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duchovní tradice. Mezi přispěvateli tohoto čísla jsou lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývají 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
  
Dostává se vám do rukou sedmé číslo našeho magazínu. Díky změnám a přesunům v redakci se toto vydání o nějaký čas opozdilo, 
za což se redaktoři omlouvají. Věřte však, že kvalitě obsahu a zpracování tyto faktory nikterak neuškodily. Co jsme tedy pro vás 
v tomto čísle připravili? 
 
I tentokrát se můžete těšit na články o Síle Země během ročního období, ve kterém se Ronger zaměřil na podzimní rovnodennost a 
Hailagaiws. Od stejného autora tu najdeme i povídku a básně. Calarien si dala práci s překladem úvahy o podstatě Ásatrú od člena 
známé kapely Burzum a přidala i drobnou studii o roli jelena v různých náboženských tradicích. Pokračuje poutavé líčení bitvy u 
Hastingsu, čímž Sigmark popisně završil jednu epizodu anglických dějin, Misty z příběhu Noc na Ynis Witrin se díky Lorraine 
podařilo zdárně dojít k dočasnému konci svého putování, a Xin nám přiblížila další hvězdy a souhvězdí, která hrála důležitou roli 
v severské tradici. Zmiu stihla před svým odletem na Island napsat článek o vztahu jazyka k pohanství, a dalreiks se zaměřil 
na otázku, jak se vyrovnat s postojem diktátora Hitlera ke germánství a ke způsobu, jakým zneužíval symboly této tradice. 
   
Xin se však nespokojila pouze s obsáhlým článkem o hvězdách. Přeložila pro nás také zajímavou studii o homosexualitě 
v germánské době, obsahující mnoho podnětů k zamyšlení i pro zasmání. Autorka Ba-runka, nová tvář mezi tvůrci sauilo, 
využila svých znalostí i dostupné literatury a ve zkratce popsala staroněmecké obětní zvyky. Svou „troškou do mlýna“ přispěla 
také Valenis, a pozadu nezůstal ani Fjölkunnigr. Kromě toho zde najdete také další básně, mimo jiné i od známého autora 
Jaroslava Vrchlického, recenze na knihu J. Campbella, a povídání o tom, jak vypadal a k čemu sloužil Ásatru 
Vé.  
 
Věříme, že si z výše popsaného pestrého obsahu vyberete. Přejeme poklidné prožití 
příchodu zimy, a znovu se omlouváme za pozdní zpracování a vydání tohoto čísla.  
 

 
Redakce sauilo 

 
 
 

SMRT 
 
Leží zraněný a z obvazů krev prosakuje a studený pot jeho čelo skrápí. 
V mrákotách se zmítá a marně pomoc kalným zrakem po okolí hledá. 
Snad se mu to zdálo jen, že dusot kopyt zaslechl, a pak někdo tiše k 
němu přistoupil a ruku mu na obvaz jemně dal. 
 
Slova útěchy pak postava ženy umírajícímu tiše šeptá. 
 
Neboj se smrti své, ta není zbytečná, věř v ni! 
Znovu se setkáme snad, jak věřím, více citu budeš mít  
pro věci správné v životě svém. 
Není ve smrti zla ani dobra, je taková, jaká býti má! 
 
Třeseš se po celém těle a studený pot se ti vyrazil ze strachu,  
co bude dál, na tvém čele. 
Ne, takhle přece nemůžeš k ní odejít! 
Usměj se na ni a jdi jí v otevřenou náruč vstříc. 
Ona nezklame naděje tvé. Věř jí! 
Zahoď obavy, ty zbytečné jsou, a vzpomeň, jak jsi zde žil,  
a v co jsi věřil, věřil jsi-li. 
 
Tak už jdi, na nic už nečekej, vykroč za ní, za tou, která na tebe tak toužebně čeká,  
a vítá tě v brány světů svých. Je tvůj čas! My všichni se s tebou shledáme nejednou, věř mi. 
 
Konec tvůj nikoliv možná, ne však pro tebe nyní v tento čas tvé cesty jediné nastává. 
 
Zrod čehosi radost vzbuzuje a jinde na jiném konci smutek svého počátečního konce nalezl! 
 
Život toť nejmocnější síla, jež dere se skrze vše i skrze tento náš přenádherný svět! - 
 
 

Ronger,  XXIX.IV. MMV
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Síla Země a její období  
 

k Asans – Podzimní rovnodennost XXI.IX. g 
 
Bazalka pravá  
(Ocimum basilicum) 
 
Lidově se jí také říká bazalika nebo bazilika. Jejím planetárním 
vládcem je Mars. Mezi živly patří k ohni a je principu mužské-
ho. U svátků našich tradic patří svou silou k FreyFaxi 
(Lughnasadh- Lammas) a k Asans (podzimní rovnoden-
nosti, Mabonu nebo Herfestu). Též se jí přiřazují světové 
strany jako je jihozápad a západ. 
 
Má několik druhů kultivarů a forem jako například 
bazalka pravá, bazalka fialová, opálová a nebo citróno-
vá. Bazalka pravá je původem z Iránu a Indie, kde 
je pěstována jako trvalka. Kdežto v našich domácích 
podmínkách jsme nuceni bazalku pěstovat spíše jako 
pokojovou rostlinu a nebo ji považovat za takzvanou 
letničku – což je rostlina, která není schopna přezimo-
vat. 
 
Dorůstá XLV až LX centimetrů. K životu má nejra-
ději slunná místa s kyprou půdou. Její lodyha je čtyř-
hranná a slabě ochlupená, má velké 
listy, které jsou vejčitě špičaté 
a silně vonící. Rozkvétá v bílých 
nebo smetanových klasech od čer-
vence do srpna. 
 
Pro její pěstování vyséváme čerstvá 
semena brzy na jaře do truhlíků 
v místnosti nebo do pařeniště. Do půdy 
rostliny přesazujeme v době, kdy již 
nehrozí mrazy, které by bazalku spálily. 
Dáváme též pozor, abychom sazenice ne-
přelévali, protože jsou náchylné k padání. 
 
Můžeme také od konce dubna 
do začátku května semena vysít přímo 
do připravené půdy. 
 
Při pěstování bychom se měli vyvarovat toho, 
abychom pěstovali bazalku vzájemně s routou 
vonnou, protože by nám pak ani jedna dobře 
neporostla. 
 
Pro naše potřeby můžeme kdyko-
liv sbírat její listy, které si usu-
šíme nebo necháme zmrazit. 
Před zmražením je namočíme 
v oleji, aby si bazalka zacho-
vala svou typickou chuť a vůni.   
  
Po odkvětu bazalky sbíráme její semena a pak zbylé 
rostliny vytrháme a dáme je zpět matce zemi. 
 
Z jejích kořenů se vyrábějí korálové náhrdelníky a ze semen 
meditační růžence. 
 

Naši předkové považovali bazalku za symbol lásky. Dříve 
ji v některých částech Evropy nosívala děvčata, která tím 
dávala na veřejnosti najevo, že se nápadníci mohou ucházet 
o jejich přízeň. Také se od starých dob věří, že bazalka tiší 
hádky mezi milenci, dokáže pozvednout náladu a vyjasnit mysl. 
Také se podle starého zvyku její šťáva vtírá do pokožky pro 
přivolání lásky. Ale používá se i při divinaci v lásce – na horké 
uhlí položíme vedle sebe dva čerstvé lístky bazalky. Pokud 
se hned spálí na popel, bude vztah pěkný a vyrovnaný. Ale 
jestliže při hoření budou praskat, bude se dvojice často mezi 
sebou přít, a když divoce zapraskají a odskočí od sebe, 
je dotyčný vztah odsouzen ke svému zániku. 
 
V léčebných praktikách přidáváme její listy do osvě-
žujících koupelí. Pijeme bazalkový čaj pro jeho malý 
antiseptický účinek a pro navození úlevy při žaludeční 
nevolnosti, bolestech hlavy a nebo kolikách. Svou silou 
nám také napomáhá ke zlepšení našeho trávení a nebo 
celkově při nervových obtížích. Pro zmírnění potíží při 
ušních zánětech nakapeme šťávu z čerstvých listů 
přímo do uší. Můžeme ji také použít pro zmírnění 
bolesti po vosím bodnutí, nebo pro podporu tvorby 
mléka u kojících žen a nebo na vyplachování ústní 

dutiny při zánětu sliznic. 
 
V duchovním pojetí našich domácích 
tradic je bazalka bylinou smrti, ale 
i nesmrtelnosti.  

 
Recept  

na bazalkový nálev 
 

Nalijeme půl litru vařící vody na snítku bazalky 
a necháme deset minut vylouhovat. Pak scedíme 

a nálev je hotov a připraven k použití. 
 
 

Pazourek 
 

Také se mu říká hromkámen, elfí 
střela nebo šíp, vílí střela a nebo zmijí 

kámen. Planetárně k němu patří Mars, 
mezi elementy element ohně a v runách je to runa 

Kenaz ( c ). Mezi kovy se k němu přidružuje stříbro. Magicky 
se používá pro divinaci, ochranu a léčení. 
 
Názvem pazourek používáme pro různé neprůsvitné druhy 
křemene. Dříve byl požíván k výrobě čepelí. Prastaré 
pazourkové nože (nacházené a používané po celé Evropě) 
se užívaly a užívají také jako ochranné kultovní předměty. 
Například v Irsku se pazourkové nože vsazovaly do stříbra pro 
ochranu před zlými vílami a duchy obecně. Naproti tomu 
ve Skandinávii a celkově v germánských zvycích jsou někdy 
uctívány jako domácí modly. Nalévá se na ně pivo a rozpuštěné 
máslo, obdobně jako se uctívají posvátné sošky v Indii dodnes. 
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Pro svou velkou ochrannou moc se zavěšují nad dveře jako 
velice mocný amulet.   
 
 
Jilm 
 
Planetárně se k němu váže Saturn, mezi živly živel země, 
u principů princip ženský, v runách je to runa Gebo ( g ) a mezi 
bohy je zasvěcen Wotanovi a Hönimu. 
 
Od Evropy, přes Asii a Severní Ameriku se vyskytuje celkem 
osmnáct druhů jilmu. U nás se můžeme setkat například 
s jilmem lysým (Ulmus glabra), vysokým (Ulmus procera), 
plavým (Ulmus rubra), habrolistým (Ulmus carpinifolia) aj. 
 
U druhů jilmu, které dělíme na jilm korkový, jilm habrolistý, 
jilm horský a jilm vaz,  je pokaždé různá výška, ale obvyklá 
výška je v průměru všech druhů je XXXV metrů. 
 
Jeho listy jsou vějčité, na jeho bázi nesouměrné a mají pilovitý 
nebo zubatý okraj. Jeho květy se rozvíjejí v březnu před jeho 
olistěním, ale jeho listové i květní pupeny můžeme vidět už bě-

hem zimních měsíců. Své plody, takzvané 
křídlaté nažky, které opadávají v červ-

nu, má hnědozeleně zbarvené. 
 

Od dvacátých let minulého 
století stoupal počet nemoc-
ných jilmů a hrozilo jim 
vymření a ani dnes není situa-
ce o mnoho lepší. Jilmy a du-

by se do střední a severní 
Evropy vrátily po 

době ledové, tvo-
řily spolu krás-
né prosvětle-
né háje. 

V dobách, kdy do lidských životů zasáhl 
příliv křesťanství, ztratily naši lid-
skou podporu a v důsledku toho 
byli vytlačeny velkými a temný-
mi bukovými lesy. Dodnes 
se zdá, že obranyschopnost 
jilmů se vytratila, protože 
zhruba devadesát procent 
jilmů v Evropě je nakaženo 
takzvanou nemocí jilmů, 
kterou způsobuje houba 
Ceratocystis ulmi, brouk, 
který napadá bílou část dře-
va a naše odvádění dešťové 
vody do kanalizace, což má 
za následek velký pokles 
podzemní vody. 
 
U všech druhů jilmů nám při-
padá, že se podvakrát zazelenají. 
Už v březnu se u nich rozvíjí mnoho 
květů, které vypadají jako mladé listy, na konci dubna však 
ztrácejí svou barvu a jsou nahrazeny opravdovými listy. 
Za suchých let toto listí opadává již v srpnu, hlavně tehdy 
pokud jsou jilmy na písčité nebo skalnaté půdě. 
V dobré a vlhké půdě zůstávají nádherně zelené až zhru-
ba do poloviny října, kdy poté zežloutnou a opadnou koncem 
tohoto měsíce. 
 
Jilm roste dvakrát rychleji než dub a své dřevo má stejně 
tvrdé a trvanlivé jako on; tedy až na jilm vaz, který 
má měkké a bílé dřevo. Jilmové dřevo se velice těžko 
štípe a zpracovává, ale i přesto je používáno v nábytkovém 
průmyslu. Naši předkové jej používali jako soustruž-
níci a koláři, ale také při stavbách lodí a na vodních stavbách. 
Už v dávných dobách se jeho dřevo používalo na výrobu pře-
krásných žilkovaných hlaviček dýmek. 
 
Traduje se od starých časů, že jilm horský byl oblíbeným 
stromem pro setkávání vědem a čarodějnic. Chceme-li prožít 
věštecké sny, vpíchneme špendlík do jilmu a dáme si jej na noc 
pod polštář. 
 
V léčivých praktikách používáme odvaru z jilmových 
listů a kůry do koupelí na léčbu kožních onemocnění. Též 
odvar z kůry jilmu plavého používáme na zklidnění 
žaludku a střev, ale také pomáhá například při žaludečním 
kataru, vředech i zánětu tlustého střeva. Pijeme jej také při 
příznacích průjmu. Na vředy a abscesy přikládáme placky 
v podobě pasty připravené smícháním jemně roztlučené kůry 
s horkou vodou. 
 
Jilm je nám schopen zprostředkovat vnitřní vědění jak v sobě 
nalézt sílu k odpovědnosti za své závazky a jejich splnění. 
Je stromem inspirace a oblíbeným stromem lesních duchů. 
 
Recept na Odvar z jilmu plavého 
 
Kůra jilmu I díl 
Voda  VIII dílů 
 
Přivedeme do varu a zvolna vaříme deset minut. Pijeme vinnou 
skleničku třikrát denně. 

Ronger 
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Síla Země a její období  
 

n Hailagaiws – Dušičky (čas mrtvých) - II.XI.I  i 
 
Blín černý 
(Hyoscyamus niger) 

 
 
Lidově se mu také říká blán, blekot, blen a nebo šáhy. Plane-
tárně se k němu přiřazuje Saturn, mezi živly voda, u principů 
princip ženský a v runách runa Is ( i ). 
 
Je jednoletou, ale i dvouletou rostlinou, která je také původní 
v Evropě. Je maximálně vysoká LX centimetrů a většinou 
se vyskytuje na pustých místech a okolo cest, hlavně  v pís-
čitých půdách. Má vřetenovitý kořen, z kterého vyrůstá silná 
přímá lodyha. Jeho střídavě rostoucí listy jsou podlouhle vej-
čité, mělce laločnaté a jsou ochlupené. Jeho široce nálevkovité 
květy má uspořádané na konci lodyhy do takzvaného vijanu. 
Jsou žlutě zbarvené, s fialovými žilkami a začínají se rozvíjet 
v době května. Jeho plodem je vejčitá tobolka, která obsahuje 
fazolovitá (vypadají jako malé ledvinky) semena. Celá bylina 
je velice silně zapáchající. K jeho pěstování použijeme semena, 
která vysejeme na jaře.  
 
Na blínu si pochutnávají prasata, která jsou vůči jedovatým 
látkám, které blín obsahuje, imunní, například pro drůbež  
je jedovatý. Naši předkové používali jeho šťávu na hroty svých 
šípů. Často se podával odsouzeným na smrt pro ulevení bolestí 
z mučení.Blín nošený na šňůrce okolo krku pomáhá získat 
novou lásku. Z kousků kořene se zhotovuje náhrdelník pro děti, 
kterým se prořezávají zuby, proti bolestem. Blin je schopen 
vyvolat bouřku, když se hodí do vařící vody, ale také déšť, 
když se vhazuje do proudící vody. 

Blín se suší a přidává do kuřidla pro zvýšení jasnozřivosti 
a citlivosti pro psychické vjemy. Je bylinou podsvětí, a proto 
se používá k navázání kontaktu s duchy mrtvých. 
 
Protože blín je prudce jedovatý, musíme být v kontaktu s ním 
v každém případě zvláště velice opatrní a dbát například 
na správné a dříve vyzkoušené množství, které dáváme do kuři-
del nebo jinak používáme, ale nezapomínáme ani na obezřet-
nost a úctu i v duchovním kontaktu s ním; přeci jenom je to by-
lina, která je úzce spojena s podsvětními silami, které nám 
nemusí být vždy nakloněny tak, jak si myslíme. 
 
 
Buk lesní  
(Fagus sylvatica)  
 
Planetárně k němu patří Mars, 
v runách je to Nautiz (n) a v Oga-
mu znak Phagos. 
 
Buk je na Evropském kontinentě 
velmi rozšířený, ale jeho čisté po-
rosty nalezneme především ve vyš-
ších polohách. V pobřežních oblastech roste ve smíšených 
porostech se smrkem a jedlí a v nižších polohách se nachází 
s dubem a habrem. Je schopen dorůst a obvykle dorůstá výšky 
kolem XXXV metrů. Jeho kmen je stříbřitě šedý a pokud 
neroste v takzvaném hustém zápoji má širokou korunu. Jeho 
pupeny jsou špičaté, listy mu rostou na jeho větvích střídavě 
a mají vejčitý eliptický tvar. V období podzimu získávají jeho 
listy bronzovou barvu. Samčí květy vyrůstají v jehnědách, 
naproti tomu květy samičí jsou ve svazečcích nebo jednotlivě. 
Jeho plodem je jednosemenná nažka (bukvice), která je uzav-
řená v ostnité číšce. Jeho bukvicemi se živí mnoho zvířat 
včetně divokých prasat, myší anebo ježků. 
 
Bukové dřevo patří mezi nejlepší palivo, které hoří jasně a čis-
tě. Naši předkové používali bukové destičky na rytí run pro 
štěstí jako osobní trvalé talismany. 
 
Buk se někdy v našich tradicích nazýval královnou lesa a byl 
pokládán za protějšek ke královskému dubu. Je zasvěcen 
obecně ženským božstvům. Považuje se za užitečnou dřevinu 
pro osoby, které se stávají příliš dogmatickými nebo mali-
chernými ve své víře. Protože buk má schopnost svou silou 
osvobodit mysl od duševní omezenosti a tím tak umožnit 
zabývat se vyššími záměry. 
 
 
Bukový likér 
 
Naplníme sklenici mladými bukovými listy, které přelijeme po 
hrdlo ginem nebo vodkou a necháme deset dní odstát. Pak 
scedíme a přidáme půl kilogramu cukru na půl litru alkoholu. 
Cukr rozpustíme při nízké teplotě ve čtvrt litru vody a nalijeme 
do láhve. 
 

Ronger 
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Jelen – pán lesa  
 
Jelen je předmětem kultovního uctívání už od nejranějších dob, 
vždyť jeho vyobrazení můžeme nalézt na skalních a jeskynních 
malbách v době kamenné (např. v italském Cemmu nebo Val 
Camonica, kde jsou malby stád i jezdců na jelenech s falickými 
symboly). Jen o málo později začaly být zobrazovány lidské 
postavy s jelením parožím, podle všeho postavy šamanů, čemuž 
nasvědčuje asi 30 000 let stará malba „Velkého kouzelníka“ 
z jeskyně Les Trois Fréres ve Francii. Doklady o šamanských 
pokrývkách hlavy s parohy máme hlavně od severoamerických 
indiánů a také ze Sibiře, kde však hraje větší úlohu sob. Před 
tisíci lety byl jelen objektem uctívání starých Sumerů. 
V pohanském prostředí je ctěn coby pán lesa, a zejména 
u Keltů jako bůh lovu, hojnosti a plodnosti. Je také ztělesněním 
rychlosti, síly a cti, zejména té lovecké.  
 
Jelen evropský  
(Cervus elaphus) 

 
Je to mohutné zvíře dosahující váhy 70-250 kg, dle pohlaví 
a stáří. Je to naše největší spárkatá zvěř. V létě je zbarven spíš 
do červena, v zimě do šeda. V mládí je jeho srst načervenalá 
a posetá bílými flíčky, tehdy mu říkáme kolouch. Jeho 
rozmnožovacím obdobím je časný podzim (ke dni sv.Jiljí, což 
je 20.9., se pojí rčení: „Na svatého Jiljí jdou jeleni k říji“). V říji 
se projevuje nápadným troubením. O samici (laň) se musí 
utkávat s dalšími samci prostřednictvím soubojů za pomoci 
paroží. Družku po spáření opouští a žije buď samotářsky 
(zvláště pokud je starší) nebo ve skupince s dalšími samci. Laň 
je březí (plná, těžká) skoro 8 měsíců a rodí na jaře nebo 
v časném létě. Rodí zpravidla jen jedno mládě, které 
už od narození vidí. Koloucha kojí 3 až 4 měsíce. Laň je uvá-
děna jako příklad vzorné matky- za své mládě se dokáže 
v nebezpečí i obětovat. V jednom roce už je jedinec samostatný 
a ve 2-3 letech pohlavně dospělý.  

V předjaří shazuje pravidelně své parohy, které mu dorůstají 
až v létě. Cáry kůže (lýčí) přitom otlouká o kůru stromů. 
Prvnímu paroží, které vyrůstá asi v 6 měsících, se říká špičák. 
Následují vidlák, šesterák, osmerák, desaterák a dvanácterák. 
Jelen je aktivnější od soumraku, což může působit trochu 
paradoxně vzhledem k jeho interpretaci jako zvíře světla. Jelen 
dobře běhá, skáče, plave. Má dobrý zrak, sluch i čich. Živí 
se trávou, bylinami, kůrou, výhonky, houbami a plody lesa. 
Kromě jelena evropského rozlišujeme ještě karpatského, který 
je větší, a také skotského, který je naopak menší. K nám byl 
importován též jelen sika. Vzácné stádo bílých jelenů můžeme 
navštívit v oboře ve východočeských Žehušicích. 
 
Ke svému životnímu prostoru potřebuje rozlehlá lesní 
prostranství, proto ho také jen velmi vzácně spatříme na okra-
jích malých lesíků nebo na polích, jako např.srnce. Stres může 
jelenům přivodit dokonce smrt. Dnes jej lze spatřit v hvozdech 
Křivoklátska, Třeboňska, Beskyd a Vysočiny.  
 
