoma skutečnosti, že má práce obsahuje velice hrubý 
a zobecňující nárys tohoto systému. k jasnějšímu vhledu by 
bylo třeba zaměřit se na legendy jednotlivých oblastí, porovnat 
je s archeologickými materiály a zároveň zdůraznit různé verze 
jednotlivých legend. Já jsem se zde zaměřila zejména na oblast 
irských Keltů, neboť se o ně již delší dobu zajímám. i tak 
pro mě představovalo určitou obtíž vybrat z dostupné literatury 
tu věrohodnější, a z mnoha faktů ty nejpodstatnější. Věřím, že 
se mi do určité míry podařilo nastínit keltské náboženství bez 
zbytečně zužujícího náhledu a ačkoliv jsem se o některých 
bozích zmínila jen letmo, dokáže si čtenář vytvořit představu 
o pestrosti celého panteonu.                                   
 

Lorraine 
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Noc na Ynis Witrin IV 
 
(pokračování z minulého čísla) 
 
Probudila jsem se celá zpocená. Další sen, jehož význam 
si nedokážu nijak spojit se svým životem.Od chvíle, kdy jsem 
začala pronikat do tajů vlastního nitra, mě čím dál tím častěji 
přepadají noční můry. Nedaří se mi vystopovat, co ve mně 
způsobuje strach a obavy, promítající se mi do snů. Ačkoliv 
mívají různý obsah a děj, končívají vždy stejně - stejně špatně. 
po probuzení si pamatuji jen pocit, podobný tomu, který jsem 
prožila na Ynis Witrin.  
 
,,Misty!" ozvalo se zvenku. 
 
Rychle se obleču a chrstnu si na obličej trochu studené vody, 
abych se probrala. Nechci nechat Khuldwika čekat. Než 
za sebou zavřu dveře, ozve se můj žaludek. Hlásí, že už třetí 
den nic nedostal. Ani jsem si neuvědomila, že mi tak dlouho 
nenabídli nic k jídlu. Khuldwik tento fakt ospravedlňoval mým 
výcvikem, a každé ráno mi připomínal mou povinnost naučit 
se ovládat své přirozené touhy. Snažím se, seč mohu. Pohlédnu 
na obzor. Ačkoliv slunce se ještě zcela nevynořilo zpoza kopce, 
my už sedláme koně a vyrážíme do lesů. Každá chvilka 
má cenu zlata. Nevím přesně, jak dlouho jsem tu, ale cítím, 
že za tu dobu jsem se naučila víc než za celý svůj dosavadní 
život. Dny se opakují s železnou pravidelností, přesto nemám 
dojem, že bychom propadali stereotypu. 
 
Dnes míříme k jezeru. Vyznám se tu již natolik, že po pár 
metrech snadno určím, kam Khuldwik míří. Přesto se divím, 
kam a proč tak uhání. Obvykle jezdíváme pomaleji, vnímáme 
okolní svět a já naslouchám jeho vyprávění. Co se týče lesní 
moudrosti, zjistila jsem, že mě zajímá každá maličkost, i když 
jsem se zpočátku bránila. Cosi mi našeptávalo, že jsem tu 
držena jen kvůli svému drahocennému pokladu, a jakmile ho 
získají, něco mi provedou. Khuldwik a jeho matka mě však 
nenásilnou formou přesvědčili o opaku. Nemohu sice říct, že by 
mě zrovna rozmazlovali, nicméně výuková metoda mírných 
šoků a drobných kopanců udělala své – přestala jsem 
se strachovat a začala na sobě pracovat. Zanedlouho jsem 
na sobě pocítila změnu. Spolu s jistějším krokem a bystřejší 
myslí se však dostavily i noční můry, jejichž význam, stejně 
jako pravý důvod mého výcviku, zatím nedokážu rozluštit. 
 
Zastavili jsem u břehu. Slunce se blyštivě odráželo na vodní 
hladině. Téměř neslyšně jsme sesedli a rozhlíželi se po krajině. 
Kromě šplouchání ryb a křiku ptáků zde panovalo ticho.Občas 
se mezi stromy mihl srnec či zajíc, jinak nikde nebyla ani noha. 
Zvědavostí jsem přímo hořela, ale nedala jsem to najevo. 
Khuldwik rozvázal vak a cosi vytáhl. Mžourala jsem ve snaze 
rozpoznat, co to je. Nedal mi šanci. že se jedná o šátek, jsem 
si uvědomila až ve chvíli, kdy mi zavázal oči. 
 
"Co... co to děláš?" vypravila jsem ze sebe nejistě. 
 
Místo odpovědi se vzdálil. Udělala jsem pár kroků ve snaze 
ho následovat, ale klopýtla jsem a měla co dělat, abych udržela 
rovnováhu. Sundat si šátek jsem se však neodvážila. 
 
Zaslechla jsem se, jak nasedl na koně. v duchu jsem se zhrozila: 
to mě tu chce nechat? Podle zvuku s sebou odvážel i druhé 
zvíře. 
 

,,Počkej! Co tu mám dělat?" Můj hlas zněl víc zoufale, 
než jsem chtěla. 
,,Jedna z posledních zkoušek. Najdi cestu zpět mezi nás, 
a dokaž tím, že jsem tě učil dobře." 
 
Poslední zkoušky? Nikdo se přede mnou nezmiňoval o žádných 
zkouškách! Chtěla jsem protestovat, ale Khuldwik pobídl koně 
a zamířil do lesa. Nezbylo mi než udělat, co nařídil. 
 