Jelen byl oblíbeným námětem erbů, proto ho můžeme 
naleznout v erbech mnoha rodů i měst, např. ve znaku měst 
Unhošť, Železná Ruda, Semily, Rychnov nad Kněžnou, Doksy, 
Šumperk, Frýdlant, Rabí a dalších. 
 
Ve středověku byl jelen ztělesněním dobra, které se musí stále 
utkávat se zlem, často zpodobeným jako had. Rozemleté jelení 
parohy se ve středověku užívaly jako afrodiziakum a také jako 
náhražka rohu jednorožce. 
 
V křesťanské symbolice se jelen nejčastěji pojí s postavou 
belgického misionáře a biskupa Huberta, který žil v 7.-8.století. 
Hubert byl v mládí vášnivým lovcem, který se věnoval spíš než 
čemu jinému zahálce. V lese se mu ale jednou zjevil jelen 
s křížem mezi parohy a pokáral ho za jeho hříšné chování. 
Hubert se vzápětí obrátil na víru, vstoupil do kláštera a později 
byl svatořečen a stal se patronem myslivců. Další jelen 
se zářícím křížem se objevil římskému vojevůdci a horlivému 
pronásledovateli křesťanů Eustachovi, kterého se optal, proč jej 
(jakožto ztělesnění církve) pronásleduje. I Eustach se dal 
na „pravou cestu“ a byl prohlášen za svatého. V našich zemích 
bývá přepisován jako svatý Ostaš. Jelen byl rovněž ztotožňován 
s postavou sv.Jiří, vládce zvířat, který byl též známý 
drakobijec. Kromě kříže byl „křesťanský jelen“ poznatelný 
někdy podle slunce na čele či měsíce na plecích. 
 
V slovanském prostředí existuje málo dokladů o uctívání 
jelenů. Víme třeba, že v severním Rusku byl jelen obětován 
v den svátku sv.Eliáše (jenž zřejmě nahradil v panteonu 
Peruna). V knížecí mohyle v Želénkách u Duchova byla 
nalezena plaketa s motivem jelena, která však zde není původní 
a pochází z východu. V bulharském folklóru byl jelen pova-
žován za ochránce před zlými vílami (např.vílami brodů- 
brodnicemi), a proto také nebyl zabíjen. Posvátným zvířetem 
byl i pro Skythy (a pozdější Sarmaty), kteří v něm pro jeho 
každoročně obnovované paroží spatřovali symbol věčného 
cyklu a věřili, že dokáže komunikovat se záhrobím. Skythové 
upevňovali paroží na koňské lebky při pohřbech.  
 
V germánské mytologii nezaujímá jelen tak výsadní postavení 
jako např. v keltské. Asi nejznámějším jelenem je Eiktyrni, 
který stojí spolu s kozou Heidrun na střeše Valhally, jak 
se praví v Písni o Grímnim: 
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„Eiktyrni je jelen 
na Ódinově síni, 

který se živí z Laeradu listím. 
Z jeho parohů 

v Hvergelm prší, 
tam mají všechny prameny původ.“ 

 
Zmiňovanými prameny jsou řeky Síd, Víd, Sökin, Eikin, Svöl, 
Fjörm, Gunntrá, Fimbultul, Gípul, Göpul, Gömul a Geirvimul, 
z nichž je většina totožná se jmény Élivág, řek života 
pramenících v Niflheimu. 
 
Další čtyři jeleni okusují jasan Yggdrasil: 
 

„Též čtyři jeleni se 
na jasanu světa, 

na jeho pupenech popásají: 
Dáin a Dvalin, 

Duneyr a Dýratrór.“ 
 
Poslední z jelenů je rovněž někdy přepisován jako Duratró. 
První dva nesou zároveň jména skřítků žijících v zemi.  
 
Největší úcty požíval jelen u Keltů a do povědomí lidí se zapsal 
hlavně v podobě rohatého boha Cernunna. Cernunnos, uctívaný 
až v mladší době laténské od Irska až po Rumunsko, byl 
symbolem života, ale i podsvětí. Vládl všem zvířatům a také 
stromům a různým bytostem lesa. Rodil se o zimním 
slunovratu, o Beltinu si nacházel družku a o letním slunovratu 
opět umíral. Zde můžeme opět vidět spojitost s jeho 
shazováním a růstem paroží a tím pádem i neustále se opaku-
jícím cyklem smrti a zrození. Cernunnova socha v Saint 
Germain měla např.otvory pro parohy, které se tak mohly 
vyjímat. Někde se tvrdí, že měl na paroží zářivě zlaté prsteny. 
V některých oblastech se vyprávějí legendy, že Cernunna 
doprovázel bílý jelen nebo bílá laň, kteří sváděli lovce 
či pocestné z jejich cesty. Bůh byl často vyobrazován s váčkem 
plným drahocenností, zajišťoval tedy obecně bohatství svému 
lidu.Keltové nosili na oděvu mnohdy kroužek z paroží, aby jim 
zajistil sílu a dlouhověkost. Tyto kroužky byly (společně 
s jeleními zuby) kladeny mrtvým často do hrobu. Někdy 
se na hlavy zemřelých kladlo přímo paroží. 
 
Lze nalézt výklady, že je jelení plodnost odvozena od tvaru 
jeho paroží (ve tvaru lyry), který připomíná pohlaví ženské, jež 
je spojeno s výrůstky (výsadami), jež připomínají naopak 
pohlaví mužské a dochází tak k symbolickému spojení. Zvláště 
na území Anglie byl jelen dáván do spojitosti s mateřskou 
Bohyní. Např. v největším neolitickém komplexu na Silbury 
Hill nebo v Avebury (oboje v JZ Anglii) bylo nalezeno paroží 
a podobně tomu je snad ve všech svatyních Bohyně.  
 
Ve Villeneuve- Rennuille ve Francii se archeologům podařilo 
nalézt hrob jelena pohřbeného s ohlávkou, což znamená, že byl 
ojediněle využíván do zápřahu, zřejmě u rituálních vozů druidů. 
Tento motiv se dochoval na bronzovém kultovním voze 
ze Strettwegu, kde je jelen veden dvěma dívkami. Jelen byl ale 
také zvířetem obětním, což dokazují rány na lebce. Ještě 
dřívější oběti Velké Matce zaručovaly obětníkovi věčný život. 
 
Jelen je spojen též s irskou postavou Flidais, posvětštěné Velké 
Matky, která je v Británii zobrazována jako bohyně s parožím, 
obětní miskou a rohem hojnosti. Lesní zvěři, zejména jelení, 
se v této souvislosti říká „buar Flidais“ (Flidaisino stádo). 

Ve skotském jazyku se měsíc před Samhainem nazýval 
„an Damhar“, přičemž „damh-ghar“ znamenalo „jelení říje“. 
Ve velšských a irských pověstech si podobu laně braly často 
víly nebo i lidské dívky. Velšané dokonce usuzovali, že jelen 
žije 243 let a je tedy nejstarším čtvernožcem vůbec. 
 
Na britských ostrovech je uctívání Cernunna doloženo ještě 
v 8.st. Jeho funkci rovněž převzali ochránci zvířat sv.Corneille 
a sv.Ciarán. Později se jeho postava přetransformovala 
v Herneho Lovce, kterému zůstalo paroží a postavení pána 
zvěře. Jeho sídlem bylo okolí dubu ve windsorském lese 
v hrabství Berkshire. Doklad dávného uctívání však můžeme 
v jedné regionální zvláštnosti vidět dodnes- 4.9. se v jedné vsi 
ve Staffordshiru stále pořádají „tance s parožím“, kdy 
je obřadně nesena jelení lebka a lidé si nasazují též jelení 
masky, aby přivolali úrodu. Zde se cyklus promítá do průběhu 
růstu obilí, od zasetí až po sklizeň. Vždyť jelení paroží 
„dozrává“ přibližně ve stejnou dobu jako obilí.  
 
V mýtu o Rigani, keltské trojjediné mateřské bohyni, je nutná 
oběť jelena, aby se Cernunnos mohl proměnit v boha Esa. 
Je tedy jakousi „zásvětní podobou“ tohoto boha. Cernunnos byl 
v zimě manželem Rigani (jež je totožná s Rhiannon, Brigantií 
či Brigit). Na podzim Esus opět umíral a stával se Cernunnem. 
 
Z artušovského cyklu je znám jelen žijící v lese Redynvr, který 
byl považován za jedno z nejstarších žijících zvířat a který měl 
družině prozradit, kde žije Mabon. Družina ovšem v tomto 
případě nebyla úspěšná. 
 
Nejznámějším vyobrazením Cernunna je rytina na stříbrném 
kotli z dánského Gundestrupu, který vznikl ve 3. nebo 
2 st.př.n.l. Zde sedí bůh v poloze podobné lotosovému sedu, 
z paroží mu vyrůstá listí a na sobě má nákrčník-torques, stejný 
předmět drží v pravé ruce a levou rukou svírá hrdlo hada 
s beraní hlavou, symbol světa mrtvých. Okolo něj se nachází 
býk, vlk a další zvířata. Po pravici mu stojí jelen, jenž má (sic!) 
o jeden výrůstek na paroží více než samotný bůh. 
 
V římském prostředí říkali Cernunnovi nejčastěji Dispater, 
někdy byl zaměňován i s Merkurem či Martem. Podobnost 
vykazuje i s védským bohem Pašupatim, „pánem zvířat“.  
 
Pokud jde o neindoevropské zdroje, z řecké mytologie známe 
příběh o ubohém lovci Aktaiónovi (též Actaeonovi), který 
náhodně spatřil při lovecké pochůzce bohyni Artemis koupající 
se v lesní jeskyni. Ta ho za trest proměnila v jelena. Aktaióna 
stihl v této podobě žalostný osud- rozsápala ho vlastní smečka 
ohařů, poštvaná na něj jeho nic netušícími druhy. Další 
půvabný příběh z Řecka vypráví o Kyparissovi, (1.p.Kypa-
rissos) chráněnci boha Apollóna, jenž omylem usmrtil svého 
milovaného druha-jelena. Požádal Apollóna o smrt a byl jím 
proměněn v cypřiš, který dodnes roste na mnoha středo-
mořských hřbitovech. Jinak, Apollónovi byl jelen pravidelně 
obětován na ostrově Délos. 
 
Odskočíme-li na chvilku za oceán, zjistíme, že i tam hraje jelen 
významnou roli pro lovecké národy. Kalifornští indiáni kmene 
Hupa znali jeleního strážce Tanse, který povolil lovcům 
odchytit několika kusů jen při dodržení pravidel a při znalosti 
potřebných písní. V povodí Amazonky zas pobíhal jelen 
s ohnivýma očima Anhangá, který fungoval jako ochránce 
tamější přírody. U indiánů byl obecně spojen se sluncem 
a denním světlem. Ve starém Japonsku byl považován za posla 



sauilo 7/2005 
 

- 9 - 

bohů, symbol dlouhověkosti, ale také samoty a melancholie. 
Dlouhověkosti jelenů si všímají i Číňané, pro které navíc 
představuje i úspěch v práci. V buddhismu je symbolem 
meditace a pokory. 

 

Jak jsme viděli, v křesťanských časech si s jelenem nevěděli 
příliš rady. Na jednu stranu byl symbolem církve a mravní 
čistoty( jak ukazuje jeho spojení se sv.Jiřím, sv.Hubertem 
a sv.Eustachem), na stranu druhou se rohatý bůh stal před-
obrazem ďábla, aby se posléze jeho živočišné a tvůrčí síly 
a divoké živelnosti chopili satanisté… 
 
Pro nás, pro pohany, je důležité zbavit rohatého boha jeho 
překroucené, démonické podoby a navrátit se k jeho 
prapůvodnímu významu. K dobám, kdy představoval miliony 
let hromaděnou a nezničitelnou energii Lesa, který předává 
svou sílu jen těm, kteří mu projevují náležitý respekt a lásku. 
Pro ty je nejen hmotným, ale především duchovním domovem. 
 

Calarien 
 

Zdroje:  
Bothryrodovi, Sylvia a Paul: Lexikon keltské mytologie, nakl. 
Ivo Železný, 1998 
Saunders, Nicolas: Mýtická síla zvířat, Knižní klub 1996 
Martan, Petr: Poselství přírodních národů, nakl. Blanka Von-
drášková 1998 
Vlčková, Jitka: Encyklopedie keltské mytologie, Libri 2002 
Vlčková, Jitka: Encyklopedie mytologie germánských a sever-
ských národů, Libri 1999  
Kapesní průvodce přírodou, nakl.Václav Svojtka 1999 

 
 

Příběh 
 
V každý úplňkový čas, když nebe jiskřilo hvězdami, se k naše-
mu ohni přišel ohřát. Kdo to byl, a o kom že to vlastně mluvím? 
Každý u nás v kraji by se divil, že ho neznáte, a každý by vám 
ho popsal úplně jinak. 
 
Měl velký široký klobouk a dlouhý plášť a někdy mu byl vidět 
rudý vous a jindy se zdálo, že má jen jednu ruku a jindy zas 
mu šla od úst podivná lesklá zář a dokonce nesčetněkrát měl 
tesák s parožím a pokaždé jakoby jiný hlas, však jako sobě 
rovného jsme ho vždy měli mezi sebou a byl vždy vítaným 
hostem mezi námi všemi, co jsme starých zvyků dbali. 
 
Kdy přišel poprvé, to už si nikdo přesně nevzpomínal, prostě 
tu byl, a když někdy nepřišel, bylo nám smutno po vůni jeho 
bylinného tabáku a příbězích, které nám vyprávěl. 
 
Jednou přišel,  bylo to tenkrát naposled, a nás z toho tušení 
obestřel divný chlad. Posadil se na své obvyklé místo u velkého 
sněmovního dubu a dlouhou chvíli mlčky poslouchal šumění 
jeho mohutné koruny, a když i vítr utichnul, pak pochmurně 
hlubokým hlasem jako nikdy předtím nám začal povídat. 
Všudypřítomná mlha okolo nás v tu chvíli náhle zhoustla 
a my se tiskli jeden k druhému jak vyplašení zajíci ve své noře, 
ale zároveň nás z toho, co vyprávěl, pohltilo podivné vzrušení. 
Vyprávěl o průběhu časů, o tom, jak procházel různými 
bitvami, o lidském chování a o zvycích, a jak dále vyprávěl, 
bylo zřejmé, že lidé už z toho, co by měli mezi sebou a bohy 
dodržovat, moc nevědí a že upadají do podivného spánku, který 
směšní kněží v kutnách přináší na víčka všech lidí, že oheň, 
který hoří v každém z nás, pomalu, ale jistě tím spánkem 
uhasíná a že přemnoho lidí nenajde již z toho spánku cestu 
zpět. 
 

Vyprávěl také o dlouze trvající bitvě mezi mocnými ve sférách 
dříve blízkých, však časem ztracených. O tom, jak ve jmé- 
nu jednoho tři si naše země rozdělují a mezi sebou různě 
se o ně přetlačují. A naši lidé, jak spí, neschopní cokoliv udělat 
a častokrát i šťastni ve svém omamném spánku, se nechávají 
poutat a smýkat sebou, jak oni chtějí. A jak všudypřítomný 
zmatek zavládl v těch časech, co se tahle bitva skryla před 
zraky lidí zdejších krajů. A mnozí z těch, co se honosili těmi 
cizími znaky, v dalších časech mír pak že hlásají, aby zakryli 
svá další zoufalá tažení přinášející všem spánkovou smrt k je-
jich užitku a k potěšení z lidského (a nejen lidského) utrpení. 
 
Nikdo při tom vyprávění podivně nám znějících příběhů ani 
nedýchal, tak jsme jimi byli uchváceni. Když dořekl poslední 
větu, vstal a prohlížel si nás pomalu pohledem a přitom jsme 
si skoro ani nevšimli, že za ním v povalující se mlze stály 
postavy nám z dřívějších setkání a i z vyprávěných příběhů 
tolik známé a na pozdrav k rozloučení snad tehdy naposled 
v mlze nám zamávaly. 
 
A ta poslední slova, co vyslovil nežli odešel, vzduchem pak 
zněla a ozvěnou se vracela zpět, to už jsme však tu byli sami 
i jiný čas pozvedl svůj dech. 
 
Nespěte naši věrní příliš dlouho, cesta je krátká a bdělost 
je i nyní příliš vzácná! 
 
Hajte svá práva a hleďte tam, kam nyní my jdeme! 
 
Tam naše síly vás budou vždy provázet i pro příští čas světů 
všech! 
 

Ronger VIII.VIII. MMV 



sauilo 7/2005 

 

- 10 - 

Jazyk a předkové 
 
Tento článek je jakousi úvahou nad jazykem, který patří 
bezpochyby k odkazu našich předků, a domnívám se, že je to 
téma, které v sauilo má své místo.  

 
Co je to vlastně jazyk? Dědictví našich předků a něco, co spolu 
s dalšími věcmi tvoří národ. Národ bez svého jazyka má jen 
velmi malou šanci na udržení si vlastní identity. Možná proto 
si některé malé národy pečlivě chrání své dědictví. S jazykem 
je totiž spojeno i myšlení daného národa. Pro co v jazyce 
neexistuje pojem, to je těžké pochopit. Ne-
existuje jméno, neexistuje ani ona věc. Něco 
takového popisuje Steblin-Kamenskij v knize 
„Svět Islandských ság“ , když kritizuje vědecké 
metody zkoumání islandských rodových ság. Tyto 
metody pracují s moderními pojmy, které staří 
Islanďané neznali, a tudíž takováto klasifikace 
je dost nepřesná.  
 
Tím se dostáváme k tomu, co by pro nás 
mělo být důležité: Myšlenkový svět staré-
ho jazyka. Starý jazyk, ať už vybereme 
jakýkoliv v rámci indoevropského světa, 
je jazykem mýtů. V něm byly mýty 
tradovány, napřed ústně, posléze byly 
zapsány. Dokud byly tradovány ústně, 
bylo to svým způsobem jednodušší. 
Tvrzení, že si každý mohl znění 
upravit podle svého, není moc 
věrohodné. Např. indičtí bráhmani 
se učili Védy zpaměti s podivu-
hodnou přesností. A keltští drui-
dové své učení předávali také 
zpaměti. Mohli snad něco změ-
nit, když šlo o posvátné záleži-
tosti? Maximálně jen přidat něco 
ze svých zkušeností, čímž se dě-
dictví opět obohatilo.  
 
Učení se nazpaměť mělo řadu vý-
hod. Texty nemohly být zničeny. 
(Leda že by vyvraždili celý 
kmen, ale to už by stejně neměli 
komu co předávat.) Při přesunech 
celých kmenů se naši předkové 
nemuseli vláčet s balíkem knih. 
Dnes každý spoléhá na znalosti, 
které někde najde. Ale kdyby shoře-
ly všechny knihy a vybouchly všech-
ny počítače, co budeme učit naše děti?  
 
Další výhodou znalosti textu zpaměti je ta, 
že se naučím i potřebnou intonaci. Dnes se toto 
dochovává jen u dobrých vypravěčů vtipů. A víme, že intonace 
či zabarvení slova může změnit celý smysl.  
 
Proto, když se texty začaly zapisovat, velmi se dbalo na přes-
nost. A když už např.v Indii začal být jazyk starých textů 
nesrozumitelný, napsaly se komentáře, které radily, jak co číst, 
a jak tomu rozumět.  
 

A nejen to. Vznikaly i učebnice gramatiky. Ty patřily mezi 
většinou mezi nejstarší texty. Například bráhman se bez 
znalosti gramatiky jen těžko obešel. A to neplatí jen v Indii. 
Všude, kde se objevila písemná kultura, tam se objevila 
i pravidla, která určovala, jak co psát. Možná se to někomu zdá 
jako malicherné, ale taková zapomenutá čárka v textu nebo 
trošku jiný přízvuk může natropit velké neplechy. Hlavně 
při rituálu či provozování magie byla důležitá výslovnost. 
Pakliže by kněz něco špatně vyslovil, mohlo by se to také 

obrátit proti němu. Však také v Indii 
měli čtyři kněze, z nichž ten čtvrtý 

kontroloval správnost rituálu a v případě 
nutnosti opravoval chyby. V popisu čandála, 

člověka z kasty nedotknutelných, se mimo jiné 
objevuje, že měl špatnou výslovnost. (Dušan 
Zbavitel: Bohové s lotosovýma očima) Řeč je dar 
bohů. V pohádce od K. J. Erbena- „Rozum 

a štěstí“ vypravuje mladík, který chce přivést 
princeznu zpět k řeči, příběh o třech tova-
ryších, z nichž jeden vyřezal dřevěnou 
pannu, druhý ji oděl a třetí ji naučil 

mluvit. Pak se o ni hádali. Princezna pak 
správně odpoví, že má patřit tomu, který 
ji naučil mluvit. Život a řeč je ten největ- 
ší dar. S podobným tématem se setkáme 
i v Eddě, kdy rovněž tři, tentokrát bohové, 
dají život kusu dřeva.  
 

„Dech dal Ódin, 
ducha Hæni, 
teplo a barvu 
tváře Lódur.“  

(Völ 18) 
 
Jazyk je jedna z mála věcí, kterou 
se ještě učíme zpaměti, je to něco, 
co si ještě stále předáváme z pokolení 
na pokolení a je to něco, co bychom 
si měli chránit a snažit se umět 
ho tak, abychom ho v co nejlepší 
podobě mohli předat svým potom-
kům. A tím se dostávám k dalšímu 
tématu, jež se nám samo nabízí. 
 

 
Jazyk obřadů 

 
Při rituálech se snažíme používat 

gótštinu. Ale jsme si jisti, že ji používáme 
opravdu správně? Umíme ji opravdu tak 

dobře? Tuto otázku by si měl každý góði zcela 
upřímně zodpovědět. A v případě, že používá jazyk, který 

zcela neovládá, není si jist výslovností, či dokonce významem 
slov, měl by si být také vědom následků, které z toho vyply-
nou. Někdo se také přiklání k používání staroseverštiny. Je zde 
ovšem několik plusů a minusů. Plus je ten, že staroseverština 
je jednodušší a můžeme ji vyslovovat podle nové islandštiny, 
což se dnes považuje za dobrý způsob. Je v ní napsána 
pramenná literatura, tudíž není problém při rituálech citovat 
přímo z Eddy. Minus je ten, že staroseverština je bezpochyby 
jazyk, který se na našem území nikdy nevyskytoval, narozdíl 
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od gótštiny, která je přece jen kontinentálním jazykem 
a dá se předpokládat, že naši dávní předkové mluvili něčím 
podobným. Gótština je také zachovaná v mnohem starší 
podobě než staroseverština. Zato s prameny je to zde horší… 
 
Ale ať už se rozhodneme pro jakýkoliv jazyk, domnívám se, 
že je zcela vhodné rituál doplňovat i vlastním jazykem, v na-
šem případě češtinou, neboť je to náš jazyk rodný, mateřský, 
myslíme v něm a jedině v něm můžeme opravdu procítit svá 
přání a svůj vztah k Bohům. Tím samozřejmě nezavrhuji 
liturgický jazyk jako takový, neboť starý jazyk má své kouzlo 
a svou sílu, a jak už jsem uvedla výše, ve starém jazyce jsou 
pojmy, které se dnešními slovy dost těžko popisují. Ale na dru-
hou stranu, žijeme v moderní době a ne ve středověku, proto 
se mi jeví prokládání jazyků jako nejvhodnější řešení. A to zej-
ména pro ty, kteří vyznávají víru svých předků, jejichž jazykem 
už ovšem nemluví.  
 
Jak je však patrné z našeho jazyka, jiní naši předkové mluvili 
slovanským jazykem a zavrhnout tedy jejich jazyk by byla i ne-
úcta k nim.  
 

Naše středoevropské pojetí Ásatrú bude asi vždycky trochu 
specifické, ale je to způsobeno naši polohou, prolínáním kultur 
a velkou pestrostí vlivů jiných společenství. Naštěstí však 
narozdíl od jiných kultur, které se promíchaly s jinými, zcela 
odlišnými  (např. řecká), my jsme byli vždy obklopeni 
podobnými, nám blízkými, ať už keltskou či slovanskou. Jejich 
vlivům se neubráníme a také by to bylo zcela pošetilé. 
Prolínání se může objevit zejména ve folklóru a v nižší 
mytologii, Např.místní duchové a bytosti, které se vážou 
k určitým místům. Jednou žijeme v Čechách, tak nemáme 
Rýnské panny apod., ale máme Krakonoše a jiné. ) Oproti tomu 
prolínání pantheonu a mýtů se mi jeví jako neopodstatněné. 
(Myslím tím tvoření synkretických božstev) Není k tomu 
důvod, neboť bohové se nevážou k určitým místům tak jako 
nižší bytosti, ale nemyslím tím teď místa jim zasvěcená. 
Bohové jsou transcendentní, i když představují jen určitý 
aspekt, např. hrom, plodnost apod. Zde je třeba si uvědomit 
jisté rozdíly a hranice. Jen tak se můžeme bez obav vydat 
po stezkách svých předků a nezbude nám z naší víry mišmaš 
bez ladu a skladu, který nemá žádná pravidla a žádné hranice.  
 

Zmiu 
 
 

Varg Vikernes: Co je Ásatrú? 
 

I. 
 
Má nějaký smysl konat blóty (oběti) bohům? Mohou nás 
bohové slyšet, když je voláme? Potřebujeme náboženské 
vůdce? 
 
Bohové představují naše rozdílné aspekty: Ásové a Ásynje, 
Vanové a Dísy jsou všichni různými stranami našeho vědomí; 
obři a trpaslíci jsou zas různými stranami našeho nevědomí. 
Helheim a Útgard jsou naším nevědomím, zatímco Ásgard 
a Midgard naším vědomím. Když je Baldr- jakožto metafora 
smyslu života- zavražděn, ocitá se v Helheimu. To tedy 
jednoduše znamená, že jsme „zapomněli“ smysl života, který 
byl pokřiven židovsko-křesťanskou psychózou. 
 
V mýtech nesnášejí trollové sluneční světlo, protože když 
myšlenka (troll), pocházející z nevědomí, přijde na denní 
světlo, tedy do mysli, není již nevědomou myšlenkou (trollem). 
 
Loki reprezentuje logiku, Thór věrnost, Týr odvahu, Frigg 
lásku, Heimdall vědomí, Forseti spravedlivost, Nanna 
sousedské vztahy, Síf příbuzenství (Síf je Thórovou ženou, 
toho si povšimněte! Věrnost je tedy ve spojení s příbuzen-
stvím), Frey a Freyja mužský/ ženský chtíč atd. Pokud konáme 
blót na počest některého z nich, posilujeme v sobě tyto rysy. 
 
„Konat blót“ tedy znamená „posilovat“. Konáme blóty 
na počest těchto sil např.tím, že jim připíjíme, pojídáme 
blótový pokrm v jejich jménu, žijeme pro ně.  Připíjím-li 
Thórovi, pak proto, abych posílil svůj smysl pro věrnost a pro 
loajálnost. Posiluji je tím, že si je připomínám a vkládám 
do svého vědomí. 
 
Bohové symbolizují rozdílné pozitivní aspekty. Slovo god 
ve skutečnosti pochází ze slova good, o tom není pochyb. Dali 
jsme všem dobrým věcem různé názvy a vlastnosti, abychom 
si je snáze zapamatovali, a také, abychom uctili veliké muže 

a ženy, kteří kdysi žili a kteří se jmenovali Ódin, Thór, Freyja 
či Frigg. 
  
Věříme-li, že konáme blót pro bohy, pak máme pravdu! 
Bohové existují- v nás, v našem rodu, v naší krvi! Bohové nás 
„slyší“ tím, že my slyšíme je, tím, že se stáváme věrnějšími při 
myšlence na Thóra, odvážnějšími při myšlence na Týra atd. 
 

Žádám-li Ódina o radu při 
důležitém rozhodování, měl 
bych důvěřovat odpovědi, 
kterou mi poskytne, protože 
mi odpovídá hlas mojí krve, 
tisíce let, za něž se shromáž-
dila moudrost a zkušenost. 
Jméno Ódina je jistým klíčem 
k mému nitru, jakési „heslo“, 
které přivolává moudrost mi-
nulých věků. Někteří použí-

vají jako svůj klíč kávové sedliny, jiní ptačí vnitřnosti, čáry 
na ruce, hvězdy, runy nebo seskupení oblak. Ale to všechno 
je jedna a ta samá věc- klíč k našemu nitru. Malé záblesky 
makrokosmu, kde je skrytá veškerá znalost. 
 
Historičtí hrdinové našeho lidu se pro nás stali jistým druhem 
bohů, symbolem něčeho dobrého. Pokud konáme blóty pro ně, 
naše vědomí, spojené s jejich myšlenkami a názory, se posílí. 
I toto je forma Ásatrú- uctívání předků. Připíjet dobrým věcem 
a lidem, aby nebyli nikdy zapomenuti! Tak zůstanou navždy 
v naší mysli. 
 
Potřebujeme tedy náboženské vůdce? Ano, ale s jistým 
upřesněním. Potřebujeme, aby nám byly připomínány naše 
posvátné povinnosti a úkoly, nejlepší je však tuto úlohu svěřit 
nejstaršímu členu rodiny spíš než komukoliv jinému. Víra 
by měla být soukromou záležitostí, lépe řečeno některé její 
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stránky. Je třeba nemožné, aby stát připomínal všem rodinám 
jejich zesnulé příslušníky- to musí plnit rodina sama. 
 
Bohové, naši vlastní bohové, kteří se od pradávna zjevují skrze 
nás a kteří jsou společní celému lidu, ti by měli být oslavováni 
a připomínáni oficiálně! Za to jsou zodpovědní vůdci našeho 
lidu.  
 
Při uctívání předků jsou idoly stále obnovovány a obměňovány, 
neboť  se neustále noví skvělí lidé rodí a jiní odchází. 
 
Dobré členy rodiny si připomínáme tím, že dáváme jejich 
jméno prvnímu dítěti narozenému po jejich smrti. Tímto způso-
bem nejsou nikdy zapomenuti a dítě získá něco, na co může být 
hrdé, již v první den svého života. Něco, k čemu může dorůst, 
co může respektovat a v čem může nalézat sílu- získává poctu 
a jméno! 

 
 

II. 
 
Jsou naši bohové hmatatelní? Jsou nějakým způsobem fyzicky 
přítomní ve vesmíru? Jak v ně můžeme věřit a jak můžeme 
vědět, jací jsou? 
 
Věřím v naše bohy coby v archetypy kolující naší krví, 
v symboly toho, co je dobré a co špatné,v historické osobnosti, 
v bytosti ve vnějším vesmíru, v přírodní síly a ve fyzicky 
přítomné postavy, které stále existují. 
 
Všichni víme, že Thór je strážcem našeho rodu a že je to on, 
kdo umožňuje naši existenci. Thór je tím, kdo nás chrání před 
chaotickými silami přírody a to míním doslovně. Myslím si, 
že fyzicky přítomný Thór nás chrání před nekontrolovatelnými 
silami vesmíru.  
 
Podívejme se na planetu Jupiter (což je římské jméno pro 
Thóra). Je to právě Jupiter, který svou gravitační silou brání 
meteoritům, aby narazily do naší Matky Země, což by způso-
bilo zánik veškerého života zde. Jupiter-Thór je rudý právě tak 
jako Thórův vous a s rudou barvou je Thór obecně spojován. 
Planetu obtáčí pás- i Thór má pás zvaný Meningjord, který 
mu propůjčuje dvojnásobnou sílu. Jupiter-Thór obklopuje 
šestnáct měsíců- stejný počet synů má Thór dle mýtů. 
 
Pokud by tento příklad byl jediným příkladem, pokud jde 
o souvislost planet naší sluneční soustavy a našich bohů, mohli 
bychom to nazvat pouhou shodou okolností, ale tak tomu není. 
Všechny planety, ano, dokonce i Slunce (Sól), do tohoto 
systému zapadají. 
 
Můžeme poznat stáří bohů tím, že se podíváme na velikost 
planet. Slunce je největší a nejstarší, zatímco Pluto (Hel) 
je nejmenší a nejmladší. Jediný Mars (Týr) se liší, ale i to má 
své zdůvodnění- jeho velikost se přece v jednom okamžiku 
zmenšila. Připomenu vám zde mýtus, který vypráví, jak byl Týr 
zmrzačen, když chtěli bohové uvázat vlka Fenriho. Pouhá 
náhoda? 
 
Albedo planet, jinými slovy „vděčnost“, schopnost odrážet 
světlo, které na ně dopadá, tedy poskytování lásky a zacházení 
s ostatními podle toho, jak je s nimi zacházeno, také zcela 
odpovídá tomu, jak se nám bohové jeví dle mýtů. 

Merkur (Loki), necitelný, má albedo 0,1 (jinými slovy, zhruba 
10% světla je odraženo), zatímco Venuše (Frigg), bohyně 
lásky, má albedo 0,76. Válečný bůh Týr (Mars) má albedo 
0,16; Matka Země 0,39; Měsíc (Mannuz) 0,06; Jupiter (Thór) 
0,51; Saturn (Heimdall) 0,61; Uran (Ódin) a Neptun Njörd) 
0,35 a Pluto (Hel) 0,4. 
 
Neptun (Njörd) má dva měsíce- Nereid a Triton. I v mýtu 
má dvě děti, Freyju a Freye. Uran (Ódin) má 15 měsíců (nebu-
deme je vyjmenovávat kvůli délce), v mýtu má Ódin rovněž 
15 synů. Mars (Týr) má dva měsíce a Saturn (Heimdall) má tři-
náct měsíců, ovšem zde není naše znalost mýtů dostatečná. 
 
Možná je Thórův nevlastní syn Ull jedním z Týrových synů? 
To nemůžeme vědět- křesťané zabili ty, kteří to věděli, i ty, 
kteří si přáli vědět a učit se o našem pokrevním dědictví. 
Je třeba říct, že dnes jsou nám známy jen některé zlomky naší 
dávné moudrosti. 
 
To ale není vše, můžeme rovněž poznat, jak jsou bohové 
otevření citům, podíváme-li se na planety. Úhel Merkurova 
(Lokiho) rovníku je 0 stupňů. Jak víme, Loki je tvrdý- neplakal, 
když bohové žádali vše, aby plakalo a Hel tak mohla vydat 
Baldra zpět domů do Ásgardu. Proč to neudělal? Zajisté byl 
necitelný! A rovníkový úhel Venuše (Frigg) je 177 stupňů! 
Bohyně lásky samozřejmě musí být otevřená citům! 
 
Následují rovníkové úhly dalších planet: Tellus (Matka Země) 
23,27; Mars (Týr) 23,59; Jupiter (Thór) 3,5; Saturn (Heimdall) 
26,44; Uran (Ódin) 97,55; Neptun (Njörd) 28,48; a Pluto (Hel) 
52 nebo 122 (dle astronomického zdroje, který použijete). 
Thórovi chybí cit kvůli jeho nízkému intelektu, zatímco Ódin 
je otevřený citům, protože je králem bohů, který se stará o své 
blízké a drahé a o svůj lid! Zároveň ale víme, že je často 
nevděčným bohem. Můžeme mu obětovat cokoliv a získáme 
za to odměnou jen ztrátu a zradu, smrt a bolest. Proto má zase 
tak nízké albedo. 
 
Zmínil jsem se o Thórově opasku, Meningjordu, prstenci, který 
obepíná Jupiter. I ostatní planety mají kolem sebe prstence. 
Saturn (Heimdall) má pět širokých kruhů (které se skládají 
z tisíce menších kroužků), jejich původ a funkce nám nejsou 
dosud známy, naše znalost mýtů opět není dostatečná 
(že by Bifröst? pozn.překl.). Uran (Ódin) má 9 nebo 11 prstenců 
(opět dle zdroje). Známe mýtus o Draupniru, prstenu, který 
každou devátou noc upouští osm nových prstenů. Započítáme-li 
samotný Draupnir, vychází nám devět prstenů. Neptun (Njörd) 
má dva prstence, jejichž význam ale rovněž neznáme. 
 
I toto je způsob jak nahlížet na bohy v Ásatrú a mělo by to být 
zohledněno v odborném astronomickém výzkumu. O naší 
realitě se můžeme učit skrze naši pradávnou mytologii mnohem 
více, než si vůbec dokážeme představit. Můžeme se učit též 
o našem původu a budoucnosti. Lze takto získat mnoho 
informací. 
 
Bohové mají mnoho tváří a manifestací, ale jedna věc je jistá: 
všechny nám mají pomáhat v naší cestě do Ásgardu! Heil Ódin! 
 

 
S laskavým svolením autora přeložila Calarien. 

 
zdroj: http://www.burzum.org 



sauilo 7/2005 
 

- 13 - 

Nebe a hvězdy v severské tradici II. 
 
Pokračování z minulého čísla. 

 
4. Velký vůz 
 

 
 

Toto souhvězdí lidově zvané Velký vůz je v současné době 
známé pod latinským jménem Ursa maior, neboli Velký 
medvěd nebo Velká medvědice. Podle řecké báje proměnila 
žárlivá bohyně Héra krásnou arkadskou princeznu Callisto 
v medvěda. Nešťastná Callisto bloudila lesy a byla hnána jako 
divoké zvíře skupinou lovců, mezi kterými byl i její syn Arkas. 
Callisto jej chtěla obejmout, Arkas v obraně pozdvihl proti 
matce oštěp. Héřin manžel, bůh Zeus, vše sledoval, a aby 
tomuto činu zabránil, proměnil v medvěda i Arkada a oba 
je vyzdvihl na oblohu jako souhvězdí Velkého medvěda – Ursa 
maior a Malého medvěda – Ursa minor. Bohyně Héra však byla 
pohoršena, že se její sokyně dostala na oblohu a vyžádala si od 
boha moří Poseidóna slib, že tato dvě souhvězdí nikdy nenechá 
zapadnout do mořských vln k odpočinku. Proto jsou Medvědi 
na obloze po celý rok a neustále obíhají kolem pólu. 
 
Podle jiného mýtu však byli Medvědi umístěni Diem na oblohu 
z vděčnosti. Když se totiž Zeus narodil, chtěl jej jeho otec 
Kronos, stejně jako své ostatní děti, pozřít. Bohyně Rheia však 
svému manželovi podstrčila místo dítěte kámen zabalený 
v plenkách a dítě ukryla do jeskyně na ostrově Kréta, kde jej 
svěřila do péče dvou medvědů. Když Zeus vyrostl, porazil 
svého otce a stal se vládcem bohů, umístil oba medvědy 
na oblohu. 
 
Řekové i Římané používali oba názvy Medvěd i Vůz (to platilo 
pro obě souhvězdí), Francouzi říkají Char, Charriot, Italové 
a Španělé Carro, jižní Slované Kola, Poláci Voz a Češi Vůz. 
Ve starošvédských kronikách se objevuje název Karlwagen, 
který je spojován s Thórem –Thór statt naken som ett barn , siu 
stjernor i handen och Karlewagn- Thór seděl nahý jako dítě, 
sedm hvězd měl a vůz - mělo se jednat o popis Thórovy sochy 
v uppsalské svatyni, nicméně výraz Karlwagn je v různých 
obměnách rozšířený po celé severní a západní Evropě. 
 
Karls Wagen by se dalo přeložit jako „vůz starého muže“. 
Často se tvrdí, že Velký vůz představuje Thórův kočár a někteří 
autoři tvrdí, že Malý medvěd představuje kladivo Mjöllni, jiní 

badatelé říkají, že Velký vůz musel logicky patřit Wotanovi, 
jako nejvyššímu bohu, možné je i spojení s Irminem, ale 
je velmi nejasné, také díky malému množství informací, které 
o tomto božstvu máme. Nicméně pro Thóra by hrálo to, 
že v zachovaných textech je vybaven vozem taženým dvěma 
kozly, Wotan je popisován spíše jako jezdec na koni, nebo 
opěšalý muž, podle jedné interpretace je však možné, 
že Wotanův vůz táhli po obloze dva havrani, Hugin a Munin, 
Myšlenka a Paměť. 
 
Některá nizozemská města jako Antverpy nebo Gröningen  
prý na svých pečetích měla používat znamení sedmi hvězd 
Velkého či Malého vozu a v Anglii se znamení Charles´s  
Wain či Charlewane malovalo na vývěsní štíty hostinců. 
Ve Švýcarsku existovalo úsloví, že když Herrn Waggen (Velký 
či Pánův vůz) stojí na obloze nízko, je chleba laciný, když 
vysoko, je drahý. Také se říkalo, že když noc končí, Velký vůz 
se s třeskem otáčí. 
 
5. Malý vůz 
 
Podle řecké báje je to Callistin syn Arkas, proměněný 
v medvěda ve chvíli, kdy se chystal vrhnout oštěp na svou 
matku – medvědici. 
 
Na severu se tomuto souhvězdí říkalo Malý vůz, Vůz naší Paní, 
Freyjin vůz a najde se i výraz Thórův trůn, nad všemi těmito 
pojmenováními však zůstávají jisté otazníky a nelze je brát 
se stoprocentní jistotou jako historické názvy.  
 

 
 
Název Thórův trůn vychází z jisté podobnosti tvaru souhvězdí 
a židle nebo trůnu, na kterém Thór na jednom ze svých 
vyobrazení sedí. Podle ostatních interpretací se jedná o vůz 
bohyně, ať už má jít o vůz Frigg, Freyji (která jezdívá na voze 
taženém kočkami) nebo prostě Bohyně jako protějšku Boha, 
kterému patří Velký vůz. Velká bohyně matka, královna nebes, 
má třímat vřeteno odvíjející čas, nebo spřádající wyrd světa. 
Toto vřeteno zároveň představuje nejzajímavější objekt 
souhvězdí a jeden z nejzajímavějších objektů oblohy vůbec, 
Polárku. 
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 6. Polárka 
 
Poslední hvězda z ocasu Malého medvěda bývala považována 
za nejdůležitější nebeské těleso po Slunci. Její jméno je z latiny 
– Stella polaris – hvězda pólu. Polárka byla velmi důležitým 
navigačním bodem pro zejména pro námořníky, ale i jiné 
cestovatele, kteří určovali směr své cesty podle polohy hvězd, 
protože tato hvězda tradičně představuje přímo severní pól 
oblohy. 
 
Naším očím se zdá, že Polárka je nehybná a ostatní hvězdy 
krouží kolem ní. Již kolem r. 320 př.n.l. Řekové zjistili, 
že Polárka neoznačuje přesně sever, ačkoliv se do té doby 
věřilo, že nebeský pól je dán pevně a neměnně. Ale tak to není. 
Polárka se k severnímu pólu oblohy posunuje. Nejblíže 
mu bude asi kolem roku 2100 a to s odchylkou menší než jeden 
stupeň. Avšak polární hvězdou už byl Thuban ze souhvězdí 
Draka (asi kol. r. 3000 př.n.l.), za méně než 5000 let to bude 
Alderamin, nejjasnější hvězda souhvězdí Cefea, za 7000 let 
Deneb, nejjasnější hvězda souhvězdí Labutě, za 13 000 let 
Vega ze souhvězdí Lyry a za dalších 13 000 let se pól vrátí 
na místo, které zaujímá dnes. To znamená, že ani pól, kolem 
kterého se zdánlivě otáčí celá obloha, nezůstává na jednom 
místě, ale opisuje po obloze kružnici, která se jednou za 26 000 
let vrátí do svého počátečního bodu. Tomuto časovému úseku 
se říká Platónský rok. Snad zbývá jen dodat, že na jižní obloze 
není žádná hvězda, která by určovala jižní pól. 
 
Severní nebeský pól měl v severské tradici představovat 
nejposvátnější část oblohy, především z toho důvodu, 
že hvězda vlastně pro lidské oči představuje nehybnou osu 
pohybující se oblohy. 
 
Hvězda sama měla mnoho jmen. Nejznámější je asi Nywl 
či Nowl – hřebík. Když bohové stvořili svět, zatloukli ohromný 
hřeb, zvaný Veralder nagli - Světový hřeb, do jeho středu 
a způsobili, aby se obloha otáčela kolem jeho drahokamem 
zdobené hlavice, která je vidět na nebi jako Severní hvězda. 
 
Hvězda měla mnoho dalších mytických významů : střed měsíč-
ní síně, Ódinovo kopí, vrchol sloupu světa Irminsul. 
 
Podle N. Pennicka se Nywl dá také popsat jako osa světového 
mlýna. Mlýn byl v severském chápání modelem kosmu; dolní, 
nehybný mlýnský kámen přestavoval zemi, střed, Nowl, tvoří 
kosmická osa, která spojuje nebe a chtonické vodní podsvětí – 
mlýnský náhon, kde síla tekoucí vody otáčí mlýnským kolem 
a uvádí tak do pohybu horní mlýnský kámen – nebesa, kde 
hvězda představuje viditelný vrchol této osy.  
 