Posadila jsem se na pařez a snažila se uklidnit rozbouřenou 
mysl. Za poslední měsíce jsem se přesvědčila, že každé 
rozhodnutí, které udělal, bylo užitečné a prospěšné. Ukázal mi, 
jak můžu pomocí myšlenek nasměrovat svůj záměr k cíli 
a snáze dosáhnout splnění svých přání. Naučil mě probudit 
v sobě odvahu k činům, které se mi zdály neuskutečnitelné, 
a nebát se udělat první krok. Ať už se jednalo o šerm holí, 
sestavu dechových a pohybových cvičení na uvolnění 
a zklidnění, či různé vytrvalostní a posilující úkoly, žádný 
z nich se neminul účinkem. Což jsem teď měla prakticky 
dokázat. 
 
Vstala jsem a snažila se zorientovat v prostoru. po několika 
nárazech a klopýtnutích jsem ke svému překvapení dokázala jít 
docela rovně. Rukama jsem pátrala kolem sebe a pomalu 
sjednocovala pohyb celého těla. s větším či menším úspěchem 
jsem kličkovala mezi stromy a vyhýbala se ostnatým keřům. 
Doufala jsem, že jdu správným směrem. 
 
Vůbec netuším, jak dlouho jsem šla. Hodinu, možná dvě? 
Zastavil mě až nezvyklý zápach. Nedokázala jsem ho zařadit 
k ničemu, co znám. Chtěla jsem se otočit a vrátit, cosi mě však 
přinutilo jít dál. Jako by mi cosi zasáhlo do vědomí 
a já se nemohla bránit. Cítím intenzivní mrazení v zádech. Čím 
blíž jsem zdroji zápachu, tím hůř mi je. Dýchání se stává 
obtížným. v nouzi nejvyšší se rozhodnu sundat šátek. 
 
To, co jsem spatřila, mě doslova ochromilo. Jestli jsem doufala, 
že vidina mrtvých zvířat mě dávno opustila, velmi jsem 
se mýlila. Přímo přede mnou ležela těla dvou hříbat, pomalu 
se rozkládající v poledním žáru letního dne. Pohled to byl 
otřesný, přesto jsem od toho výjevu nedokázala odtrhnout oči. 
Všude kolem byla mračna much a mě se zmocnilo podobné 
zděšení jako v mých snech. Najednou jsem poznávala to místo. 
až sem jsem pokaždé došla, než přišel hrůzný závěr. Mrtvá těla. 
Mračna much. Osamělost. Tupý děs a bezmezný strach. ve snu 
jsem se rozhlížela a očekávala něčí příchod. Podvědomě 
zvedám hlavu. Cítím něčí přítomnost. Stačím se ohlédnout. 
Cosi se dotkne mého ramene a já se kamsi propadám... 
 
Probudí mě nezvyklé chladno. Oklepu se. Bezděčně si sáhnu 
na břicho a zjistím, že nemám nic na sobě. Polekaně vyskočím, 
snažíce se zakrýt, co jen lze. Pak si uvědomím, že zmizel 
i torquet. Držím se zuby nehty, abych nepropadla panice. 
Zhluboka se nadechnu. po zápachu ani památky. Zavřu oči 
a upnu se k myšlence klidu. po chvíli cítím, jak se mi celým 
tělem rozlévá pocit tepla. Když se dostatečně vzpamatuji, 
rozhlédnu se kolem. Stojím v kamenném kruhu, přímo vedle 
obrovského kamene sloužícího nejspíš za oltář. Moc dobře vím, 
kde jsem se to ocitla. na Ynis Witrin.  
 
,,Jsem rád, že to tu poznáváš." ozve se za mnou. 
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Zprudka se otočím, a zcela zapomenu na to, že jsem nahá. Proti 
mě stojí Khuldwik. Alespoň má jeho podobu. 
,,Co tu dělám?" zeptám se, aniž bych otevřela ústa. 
 
,,Přišel čas sdělit ti druhou část poselství," čtu z jeho očí. Pak 
stočím pohled na jeho hruď. na krku mu visí torquet, ten, který 
se mi ještě před chvílí houpal u pasu. 
 
Vycítí, na co se dívám. ,,Splnil svůj účel. Dovedl tě k lesním 
lidem a předal jim poselství o naději. Ngys tuir branghir. Vraťte 
se domů. Jednoduché zaříkání, dodávající síly umírajícím 
i zbloudilým. Nedílná součást každého rituálu vedoucího 
k poznání sebe sama." 
 
Odmlčel se a popošel blíž. 
Tušila jsem, že se konečně 
dozvím, kam nasměroval mé 
kroky. 
 
,,Když jsi tu byla napo-
sledy, vycítil jsem v tobě 
silnou energii, s níž ne-umíš 
zacházet natolik, abys ji u-
měla nasměrovat tam, kam 
je potřeba. Víš o ní však 
dost, abych ti mohl svěřit 
poklad svého lidu. Nedal 
jsem ti na vybranou, uzná-
vám," dodá omluvně. Asi 
čekal, že něco namítnu, 
já však jen stála a dívala 
se na něho. 
 
,,Lidé z měst a vesnic již 
přesáhli práh snesitelné bolesti. Zabíjejí sami sebe, aniž 
si uvědomují jak a proč. Obyvatelé lesa znají způsob, jak 
zahojit rány ducha a obnovit spojení s Přírodou, ale nemají dost 
síly vystoupit ze svých skrýší na povrch. je třeba, aby jim 
někdo dodal potřebnou energii." 
 
Popošel blíž. Uvědomila jsem si, že je také nahý. 
 
,,Ten někdo jsi ty. Naučila ses jejich znalostem a dokážeš 
je využít ve svůj prospěch. Odhalila jsi své slabiny, díky 
kterým bys mohla podlehnout svodům těla a neřízené mysli, 
a jsi ochotná se stále učit." 
 