Polárka byla také nazývána Tirem, Týrem nebo Týrovou 
hvězdou. Ve Staroanglické runové písni se říká:  
 

(Tir) is a star, 
it keeps faith well 

with althings, 
always on its course 

over the mists of the night  
it never fails. 

 
Což zcela koresponduje z Týrovou funkcí ochránce řádu 
a spravedlnosti a s představou Nywlu jako pevného středu 
kolem kterého se otáčí kosmos, nebo vrcholu sloupu, který 

podpírá nebesa, symbolu nepohnutelného řádu světa a jeho 
přirozeného běhu. 
 
Později Polárka dostávala jiná jména jako Severní 
hvězda,Vůdčí hvězda, Řídící hvězda, Hvězda moře (Stella 
maris), starosasky Scriptsteorran – Lodní hvězda, gealští 
básníci ve Skotsku jí říkali hvězda soucitu. (Můžeme i po-
dotknout, že v křesťanské tradici je Stella maris opisem pro 
Pannu Marii, která je také nazývána královnou nebes a bývá 
zobrazována s hvězdou nebo hvězdami na plášti a s korunou 
z dvanácti hvězd.) 
 
A pro zajímavost si také můžeme uvést Bryantovu báseň Hymn 
to the North Star: 
 

Constellations come, and climb the heavens, and go. 
  Star of the Pole! and thou dost see them set. 

          Alone in thy cold skies, 
  thou keep'st thy old uniioving station yet, 

  nor join'st the dances of that glittering train, 
 nor dipp'st thy virgin orb in the blue western main. 

          On thy unattering blaze 
  the half-wrecked mariner, his compass lost, 

          fixes his steady gaze, 
  and steers, undoubting, to the friendly coast;  

  and they who stray in perilous wastes by night  
are glad when thou dost shine to guide their footsteps right. 

 
 
7. Aurvandil 
 
„Buď zdráv, Eärendile, nejjasnější z hvězd! Buď zdráv, 
Eärendile, nejslavnější  z mořeplavců, vyhlížený, jenž přicházíš 
nečekaně, vytoužený, jenž přicházíš proti všemu očekávání! 
Buď zráv, Eärendile, jenž neseš světlo starší než Slunce a 
Měsíc! Nádhero Dětí Země, hvězdo ve tmě, klenote 
v zapadajícím slunci, zářící z jitra!“  
 
Při těchto slovech každý pravověrný fanoušek Tolkienových 
knih zaplesá, ba i slzu uroní, a kdokoli jiný si nejspíš řekne: 
„Co to má sakra znamenat, a jak to souvisí s tématem?“ Nuže, 
pokusím se v následujícím textu prokázat, že to přece jenom 
s daným tématem, byť snad jen okrajově, souvisí. 
 
Nejprve je nutné vyzdvihnout, že hvězdu zvanou Aurvandil, 
Aurvandilův prst nebo Earendel nemůžeme přesně určit. Máme 
několik možností: Jedná se o Gemmu (neboli klenot, 
drahokam), nejjasnější hvězdu ze souhvědí Corona borealis, 
Severní koruny (Podle N. Pennicka), nebo o hvězdu Sirius 
ze souhvězdí Cannis maior (Velký pes), která je nejjasnější 
hvězdou oblohy vůbec, neboť vydává třiadvacetkrát více světla 
než naše Slunce (Podle Pennicka je to však Lokiho pochodeň), 
nebo o některou bílou či modrou hvězdu viditelnou jen 
v zimních měsících, o již zmíněnou Polárku, hvězdu Rigel 
v souhvězdí Oriona, nebo Orion sám, či snad o planetu Venuši  
(pro přesnost – někdy plní roli jitřní a večerní hvězdy také 
Merkur, pokud vyjde dříve než Venuše), která je nejjasnějším 
objektem oblohy při svém východu nad obzor za svítání 
a za soumraku, oznamuje přelom dne a noci a proto je nazý-
vána Jitřenkou a Večernicí. (Mohli bychom doplnit, co nám 
uniklo v pasáži Jitřenka a Večernice: Slované měli bohyni nebe 
a světla, zvanou Zora. V češtině je to dodnes poetický název 
pro Jitřenku. Zory byly vlastně tři: jitřní Zora – Jitřenka, 
večerní Zora - Večernice a půlnoční Zora – snad bychom 
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jí mohli říkat Půlnočnice. Zora střežila obrovského psa nebo 
vlka, který chce spolknout souhvězdí Malého vozu , či snad 
samotnou Severní hvězdu. Až se řetěz poutající psa přetrhne, 
nastane konec světa.) 
 
Každá z těchto možností totožnosti Aurvadilovy hvězdy má své 
opodstatnění, které asi nejlépe vysvětlíme, když zjistíme jaké 
příběhy a zmínky se vztahují ke jménu Aurvandil nebo 
Earendel. 
 
Nejznámější a nejrozšířenější příběh pochází ze Snorriho Eddy 
(Jazyk básnický, 25): 
 
Tór se odebral domů do Trúdvangů, ale brus mu vězel v hlavě. 
I přišla k němu vědma jménem Gróa, žena Aurvandila Udatné-
ho, a jala se pronášet nad Tórem zaříkadla. Když Tór ucítil, 
že se brus konečně hýbá, a pojal naději, že se jej konečně zbaví, 
chtěl se Gróe odměnit za vyléčení a udělat jí radost. I pověděl 
jí dobrou zprávu, že když se při návratu ze severu brodil přes 
Elivágy, přenášel v nůši na zádech Aurvandila z Jötunheimu. 
A na důkaz toho uvedl, že mu jeden prst u nohy vykukoval 
z nůše a umrzl, a tak mu ho Tór ulomil a hodil na oblohu a udě-
lal z něj hvězdu, která se zve Aurvandilův prst. A dodal, že už to 
nebude dlouho trvat a Aurvandil se vrátí domů. Gróa z toho 
měla takovou radost, že zapomněla všecka svá kouzla, a brus 
se už víc nehnul a vězí Tórovi v hlavě dodnes. 
 
Aurvandil Udatný byl podle některých výkladů tohoto příběhu 
obr a jeho manželka Gróa obryně. Podle jiných interpretací 
to byl Thórův blíže neurčený společník při jeho výpravách 
do Jötunheimu, očividně nepřítel obrů, snad nějaké božstvo jara 
a plodnosti, které bojuje proti životu nepřátelským silám 
temnoty a chladu a se svou manželkou (Gróa se dá přeložit jako 
růst) pomáhají Thórovi bojovat proti obrům a zdá se, že jsou 
to jeho dobří přátelé a spojenci. Zde najdeme oporu pro výklad, 
že jde o hvězdu zimního nebe – ledové řeky Elivágy tečou 
z mrazivého Jötunheimu, země obrů, kam se Thór vydává 
na své válečné výpravy, snad i s Aurvandilem po boku, nebo 
že jde o Severní korunu – souhvězdí svým tvarem přibližně 
připomíná horní článek prstu. 
 
Existuje ještě jeden možný výklad, a ten spojuje jména 
Aurvandil, Wandil, Orentel a Egil jako něco, co označuje jednu 
jedinou osobu. Abychom mohli i v této hypotéze shledat 
nějakou logiku musíme si uvést další příklady. 
 

Eala Earendel, 
engla beorthast, 

ofer Middangeard 
monnum sended, , 

and sodfasta 
sunnan leoma, 

tohrt ofer tunglas 
ðutida gehvane 

of sylfum ðe 
symle inlihtas. 

 
Buď pozdraven Earendele, 

nejjasnější z andělů, 
v Midgard 

seslaný lidem, 
ty, který jsi v pravdě 

paprskem slunce, 
 

ty, který záříš 
nad nebeská tělesa, 

po všechny časy ze sebe 
vydáváš světlo. 

 
Tento hymnus s názvem Krist pochází ze anglosaského Codexu 
Exoniensis a byl patrně určen pro částečně christianizované 
posluchače, kterým Ježíše Krista přirovnává k nějaké postavě 
pohanských mýtů, personifikovanému nebeskému tělesu, patrně 
hvězdě. Snad na základě novozákonní citace podle 2. listu 
Petrova, verš 19: „ Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, 
a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném 
místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde 
v srdci.“, a jiných křesťanských pramenů ( Zjevení 22,16), 
podle kterých Kristus nazývá sám sebe „jasnou hvězdou jitřní“. 
Je také možné, že hymnus na Krista si některé ze svých  
částí vypůjčil ze staršího pohanského hymnu na Aurvandila. 
Aurvandil musel být velmi jasnou hvězdou (a mýtická postava 
nositelem velmi světlých vlastností), aby mohl být srovnáván 
se září slunečního paprsku. Je však jisté, že slovo earendel 
ve staré angličtině bylo původně názvem některé hvězdy, která 
je ve staroanglických glosách známa také pod jménem Jubar 
a později znamenalo prostě nádhera.  
 
Dále máme další zmínky ve Varrově Lingua Latina, kniha VII.; 
Jubar  dicitur stella Lucifer – Jubarem je zvána hvězda Lucifer, 
i ve staré anglické sbírce kázání Bliching Homilies (str. 163, 
1.3) „Nu seo Cristes gebyrd at his aeriste se ruva eorendel 
Sanctus Johannes; and nu se leoma thaere sothan sunnan God 
selfa cuman wille.- Nyní po jeho příchodu následovalo narození 
Páně a svatý Jan byl úsvitem, a nyní má přijít skutečné světlo 
slunce, Bůh sám.  
 
Zdá se tedy, že Earendel nebo Eorendel měl pro ranné křesťany 
v Anglii mnoho významů. Pro nás je však podstatné, že zá-
kladní význam zůstává stejný – Earendel přináší úsvit a zdá 
se potvrzovat naši hypotézu o Jitřence. 

 
Jméno se objevuje i u Saxa Grammatica – vystupuje zde 
Horwendil, manžel Geruthin, bratr Fengův a otec Amletha. 
Saxův příběh v kronice Gesta Danorum inspiroval 
Shakesperova Hamleta. Horwendilův otec se zde jmenuje 
Gerwendil, předpona ger- znamená kopí nebo válečník. 
V původním příběhu jsou Horwendil a jeho bratr syny Wadea. 
Wade, syn Vikinga o mořské panny byl ovšem otcem trojice 
Wayland, Egil a Finn ve Vilkinasaze nebo Písni o Waylandovi.  
 
V Písni o Völundovi má hrdina Völund, pán elfů a proslulý 
kovář, dva bratry Egila a Slagfinna. Je to patrně Egil, koho lze 
ztotožnit s Aurvandilem a Slagfinn je v tomto případě Fengi.  
 
Existuje i jistý artefakt zvaný Francká skříňka, vyrobený 
z velrybí kosti v britské Northumbrii přibližně kolem r. 700 n.l. 
Skříňka je zdobena pozoruhodnými řezbami a nese runové 
i latinské nápisy, které pomáhají odhalit totožnost zde 
vyobrazených postav. Jednou z nich je pravděpodobně kovář 
Wayland, na druhé straně skříňky je postava, která z domu střílí 
lukem po útočnících a nad ní je runový nápis Aegili, což je nej-
spíš Egil, bratr Waylanda a nositel variace jména Earendel. 
Jeho lučištnické dovednosti jej řadily po bok boha Ullera, nebo 
Wuldora, který je nevlastním synem Thóra a který se zdá 
představovat samo světlo, které sesílá v podobě svých šípů – 
paprsků, nebo je držitelem solárního symbolu – kulatého štítu. 
Básnický opis pro luk je Egilova zbraň, šípy jsou Egilovo 
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Detail Francké skříňky - lučištník Egil. 

krupobití a loď Egilovy lyže, protože na nich jezdil také 
po vodě. Mluví se také o tom, že lučištník Egil (Aurvandil, 
Orentel) sloužil jako pravzor Viléma Tella. 
 
Earendel je v hymnu Krist nazýván slunečním paprskem. 
V Písni o Svipdagovi, součásti Eddy je Svipdag synem vědmy 
jménem Gróa a jeho otcem je Sólbjart – ten, který září jako 
slunce. Svipdag je tedy pravděpodobně Aurvandilovým synem, 
který musí podstoupit nejrůznější dobrodružství, aby nakonec 
našel a získal svou vyvolenou. 
 
V Písni o Hymim se 
Thór před svým slav-
ným rybolovem na 
hada Midgardsorma 
zastaví v Egilově do-
mě a svěří mu do pé-
če své kozly. Zdá se 
tedy, že šlo o osobu 
Thórovi velmi blíz-
kou. 
 
Německá ranně stře-
dověká rytířská poéma o Orentelovi či Erentelovi vypráví 
o synovi trevírského krále Divila, jehož svatým patronem 
je svatý Wieland. Orentel hledá paní Breyde, nejkrásnější 
ze všech žen, aby se s ní oženil. Breyde je jeruzalémská 
princezna, uvězněná obry, pohany a templářskými rytíři, kteří 
jsou v básni líčeni jako uctívači ďábla. Orentelovým úkolem 
je porazit tyto nepřátele, osvobodit Breyde a vrátit křesťanství 
do Jeruzaléma. Orentel však při plavbě na východ uvízne na tři 
roky na moři, dokud po jeho modlitbě k Panně Marii 
nevypukne bouře a jeho lodě jsou zahnány do země krále 
Beliana. Po rozličných dobrodružstvích se Orentel ocitne 
ve Svaté zemi, kde se mu zjeví archanděl Gabriel a ukáže 
mu cestu k Breydě. Orentel pak přichází jako zachránce a vy-
svoboditel a příběh se končí jeho svatbou s Breyde. 
 
Příběh o Orentelovi má několik pozoruhodných rysů. Mimo 
jiné silně připomíná se podobá Svipdagovým (a nutno podo-
tknout i Odysseovým) dobrodružstvím. Podle Tacita měl 
Odysseus (lat. Ulixes) založit město Asciuburg na Rýně a být 
zde uctíván spolu se svým otcem Laertem.  
 
V Orentelově příběhu se objevuje postava rybáře zvaného mistr 
Yse nebo Eisen. Orentel ztroskotá a Yse ho zachrání. Jenže Yse 
není prostý rybář, bydlí v hradu se sedmi věžemi a slouží 
mu osm set jiných rybářů. Můžeme se domnívat, že tím rybá-
řem  v předkřesťanské verzi byl buď Njörd, bůh moře, ochránce 
mořeplavců a rybářů, nebo Thór. Jedna dostupná interpretace 
ztotožňuje mistra Yse s králem rybářem grálských legend 
a Orentela tím pádem s Parsifalem. Motiv který spojuje 
Parsifala a Svaté kopí může odkazovat k Polárce. 
 
Jméno Orentel, Earentel může být také různě vyloženo. Buď 
se jedná o odvozeninu z eare, auri, ora – světlo, záře, třpyt  
nebo z ör, örvar – šíp, střela, lučištník. 
 
Řecký Orión bývá umělci zobrazován jako lučištník, který kráčí 
ke vzdálenému moři. Jeho jméno má znamenat ten, který sídlí 
na hoře. Orión byl lovec z Hyrie a nejsličnější muž, jaký kdy  
žil. Byl synem boha všech vodstev Poseidóna (od kterého 
získal schopnost kráčet po mořských vlnách) a Euryaly, 

lovkyně z družiny bohyně Artemidy. Jeho sok mu vypíchl obě 
oči a pohodil na břehu moře, podle věštby měl zrak znovu 
získat, když bude cestovat až na nejzazší východ a obrátí své 
prázdné oční jamky ke slunci, v okamžiku, kdy se za úsvitu 
zdvihá z Okeánu. Orión okamžitě vyplul na moře v malé loďce 
až na ostrov Lémnos, kde podle zvuků kladiva vešel do ko-
várny, kde popadl učně jménem Kédalión a nesl si ho na rame-
nou jako průvodce. Kédalion dovedl Orióna až k nejvzdáleněj-
šímu místu na východě Ókeanu, kde se do Orióna zamilovala 
Éós, bohyně úsvitu a její bratr Hélios mu, jak předpověděla 

věštba, vrátil zrak. 
Orión však také 
vzbudil nelibost 
Gaii, bohyně matky 
Země, když se vy-
chloubal, že zemi 
zbaví všech divo-
kých šelem a oblud 
a bohyně na něj 
poslala obrovského 
štíra, kterého nedo-
kázal zabít svými 
šípy ani svým me-

čem a byl jím zahuben. Podle jiných pověstí ho zasáhla Arte-
midina střela. Jeho podoba však byla umístěna mezi hvězdy 
i s jeho psem Siriem právě proti souhvězdí Štíra a Orión mizí 
za obzorem právě, když vyjde Štír. 
 
Řecká báje vykazuje s naším předchozím vyprávěním 
až překvapivě mnoho shodných rysů, než abychom mohli verzi 
Aurvandil – Orión jen tak lehce vyloučit, ale právě tak může 
naše povídání potvrzovat totožnost Aurvandila s Polárkou pro 
jejich vztah k moři, mořeplavcům a jejich orientaci podle 
hvězd. 
 
Co dodat na závěr? Koneckonců možná, že se Tolkien se svou 
postavou na oceánu zbloudilého elfího cestovatele a posléze 
vykupitele svého lidu, který se stal hvězdou, až tak přespříliš 
neodchýlil od náboje původního příběhu, jen přidal jeho další 
verzi a snad laskavého čtenáře příliš nepopudí, když ještě 
přidám několik veršů z Tolkienovy Písně o Eäredilovi, protože 
mi stále připadají velmi krásné i po tolika přečteních: 

 
..Na konci světa obrátil se 
a po domově touhou hnán 

spěchal jej hledat temným stínem 
podoben hvězdě, plamen sám; 

vysoko nad mlhami letěl 
ten posel slunce plamenný, 

ten zázrak zřený před úsvitem,  
kde plynou vody severní… 

…Však mocná sudba na něm leží: 
než luna sama vyhasne, 

jak hvězda míjet, nikdy stanout 
na lidské břehy přejasné; 

navždy už, navždy poslem být 
na pouti, která  nekončí se: 

svou lampu rozsvícenou nést –  
Světlonoš ze Západní říše.    

 
 

Xin 
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Staroněmecké obětní zvyky  
 

Výpis z knihy Paula Hermanna: Altdeutsche Kultgebräuche,vydáno v Eugen Diederichs v Jeně 1928. 
 
1. Křesťanství a pohanské  
obětní zvyky: 
 
(Paradoxně) církev nepopírala osobní existenci bytostí pokláda-
ných za bohy, ale na základě citací z bible (jako např. žalm 96; 
I. Korintským 10, 21, 22) byly tyto bytosti označovány za dé-
mony. 
 
Okolo r. 800 vznikl seznam pohanských zvyků a obětí, jejichž 
plné potlačení mělo být provedeno – jedná se o Indiculus 
superstitionum et paganarium (seznam pohanských a pověr-
čivých zvyků a názorů), který obsahuje 30 bodů a sloužil 
nejspíše biskupům na jejich visitačních cestách do fríské župy. 
Právě ve zvycích a mravech si německý lid zachoval svůj starý 
kult spíše než v představách nad rámec smyslového chápání. 
 
(Paradoxně opět) nám slouží seznam k názorné rekonstrukci – 
jedinou možností, jak obrátit pohany na křesťan.víru bylo 
převedení pohanských zvyků na zvyky křesťanské, o čemž 
např. svědčí dopis (z r.604) biskupa Řehoře I. Velikého, který 
získal Langobardy, Vizigóty a Anglosasy pro římskou víru, 
opatovi Melittovi z Canterbury:  
 
„Řekněte Augustinovi, (který v r. 596 přistál v Anglii se 40 be-
nediktýny) k jakému přesvědčení jsem přišel po dlouhém pozo-
rování obracení Anglosasů na víru. Kostely model u tohoto 
národa nemají být zničeny, nýbrž jen obrazy model uvnitř; 
se svěcenou vodou pokropte chrámy, zřiďte oltáře a položte 
relikvie. Neboť jsou-li ony kostely dobře stavěny, musí být 
přetvořeny z modloslužeben k opravdovému uctívání Boha, aby 
lid, když nevidí ničení kostelů, ze srdce zřekl se mylné víry 
a uznal pravého Boha a o to raději se shromažďoval na 
místech, na která je zvyklý. A protože Anglosasové jsou zvyklí 
modlám obětovat mnoho býků, musí se tento mrav přetvořit 
k nějaké křesťanské slavnosti. Mají se tedy v den zasvěcení 
kostela, v den památky svatého mučedníka, jehož relikvie jsou 
uloženy v jejich kostele, postavit okolo bývalého kostela z větví 
stromů chaty a mají oslavit slavnostní den církevním obřadem- 
nepřinášet tak ďáblu zvířecí oběti, nýbrž ke chvále Boží zabít 
ta zvířata k jídlu….“ 
 
Církev zmírnila příliš pohanské, nahradila bohy svatými nebo 
z původních bohů udělala ďábly a čarodějnice, pokud byly 
člověku nepřátelsky nakloněni. Tak se z pohanské „kouzel-
né/čarovné písně“ (Zauberlied – GALDER = runové zaříkávací 
věty) stalo křesťanské požehnání, protože při zaklínání se děla-
lo znamení (signum = Segen = požehnání) kříže. 
 
Pro to, co stojí pod klatbou božstva nebo vyjadřuje užší 
náležitost k ní, je označováno starogerm. adjektivem hailagus. 
Heilig (svatý) patří ke slovu heil a označuje něco, co je zdrávo 
(celé) a nepoškozeno; co je nezraněno a nezranitelné. 
 
Dále je gótské slovíčko weihs (s pojmem „geweiht“ = zasvěce-
ný) (latin. victima = obětní zvíře) a anglosas. Wicca s význa-
mem čarovat – ukazuje na úzké spojení kultu a kouzel. 
 
Germánské trestní právo spočívá ve svém základě na religiózní 
ideje usmíření (Sühnung). 

Svůj vrchol dosahují oběti ve formě krvavé lidské oběti – 
je to nejstrašnější, ale v určitém smyslu také nejdůmyslnější 
obětí pohanství (obětovali děti, příbuzné, krále a nahrazovali 
je zajatci). Tato náhrada místo toho nejlepšího a nejcennějšího 
je známkou upadajícího pohanství – nejprve nahrazuje člověka 
zvíře, pak celé zvíře část zvířete (často nepoužitelné kusy), 
až se nakonec objeví symbolické napodobování obětí, např. pe-
čené symboly (viz. dále). 
 

 
 
Církev musela bojovat se zvykem, že lidé přinášeli jako oběť 
napodobeniny nemocných částí řezaných do dřeva, a tato dřeva 
věšeli před své idoly za účelem odstranění nemoci. 
 