Jeho slova rozechvívala každou buňku mého těla. Dosud jsem 
si toto všechno neuvědomovala, ale věděla jsem, že mluví 
pravdu. Znal mě mnohem lépe než já sama, ale kupodivu 
mi to působilo radost. Cítila jsem doslova soutok našich 
energií, a necítila jsem potřebu na cokoliv se ptát. 
 
Stáli jsme těsně u sebe. Náhle jsem si všimla, že mu z úst teče 
tenká stružka krve. Vztáhla jsem ruku, abych mu ji setřela. 
 
,,Khuldwiku," zašeptala jsem. Dívala jsem se mu zpříma do očí, 
a cítila jsem, jak se všechno točí. Snažila jsem se nalézt pevný 
bod v hlubinách jeho duše, ale nepodařilo se. Opět jsem 
se kamsi propadla... 
 
,,Khuldwiku!" slyšela jsem se, jak křičím. Otevřela jsem oči 
a zprudka se posadila.  

,,Konečně," ozve se vedle mě úlevně. na zemi sedí Khuldwig 
a pozoruje mě. z jeho pohledu cítím obavy. 
,,Co..konečně?" zeptám se poněkud vyjeveně. 
,,Konečně ses probrala," vydechne. ,,Báli jsme se, že se z toho 
už nevykřešeš." dodá s ne příliš podařeným úsměvem. 
 
Rozhlížím se kolem, stále dost zmatená. Sedím na jakési 
podložce uvnitř chýše, okolo mě stojí několik osob, z nichž 
poznávám jen Khuldwika a jeho matku.  
 
,,Co se to se mnou stalo?" vypravím ze sebe po chvíli. 
Namísto odpovědi mě čísi ruce opět položí.  
,,Spojení se zdařilo," uslyším hlas Khuldwikovy matky. 
,,Má dost síly dokončit, co začala." 

Pokusím se znovu vstát.  
,,Jen lež, děvče," usměje 
se při mém dalším pokusu 
vstát. ,,Potřebuješ hodně 
síly. Zítra tě čeká cesta 
do neznáma." 
 
,Tu v poslední době podni-
kám nějak často," povzde-
chnu si odevzdaně jen tak 
pro sebe. Když mi položí 
ruku na rameno, nevzmůžu 
se na jakýkoliv projev od-
poru. v duchu si snažím 
vzpomenout, od-kud ten 
stisk znám, ale než se mi 
to podaří, spánek se zmoc-
ní mého vědomí a já se ne-
chám unášet do říše snů. 
 

Ráno mě vzbudí šimrající paprsky a vůně čajových lístků. 
Za sebou slyším šustot chystané snídaně. Otočím se a naskytne 
se mi pohled na Khuldwikovu matku, jak cosi chystá u ohniště. 
Když si všimne, že jsem se probudila, povzbudivě se na mě us-
měje. 
 
,,Už bys měla vstát, ať vyrazíte včas." 
,,A kam máme vyrazit? a s kým?" zeptám se okamžitě. 
Opět se usměje, tentokrát nad mou nedočkavostí. 
,,Ty a Khuldwig musíte jet za králem Ulsteru a doručit 
mu zprávu o tom, že jeho syn žije." 
,,Je někde tady?" neubráním se další otázce. 
 
,,Ano..i ne," odpoví vyhýbavě. ,,Důležitější je, předat mu tento 
vzkaz," přisotupí ke mně a podá mi svinutý pergamen. Ráda 
bych se dozvěděla, co obsahuje, ale můj zájem přehluší libá 
vůně pečeného masa. Tenntokrát snad konečně dostanu něco 
k snědku! Hladově se zadívám směrem k ohništi, za což 
se mi dostane odměny ve formě obrovské pečínky. i přes 
veškerou snahu se na ni vrhnu jako pořádně vyhladovělá vlčice. 
Khuldwikova matka se posadí naproti mě, pomalu přežvykujíc 
svou porci, a pozoruje mě se shovívavým úsměvem. 
 
Když se dosyta najím, neubráním se hlasitému odříhnutí. Pach 
z vlastních úst mi připomene zápach rozkládajících se těl 
a já se vytasím s další otázkou. 
 
,,Proč se tam objevila ta mrtvá hříbata?" 
Pohlédla mi do očí. ,,Čekala jsem, kdy se na to zeptáš," 
pronesla k mému údivu. 
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,,Náš lid věří v Matku Přírodu projevující sílu Velké Bohyně, 
která tvoří i ničí vše živé kolem. Jejím posvátným symbolem 
je kůň. Projíždí na něm od rána do večera a od večera do rána, 
aby se nakonec spojila s bohem Slunce a završila běh věcí. Čím 
hlouběji lidé zasahují do tohoto přirozeného běhu věcí, tím víc 
ubližují sobě i jí. Zabíjejí svá i její mláďata. Tam, kde 
se objevila mrtvá hříbata, se lidem podařilo umlčet v sobě její 
hlas." 
 
Pozorovala jsem ji jako u vytržení. Poprvé jsem si všimla, 
že má v očích slzy. Netušila jsem, jak hluboce jsou tito lidé 
svázáni se svou zemí. 
 
,,Už byste měli vyrazit, slunce dávno vyšlo," zakončila svou 
zpověď poněkud drsně. Jako na zavolanou se před chýší objevil 
Khuldwik. Rychle jsem provedla nezbytnou ranní očistu. Než 
jsem vyběhla ven, krátce jsem na ni pohlédla. na chvíli 
se mi zazdálo, že vidím samotnou Bohyni. Pokývala hlavou 
a usmála se. Oplatila jsem jí úsměv a vyběhla ven. 
 
Domnívala jsem se, že pojedeme velmi dlouho, ale brzy jsem 
si uvědomila, že jsem opět podcenila znalosti lesních lidí. Znali 
zkratky, které mi dosud nebyly odhaleny a díky nimž jsme 
dorazili na královský hrad již za dva dny. Všimla jsem si, 
že lidé v království pohlížejí na lesní obyvatele poněkud 

nevraživě, ale díky mému doprovodu se neodváží otevřeného 
střetu. Bez větších obtíží jsme se dostali až ke králi. 
 
Předání zprávy jsem přenechala Khuldwikovi. Sotva se král 
dozvěděl, že jeho syn žije, vyhlásil třidenní hody. při čtení další 
části se však zarazil. Krátce pohlédl na Khuldwika, pak zpět 
do pergamenu, a tento úkon několikrát zopakoval. Khuldwik, 
nevěda, co se děje, pokusil se zachránit situaci krátkým 
vysvětlením. 
 
,,Má matka vám vzkazuje, že nastal ten správný čas navrátit 
rovnováhu této zemi spojením naší a vaší moudrosti." 
,,Vím, dočetl jsem se o tom," prohlásil suše král. 
 
Na okamžik jsem se zalekla, že nás oba přinejmenším vyžene. 
Nezdálo se, že by tuto zprávu přijal s radostí. Stalo se však 
něco mnohem nečekanějšího. 
 
,,Okamžitě začněte chystat svatební slavnost," vydal svým 
dvořanům rozkaz. Nevěřícně jsme na sebe s Khuldwikem 
pohlédli. i král si nás oba prohlédl, dřív, než dodal vysvětlení. 
 
,,Vyřiď své matce, že její přání bude splněno. Co nejdříve 
se oženíš s mou jedinou dcerou!" 
 

Lorraine 
 
 

Boj 
 

Bohové neznají ve svých záměrech ústupu a nepoznáš to, dokud 
neustoupíš ve svých záměrech ty sám. 
Nelze vyhrát, když prohra je ti Nornami souzena. 

 
A přesto, jako by jsi neslyšel, znovu a znovu svou zbraň k sečbě 
pozvedáš. 
A ta moudrá slova ti zanikla ve vřavě válečné! 
 
Biješ se jak berserk, co slabostí svých nezná, avšak začala 
prýštit i tvá krev. Neuvidíš příští úsvit slunce, teď to víš. 
Slábneš a potácet se v příliš pomalých krocích svých začínáš! 
 
Zatnuté zuby navzdory všemu v rivalových očích blyští se. 
Je úžasné, jak vůle tvá je stále tak bojovná, a snad i některý 
z bohů, který tě povolal k sobě, nad tím tvým nekončícím úsilím 
zůstat na tomto světě užasne - dlouho však ne. 
 
Co stát se má, nezastavíš, a přesto hold, čest a sláva patří ti. 
Zemři! Staň se tak! - a stalo se, tvá zbraň vzduchem letí a údiv 
z tvých očí je znát, když na ni hledíš a zároveň víš, co tě to bude 
stát. 
 
Hlava už je pryč a trofejí cennou se stala. 
Nepřítel zvítězil a nespravedlností a krví tvých lidí pyšní se, 
dokud ho tvůj osud opět nepotká někde opodál. 
 
 
   - Někdy prohra znamená výhru ! - 
 
 

Ronger  XXII.V. MM 
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Robert Graves: Řecké mýty, Odeon, 1982 
 
Toto dvousvazkové dílo je výrazným počinem autora, který 
je znám především svými romány, z antického prostředí. 
Překládal také antické autory, je tedy zřejmé, že byl s antickým 
prostředím velmi dobře obeznámen. Jeho nejznámější román 
je asi „Já Claudius“ (1934). Zde se vydal na pole mytologie, 
a to dost odvážným způsobem. Rozebírá zde řecké mýty 
do nejjemnějších detailů, a pak se i pokouší o jejich výklad, 
se kterým se mnoho badatelů nemůže ztotožnit.  
 
Ano, Robert Graves jde trochu napříč historií i prostorem. Již 
v úvodu se snaží nalézt paralely mezi zvyky řeckými a zvyky 
mexických indiánů. Srovnává i nesrovnatelné. Jde dál, než 
by si seriózní badatel mohl dovolit. Jeho náhled je spíše 
poetický a iracionální než cokoliv jiného. a proto také mezi 
odborníky není příliš uznáván. Ale na druhou stranu, toto dílo 
bylo napsáno v roce 1955, jeho revidované vydání vyšlo v roce 
1960, je tedy třeba na brát na to zřetel. 
 
To, co je možná v jeho díle 
dominantní, je zejména žen-
ská stránka řeckého nábožen-
ství, zejména trojjediná  Mě-
síčná bohyně. Tedy vlastně 
jde o předřeckých kulty, které 
pak příchozí indoevropské 
kmeny postupně potíraly, 
nebo je částečně absorbovaly 
a přetvořily. Tato stránka 
je zde velmi zdůrazňována, 
a proto mě právě toto dílo 
zaujalo, neboť ve většině 
pojednáních o řecké mytolo-
gii je rozvedena zejména 
„klasická mytologie“ olympských bohů a hrdinů, tedy hlavně 
Dia a jeho potomků. Stará ženská božstva v těchto mýtech 
vystupují většinou jen jako „obludy“, které hrdinové pobíjí 
nebo si je podrobují.  
 
Jazyk mýtů byl jazykem magickým, a postupně byl pokažen. 
Napřed patriarchálními dobyvateli a pak filosofy.  Stará tradice 
byla podle Gravese udržena pouze v řeckých mystériích.  
Násilné přesvědčování a podmaňování obyvatelstva se odráží 
i v mýtech. Nejednou Zeus znásilní nějakou dívku, a dokonce 
i Héru, která ho odmítala. Výrazně se přesila mužských božstev 
objevuje zejména v mýtu o Pallas Athéně, která je v podstatě 
mužským božstvem. Neboť se zrodila z Diovy hlavy, a staví 
se vždy za otce.  
 