2. Gottesdienst (služba bohu, mše), 
motlitby a oběti 
 
O textu a způsobu přednesu (Weise) motliteb chybí přesnější 
zprávy – dochován je tzv. Flurgang (Flursegen), tj. pochod 
polem nebo žehnání polím. Hymnus zní: 
 

„Die Erde bitt´ich   und den Oberhimmel;- 
Prosím zemi   a vysoké nebe 
 

Erke, Erke, Erke  der Mutter Erde! 
Erke = matka země = provolávání 
 

Es gönne dir   (der Allwaltende………) 
Ať dopřeje ti   (vševládnoucí) 
 

Äcker wachsend  und aufspriessend, 
Polím růst    a vyklíčení 
 

Voll schwellend  und kräftig treiben…. 
Nabobtnání do plnosti  a silné hnaní  

(směrem vzhůru) 
 

Und der breiten   Gerste Früchte 
A širému    ječmenu  plody 
 

Und des weissen   Weizens Früchte 
A bílé    pšenici plody 
 

Und alle    Erdenfrüchte! – 
A všechny    plody země 
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Heil sei dir, Erdflur,  der irdischen Mutter! 
Budiž oslavena pole   zemské matce  
 

Sei du grünend  in Gottes Umarmung, 
Zazelenej     v božském obětí 
 

Mit Frucht gefüllt  den Irdischen zu frommen!“ 
Naplněná plodem   prospívej pozemšťanům 

 
V Meklenbursku se nechával, podle jedné rostocké zprávy 
ze 16.st., u sklizně žita (nejdůležitější chlebové obilí severní 
a východní Evropy; secale cereale) na konci každého pole pás 
obilí neposekán. Klasy se spletly a byly postříkány pivem, lidé 
se postavili okolo toho pásu obilí, sundali si pokrývky hlavy, 
zvedli své kosy a třikrát zvolali: 
 

„Wode, hole deinem Ross nun Futter! 
Wode, přines svému koni žrádlo 
 

Nun Distel und Dorn, 
Bodláčí a trní (jen) 
 

Aufs andre Jahr besser Korn!“ 
Aby bylo  příští rok lepší zrno! 

 
(Wode – nejspíš starší původní démon, ze kterého se vyvinul 
Wodan). Stejně tak ještě v r. 1752 se v Dolním Sasku volala 
Fru Wod, Frau Gode, Fru Gaude, tzn. Wodeho žena nebo sám 
pán, neboť Frô = pán). 
 

„Frû Gaue hâlet ju Fauer (Futter) 
Paní Wode(Wodana?) tady máš žrádlo 
 

Dût Jahr up den Wagen 
Tento rok na voze 
 

Dat andere Jahr up de Kâre.“ 
Příští na trakaři 

 
V r. 579 u příležitosti vítězství obětovali Langobardové 
na počest Wodanovi, Bohu války (dem Kriegsgott) 400 zajatců 
a oběť, která sestávala z kozí hlavy a kterou obtancovávali 
v kruhu doprovázející tento tanec (citace) „zavrženíhodnou!“ 
písní a zasvětili tuto kozí hlavu bohu. Poté, co takto sami tuto 
hlavu uctili, chtěli k tomu nutit i zajatce. Ti však již byli 
křesťany a upřednostnili mučednickou smrt. 
 
Při těchto obřadech byla vyžadována plná nahota prosícího 
a obětujícího – později se opět celek omezil na část, např. 
na obnažená chodidla.  
 
Ještě v 10.st. bylo v případě nedostatku deště vybráno děvče, 
které bylo  obnaženo a vedeno na místo mimo vesnici, kde 
roste blínový list a tam muselo to nahé dítě malíčkem pravé 
ruky vytáhnout jednu rostlinu s kořeny. Rostlina jí byla 
přivázána na nejmenší prst na pravém chodidle a držíce v ruce 
větve doprovodili vesničané dítě do nejbližšího potoka 
a postříkali jej větvemi namočenými ve vodě a zpívali u toho 
čarovné písně. Pak zavedli dítě pozpátku zpět do vesnice 
a doufali takto v příchod deště. Původně by byla dívka 
obětována bohům. 
 
S rozvíjející se kulturou se začal člověk za svou nahotu stydět 
a počal předstupovat před bohy zahalen – pradávné zvyky 
převleků a masek se objevují i dnes při oslavách žní, jara, 
při pohanské oslavě nového roku, ale také při svatbách. 

 
 
Tak, jak se připisovaly nadpozemským bytostem měnící 
se podoby (pohané byly zvláště přesvědčeni o schopnosti bohů 
nabírat na sebe zvířecí podobu), tak se účastníci slavnostních 
průvodů „maskovali“ za zvířata, zvl. jeleny a krávy. Zdá se, 
že maskování stejně jako nahota mělo ten účel, aby se lidé 
podobali bohům a působili stejným dojmem. Zákazy církve 
proti přestrojení/maskám směřovaly hlavně proti maskování při 
oslavě Nového roku. Obyčej převlékat se za zvířata se zachoval 
dodnes hlavně na sv. Martina (11.11) a masopustní úterek 
(karneval) v měsíci únoru. K „maskování“ patřilo také převlé-
kání mužů za ženy a naopak. Ještě v 17.st.zakazuje policejní 
nařízení z braniborského Kulmbachu masky během masopustu 
(Fastnacht; Fasching = večer a noc před popeleční středou), při 
které se ženy převlékaly za muže a naopak. Tato výměna 
oblečení = pohlaví se koná ještě dnes (r.1923) hlavně při 
květnových průvodech a Pfingsten (50.den po velikonocích  – 
letnice = svatodušní svátky) ve Švábsku, Durynsku a Alt- 
mark (oblast okolo Berlína). V Alsasku (hranice s Francií) 
se po skončení sklizně vína veze na voze ověšeném hrozny 
člověk potřený sazemi, který se pokouší všechny okolo 
začernit, přičemž se muži  vyšňoří jako ženy a naopak. 
 
Ahd..výraz „kelt“, nhd.. „Geld“ = Spende (dar, milodar); 
Entgeld znamená jak platbu, daň, tak oběť. Ke společnému 
obětnímu jídlu se sbíraly daně v podobě potravin, přičemž 
se svátost nosila od domu k domu. Takové sjednocení k nábo-
ženskému jídlu tvořilo podle starogerm. termínu Gilde. Své 
jméno odvozují gildy od těchto starých obětních hostin 
(Schmaus) při bohoslužbě, nebo také od požadovaných obětí 
při kultu mrtvých (chrám bohyně Tanfany – dárkyně žní nebo 
také obětní bohyně; uctíval ji kmen Marsů a zmiňuje ji Tacitus 
ve svých Annales (1,51). Na počest mrtvých se nejen jedlo, ale 
i hojně pilo. Pilo se pivo ze stříbrných a jiným kovem pobitých 
pohárů, které připravovaly kněžky při veřejných slavnostech 
nebo se připravovala medovina, kterou ženy získaly 
z medových plástů, tzv. Trankopfer (pitná oběť). Tak, jak moc 
se myslelo na mrtvé při veselém jídle a pití (Minne = na památ-
ku, das Gedächtnis; rozdíl chápání pojmu nastal již ve středo-
věku = dvorská služba dámě), tak bylo zvykem nezapomínat 
na bohy. 
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Sv. Kolumban (+615) narazil  na jednu alemanskou slavnost 
Wodanovi, během níž stál obrovský obětní kotel velký 
26 korců (*Scheffel 23-22 L– stará míra) z obilí uvařeného piva 
– chtěli pít na památku svého boha. Během svatého slavnostní-
ho opojení se lidé nechávali strhnout ke slibům odvážných či-
nů. Při obětních oslavách (Opferleich – ahd. Ansleicus; anglo-
sas. Ôslâc = Leich pro bohy) – se nám bohužel žádná z těchto 
strašlivých písní, nemluvě o melodiích nezachovaly. Slavnostní 
písně k oslavě Bohů se ozývaly během obětních slavností – viz. 
výše zmiňovaný verš Bohyni zemi (prastarý germánský 
hymnus jara ) nebo se také dochoval začátek Donarova hymnu: 
„Donar, der Gütige (oder Volksgenosse), der im Volke Ewige“ 
= Donar dutigo dietewigo (nebo deithmathiger) = „Donar  
Laskavý (nebo druh lidu), ten který je věčný v lidu.“ Je však 
správné, že naše staré dětské písně, stejně tak určitá část starých 
komorních písní (Stubenlied) jsou odkazem (sedimentem) 
zašlých písní z dávné doby. Např. text a melodie písně „Fuch, 
du hast die Gans gestohlen“ (Liško, ukradla jsi husu) 
má vysoké stáří, i když není pravdivý přírodně-mýtický výklad 
o nestvůře (na severu je to vlk), která pozře slunce. 
 
K obětní oslavě patřilo kromě schmausu (hostiny) také pití, 
zpěv a obětní tanec – tanec v řadě (Reihentanz), po staletí 
udržoval jako tanec sedláků. Staré označení pro toto spojení 
písně, melodie a tance je obecně germ. Laikaz, got.laiks; 
anglosas. Lâc; ahd..leih; anglosas. lac = oběť i dar; ahd. Leih, 
Leich – glosy „scinleich“ (scîn = Schein, Phantom) = čarovná 
píseň; karaleich (kara = den nářků za smrt Ježíše Krista); 
wainleich = chórický nářek nad smrtí (Totenklage). 
 
Tacitovo líčení oslav bohyně Tanfany – „Germáni oslavili tuto 
noc a zasvětili ji hře u slavnostního jídla . Písně a reje prová-
zely také procesí, při kterém pod vedením kněze ve slav-
nostním průvodu byl nesen obraz boha; slavnostně vyšňořená 
obec; květiny, věnce ve vlasech; větve z pastvin v ruce nebo 
v rozličných maskách předváděla obec za zpěvu hry a tance. 
Ještě dnes znamená „begehen“ obvyklé označení pro slavnost 
svátků a neznamená nic jiného než slavnostní průvod. (begehen 
dnes znamená spáchat). Tento zvyk pramení z napodobování 
bohů, kteří sami táhli v určité svaté časy zemí. Hlavně na jaře, 
kdy je obilí nejvíc ohroženo, se konaly slavnostní průvody. Jak 
se pokrývaly svatyně větvemi a listím, tak se zdobily obydlí 
větvemi břízy – k obraně proti škod-livým duchům, obydlí 
se vysvěcovala svěcenou vodou nebo 
se udělala okolo brázda. 
 
Slavnost tzv. Flurgang = pochod přes 
pole, pláně – večer se před slavností 
shromáždili lidé na posvátném kulto-
vním místě a za zpěvu a tance měli 
slavnostní večeři, na kterou každý 
přispěl. Další den před východem 
slunce šel průvod okolo zasetých polí 
v dlouhém procesí, přičemž kněz šel 
na začátku procesí a na konci procesí 
zvěř určená k obětem. Pod svatý- 
mi duby nebo u svatého pramene  
se průvod zastavil, kněz posvětil plo- 
dy pole a poprosil bohy o ochranu. 
Na zpáteční cestě byl obraz boha 
vrácen do chrámu nebo pověšen 
na stromy, byla určena oběť, a ta pak 
snědena. Ještě v 10.st. probíhal tento 
pochod poli na tento způsob. Průvod, 

hra a doprovodné proslovy a písně splynuly do zvláštního 
druhu umění, ve kterých uvidíme první hrubé pomůcky 
dramatického umění, začátky německého dramatu. Co se týče 
slavností „jara“ a vyhánění zimy = žehnající jarní průvod 
bohyně Nerthus, je vlastně slavností svatby bohyně země 
s bohem nebe Tiem = Ziem. 
 
Pozoruhodná je zmínka č. 24 Indikula o tzv.pohanském běhu  
= yrias (Jahr, Jahresfest = rok, oslava roku), neboť nejen 
obětinami si člověk mohl naklonit bohy, ale také hrami (tak 
jako Řekové) i Germáni pořádali běžecká utkání jako svatá 
kultovní jednání = běhy nechyběly ani u žádných významných 
událostí veřejného a domácího života. 

 
 

Přeložila a upravila Ba-runka 
 

Slovník výrazů: 
die Götze  = modla (Gözendienst, Götzenkirche) 
der Irrglauben = mylná víra 
der Aberglauben = pověra 
die Beschwörung = zaklínání, zapřísahávání 
weihen = posvětit, zasvětit, obětovat 
der Bann = klatba 
sich vermummen = převlek, maska 
r Opferdienst = obětní rituál 
HAILAGAS  X HAGALAZ 
Heil – engl. hale, hail, whole;germ. Haila;indgerm. Kailo = 
vollständig = kompletní 
Heilen - ahd. Heilen; engl. Heal;germ.hailan = heil 
Heilig -  engl.holy;germ.hailaga 
Hagel = ahd. Hagal; engl.hail; germ.hagla; indogerm. kaghlo – 
malý kulatý kámen 
Blôta – ahd. pluozan = uctít boha obětí; v jižním Německu ahd. 
opfarôn; mittelhdt. opfern = obětovat z církev.latiny operari = 
dávat almužnu;v severním Německu anglosas. offrôn; engl.to 
offer; lat. offere = darbieten (nabídnout) 
Tanfana- Někdy je také uváděna jako Tansana.  
 
Zkratky:  
ahd. –althochdeutsch, starohornoněmčina- sthněm.  
nhd. Neuhochdeutsch – novohornoněmčina- nhněm. 
Engl. Anglicky- angl. 
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Sex, status a seidh: 
Homosexualita a germánské náboženství 

(Diana L. Paxson) 
 
Všichni, kteří se v dnešní době vydali cestou praktikování 
Ásatrú, čelí výzvě jak odlišit vlastní verzi germánského 
náboženství od zvrhlé vize, kterou kdysi prosazovali nacisté. 
Dnešní severští pohané se téměř bez výjimek vyhýbají jaké-
mukoli spojení s nacismem jako politickým hnutím. Avšak ob-
čas se vyskytují sklony přejímat některé z jeho předsudků, 
postoje, které sdílejí některé z reakčnějších živlů mezi křesťany 
dnešní Ameriky. Účelem tohoto článku je prozkoumat jistou 
vlastnost, kvůli které nacisté posílali lidské bytosti do koncen-
tračních táborů, jmenovitě homosexualitu. Mým záměrem není 
odsuzovat ani promíjet, ale posunout se blíže k pochopení místa 
homosexuálů v dnešním severském náboženství, tím, že proz-
koumáme historická a literární svědectví ze starověkého světa, 
která se homosexuality týkají. 
 
 
Homofobie ve vikinské době 
 
Většina staroseverské literatury byla zapsána po příchodu 
křesťanství (mezi 10. a 11.stol.), ačkoli většina jejího obsahu 
je staršího data. Zachované příklady obsahují některé nápadné 
příklady homofobního vyjadřování a chování.. V islandských 
ságách bylo nošení šatů příslušejících opačnému pohlaví důvo-
dem k rozvodu a věnovat muži dar, který se dal považovat 
za něco vhodného spíš pro ženu, byla hrubá urážka. 
 
V Eddě se válečníci navzájem insultují urážkami sexuálního 
obsahu. Zde je příklad takové výměny názorů (První píseň 
o Helgim, vítězi nad Hundingem, 37,38,39,42): 
 

…Sinfjötli: 
„Vědmou jsi byl 

na Varinsey, 
lstivou ženou, 

lež jsi jen znal! 
Řekls, že nikoho 
v brnění nechceš 
z lidských synů, 

leč Sinfjötla. 
 

Vyvrhelem byls, 
valkyrjí vzteklou 
chtivou vraždy, 
u Všemocného 

válečníci 
ve Valhalle 
kvůli tobě 

válku vedli. 
 

Devět jsem zplodil 
na vrších Ságy 
vlků s tebou. 

všech jich jsem otcem.“… 
 

…Sinfjötli: 
„Nevěstou Graniho 
byls na Brávallu, 

s uzdou zlatou 

jsi o závod běhal. 
Často jsem tě 

V slabiny bodal, 
Uhnal tě na stráních 

do úmoru…“ 
 
Sinfjötli poté nařkne Gudmunda z dojení koz a z toho, že byl 
Imdinou dcerou a otrhanou trolkou. Nestačí, že je nepřítel 
obviněn z toho, že je žena, ale že je čarodějka, valkýra, trolí 
ženština, která dokáže měnit podobu, zejména do formy vlčice 
nebo klisny ( formy běžně spojované s nadpřirozenými nebo 
magií nadanými ženami), což ukazuje na spojení transsexuality 
a duchovní síly. 
 
Takové posměšky si vyměňují dokonce i bohové— 
 

…Ódin: 
„Věz, dal-li jsem někdy, 
komu jsem neměl dát, 

slabšímu, veliké vítězství, 
po osm zim jsi ty 

pod zemí byl 
dojičkou krav a děvečkou, 

děti tam rodils, 
a to je úděl jen úchylných.“ 

 
Loki: 

„Tys kouzla prováděl, 
v kámen ryl runy, 

jak vědmy jsi tloukl v tajemný nástroj, 
jak kouzelník jsi 
kráčel světem, 

a to je úděl jen úchylných.“… 
 

 
 
Příběh o tom, jak na sebe Loki vzal podobu klisny, aby odlákal 
obrova hřebce a potom porodil kouzelného oře Sleipniho, jak 
snědl ženské srdce a strávil dvanáct let jako žena, porodil vlka 
Fenriho, hada Midgardsorma a Helu, je dobře znám, ale je pře-
kvapivé najít někoho, jak obviňuje Ódina ze zženštilosti. 
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Nicméně pasáž, ve které Snorri popisuje Ódinovy šamanské 
dovednosti, (které se pravděpodobně naučil od Vanů) končí 
zajímavými slovy: 
 
…Provozování takových čar provází však počínání tak bezectné 
(ergi), že muži se to hanbili dělat a učily se jim pouze kněžky. 
(Sága o Ynglinzích, 7) 
 
Zde, stejně jako v předchozí ukázce, nacházíme spojení mezi 
degradací, ženskou rolí a magií, spojení, jehož důležitost se, jak 
budeme pokračovat, objasní. 
 
 
Prameny a přístupy 
 
Pro Vikingy bylo společensky neakceptovatelné, aby na sebe 
muž vzal ženskou úlohu, zejména v sexuálním vztahu. Jak 
dávná a jak hluboce zakořeněná tato myšlenka byla, a jaký, 
pokud vůbec nějaký, vliv na ni mělo křesťanství? 
 
Jednou z možností je, že germánské kmeny původně násle-
dovaly zvyky některých dřívějších národů, ve kterých byli 
adolescetní chlapci uváděni do dospělosti, tak že se stali 
milenci dospělých válečníků. Podle Strabonovy Geografie 
(asi 1.stol. př. n.l.), vycházející z předchozí Eforovy práce 
(asi 4.stol. př. n.l.), na ostrově Kréta starší muži váženějšího 
společenského postavení cvičili mladší v dovednostech očeká-
vaných od muže a když chlapec dokončil svůj výcvik, což bylo 
prokazováno nějakým skutkem, jako třeba ulovením divokého 
zvířete, jeho „absolvence“ se oslavila, mužnost byla potvrzena 
tím, že byla uznána jeho způsobilost k ženitbě a výcviku jiného 
chlapce. Nový válečník obdržel zbraně, býka, který byl vzápětí 
obětován a sněden na slavnosti a pohár, který byl pravdě-
podobně použit v picím rituálu podobném sumbelu nebo řecké 
hostině. V trochu pozměněné podobě se tento zvyk zachoval 
v klasickém Řecku. Strabo požívá řecký výraz erastés, 
„milenec“ k označení aktivního partnera ve vztahu – manžela 
v heterosexuálním páru, nebo osobu která hraje v homosexu-
álním vztahu mužskou roli a slovo eromenos (pasivum minu-
lého participia slovesa eramai, „pohlavně toužit“), pro partnera, 
který má ve vztahu pasivní úlohu. (Sergent, str. 8) 
 
Důkazy pro milenecký vztah mezi muži rovnocenného 
postavení jsou méně jasné. Achilles a Patrokles jsou asi nejzná-
mějším mužským párem. Římané obviňovali Galy, že jsou k ta-
kovým poměrům přemrštěně tolerantní, ale například kromě 
vztahu mezi Cuchulainem a Ferdiadem, je v irské  literatuře jen 
málo podobných zmínek. 

Někteří římští autoři trvají na tom , že ne všechny germánské 
ženy byly dokonale cudné, ale muži měli k homosexualitě vždy 
odpor. Tacitus například prohlašoval, že ti, kdo byli usvědčeni 
z corpore infames, byli zaživa pohřbeni v bažině (Germa-
nia, 12). Jiní na druhou stranu naznačují, že přinejmenším 
u některých kmenů existoval onen druh výše popsané institu-
cionalizované pederastie. Procopius říká, že mladí muži z Heru-
li museli sloužit starším, dokud neprokázali svou statečnost 
v bitvě, zatímco podle Amminaria: 
 
…Taifalijci propadli tak nesmírné smyslnosti, že se mezi nimi 
chlapci dávají do párů s muži ve spojení nepřirozené vášně 
a mrhají květem své mladosti pro nečistá objetí svých milenců. 
Ale pokud mladík chytí jednou rukou kance, nebo zabije 
velkého medvěda, je pak osvobozen od těchto obscénních styků. 
(XXXI;9) 
 
V tomto systému má pasivní partner nižší společenské 
postavení. Jakmile chlapec dosáhne rovnocennosti, vztah končí. 

Na Krétě, pokud byl 
chlapec „unesen“ mužem 
s nižším společenským 
postavením, jeho příbuzní 
by je stíhali a chlapce za-
chránili, pokud stejně jed-
nal muž výše postavený, 
byla jeho přízeň pro 
mladíka poctou. Možná že 
vztahy mezi dospělými 
muži byly odsuzovány, 
zatímco vztahy mezi muži 
a adolescenty schvalová-
ny, nebo se tyto praktiky 
lišily od kmene ke kmeni. 
 
Je jisté, že Tacitovo tvrze-

ní, že Germáni měli jenom jednu manželku, je poněkud naruše-
no důkazy, že u různých kmenů, jako například u Franků 
a později u Vikingů, bylo přinejmenším u králů běžné mít více 
než jednu oficiální choť. 
 