Graves v řeckých mýtech vidí především tyto události. Zásadně 
se vymezuje proti Jungovi a jeho výkladu mýtů jako řeči 
nevědomí. a podává svoje vlastní výklady. Jsou možná dost 
kontroverzní, ale na druhou stranu, člověku, který je s řeckou 
mytologií dosti obeznámen, nemohou nijak ublížit. Naopak, 
Graves uchopuje mýty jedinečným způsobem. Zdá se, jakoby 
dokázal nahlédnout to, co jiní badatelé, kteří se sice pitvají 
v kdečem, aby analyzovali, nedovedou. Dokáže nám předat 
řecké mýty tak, že se do nich můžeme vžít. na druhou stranu 
se jednoznačně vymezuje v tom, co je mýtus. Uvádí dvanáct 
příkladů toho, co není mýtus. a patří tam třeba Hésiodovo 
Zrození bohů. Ale na druhou stranu i Hésioda cituje. Mýty jsou 
pro něj de facto jen příběhy, v nichž se odráží historické 
události, náboženství a uspořádání tehdejší společnosti.  

Celá kniha zachovává jednotný rámec. Napřed je vyprávěn 
mýtus, který je členěn do odstavců a opatřen poznámkami, 
odkud autor čerpal. Hned poté následuje výklad, který nejen 
uvádí mnoho souvislostí s dalšími mytologiemi či historií, 
a v němž autor zabíhá i do Babylónie či židovské mytologie. 
Výklad je pak mnohem obsáhlejší, než samotný mýtus. Ostatně 
výklad se dá lehce přeskočit.   
 
Graves uvádí i verze mýtů, z nichž se zachovaly jen zlomky 
a pokouší se o jejich rekonstrukci. Začíná pelasgickým mýtem 
o stvoření. v něm vystupuje tvořivý had Ofion a bohyně 
Eurynomé. Jak uvádí dále, je to typický, matriarchální mýtus. 
o roli mužů v té době hovoří už v úvodu. Úcta k otcovství zde 
nebyla, Vlastně se ještě nevědělo, že muž, je ten, kdo může 
za to, že žena rodí. Přičítalo se to různým jevům. Např. řekám, 
větru, pojezením nějakého ovoce či bobů. (1) Potom následují 
další mýty o stvoření, včetně těch filosofických. ve všech 

se objevuje vzpomínka na 
matriarchát. Zajímavá je zej-
ména zmínka o Alalkoméne-
ovi  (1.p. Alalkomeneus), kte-
rý v mýtu o pěti lidských vě-
cích, údajně existoval dříve 
než měsíc a vychovával Athé-
nu. Podle Gravese je tato po-
stava pouze fiktivní, a jde 
o mužský tvar od Athénina 
přídomku Alalkomeneis. Jde 
tedy jen o jakési patriarchální 
dogma, podle nějž žena není 
schopna poradit si bez mužo-
vy rady. Takovýchto podob-
ných narážek je v knize více, 

a já začínám chápat, proč se možná badatelům, kteří jsou přede-
vším muži, tato kniha nezamlouvá, bez ohledu na věrohodnost 
údajů.  
  
Graves všechny mýty vykládá trošku „jinak“. Ale to „jinak“, 
je právě to, co nás posune dál, donutí nás nad mýty přemýšlet, 
ověřovat si to, co se nám nezdá, a pídit se dál po podrob-
nostech.  
 
Pomáhá nám také uvědomit si souvislosti. Zajímavé je třeba 
srovnat trojici bohů Dia, Háda a Poseidóna s germánskou trojicí 
Ódin, Thór a Frey. ne ve funkční rovině, ale v tom, že všichni 
tito mají božské zbraně, ale nemají je sami od sebe. Řečtí 
bohové je dostali od Kyklopů, které Zeus pomohl osvobodit 
z Tartaru, a germánští je mají od černých álfů, také spíše 
temnějších bytostí. Zbraně jsou sice také jiné, ale jistá 
podobnost zde je.  
   
Přes stvoření se dostáváme k zrození jednotlivých bohů, 
k jejich příběhům, včetně méně známých postav. a s koncem 
prvního dílu se dostaneme k hrdinům, z nichž nejvíce prostoru 
je zde věnováno Théseovi.  
 
V druhém díle se začíná Oidipem, pak rodem Atreovců, který 
je zde vylíčen tak, že přečtení tohoto díla se s chutí můžeme 
vrhnout na Homéra, aniž bychom pořád listovali v rejstříku, 
kdo je kdo.  
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Asi tak půlka knihy je věnována Héraklovi, a pak se přes 
Argonauty dobereme k Trojské válce, a celé dílo je zakončeno, 
stejně jako většina pojednání o řecké mytologii Odysseovým 
dobrodružstvím. Není to jen tak. Odysseus je posledním 
z velkých hrdinů, z nichž většina padla u Tróji. a spolu s ním 
končí i věk mýtů.  
 
Kniha je doplněna mnoha fotkami řeckých váz s mytickými 
motivy. a také je opatřena rejstříkem všech jmen včetně 
božských přídomků. Jména jsou doplněna překladem, který 
však v mnoha případech není přesný. Řada jmen má totiž 
předřecký původ, což Graves nereflektuje a překládá je jako 
řecké.  
  
Co tedy říci závěrem? Kniha „Řecké mýty“ je plna zajímavých 
teorií, které je potřeba brát s rezervou, ale rozhodně si nemys-

lím, že by se měly úplně zahodit. Tato kniha je jistě přínosná 
pro člověka, který již o Řecku něco přečetl, a může tak snadněji 
rozpoznat pochybné závěry, ale zároveň i nad nimi kriticky 
zauvažovat. ne všechno, co je nevědecké, musí být notně 
špatné. Robert Graves uvažuje hodně široce a díky jeho 
zajímavému podání se nám značně rozšíří obzory, což není 
nikdy na škodu. Ale těm, kteří ještě o řeckých mýtech nic 
nečetli, bych napřed doporučila něco klasičtějšího, neboť 
by snadno mohli podlehnout Gravesovu kouzlu a uvěřit všemu, 
co píše.  Věří se tomu totiž moc hezky.  
 

Zmiu 
 

1).Tuto prastarou víru můžeme nalézt v pohádkách, kde 
se velice často objevuje motiv, že dívka počne, když něco sní, 
nebo jiným neobvyklým způsobem.   

 
 

Igor Warneck: Runy - praktická kniha 
 
Je to zajímavý knižní počin vydaný roku 1997 v Německu, 
u nás vyšlý v roce 2004 u nakladatelství Fontána. 
 
Autor si zde dal za cíl uvést touto knihou čtenáře k práci s dva-
ceti čtyř runovým futharkem a s některými mnohými využitími 
v tradici. 
 
Knížka je celkově velmi dobře čitelná 
a srozumitelná a nedočkáme se v ní žád-
ných záludností. Jejím hlavním poziti-
vem, který nám přináší, je seznámení 
se se způsobem divinace (věštění), 
a s tím v návaznosti i použití například 
runového zpěvu nebo novějšího pojetí 
práce s runami runovými pozicemi 
takzvanými sádhami. 
 
V návaznosti na postup divinace a chá-
pání run v různých postaveních při divi-
naci je velmi užitečné, že je zde u každé 
runy uváděn také její spirituální význam, 
který více ozřejmuje další úroveň půso-
bení run v jiných dimenzích. 
 
Čtenář se tu v ledasčem může inspirovat 
k dalšímu vlastnímu vývoji svého osobi-
tého přístupu k runám, aniž by byl auto-
rem, který se, jak je zřejmé, snaží ke 
všemu, co předkládá, přistupovat vel- 
mi zodpovědně, stržen, nebo naveden 
na cestu nějakého extrémního či přímo nebezpečného runového 
poblouznění, jako to je v případech neopohanského smýšlení 
New Age, například ve hnutí Wicca, které například vytváří své 
vlastní runy podle svých fantazií a smyšlenek. 
 
V této knížce se autor také dotýká velmi důležitého tématu 
měsíčních cyklů a jejich působení na tu či onu dobu, kdy je ně-
co děláno a z toho plynoucích výsledků, ale již zde je vidět, 
že autor tuto oblast nemá blíže prakticky osahanou, což se po-
depisuje i na některých uváděných věcech. Nejzřejmější je to 
u přiřazení bohů ke dnům v týdnu, kdy lze říci, že jde víceméně 
o spekulativní přiřazení, aniž by bylo ubráno na faktu, že i tato 
záležitost může býti více či méně věcí ryze osobního pojetí. 

Také pojetí přiřazení a zasvěcení některých stromů, například 
lípy k bohyni Freyje a některých zvířat k bohům, by mohlo být 
předmětem diskuse. Proto je zde u této knihy nevýhodou, 
že v ní chybí bibliografie pro možnost porovnání autorových 
zdrojů tvrzení. 
 

U runových pozic, které jsou dobře 
znázorněné na fotografiích, i popis 
je zcela jasně podán, může po přečtení 
všech runových cvičení a pozic čtenář 
dojít k závěru, že cvičení s runou Gebo, 
jak dosáhnout souzvuku s jinými, je totéž  
jako cvičení s runou Mannaz – cvičení 
partnerství. 
 
U pozice k runě Dagaz, tak jak je znázor-
něna, budete mít spíše dojem, že je pozi-
cí pro runu Mannaz. 
 
Většinou každý, kdo se už nějakou dobu 
věnuje runám, a zvláště staršímu futhar-
ku, ví, že jsou ohledně jeho dvou posled-
ních run Othaly a Dagazu dvě teze o je-
jich zařazení na jeho konci. Pan Warneck 
patří k těm, kteří dávají runu Othalu jako 
poslední runu stejně jako runový mistr 
Edred Thorsson, kterým je nejspíše také 
inspirován. pro jeho tezi koncového zařa-
zení runy Othala se ale čtenář zdůvodně-
ní nedočká ani na konci knihy, kde jsou 

podle Thorssona uvedené runové tabulky typů futharku a jeho 
alternativ. to je největší ze slabin této knihy právě pro začáteční 
zájemce o runy, kteří by měli mít tu možnost sami podle sebe 
si ujasnit v jakém tvaru budou starší futhark používat.  
 
V celku ale lze o této knize říci, že patří rozhodně k těm, 
co o runách pojednávají kvalitně, jasně a přehledně a hlavně 
přináší v českém jazyce něco nového, a to hlavně pojetí 
a inspiraci k runové divinaci a k runám obecně. 
 

Ronger 
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Píšťaly a fujary - Slovenská kouzelná hudba 
 
tak se jmenuje CD od slovenského autora Mira ŽiariSlava 
Švického, který je multiinstrumentalista, bývalý novinář, zpě-
vák, textař, publicista, výrobce hudebních nástrojů vydavatel 
a oživovatel přírodního duchovna. od roku 2002 žije na samotě 
ve Veporských horách v střední a nejrozlehlejší části Sloven-
ského rudohoří. je zakladatelem Rodného kruhu společností 
pro původní-přírodní duchovno. Pravidelně publikuje v časopi-
se DIVA, časopisu, který se také zabývá původním.přírodním 
duchovnem. 