Abychom pochopili, jak se tyto rozdílné poměry vyvinuly 
až k homofobii vikinské éry, musíme také zvážit, jaké postoje 
k homosexualitě panovaly v kultuře a právu pozdní antiky 
a raného středověku. Pohanští autoři jako Tacitus, kteří se zabý-
vali problémy úbytku populace a úpadku morálky horních 
římských vrstev, kritizovali nejvíce homosexualitu jako něco, 
co ohrožuje tradiční římské rodinné hodnoty. Raní církevní 
otcové, kteří připouštěli manželskou heterosexuální lásku jako 
druhou a horší variantu vedle úplného celibátu, byli ve svých 
odsudcích ještě o něco hlasitější. 
 
Římské právo, které spíše než ideální, odráželo aktuální 
sexuální zvyklosti, však odpovídalo daleko pomaleji. Justini-
ánův zákoník pouze předepisoval konfiskaci poloviny majetku 
a vyhnanství pro ty, kteří svedli jiné svobodné muže k homo-
sexualitě. Je třeba zdůraznit, že to bylo postavení pasivního 
partnera, nikoli akt sám, co bylo považováno za újmu. Zjevně 
neexistoval žádný trest, pokud byl použit vlastní otrok. Dokud 
se církev v ranném středověku plně neujala své moci, nebyla 
homosexualita zločin, za který by se upalovalo. 
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Homosexualita  
ve skandinávském právu 
 
Podle Gadeovy vynikající analýzy bylo 
opatřením, které platilo r. 1164 ve staro-
norském Gulathingslogu (kapitola 32), že 
dva muži, kteří se „oddají rozkoším těla“ 
a byli usvědčeni, budou postaveni mimo zá-
kon a jejich majetek bude zkonfiskován. 
Toto nařízení, součást zákonů vydaných krá-
lem Magnusem Erlingsonem, bylo zjevně 
inspirováno (podobně jako četné případy 
potírání čarodějnictví) lačností po majetku 
a je jediným protihomosexuálním opatřením 
ve středověkém skandinávském právu. Tvr-
dé tresty za homosexualitu se neobjevují ani 
v právních zvyklostech zbytku Evropy 
až do 13.stol. Ve 12.stol. bylo pravděpodob-
ným trestem pokání, podobně jako v případě 
incestu nebo smilstva. V dřívějším období 
byla „zločinem proti přirozenosti“ sodomie, 
která byla výslovně zakázána a postihována 
kastrací a vyhnanstvím, zatímco zvíře bylo 
utopeno. Později se v Evropě postupně pře-
cházelo na tvrdší tresty, mezi které patřilo 
i upálení zaživa. Nicméně toto opatření proti 
homosexualitě z norského práva zmizelo 
a nebylo znovu zavedeno, ani když právo 
v Evropě začalo postihovat tento jev daleko 
krutěji. 
 
„Ačkoli ve staroseverské společnosti homosexuální vztahy 
existovaly, nebylo takové jednání trestně postižitelné ani 
církevním ani světským právem, pouze jako hřích uvedený 
v penitenciáři. Není známo, do jaké míry bylo vynucováno 
nařízení z kapitoly 32 Gulalthingslogu, skutečnost, že tato část 
zákona nebyla v norském právu zachována v době, kdy 
homosexuální chování začalo být v Evropě příčinou tvrdých 
postihů, ukazuje, že takové opatření muselo být středověké 
skandinávské legislativě cizí.“ (Gade, str. 135) 
 
„Pokud obvinění svůj zločin popírali, museli dokázat svou 
nevinu Božím soudem rozžhaveným železem a pokud byli 
usvědčeni, ztratili majetek, ale nic dalšího se proti nim 
nepodnikalo. Dále žádný z leges barbarorum neobsahoval 
předpisy proti homosexuálnímu chování a karolínské zákono-
dárství…obsahuje obecné výstrahy pro zdržení se tohoto hří-
chu, ale neustanovuje za něj žádné tresty.“(126) Jinými slovy – 
i když homosexuální chování mohlo být společensky nepřijatel-
né, severská tradice jej nepovažovala za něco, co by musel stát 
regulovat. 
 
V ranných skandinávských zákonech (Standharholzbok, 
vigslodhi, 376) platilo nazvání jiného muže slovy ragr, 
strodhinn nebo sordhinn, slovy, která naznačovala sexuální 
podřízenost, za hrubou urážku trestatelnou vyhnanectvím. 
Člověk měl právo pro tato tři slova zabít. I když skaldská 
poezie byla občas tak urážlivá, že existoval zákon proti 
veršovaným pomluvám, do dnešních dnů se nezachovaly žádné 
písně, které by tyto tři výrazy obsahovaly. 
 
V Bjarnars saze mohl být muž jménem Thordhr zneuctěn 
jistým Bjornem. „ Nidhstengr ukazuje dva muže při pohlavním 

styku, podtext je vyzdvižen faktem, že jeden z nich má klo-
bouk, atribut Ódina, boha spojovaného s (aktivním) homo-
sexuálním chováním. Není pochyb že nidhstengr měl Thordhra 

zostudit a naznačit, že byl zneužit jako žena… 
(Gade, str.134) 
 
Gade také často podtrhuje, že sehrání pasivní 
role ve styku bylo pro svobodného muže de-
gradující, stejný přístup neplatil pro otroky. 
Stejně jako v případě znásilnění manželky 
nebo příbuzné nešlo o přestupek vůči morál-
ce, ale vůči vlastnickým právům a jenom tak 
byl podle staronorského zákoníku postižitel-
ný. 
 
Všechny dosud uvedené zmínky se zabývaly 
homosexuálními vztahy mezi muži. V materi-
álech psaných muži a pro muže to není nic 
překvapivého. Často se starověcí pisatelé 
prostě nestarali, jak ženy prožívají svou 
sexualitu (pokud její výsledky nezasahovaly 
do otcovských práv) a stejně se nezabývali ani 
ženskou spiritualitou tak jako mužskou.  
 
Severské předsudky evidentně nestály proti 
homosexualitě jako takové, proti touze mi-
lovat se s jiným mužem, ale proti tomu, aby 
muž na sebe vzal v sexuálním vztahu ženskou 
úlohu. 
 
Jiným slovy, zájmem staroseverské společ-
nosti nebyly vztahy, které zahrnovaly sdílení 

„tělesných rozkoší“, ale spíše sexuální útoky. Ten, kdo měl dost 
sil ke znásilnění, ať už obětí byl muž či žena, ukázal větší sílu 
a tím i postavení. V některých domorodých kulturách Ameriky 
vítězní válečníci znásilnili muže (ale ne ženy) poraženého kme-
ne jako demonstraci své nadřazenosti. 
 
Rozumově vzato to nedává smysl. Pokud by šlo o hřích, ležel 
by na původci činu a ne na pasivním partnerovi, který jím ani 
nemusel být ze své vůle. Nicméně sexuální vztahy s mužem, 
ženou, otroky stály mimo společenský systém, a proto neměly 
význam. Je jasné, že předsudky nebyly založeny na strachu 
z nepřirozených tužeb, ale spíše na strachu ze ztráty postavení 
a vlády. Hlavním důvodem byla moc. 
 
 
Ženská role v magii 
 
Stejné společenské síly, které vedly k degradaci ženské 
sexuality také účinkovaly ve způsobu vnímání magie a těch, 
kteří ji provozovali. Studie Jenny Jochensové zkoumá 
společenskou úlohu kouzelníků. Rozeznává trojí rozdělení 
uživatelů magie: 
 
„Na jednom konci spektra jsou lidé kteří snadno a lehce 
předvídali budoucnost díky svým niterným schopnostem bez 
pomoci magie. Na druhém konci jsou kouzelníci, kteří 
manipulovali s budoucností podle přání svého nebo zákaz-
níkova. Uprostřed najdeme osoby, které prováděním magic-
kých rituálů byly schopné získat informace o budoucím vývoji, 
ale neschopné měnit běh událostí.“(str. 306) 
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Podle jejího rozboru ženy dominovaly první skupině, ačkoli 
se tvrdilo, že muži mají tyto schopnosti také. V ságách jsou 
členy prostřední skupiny (ti, kteří předpovídají budoucnost 
pomocí rituálu) samé ženy. Jochensová věří, že seidh byl 
původně provozován pouze ženami. Avšak tato představa 
se neshoduje se Snorriho komentářem k Sáze o Ynglinzích. 
Je jisté, že úryvky o seidhu jako takovém (třetí skupina 
u Jochensové) se týkají mužů i žen rovnoměrně. 
 
Ženy jako strůjkyně magie se v ságách vyskytují velice hojně. 
Kouzelnice jako spakona Thordís v Thorvalds thattr ends 
Vidsforla si často berou za žáky mladé muže. V Eyrbyggja saze 
zemře Gunnlaugin žák Geirridhr díky žárlivosti jiné čarodějky, 
Katly. Biologické nebo adoptivní matky učí magii své syny – 
Ljot svého syna Hrolleifa ve Vatansdaelsaze, nebo Thorgunna 
která vychovala Thorsteinna. Thordís vychovala Thorvalda, 
který se stal společníkem (a možná i milencem) prvního 
islandského biskupa Fridhreka. Fridhrekr sám je v sáze popiso-
ván jako spamadhr, což by mohlo posílit výklad o spojení 
homosexuality a ženské magie. 
 
V Evropě nepřátelství církve brzy donutilo muže, aby magii 
opustili, a tak došlo k (re)feminizaci umění.(314) Jochensová 
tvrdí, že Islanďanům se podařilo magii plně převést od domi-
nance žen k vládě mužů, což dokládá skutečností, že islandské 
čarodějnické procesy byly vedeny téměř výlučně proti mužům. 
Na druhou stranu bylo ovšem ve Skandinávii daleko více 
obviněných žen. 
 
Jochensová vidí v angažovanosti mužů v seidhu ústup od zvyk-
lostí starých dob. „Co bývalo ve výlučném držení bohyní, 
později potřebovaly lidské Sibyly k provedení svých před-
povědí Spojení mezi ženami a bohyněmi se zdá ukazovat, 
že ženy měly původně monopol nejen na věštění, ale také 
na magii…“(307) 
 
 Já bych raději navrhla, že to nebyla ženská fyziologie, ale 
ženská identita nebo společenská úloha, co bylo předpokladem 
pro přístup k určitým druhům duchovní síly. Máme jistý důkaz, 
že v náboženství barbarského období měla své uznávané místo 
transsexualita. 
 
Tacitus říká, že Naharvaliové, suévský kmen, měli prastarý 
posvátný háj. Kněz v ženském šatu (ornatus mulieribus) tam 
držel stráž.(43) V tomto háji byla uctívána božská dvojčata 
zvaná Alcisové, která byla identifikována jako Castor a Pollux. 
Musíme také ocitovat dobře známou pasáž ze Saxa, který 
popisuje, jak se Starkad, který několik let žil u švédské 
královské rodiny vrátil do Dánska, „protože, když pobýval 
během slavností v Uppsale, začal být znechucen zženštilými 
pohyby, cupitáním herců po jevišti a jemným cinkáním zvonků 
(Gesta Danorum, IV;154). 
 
Ynglingští králové uctívali Vany, jejichž obřadní praktiky jsou 
charakteristické pro zemědělské kulty plodnosti. Transvestitní 
kněží v ranných kulturách takového druhu jsou známí svým 
spojením s rituální homosexualitou. Podobné rituální nošení 
šatů opačného pohlaví (které nutně nemuselo znamenat změnu 
sexuální orientace) v Evropě přežilo ve zvycích slavností jako 
Wren Hunt nebo Mardi Gras. 
 
 
 

Ergi 
 
V části, kde popisuje Ódinovu magii Snorri používá specifický 
termín „ergi“, aby vyzdvihl ostudnost magie seidhu. V jiných 
kontextech je toto slovo a jeho odvozeniny překládáno obvykle 
jako chtíč nebo lascivnost, zejména ve smyslu sexuální recepce. 
Jiný překlad může být „toužící po penetraci“. Tento termín 
je možná blízkou analogií řeckého výrazu eromenos. Muži 
používali toto slovo jako urážku, hanili nepřítele, že je v se-
xuální oblasti pasivní jako žena. Výraz se užíval při popisech 
Freyji. Nicméně také v kontextech, které se vztahovaly k magii. 
To, z čeho Loki Ódina ve skutečnosti osočuje, není „zženš-
tilost“, jak se často překládá, ale „args atal“ – sexuálně recep-
tivní jednání. Z kontextu vyplývá, že tím, čím se zabýval, bylo 
užívání ženské magie. 

 
Ve Volsathattru je termín použit při popisu vingulu – koňského 
falu, zcela otevřeného sexuálního symbolu. Jeho magický účel 
mohl spočívat v tom, že umožňoval „štěstí“ nebo duchovní síle 
bohatství/plodnosti  „proniknout“ do hmotné sféry. 
 
Tyto příklady nám mohou pomoci pochopit, jakým způsobem 
bylo kladeno rovnítko mezi zženštilost, pasivní homosexualitu 
a magickou sílu. Provozování efektivní magie vyžaduje, aby 
člověk sjednotil síly vědomí a nevědomí, inteligence a emocí. 
V mnoha šamanských tradicích pomáhá převlékání do šatů 
osob opačného pohlaví šamanovi cestovat „mezi“ pohlavími 
a sjednotit nebo zharmonizovat sebe a schopnosti, které jsou 
jednotlivým pohlavím připisovány. Narušení běžných postojů, 
které patří k pohlaví, uvolňuje psýchu a umožňuje vnímat 
novým způsobem. 
 
Šamanistická a extatická náboženská zkušenost, na rozdíl 
od obřadní magie, vyžaduje, aby se její provozovatel otevřel 
božské síle. V nejextrémnějších případech tato ztráta vědomí 
může vyústit ve stav, kdy je médium plně ovládáno božstvem. 
Jinou formu představuje extatické vytržení mysticismu, stav, 
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který některé pozdější křesťanské teology nutí mluvit o duši 
jako o „femininu“ ve vztahu k Bohu. Je možné vypozorovat, 
že se pokusy ranných křesťanů o potlačení pohanství mohly 
soustřeďovat na tyto praktiky ( které produkovaly největší 
množství magické síly) právě pro jejich silnou rezistenci vůči 
křesťanství. Ženská duchovní síla už byla nedůvěryhodná, 
bývala potlačována nebo zatlačována do podřízené role, kdy-
koliv se objevila, a křesťanské misogynství mohlo také vzbudit 
předsudky proti mužům, kteří pracovali s druhem magie spojo-
vaným se ženami. 
 
Pozdější severská homofobie byla neoddělitelně spojena 
s pozdější severskou misogynií. Ženskost i magie byly tvrdě 
potlačovány a svrženy do temnoty, podsvětní říše nevědomí, 
které se proto stalo místem hrůzy a obav. To představuje 
nesmírnou změnu oproti situaci ve většině pohanských kultur, 
které uznávaly a cenily síly chtonické i hraniční a spatřovaly 
také nezbytný aspekt spirituality spočívající v rovnováze. 
Možná, že stupeň hrůzy z „ženské magie“, který je vyjádřen 
v ságách, poskytuje měřítko pro úroveň prestiže, kterou ženská 
spiritualita kdysi požívala. 
 
 
Androgynie 
 
Pro účely mezikulturního srovnání je lákavá klasická studie 
Waltera Williamse o postavení transsexuálů v domorodých 
společnostech Ameriky. Ačkoli se postava berdache (Pozn. 
překl. berdache je odvozeno z perského bardaj – pasivní 
homosexuální partner, nyní antropologický termín používaný 
pro transsexuály v indiánských kmenech, podle indiánů neměla 
sexualita nic společného s anatomickým uspořádáním, b. byli 
léčiteli, šamany, často byli považováni za posvátné osoby. 
Jednalo se obvykle o muže přebírající ženské role, méně častěj-
ší byly případy ženských válečníků.) nevyskytovala ve všech 
kmenech, v mnoha z nich byla společensky přijatelná, dokonce 
ceněná alternativa k obvyklé sexualitě. Berdache v kmenu 
obsazoval třetí status – místo androgyna, které bylo považo-
váno za něco odlišného od role muže i ženy a tato přechodovost 
mu dodávala zvláštní duchovní sílu. V domácí komunitě 
se berdache dočkal spíše než pohrdání váženého postavení a ani 
on(a) ani maskulinní muž se kterým udržoval poměr nebyl 
nijak stigmatizován. Bylo přijatelné, aby se muži, kteří hráli 
v sexuálních vztazích běžnou (tj. dominantní roli) rovnocenně 
zajímali o zženštilé muže i skutečné ženy. Také se předpo-
kládalo, že většina mužů během svého života projde nějakým 
homosexuálním vztahem a mohou na sebe vzít pasivní úlohu, 
aniž by tím nějak změnili své postavení, pokud jinak 
nepřestanou hrát v rámci své kultury mužskou roli. 
 
Člověk by mohl vytvořit hypotézu, že v kmenových společ-
nostech, včetně evropských kultur, před jejich vystavení blízko-
východním dualistickým a monoteistickým vlivům, sexuální 
role záležela daleko více na společenské roli, než na sexuálním 
chování. Mimomanželské homosexuální vztahy mohly být 
ve skutečnosti uzavírány daleko volněji než heterosexuální 
vztahy, protože z nich nepocházely žádné děti. Instituce úlohy 
třetího pohlaví existovala k uspokojení osob, u kterých se fyzic-
ké a psychické pohlaví neshodovalo, a měla dokonce tendenci 
získat posvátný charakter. 
 
 

Závěr 
 
Klíčem k problému jak interpretovat germánský postoj 
k homosexualitě je, jak se zdá, vztah k pasivitě/receptivitě 
ženské role. Z možností homosexuálního chování – berdache, 
pár chlapec a muž, vztahy silně maskulinních (macho) mužů – 
zaspekulovala bych si, že nejobvyklejší byla na dávném severu 
transsexualita, kvůli zmínkám o oblékání ženských šatů v nábo-
ženském kontextu, a protože sexuální pasivita se později 
používala jako urážka. 
 
Společnost se méně starala o chování žen. Dalo by se dovodit, 
že tradice valkýr a zákaz, aby si ženy oblékaly mužské šaty, 
ukazuje na nějakou tradici žen, které přebíraly mužské role. 
Spakona Thorhild se měla kvůli předpovídání budoucnosti 
ustrojit jako muž s přilbou na hlavě. Pokud se týče sexuálního 
chování, je pravděpodobné, že preference stejného pohlaví 
se stala problémem, teprve když se dostala do konfliktu se záj-
my klanu ohledně sňatků a plození dětí. 
 
Jaké závěry můžeme z toho, co už bylo řečeno, vyvodit, 
ohledně místa homosexuality ve společenské skupině, která 
se pokouší žít podle starogermánských hodnot? 
 
Je jasné, že v tradiční kultuře závisí kriminalita sexuálního 
chování méně na pohlaví partnerů, než na jejich relativním 
společenském postavení – jejich svobodě odmítnout. Zda je 
nějaký čin (sexuální nebo magický) považován za ostudný, 
záleží na statutu toho, s kým je ve společnosti typicky 
spojován. Pokud jsou ženy kulturou určeny jako podvolené a 
pokud jsou považovány za podřadné, pak se pro osobu s vyšším 
společenským statutem (muže) stane ostudné podvolit se po 
sexuální stránce. 
 
Jak to vyjádřil Williams: „Nejspíše bude výstižné, když 
budeme předpokládat, že postavení berdache ve společnosti je 
přímo ve vztahu se statutem ženy. Ve společnostech, které 
ženám přisuzují nízký statut, bude muž, který se chce vzdát své 
dominantní pozice, považován za šílence. Ale tam, kde je statut 
žen vysoký, nebude pro muže posun směrem k ženskému 
postavení znamenat snížení jeho společenské role.“(str. 66) 
 
Ve společnosti, kde jsou ženy považovány za rovnocenné 
mužům, nebo že mají schopnosti, které, ačkoli se liší od 
schopností mužů, jsou rovnocenné, by měla být daleko větší 
tolerance vůči muži, který na sebe vezme tradičně ženskou roli. 
Pokud vztah není podrobením se společensky nadřazené osobě, 
ale volným svazkem dvou rovnocenných partnerů, stává se 
homofobie irelevantní, dokonce i ve vikinském prostředí. 
Z etického hlediska si člověk nemůže vynucovat sexuální 
pozornosti od nikoho, ať je to muž, žena nebo ovce. 
 
Dokonce i v období ság se skandinávské ženy těšily stupni 
uznání a svobody, jaký byl ve zbytku Evropy neznámý. 
V hledání modelů pro magickou práci bych doporučovala 
soustředit se na rannější germánskou kulturu, ve které ženy 
zastávaly vysoké postavení jako duchovní vůdkyně. Právě 
z toho období získáváme nejvíc důkazů pro existenci role 
„berdache“ v germánském náboženství, stejně jako pro 
homosexuální praktiky mezi válečníky. Rannější a 
křesťanskými myšlenkami méně ovlivněná kultura, kterou 
zkoumáme, daleko pravděpodobněji propůjčovala ženám 
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duchovní rovnocennost a poskytovala kulturně definované 
místo pro sexuální inverzi. 
 
Převzetí takové hraniční úlohy není pro praktikování severské 
magie nutné. Je pravda, že ačkoli je stav otevřenosti a recep-
tivity v některých druzích magie nesmírně užitečný, zvláště 
v těch, které zahrnují ztrátu vědomé kontroly vědomí během 
transu. V kultuře, která tradičně vyžaduje, aby muži byli 
intelektuální, ovládající se a dominantní, mohou homosexuálo-
vé, kteří už museli řešit tolik pochybností o vztahu mezi 
společenskou rolí a pohlavím (nebo chcete-li moderněji gende-
rem), mohou o něco snadněji dosáhnout stavu duchovní 
receptivity spíše, než konvečně heterosexuální muži. 
 

 
 
Nicméně musíme vyzdvihnout, že psychická receptivita má 
méně co do činění se sexualitou než se socializací. Ti – 
ať už jsou muži, ženami, nebo někým jiným, kdo mají odvahu 
pohybovat se mimo stereotypy, osvícenost k přijetí všech 

aspektů své přirozenosti, sebedisciplínu k rozvíjení nezbytných 
schopností a oddanost svěřit se do rukou bohů, by měli být 
schopni provozovat seidh, ať už je jejich sexuální identita 
jakákoliv. Navíc je tento druh magické praxe jen jedním 
z aspektů germánského náboženství. I když se oddanost bohům 
dá vyjádřit různými způsoby, měl by uvnitř Ásatrú existovat 
dostatek prostoru pro osoby všech sexuálních orientací. 
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Co s Adolfem? 
 