 
Většina písní, které vydává, jsou takzvané trávnice čili 
slovenské národní meditační písně. Miro ŽiariSlav učí lidi 
v různých oblastech krajiny hrát na některé přírodní, původní 
nástroje. Tím zpřístupňuje vícero způsobů rozjímání přijímání 
živly (životní síly), včetně rozjímání zpěvavých a pohybových. 
k nim patří i takzvané divotance, což jsou prastaré, přirozené 
tance, související s naším přírodním duchovnem, kdy člověk 
tancuje dle svého citu, bez předlohy a nespoutaně. Co znamená 
to "divo" ve slově divotance? Slovo DIV je ve slovenském 
původním jazyce označením pro cosi posvátné, silné, čisté 
a nespoutané. 
 
Toto CD je výběr z nahrávek ze dvou předešlých alb z Lie-
čivých piesní a Divopiesní. Miro ŽiariSlav na toto CD vybral 
z hudebně-duchovního pramene, který jsme zdědili po před-
cích, čtrnáct táhlých léčivých písní, ve kterých se buďto přímo 
nebo jen náznakem zpívá o léčení. Tyto písně jsou jako stvo-
řené pro klidné rozjímání. z divopiesní jsou to volně a spon-
tánně (neplánovaně) upravené původní slovenské nápěvy z růz-
ných slovenských krajů. Některé z nich jsou staré až tisíc pět 
set let, ještě z období přirozeného vědomí a svobodného vyzná-
vání původní víry. Tuto hudbu sice nelze považovat za nějakou 
doslovnou rekonstrukci dobové hudby, avšak v mnohých 
ohledech se v ní zjevně odráží duch dávných dob. Podobné 
nápěvy se v minulosti na Slovensku hrály i s bubny. 
 
Všechny snímky nahrál ŽiariSlav na vlastnoručně vyřezaných 
původních nástrojích do vícero stop za použití těchto nástrojů: 

Šestidírková píšťala, fujara, koncovka, koncovečka, vojačka, 
třídírková píšťala, rolničky, brumle. v nahrávkách z alba 
Divopiesně jsou použity také původní staroslovenské bubny  
- buben "dob" a rámový buben ze síta. 
 
Miro ŽiariSlav Švický zatím vydal: 
Znovuzrozenie - 1998 DIVA 
Divopiesně - 1999 DIVA 
Liečivé piesně - 1999 DIVA 
Perúnovo drevo - 2001 DIVA 
Bytosti hore - 2002 DIVA 
Ó, Lada, Lada - 2004 DIVA 
Vianočne piesně - 2004 DIVA 
 
Publikované knihy (vše DIVA): 
Návrat Slovenov - slovenské prirodné vedomie a viera - 1997  
Čaro štyroch živlov - rozjímania, cvičenia, sústredenia - 1998  
Čaro prirody - rozjimania, sustredenia, oživenia - 1999  
 
Celkově je to velice zajímavý hudební projekt, který je výborný 
už třeba tím, že je prost cizích prvků, které někteří lidé hlavně 
ze západu tak rádi míchají do jiných kulturních prostředí, aniž 
by brali na zřetel, že míchají odlišné dědictví odlišných získa-
ných cest k duchovním světům do jednoho neslučitelného celku 
a že duchovní světy nejsou nákupní středisko, kde každý může 
dělat vše a také vše používat, i když to funguje, aniž by to mělo 
své následky, ať už to vidí, nebo vidět nechce. o hudbě, kterou 
ŽiariSlav produkuje, by se klidně dalo říci, že je velice blízko 
rekonstrukcím "šamanského" pojetí vnímání a produkování 
hudby a jejího smyslu pro člověka, který se snaží vrátit ke své 
skutečné přirozenosti v rámci svého skutečného původu a hod-
notám. Co by se tomuto počinu dalo vytknout je jen to, 
že tu chybí více hlasových projevů k tak dobře hrané hudbě. 
Toto CD můžete sehnat v Levných knihách za velice příznivou 
cenu a myslím, že jeho koupí rozhodně neprohloupíte. 

 
Ronger 

 
 

Gabréto  
 

Gabréto…Vlnící se zelené záhyby tvého šatu. 
Hněvivě pohazující stříbro blesků. 

Smáčející prudkými slzami své ostré boky. 
 

Gabréto…Zadumaně shlížející na zrcadlo svých jezer. 
Prsty česající své lůžko z vřesu. 

Dechem kreslící květy mrazu na potocích. 
 

Gabréto…Koupající se v mlze své ranní lázně. 
Zpívající svou večerní píseň v korunách. 

Zdobící se hvězdami jak marnotratná žena. 
 

Gabréto…Zalévající své louky kosatců. 
Nořící vše slabé do milosrdných blat. 

Pohřbívající své plody v sněžném rubáši. 
 

Má Gabréto… 
 

Duben 2005 Calarien 

 
 
 
 
 

Freyfaxi 
 

"Já tě vzývám Freyi, 
jen jedno si přeji! 

Vzývám tě Freyi tancem,  
navštiv mě i se svým kancem. 

Oběma budu oddána, 
po celou noc až do rána. 
Udělám, co budeš chtít, 

jenom Tě prosím, Přijď !!! 
 

Zmiu 
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Scott Douglas Cunningham: Přírodní magie 
 

Je knížkou o sto padesáti čty-
řech stránkách, ve kterých lze 
nalézt mnoho užitečného a in-
spirujícího pro praxi tradič-
ních rituálů. 
 
Knížka je rozdělena do tří 
hlavních částí. První část po-
jednává o základech magie. 
Druhá část se věnuje magii 
živlů a třetí popisuje různé 
druhy magie přírody jako 
takové. 
 
Ale, abychom mohli v klidu 
tyto autorem předkládané věci 
použít, a nezamotali se do vě-

cí, které nemají s našimi tradicemi nic společného, a hlavně, 
abychom mohli pochopit jádro předkládaných témat, musíme 
si nejdříve něco říci o samotném autorovi. 
 
Scott Douglas Cunningham se narodil 27.6. 1956 a zemřel 
28.3. 1993. Byl Američanem a většinu svého života žil ve Sant 
Diegu ve státě Kalifornia. s wiccanským přístupem se seznámil 
v letech, kdy byl na střední škole. Za svého života se zabýval 
živlovou magií, a tu praktikoval především, a to nejméně dva-
cet let. o své poznatky, kterých bylo vskutku mnoho, se rád 
dělil. od roku 1974 napsal přes třicet knih o magii, herbalismu 
a aroma terapii. 
 
Cunningham chápal magii v energetickém smyslu, což stručně 
znamená, že přivedeme správnou energii na správné místo, 

a tím dosáhneme žádané změny, buď ve vlastním nitru nebo 
ve svém okolí. Pracoval jen s energií živlů, kterou uváděl 
do pohybu svou psychickou energií. Prostě používal tak říkajíc 
jen to, co měl po ruce pomocí své vůle a imaginace, což 
je obecný postup pro jakoukoliv magii vůbec. 
 
Takže na co si vlastně máme u tohoto autora dát pozor? na to, 
co je jemně řečeno nemocí u většiny v neopohanském smýšlení 
"moderního člověka". na směšování tradic a jejich způsobů 
používání magických prostředků tak, jak v těchto tradicích byly 
zděděny po předcích. Každá tradice má totiž své vlastní 
způsoby, které jsou zároveň jedinečnými přístupy k duchovní 
stránce života.  
 
Tím se vyhneme řadě mnohých pro nás i neznámým esoterním 
problémům, které se přímo promítají do našeho bytí a kterým 
nebudeme umět čelit, nebo nás to bude stát příliš zbytečně 
vynaložených sil, protože budou pocházet z jiných dimenzí, než 
jsou nám vlastní pro vnímání našeho bytí. Pakliže toto budeme 
mít na paměti a vyvarujeme se toho, můžeme se nechat bez 
obav vést touto nebo i jinou, opravdu co do obsahu výbornou, 
knížkou tohoto autora. 
 
Pan Cunningham dokázal za svůj krátký život opravdu 
nashromáždit mnoho cenného a mnoho užitečně platných 
postupů, receptů a postřehů jako zatím málokdo z publikujících 
autorů jeho doby. 
 
Tato knížka u nás vyšla v srpnu 2001 v nakladatelství pana 
Vladimíra Kvasničky nakladatelství Vodnář. 
 

Ronger 
 

 

Internetové odkazy: slovanská tradice (výběr) 
 
 Čechy 
 http://www.volny.cz/rodna-vira/ Rodná víra – spol. staroslovanské kultury, tradic a duchovna. 
 http://slovanstvo.wz.cz/ Původ a počátky Slovanů, život, mytologie a náboženství. 
 http://www.volny.cz/nfc/SLOVANE.htm   Informace o náboženství starých Slovanů. 
 http://home.zcu.cz/~ksdv/antropologie/slovani.htm  práce  O. Vaníčka "Staří Slované a jejich přír. náboženství". 
 http://www.archeoskanzen.cz/ Archeoskanzen  - rekonstrukce hradiště v Modré. 
  
 Slovensko 
 http://krugperuna.freeserverhost.com/  Krug Peruna - stránky jazyčnické občiny Perunův kruh. 
 http://dubrava.vkrp.sk/ Paromova Dúbrava - bratislavská jazyčnická občina. 
 http://www.bratstvoperunovejsekery.cjb.net/ Bratstvo Perúnovej Sekery - Pohanská organizace. 
 
 Rusko, Ukrajina 
 http://slavya.ru/ Stránky Sdružení přírodní víry "Slavija". 
 http://rodnovery.ru/ Stránky Svazu slovanských obcí slovanské rodné víry. 
 http://www.runvira.org/ RUNV - Rodná ukrajinská národní víra. 
 http://www.pagan.ru  Dom Svaroga - Ruský tradicionalismus, jazyčnický portál. 
 http://www.rusich.cjb.net/ Rusič - Slovanský tradicionalismus. 
 http://www.paganism.ru/ Slavjanskoje jazyčestvo - Dějiny, kultura, filozofie. 
 http://paganism.msk.ru/ Jazyčestvo Slavjan - Encyklopedia slovanského náboženství. 
 http://www.triglaw.ru/ Kruh Jazyčníckych (pohanských) Tradícií.  
 http://www.rodolubie.heathen.ru/ Občina Rodoľubie. 
 
 Polsko 
 http://slowianie.republika.pl/ Slowianie - život, mytologie a náboženství Slovanů. 



sauilo 6/2005 
 

- 43 -  

Reading list: slovanská tradice (výběr) 
 
V tomto čísle našeho magazínu vám předkládám seznam vybrané české a slovenské literatury vztahující se ke slovanské tradici a 
jazyčnictví (slovanskému pohanství). Obdobně i rubrika Internetové odkazy je zaměřena právě na toto téma. V příštím čísle se 
zaměřím na obecnou religionistiku. 

 
MNGRM 

Bartošková Andrea: Čechy v době slovanské, Praha 1984.  
Beranová Magdalena: Slované. Praha 1988, Praha 2000. 
Beranová Magdalena: Zemědělství starých Slovanů. Praha 1980.  
Bialeková, D.: Dávné slovanské kováčstvo. Bratislava 1981.  
Bidlo Jaroslav: Dějiny Slovanstva. Praha 1927.   
Byliny, zostavil a preložil P. Kříčka, Praha, 1946 
Červinka, J. L: Kdy zalidnili Slované Evropu střední, Olomouc 1907. 
Dostál, B.: K pohanství moravských Slovanů, v: Sbornik prací FFBU C39, 1992, 7-17, Brno, 1992 
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