V minulém čísle jsme si pověděli něco o křesťanství a upo-
zornili jsme, že díky tomu, že evropské křesťanství uchovalo 
jisté relikty indoevropské duchovní tradice, takže samo předsta-
vuje jakousi podivnou směsku, ze které však takříkajíc „alchy-
mickým“ postupem můžeme vydestilovat to, co je cenné a hlu-
boko skryté, tedy že díky tomu je vhodné jej jaksi dělit na „exo-
terní“, tj. mocenské a dogmatické, a „esoterní“, tj. mystické. 
A ačkoliv lze s Miguelem Serranem souhlasit v tom, že arche-
typ Kosmického Krista se vyjevuje jak v ódinismu, tak v eso-
terním křesťanství, neznamená to, že bychom si neměli být 
vědomi toho, že Ježíš NENÍ Ódin a že ono pokřivení medite-
ránních mýtů o Vzkříšeném bohu, kterým křesťanství od počát-
ku bylo, je pro nás v zásadě *irelevantní*, vyjma toho, že to je 
cosi, s čím se jako s jistou výchozí kulturně-civilizační pozicí 
musíme vyrovnat a co musíme překonat. Minulý článek nás 
měl upozornit na to, že jako ásatruaři bychom neměli pohrdat 
gotickými katedrálami a měli bychom v nich umět najít Zelené 
muže a jiné skryté bytosti a tajemství naší Tradice. Jsou to díla 
našich předků a my se jim musíme naučit rozumět. Zároveň 
však musíme vidět, že již nejde o naši evropskou duchovní 
tradici v její čirosti, ale o onu tradici hrubě znásilněnou 
a zneužitou silami, které jsou našim bohům i lidem nepřátelské, 
silami, s nimiž vedou Ásové věčný boj. Mějme na paměti slova 
Vědmy… 
 
Vlčí věk s sebou přináší i jiné hrozby, které tak či onak na onu 
křesťanskou perverzi naší staré víry navazují. Jednou z nich 
je (neo)nacismus, kolem kterého vznikla samostatná pseudo-
mystika, jež by si zasloužila vlastní článek, neboť je neobyčej-

ně bizarní – lze v ní najít vše od „ariokřesťanství“ (což je křes-
ťanská perverze ódinismu dovedená až za hranice absurdity) 
přes U.F.O. až po tibetský buddhismus. Zatímco z křesťanství 
(obzvláště gotického či z pozdně antických neplatónských 
proudů) lze po usilovné snaze cosi „vydolovat“, zde najdeme 
jen prázdnou pseudomystiku zneužívající naší víry.1 Nacismus 
však zdaleka není jediným nebezpečím, a proto buďme bdělí 
a chraňme si naši svobodu. Zajisté platí, že nacismus je nepříte-
lem naší Tradice, ale není jediným. Pamatujme, že síly, které 
jsou svobodě nepřátelské, jsou stále činné a že někdy může 
platit rčení „the enemy of my enemy is still my enemy…“ 
 
A nyní již předejme slovo McNallenovi… 
 

dalreiks, 

                                                
1 Buďme však objektivní a zdůrazněme, že velká část 
neonacistů jsou ateisté či materialisté sociálně darwinistého 
ražení ohánějící se „vědeckostí“ rasismu, nebo křesťané  
(což byl ostatně případ samotného nacismu, viz níže esej 
McNallena) a i mnoho z nich, kteří se tak či onak „hlásí“ 
ke germánskému pohanství, má o něm představy značně zkres-
lené wagnerovskou optikou. Richard Wagner samozřejmě není 
zodpovědný za zneužití svého díla (ani Friedrich Nietzsche 
či Arthur Schopenhauer), avšak je nutné konstatovat, že jeho 
(dez)interpretace germánské mytologie je skrznaskrz poplatná 
křesťanství (jeho pozdní díla jsou již nepokrytě bojovně 
křesťanská).  
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Hitlerismus vs. Ódinismus 
(Stephen McNallen, Ásatrú Folk Aliance) 

 
Aby prodali své produkty, používají tabákové koncerny 
ve svých reklamách často obrazivost drsných kovbojů jedou-
cích širými pláněmi. Pro mentolové cigarety zase vybírají sce-
nérie jasných jarních dní s atraktivními dvojicemi užívajícími 
si sluníčka – a cigaret. Ani jedno z těchto znázornění nemá 
co do činění s kouřením cigaret, ale obě úspěšně prodávají 
tabák a o tom to je. 
 

 
 
Podobně se symbolem bolševické tyranie stalo kladivo a srp – 
po staletí nástroje čestných pracujících lidí. Stalinské procesy 
a masové vraždění stojí v ostrém kontrastu k jednoduchému 
rodinnému životu rolníků používajících srp coby nástroj živo-
bytí, ale přesto pro nás tento symbol (spolu s kladivem) 
označuje bolševickou tyranii. 
 
Obdobně se nacistické Německo obrátilo k posvátným symbo-
lům pradávné germánské předkřesťanské víry a použilo je pro 
své sociálně-politické cíle. Následkem toho je, že my, kteří 
oživujeme víru našich předků, musíme čelit tomuto zmateč-
nému zneužití našich posvátných symbolů. 
 
Abychom tuto problematiku mohli pochopit, musíme prozkou-
mat vztah mezi nacistickým systémem a dávnou germánskou 
vírou, dnes zvanou ásatrú nebo ódinismus. 
 
Koncem 19.století začali lidé zpochybňovat mnoho tehdy běžně 
akceptovaných společenských a náboženských idejí, názorů, 
institucí a společnost byla plná intelektuálních a náboženských 
debat a diskuzí. Nové filosofické a psychologické směry našly 
svůj odraz ve sféře umění a architektury. Mnoho lidí také 
hledalo inspiraci v dávné minulosti. Mezi nimi byli také ti, kteří 
se vraceli k dávným evropským náboženstvím potlačeným 
křesťanstvím. 
 
Postupně se vytvářely sdružení a organizace, které pořádaly 
obřady zasvěcené našim starým bohům a publikovaly duchovní 
a vědecká díla a časopisy. 
 
 

Nacismus a Ódinismus/Ásatrú 
 
Když se nacistická strana dostala v Německu k moci, hledala 
způsob, jakým tento náboženský a kulturní revival využít. 
Adolf Hitler byl mistrem propagandy a hleděl transformovat 
svatou ódinistickou symboliku do propriet velkoněmeckého 
šovinismu a totalitářské nacistické ideologie. Dělal to zcela 
pokrytecky, neboť sám neměl žádný zájem (a ani žádné ohledy 
na) starou germánskou víru. V zápisech jeho projevů k jeho 
nejbližšímu okolí se zachoval tento výrok o následovnících 
starých germánských bohů, jejichž symboliku si uzurpoval: 
 
„Myslím, že nic by nebylo hloupějšího než znovuobnovovat 
uctívání Wotana. Naše stará mytologie přestala být života-
schopnou, když přišlo křesťanství. Nic nezmizí, pokud to ne-
skomírá.“ [Hitler’s Table Talk, 1953, str. 61] 
 
Ve 12. kapitole svého díla Mein Kampf Hitler napsal: 
 
„Co je na těchto lidech1 typické, je to, že melou o starém 
germánském heroismu, o dávné prehistorii, sekeromlatech,   
kopích a štítech, ale ve skutečnosti jsou to ti největší zbabělci, 
jaké si lze představit. Neboť ti samí lidé, kteří mávají imitacemi 
starých germánských mečů a nosí medvědí kůže a rohaté přílby, 
tvrdí, že je nyní nutné bojovat duchovními zbraněmi a před  
komunistickými bandity prchnou, jen je uvidí.“ 
 
Hitler a další nacisté své pohrdání dávnými bohy vyjadřovali 
zcela explicitně. Alfred Rosenberg, „dvorní“ ideolog Adolfa 
Hitlera, prohlásil „Ódin je mrtev!“ A Hitler sám prohlásil, 
že budoucnost „nesmí mít podobu revivalu Wotanova uctívá-
ní.“ 
 
Baldur von Schirach, vůdce německé mládeže, ujišťoval 
německé (samozřejmě křesťanské) rodiče, že „není mým úmys-
lem znovuvztyčit v německých lesích pohanské oltáře a přivést 
naši mládež k jakékoliv formě Wotanova kultu ani jakýmkoliv 
způsobem přenechat mladé Německo na pospas magickým 
doktrínám apoštolů bylinkářství…“ 
 
 
Nacismus a křesťanství 
 
Srovnejme to nyní s tím, co Hitler a nacistická strana obecně 
soudili o křesťanství a Ježíši Kristovi: 
 
V Mein Kampf Hitler píše: 
 
„A tak dnes věřím, že mé jednání je v souladu s vůlí Všemoc-
ného Stvořitele. Na stráži proti židům bráním dílo Pána.“  
 
Podle programu NSDAP „strana jako taková podporuje 
křesťanství, ale co se vyznání týče, nepreferuje jakoukoliv 
konkrétní konfesi.“ 
 

                                                
1 Mluví se o přívržencích germánského duchovního revivalu. 
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V jednom ze svých hovorů Hitler poznamenal, že „vláda vidí 
v obou křesťanských konfesích2 nejdůležitější faktory pro 
zachování našeho lidu.“ 
 
Poté, co se v roce 1933 dostal k moci, prohlásil: „Říšská vláda 
vidí v křesťanství neochvějný základ etiky a morálky lidu.“ 
 
To vše by nás nemělo nijak překvapit, neboť již v roce 1922 
Hitler prohlásil: „Mé křesťanské cítění mě coby bojovníka 
odkazuje k Pánu a Spasiteli… Jako křesťan mám povinnost 
se nenechat podvádět, ale mám povinnost být bojovníkem 
za pravdu a spravedlnost… Neboť jako křesťan mám také 
povinnost k mému lidu.“ 
 
Během své 26-leté politické kariéry dával Hitler svůj nábo-
ženský postoj znovu a znovu najevo. Nepokládal se za násle-
dovníka starých bohů, ale za křesťana. 
 
Nic z toho samozřejmě neznamená, že by křesťanství bylo 
odpovědné za nacismus a Třetí říši. Nacismus je ideologie, 
která své činy ospravedlňovala křesťanstvím a zároveň zneu-
žitými symboly předkřesťanské germánské víry. 
 
 
Pronásledování  
ódinismu nacismem 
 
Podobně jako byli rolníci, kteří při obdělávání svých polí 
používali mimo jiné srp, pronásledováni Stalinovými pochopy 
s kladivem a oním symbolickým srpem ve znaku (miliony 

                                                
2 Rozumí se katolicismus a protestantismus. 

rolníků zemřeli při hladomorech na Ukrajině), tak také ti, kteří 
se drželi ódinistické víry trpěli útlak ze strany Hitlerovy vlády.  
 
Od počátku Třetí říše byli ódinisté pronásledováni. Předchozí 
členství v jakémkoliv ódinistickém sdružení znemožňovalo 
zastávat jakékoliv vyšší pozice ve stranickém a státním aparátu. 
A vše se rychle zhoršovalo. Vedoucí drážďanské runové školy 
RUNA a jedna z nejvýznačnějších postav moderního revivalu 
germánského esoterismu Siegfried Adolf Kummer byl brzy 
po nástupu nacistů nucen ukončit činnost své magické školy 
a spolu s dalším runovým mágem F.B. Marbym byl kritizován 
K.M. Willigutem.3 O jeho dalším osudu není nic známo. 
Pravděpodobně skončil v koncentračním táboře, tak jako mnozí 
další představitelé duchovního revivalu, kteří se nepřidali 
otevřeně na stranu nacionálně-socialistického režimu. Další 
obětí byla významná osobnost revivalu Friedrich Bernhard 
Marby, který také založil sdružení runových badatelů, které 
se věnovalo praktické runové magii a které mělo podle Marby-
ho údajů okolo 200 členů. Bylo tedy naprosto jasné, že pozor-
nosti nového nacistického režimu neujde. Již roku 1934  
byl spolu s S.A. Kummerem kritizován v dopise čerstvého  
SS-Standartenführera „ariokřesťana“ Weisthora (K.M. Willi-
gut).  Roku 1936 byl Marby poslán do koncentračního tábora. 
V koncentračních táborech ve Welzheimu, Flossenbürgu 
a Dachau potom strávil více než osm let… A konečně 9. června 
1941 přišel poslední úder revivalistické scéně, když R. 
Heydrich zakázal většinu alternativních duchovních praktik. 
Spektrum obětí této poslední vlny pronásledování bylo opravdu 
široké a sahalo od přívrženců Rudolfa Steinera (což jsou, 
dá se říci, skuteční esoterní křesťané), přes následovníky Guida 
von List a další armanisty4 až po tradicionalistické ódinisty. 
 
A tak se nepleťme, co se zásadního konfliktu mezi nacismem 
a ásatrú/ódinismem týče. Slova a činy Adolfa Hitlera dokazují, 
že on sám tomuto konfliktu rozuměl velmi dobře. Naše víra 
je však starší než křesťanství, než nacismus a než všechny 
jejich deriváty a až jednou jich nebude, naše víra bude stále žít! 
 

přeložil a upravil dalreiks 
 
                                                
3 Karl Maria Willigut byl Himmlerův okultní poradce, jehož 
„irminismus“ se v jistých rysech blíží ariosofii Jörga Lanze von 
Liebenfels, ex-cisterciáckého „ariokřesťana“. Willigut byl pod 
vlivem silných středostavovských konzervativně-křesťanských 
sentimentů, což se dá ostatně konstatovat o nemalé části naci-
stických vůdců a intelektuálů. Edred Thorsson ve své studii 
věnované armanenu konstatuje: „Willigut mohl sehrát zásadní 
roli v potlačení ostatních runových mágů v Německu (jako byli 
Kummer a Marby)...“ K.M. Willigut, známý v té době coby 
K.M. Weisthor, se aktivně podílel na vytváření jakési ario-
křesťanské doktríny kruhu okolo Reichsführera SS. 
4 Guido von List byl zakladatelem armanismu, jednoho 
z významných proudů moderního revivalu, který, byť nepostrá-
dá své kontraverze, má do nacismu dost daleko. Jelikož Willi-
gut považoval svůj „irminismus“-kristianismus (abychom odli-
šili jeho „ariokřesťanství“ od křesťanství mainstreamového, 
použili jsme tento krkolomný termín)  za duchovní směr 
ve sporu s armanismem-wotanismem (mezi Willigutovy ario-
křesťanské bláboly patří kupř. tvrzení, že bible je germánského 
původu a že wotanisté ukřižovali Baldra-Krista), bylo po jeho 
vzestupu k moci v SS jasné, že germánský duchovní revival 
ve své armanistické i více tradicionalistické podobě se stane 
terčem tvrdé perzekuce. 
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Edred Thorsson, Jak býti pohanem: 
metodologie pro revival tradičních systémů 

 
(pokračování z minulého čísla) 
 
Může být mrtvý kulturní  
systém oživen? 
 
 Než se vydáme dále, musíme si upřesnit pár věcí. Myslím, 
že na základní otázku, zda může být oživen skutečně mrtvý 
kulturní systém – např. egyptský, sumerský či harappský – 
musíme upřímně odpovědět, že nikoliv. Lidská kreativita může 
(znovu)vytvořit jakousi umělou podobu takového kulturního 
systému a animovat ji činy a uctíváním. Ale onen daný systém 
není uveden do života. Částečně je to proto, že kontinuita 
etnické, etické a lingvistické kultury byla nenapravitelně 
přerušena. 
  

 
 
 
Ale na poněkud odlišnou otázku, zda může být probuzen spící 
kulturní systém, můžeme odpovědět kladně. Pokud je nějaká 
kontinuita mezi minulostí a přítomností ve všech kulturních 
oblastech – a pokud přesto daný kulturní systém „zanikl“ – 
potom lze konstatovat, že systém není mrtvý, ale spíše uspaný. 
To je případ germánské tradice. Tvoříme kontinuálně 
identifikovatelný celek, držíme se mnoha starých tradic etické 
kultury, stále tvoříme umění založené na germánských koncep-
tech abstrakce a stále hovoříme jazykem, který je přímo 
odvozen od jazyka našich prehistorických indoevropských 
předků. Žádná z daných kulturních kategorií není zcela mrtvá, 
všechny pouze spí pod příkrovem křesťanského/blízkovýchod-
ního nánosu. V proměnlivé míře to platí o dalších evropských 
tradicích – keltské, italické, helénské, slovanské a dalších. 
  
To, co v následující části eseje budu prezentovat, vychází 
v mnoha směrech z metody, kterou jsem užíval při probouzení 
germánské tradice ve svých mnoha knihách, a z metod užíva-
ných při probouzení spících praktik a věrouky ásatrú hnutím 
jako takovým. Tato metodologie je zcela zásadní pro studenty 
jakéhokoliv kulturního systému. 

 
Proces probuzení 
 
Proces probouzení má tři fáze. Ty nicméně za sebou 
nenásledují v lineárním pořadí 1-2-3. To znamená, že nezačne-
me Fází I a po jejím ukončení pokračujeme Fází II atd. 
Ve skutečnosti se nás týkají všechny tři úrovně po celý život, 
pokud jsme tedy oddáni dlouhému procesu probouzení skryté 
vnitřní reality. S tímto na paměti zdůrazněme, že je nutné 
se podřídit sebedisciplíně tak, abychom na počátku této cesty 
věnovali většinu času Fázi I a o něco méně dalším dvěma. 
S postupem let se rovnováha začne vychylovat a relativně méně 
času strávíme objektivním studiem a více času vnitřní aktivací 
toho, co jsme se naučili. Právě v tomto pozdějším stádiu 
se objevuje pravé pochopení. 
 
Fáze I je procesem racionálního objevování nebo objektivní 
analýzy, kdy tradiční záznamy zkoumáme vědeckým 
způsobem. 
 
Fáze II je procesem subjektivní analýzy, kdy se data získaná 
a analyzovaná ve Fázi I mohou ponořit do našeho subjektivního 
světa (mysli). Zde se stávají jedním s naší myslí. 
 
Fáze III  je procesem rekonstrukce, kdy se vnitřní syntéza 
aktivuje a stává se činnou v objektivním světě. 
 
 
Fáze  I – Racionální objevování  
a objektivní analýza 
 
Na počátku musíme sami sobě položit základní otázku – s čím 
vlastně musíme objektivně pracovat? V tomto stádiu si musíme 
připomenout, že se držíme záležitostí, které jsou součástí 
objektivní reality, objektivního záznamu. Jaké „vize“ mohl ten 
a ten mít, co se pravé povahy starého germánského, keltského 
nebo třeba egyptského systému týče, cokoliv to může být, 
rozhodně to není objektivní. Přijmout takové „zjevené“ 
materiály nebo ideje znamená jednoduše věřit ve schopnosti 
daného jedince vyjevovat tyto záležitosti. Ale to máme pak 
co dělat se „zjevením“ a nikoliv s Tradicí. 
  
Co vše nám tedy může něco říci o objektivní tradici? Z důvodů 
výše zmíněných jde především o psané zdroje. Znamená 
to však, že můžeme bez rozlišování používat vše, co kdy bylo 
v dané či o dané kultuře napsáno? Samozřejmě, že ne. 
Rozlišování je zde velmi důležité.  
 
1) interní dobové texty 
2) externí dobové texty 
3) archeologické nálezy 
4) interní stále živoucí „texty“ (tj. folklór) 
5) sekundární texty 
a) autochtonní 
b) komparativní 
 
 Interní dobové texty jsou například Starší a Mladší Edda nebo 
runové nápisy, které nám dávají určitý druh přímého vhledu 
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do myšlenkového světa pohanských Germánů. Externí dobové 
texty jsou kupříkladu popisy antických historiků a etnografů 
o domorodcích ze Severu.1 Ačkoliv mohou jejich popisy být 
z různých důvodů zkreslené (a tyto důvody musíme 
prozkoumat), měli k dispozici přímé a dobové zdroje, čímž jsou 
pro nás jejich díla velmi cenná. 
 

Archeologické nálezy jsou 
němé. Nemohou „hovořit“, 
tj. vyjádřit verbální infor-
mace bez toho, aniž by-
chom měli k dispozici něja-
ké textuální zdroje. Pokud 
je někde vykopaný jinak 
neznámý bůh či bohyně 
a nemůže být ztotožněn 
s nějakou postavou místní 
mytologie, jak ji zazname-
návají texty, s čím pak 
můžeme pracovat? Vše, 
co nám zbývá, je nějaká 
více méně divoká spekulace 
za-ložená na ničem, kromě 
daného obrazu, sochy apod. 
Ale pokud je ten samý 
nález do jisté míry „osvět-

len“ textovým zdrojem, potom se stává velkým „oknem“ do du-
chovního života lidu. 
 
Znovu zdůrazněme, že vše, co můžeme objektivně vědět 
o zaniklé kultuře, vychází z objektivních nálezů. Postupovat 
jinak jednoduše znamená věřit moderním předsudkům a „proro-
kům“. Konkrétním příkladem toho je, že (až na jednu výjimku) 
ze všech knih věnovaných runám, které vyšly v 80.letech 
20.století, byla pouze má díla založena na skutečné runové 
tradici vycházející z runových kamenů, runových básní a mo-
derní vědecké runologie. Všichni ostatně volně pozměňovali 
nebo se úplně obešli bez tradičního vědění (či přesněji řečeno 
vůbec o něm nevěděli), které je k dispozici v jakékoliv dobré 
vědecké příručce na toto téma, pokud by je třeba obtěžovala 
návštěva samotných runových kamenů. Nicméně na základě 
těchto divokých spekulací, předsudků a výmyslů vycházela 
spousta knih. 
  
Jak se rozhodnout, který runový systém používat? Svým 
způsobem jsem tomuto problému sám čelil, když jsem začal 
své esoterní studium. Uvědomil jsem si však, že všechny 
základy se musejí vztahovat k nějakým objektivním datům – 
k nějakému runovému nápisu, k nějaké eddické či runové básni, 
k nějaké pasáži z některé ságy a snad také k nějakým kompara-
tivním datům – vše ostatní je interpretace. Došel jsem ovšem 
k závěru, že to musí být interpretace založená na celku Tradice, 
ne na nějaké vybrané části Tradice. 
  
Další poněkud odlišnou skupinou primárních zdrojů je folklór. 
Folklórem myslím zvyky, příběhy a všechny druhy tradice, 
které jsou kontinuálně předávány od nejranějších dob. Příkla-
dem tohoto druhu jsou pohádky sebrané bratry Grimmy nebo 
různé venkovské zvyky sebrané folkloristy po celé Evropě. 
Je pravděpodobné, že velká část folklóru pochází z předkřes-
ťanských pohanských časů. Problém je, že si nikdy nemůžeme 

                                                        
1 Rozumí se kmeny žijící „na sever od Alp“ v širším slova 
smyslu. 

být zcela jisti, co vše bylo inovováno či „importováno“ během 
křesťanské éry. Z toho důvodu musíme tudíž folklórní evidenci 
považovat za sekundární ve srovnání s archaičtějšími zdroji. 
  

Nakonec musíme zvážit konkrétní sekundární, většinou 
učeneckou, literaturu o těchto tradicích. Velké množství 
badatelské práce věnované například starému germánskému 
náboženství je příliš bohaté a inspirující na to, abychom 
ji mohli ignorovat. Současný pohan by k této literatuře měl 
přistupovat jako k dílům soudobých lidí snažících se dát nějaký 
racionální smysl primárním zdrojům na základě jistých 
intelektuálních pravidel, která mají řídit vědeckou práci. 
Pro praktikujícího pohana tak důležitá „inspirace“ je pro 
badatele mnohem méně důležitější. Ale často můžeme být 
inspirováni vědeckými, byť poněkud omezenými závěry. Když 
používáme sekundární vědeckou literaturu, měli bychom 
se snažit najít tu nejnovější. Seriózní vědecké práce se o starší 
vědeckou literaturu opírá a doplňuje její závěry novými 
založenými na nejnovějších nálezech a výzkumech. Jediným 
zádrhelem je, když v některých oblastech vědy začne 
dominovat nějaký ideologický trend (např. politická korektnost, 
feminismus ad.). Dobře se naučme tyto ideologické trendy 
rozpoznávat a vyhýbat se jim. 

Obecně vzato můžeme sekun-
dární zdroje rozdělit do dvou 
tříd – jedna při studiu daných 
tradic vychází z nich samých 
a druhá se je snaží komparovat, 
aby mohla osvětlit nejasné  
části jedné z nich. Samozřejmě 
ve druhém případě se musí- 
me zabývat způsobem, kterým 
se jeden systém či tradice vzta-
huje k druhému. Právě v této 
oblasti je velmi důležité dílo G. Dumézila. 
 
Nyní, když jsme shrnuli druhy zdrojů, kterými se budeme 
zabývat, vyvstává problém, jaké otázky budeme chtít pomocí 
těchto zdrojů zodpovědět. Základem pochopení jakékoliv 
individuální osoby nebo kolektivní skupiny lidí je znalost jejich 
pohledu na svět, na sebe samé, na své bohy a bohyně a pocho-
pení praktik, pomocí kterých v rámci těchto různých kontextů 
působí a jednají, tj. jaké rituály, duchovní techniky apod. 
užívají. 
 
 Odborně vzato to znamená, že musíme objevit tradiční 
kosmologii dané skupiny, nebo-li jaký je jejich náhled na řád 
světa. S tím také souvisí jejich kosmogonie (učení o původu 
světa). Jakmile chápete, jak lidé nahlížejí svět, ušli jste velký 
kus cesty v pochopení duše lidu. 
  
Tu také musíme podrobit přímému zkoumání. Zde se musíme 
snažit rekonstruovat tradiční psychologii dané skupiny. Badatel 
se musí snažit zjistit, jaké jsou názory dané skupiny na podstatu 
lidské bytosti a jak se jedinec vztahuje k celku (ke společnosti 
a ke světu vůbec). To následně otevírá dveře k sociologii 
zkoumané tradiční kultury. 
  
Bohové a bohyně lidu se obvykle těší zvláštnímu statutu. 
Božstva jsou zvláštními exemplárními vzory lidského chování 
a duchovnosti. Poznání vzorů vlastních božstvům a pochopení 
toho, jak se v rámci systému jednotlivá božstva k sobě 
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navzájem vztahují, nám poskytne hluboce strukturovanou mapu 
ideového systému daného lidu. 
 
 Proto je také nezbytné pochopení „duchovních technik“ 
užívaných danou kulturou pro komunikaci s bohy a k přímé 
interakci s nimi a /nebo se světem. Pro tento účel obvykle 
slouží rituály a zvyklosti. Tyto zvyky a vzorce jednání 
(vč. rituálů) většinou tvoří základ revivalistického úsilí. Častým 
problémem je však to, že rituály jsou buď ztracené 
či se zachovaly pouze jejich útržkovité obrysy. V této fázi nám 
jde především o to zjistit, co jsou tyto obrysy zač. Jediný 
způsob, jak tyto obrysy znovu doplnit a vytvarovat, 
je pochopení duše lidu a jeho kultury skrze studium 
kosmologie, psychologie, sociologie a theologie a následná 
pravidelná fyzická rekonstrukce rituálních elementů. Když 
moderní pohané konají stejná gesta, pohyby, zvuky apod. jako 
jejich předkové při uctívání bohů či jiné duchovní či magické 
činnosti, potom jejich činy doslova fyzicky rezonují s minu-
lostí. Čím častěji se toto děje, tím se rezonance stává silnější. 
Proto je v ásatrú zdůrazňováno, že troth je záležitost činu 
a ne víry. Z činu povstává víra. 
  
Další dvě důležité cesty, jak se znovu dostat k duši předků, 
teoreticky příbuzné znovuobjevování jejich duchovních praktik, 
je studium archaických jazyků, kterými hovořili a učení se tra-
dičním řemeslům (kovotepectví, kovářství, tkaní, řezbářství 
apod.). Zprvu se zdá, že jde o pouhé technické výkony, ale 
s postupem času se začne manifestovat duše dané činnosti 

s tím, jak činy dneška začínají rezonovat s činy minulosti 
a v duši moderního pohana se začíná vynořovat jakýsi druh 
nadčasové harmonie. 
 
Pokračování příště. 
 

Přeložil  dalreiks 
 
 

 
 
 

 Hastings (II. část) 
 
Haroldovy vyhlídky 
 
Harold musel ve chvíli, kdy nastoupil na trůn, počítat s tím, 
že se o svou korunu utká s konkurenty. Těmi byli Harald Har-
drada (ten se odvolával na smlouvu Hardaknuta s Magnusem 
Norským, ačkoli to byl člověk, který se většinou nějakým os-
pravedlňováním svých činů nezabýval), Vilém Normandský, 
Haroldův odpadlický bratr Tostig (ten se navíc spojil se skot-
ským králem Malcolmem), Sven Estridsson (synovec Harda-
knuta a vnuk Svena Vidlího Vouse, který se prozatím spokojil 
s tichou podporou Viléma a obranou před Haraldem) a Edgar 
Ætheling, syn Edmunda Železného, ale ten byl v té době velmi 
mladý, a  královna Emma jej držela stranou, protože by Edgar 
mohl být šmahem zkrácen o pár centimetrů (hlavu). 
 

Harald od časného jara 1066 
plánoval invazi a vybavoval 
vojsko, a čemž se Harold sa-
mozřejmě díky špehům doz-
věděl, stejně jako o přípra-
vách Viléma. Harald počítal 
s podporou skandinávských 
usedlíků na anglickém úze-
mí, ale to se přepočítal. Je 
s podivem že s touto podpo-
rou počítal, protože sám byl 

Nor, a většina usedlíků byla dánského původu, a vzhledem 
k neustálým norskodánským sporům ve Skandinávii, které byly 
sledovány i v Anglii se tato podpora nezdá jako příliš reálná 
a tento předpoklad byl tedy typický pro Haraldovu aroganci 
a pirátskou náturu. Harold, který prožil většinu života v jižní 

Anglii se nyní z politických důvodů oženil se sestrou Northum-
brijských Earlů Morcara a Edwina, čímž si pojistil věrnost 
severních území. Otázkou však zůstávalo, kdo z nejvážnějších 
konkurentů zaútočí jako první. Aliance s Edwinem a Morcarem 
mu umožňovala jistou vůli v plánech, protože se na ně mohl 
spolehnout v obraně severních území a zadržení prvního náporu 
nepřátel. Tostig sám o sobě nebyl velkým problémem, i když 
se jeho pirátské nájezdy na východní pobřeží nepodařilo zasta-
vit, ale Tostig se jako správný proradný zmetek spojil s Haral-
dem a doufal, že po dobytí Anglie se Harald spokojí s vyrabo-
váním cenností, a Tostig "pouze s korunou". Sice se nejdříve 
pokoušel spojit s Vilémem, byl totiž spřízněn s Hrabětem Flan-
derským, ale tento pokus nevyšel. Tostigovou jedinou další 
šancí byl Harald. Jak k tomuto spojení došlo není jasné, ale 
svou roli v tom nejspíše hraje skotský král Malcolm. 
 
 

Haraldova invaze 
 

Harold, aby mohl čelit vpádu, 
mobilizoval Fyrd a umístil jej 
v Sandwichi a u ostrova Wight. 
Celkem evidentně se snažil krýt 
spíše území Anglie a příliš se ne-

staral o severní území. Politický sňa-
tek mu totiž zajistil obranu severu, 

takže se o ni nemusel starat sám. Když 
se žádná invaze nekonala, Harold Fyrd 

rozpustil (a k tomu jej nutily i další důvo-
dy), a loďstvo přesunul do Londýna, vzhledem k tomu, že oče-
kával, že i Viléma a Haralda čeká doba žní, tudíž vojenského 
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oslabení, a s postupující sklizní se invaze zdála stále méně 
pravděpodobnou.  
   
Kolik toho Harold věděl o spojení Tostiga a Harolda není 
zřejmé, ale kolem poloviny srpna byl informován o jejich ná-
jezdu na Scarborough a Cleveland. Odsud tito pokračovali 
k ústí řeky Humber. Jejich síla se skládala minimálně ze tří 
až pěti set lodí a mezi pěti a šesti tisícovkami mužů, mezi nimiž 
byli Skotové, Norové, Britové - dobrodruzi, kteří chtělli rychle 
zbohatnout. Morcar s nimi svedl 20.9.1066 bitvu u Fulfordu, 
z níž jako vítěz i za cenu velkých ztrát na obou stranách nako-
nec vyšel Harald Hardrada, což ale značně redukovalo Harol-
dovy možnosti jak se s touto hrozbou vypořádat, protože byl 
na Morcarovi a Edwinovi vojensky závislý. Protože byl Fulford 
celkem nedaleko, a jeho obyvatelé se okamžitě Haraldovi 
vzdali, rozhodl se Harold že jim zabrání v šíření dalšího teroru 
na severu země a okamžitě vytáhl na sever. Narychlo sebral 
Fyrd a húskarly a podnikl legendární pochod 200 mil za 5 dní. 
Poté se utábořil cca 20 km od Yorku. Harald podle všeho neměl 
ani tucha o Haroldově přítomnosti, protože většina jeho mužů 
neměla ani zbroj - takové věci byly odloženy u lodí. Tábořil cca 
12 km východně od Yorku, kde čekal na dodání výkupného 
a rukojmí z Yorku. Harald si totiž zřejmě myslel, že se jeho 
protivník neodváží do bitvy po zdrcující porážce Morcarově. 
Navíc, jak by nepřítel mohl dorazit za pouhých 5 dní po bitvě 
u Fulfordu? 
 
Harald však byl na příchozí vojsko upozorněn a stáhl rychle své 
muže na východní břeh řeky Derwent, kde jediným možným 
místem přechodu byla úzká lávka, kterou nechal střežit jediným 
mužem. Než se jednomu z Haroldových mužů podařilo 
doplavat pod něj a probodnout jej kopím. Před bitvou se ještě 
vojevůdcové setkali, a toto setkání se stalo památným: Harold 
přišel v přestrojení, a Tostigovi nabídl třetinu území Anglie. 
Když se však Harald zeptal, co nabídne jemu, tak Harold 
odvětil že 7 stop anglické půdy, nebo o to víc, oč je větší. Tím 
byla jakákoli vyhlídka na mír "zazděna", a Harold odešel zpět 
ke svým. Bojovalo se tradičně meči a sekerami, a u Harolda 
se navíc předpokládá účast specialisovaných lučištníků, z nichž 
jeden by mohl být tím, kdo prostřelil hrdlo Haralda Hardrady. 
Bitva trvala celý den, a po jejím skončení nechal Harold 
přeživšího Haraldova syna Olafa odejít i se zbytkem bojovníků. 
ti k návratu potřebovali pouhých 24 lodí z původního počtu, 
takže si jistě dokážete přestavit jak totální byla porážka 
spojených vojsk adeptů na anglický trůn. 
 
 
Vilém útočí 
 
Haroldova korunovace musela Viléma Normandského přivést 
do řádného varu, po Haroldově slibu r. 1064 a slibu Edwarda 
Vyznavače. Začal tedy přesvědčovat papeže o Haroldově 
zrádnosti, a vzhledem k tomu že bývalý papežův učitel nyní stál 
coby poradce za trůnem normandského vévody, bylo Vilémovi 
uděleno požehnání k invazi do Anglie, čímž Vilém přehodil 
kolej z dobyvačné války na kruciátu, kdy měl ztrestat odpad-
lického a nedůvěryhodného Harolda. To mu velmi usnadnilo 
nábor vojska, dokonce získal slovní a možná i fysickou pomoc 
z Dánska a Německa. Logistika takové středověké invaze 
je ohromující. Je logické, že musíte mít více mužů, koní, jídla 
a zbraní než váš nepřítel. Vilém v době příprav na invazi neměl 
prostředky na přepravu vojska a vybavení, ale v krátké době 
se mu podařilo vystavět či zabavit více než 500 lodí, což 
je na tehdejší dobu neskutečné množství. V polovině srpna 

1066 byl připraven, ale díky protivnému protivětru byla invaze 
odložena. 12. září přesunul loďstvo do St. Valéry sur Somme, 
aby zajistil bezpečnější přeplavbu. Teprve v říjnu 1066 se poča-
sí umoudřilo a dovolilo Vilémovi vyplout. V 8.30 flotila přistá-
la, ztraceny byly pouze dvě lodi, z nichž jedna vezla též Vilé-
mova jasnovidce. Jeho ztrátu Vilém ohodnotil slovy: "Nemohl 
být tak dobrý, když tohle nepředpověděl." Ve skutečnosti si ale 
tyto dvě lodi spletly přístav, vpluly do Old Romney, kde byly 
posádky zajaty a usmrceny. Vilém si místo u Hastingsu vybral, 
protože zde byl dobře chráněn proti případnému vojenskému 
úderu, a navíc to odsud bylo je pár desítek kilometrů do Dove-
ru, odkud vedla přímá cesta (ještě z dob Římanů) až do Londý-
na, Vilémova případného cíle. Vilém zde tedy nechal vybudo-
vat dřevěnou pevnost a vyčkával Haroldova příchodu. Ten 
se 2. října rozhodl přesunout na jih, protože se zřejmě již doz-
věděl o Vilémově příchodu, a 6. října dorazil do Londýna. 11. 
října vyrazil a po dvou dnech se utábořil s vojskem na Caldbec 
Hill, 10km severně od Hastingsu. 
 

 
 
Jeho muži přicházeli ve skupinách po ceý den, a ačkoli před 
pouhými 18 dny vybojovali bitvu 260 mil odsud, musela být 
jejich morálka značně na výši. Rozdrcení Haralda, obrovská 
kořist... Edwin a Morcar odmítli Haroldovi pomoc, takže na-
rozdíl od morálky počty vojáků tak báječné nebyly. Haroldovi 
se sice podařilo během návratu do Londýna sebrat vojáky 
ze Sommersetu, Devonu Essexu i Kentu, ale i tak nedorazilo 
na Caldbec Hill více než 7500 mužů. Toto místo vybral Harold 
záměrně. Bylo totiž nespornou výhodou v nadcházející bitvě: 
strmá stráň, daleký rozhled, dobrá dostupnost z Londýna. 
Harold se rozhodl neotálet a zaútočit na Viléma hned druhý 
den. Proč? Kdyby počkal ještě den, než se shromáždí veškerá 
jeho vojska, mohl být výsledek úplně jiný. Harold byl známý 
pro svou netrpělivost, navíc byl asi celkem dobře informován 
o Vilémových zločinech na obyvatelstvu a chtěl je zarazit 
co nejdříve. Pokud nic jiného, byl synem svého otce, který radši 
odmítl králi poslušnost, než aby ztrestal obyvatele Doveru 
za útok na Eustace Boulognského. Jedno je jisté, Godwinové 
byli "vlastenci skrz naskrz" a navíc disponovali něčím v té době 
velmi neobvyklým - sociálním cítěním.  
 
Vilém zcela evidentně nebyl připraven na to, že by mohl být 
obležen, a nejsou dochovány žádné zprávy o zásobování přes 
kanál. Dokonce se objevila teorie o tom, že Vilém své lodi 
spálil, aby zamezil dezerci, a přesvědčil své vojáky o tom, 
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že buď skončí jako vítězové, nebo je čeká hromadný hrob. 
Proto také druhého dne ráno sebral vojáky a vytáhl k Caldbec 
Hill. Jak rozestavil své vojsko je patrné z obrázku. Harold 
mu z vrchu poslal vstříc své vojsko na 200 metrů. Do první 
linie šli Húskarlové, kteří byli též zodpovědní za vytvoření 
a udržení štítové zdi. Potom následovala tradiční smršť nadávek 
a pokřiků, která létala z jedné strany na druhou. Anglosasové 
kombinovali pokřiky Ut (ven, pryč) s Godemite a Oli Crosse 
(God almighty - všemocný bůh a svatý kříž, též Rood),  na což 
Normané kontrovali v podobném stylu. Bitva začala poněkud 
netradičně, hrdinsky a hloupě zároveň. Vilémův minstrel (pě-
vec) Taillefer zaútočil na Anglosaskou linii, což samozřejmě 
rychle ukončili Húskarlové. Potom Normané začali bitvu mrač-
nem šípů. Protože Anglosasové ale v bitvě lučištníky většinou 
nepoužívali a taktika přehradné lukostřelby vyžadovala jistou 
výměnu šípů mezi zúčastněmými stranami, Normanům šípy 
rychle došly. To samozřejmě zmenšilo Vilémův bojový poten-
ciál, protože lučištníci nebyli k boji muže proti muži vybaveni 
ani trénováni. Vedou se pře o to, jestli byly použity i kuše. 
Vzhledem k tomu jak je tato zbraň přesná a účinná, církev 
z ní nebyla dvakrát nadšená, a v bojích křesťanů mezi sebou 
to byla zbraň zapovězená. Pokud se tedy na bojišti objevila, 
není divu, že není vyobrazena na tapisérii z Bayeux, protože 
tato byla zadána k výrobě biskupem Odonem.  
 
Anglosasové měli, jak už  jsem zmínil, výhodu umístění 
na vršku. Vilém, protože lukostřelci nebyli příliš úspěšní, 
poslal pěchotu do útoku. Anglosasové tentokrát vyu-
žili vše od konvenčních luků přes podomácku vyro-
bené praky až po kutálející se balvany, a tato pře-
hradná střelba, nebo jak to nazvat, způsobila 
Vilémovi velké problémy a ztráty, takže v dů-
sledku toho byl zřejmě donucen nasadit jezde-
ctvo dříve než měl původně v plánu. Jez-
dectvo dostalo rozkaz zaútočit na dosud ne-
porušenou štítovou stěnu. Taktika byla 
jednoduchá: dojet ke štítům co nejblíže 
a vrhnout oštěp do davu, potom si z kopečka sjet 
dolů pro nový oštěp a tak dokola. To bylo obtížné 
a nebezpečné, navíc na strmém svahu. Tato taktika 
s Anglosasy nějak zvlášť nehnula, a dánské bitevní 
sekery si asi mezi Normany vybraly svou daň. Kolem 
poledne se začali Bretonci z levého křídla stahovat, 
což otevřelo Vilémovu linii pro náhlý útok, a navíc začala mezi 
vojskem propukat panika, která se přelévala jako požár po stře-
chách, a Vilém teď musel rychle něco vymyslet, protože 
hrozilo že tímto tempem pro něj bitva brzy a špatně skončí, 
a s ní i nároky na anglický trůn. 
 
Mezi Normany se začala šířit zpráva, že Vilém je mrtev. Bre-
tonci již byli na plném ústupu a Sasové je zezadu masakrovali. 
Vilém se však prohlásil a dal poznat svému vojsku, což poně-
kud pozvedlo morálku, a Odo vyrazil s jízdou do protiútoku 
proti Sasům. Ti se pokusili vrátit do řady, ale to se jim 

nepodařilo a byli pobiti. Mezi mrtvými zřejmě byli i Haroldovi 
bratři Gyrth a Leofwin, ale Harold nic nepodnikl. Je pravděpo-
dobné že sám nařídil útok proti Bretoncům a nyní za unáhlenost 
zaplatil. Jen škoda že nepřešel do frontálního útoku, kterým 
by Vilémovu armádu v jejím rozpoložení smetl do moře. Ko-
lem druhé hodiny se ale, ačkoli není zcela jasné co se stalo, vše 
najednou zastavilo, a čas mohly obě armády využít k přesku-
pení, přezbrojení a oddechu. Vypadá to jako přestávka na čaj... 
Haroldovi bylo jasné, že mu stačí udržet se do noci, a velmi 
jasné to bylo i Vilémovi, protože by se musel stáhnout, 
a v důsledku toho by prohrál. Proto se rozhodl pro fingovaný 
ústup, v překvapivém útoku na křídla nepřítele mu totiž bránila 
hustota lesů v okolí bojiště. Chtěl Sasy vylákat do boje muže 
proti muži, protože štítová zeď pro něj byla nepřekonatelnou 
překážkou. Ačkoli se historikové vojenství shodují na tom, 
že by Harold na něco takového neskočil,  něco v jeho taktice 
selhalo. Protože Vilém nemohl informovat všechny svoje vojá-
ky o plánu, použil zřejmě pěchotu jako Kanonfutter, a znovu 
zahájil útok. Kavalerie vtom zaútočila na Sasy, a následně 
se obrátili na útěk. Není jasné, jak mohli Sasové uvěřit něčemu 
takovému, protože kavalerie nejevila známky paniky, a koordi-
novaně se obrátila na ústup, za důsledek to každopádně mělo, 
že Sasové zrušili řady a začali Normany pronásledovat. Není 
jasné, zda dal Harold rozkaz k pronásledování, ale pokud by to 

udělal, pak mohu zcela bez obalu říci, 
že by byl totální debil. Mnoho Sasů padlo 
díky svému přílišnému pronásledovatel-

skému nadšení. Pravdu už nikdo nezjistí, ale 
výsledek je jasný. rozpoutala se řež, a i když fin-
govaný ústup nezabral tak docela, Vilém donutil 
lučištníky, aby šli sbírat šípy do bitevní vřavy, 
a ti potom přes hlavy svých spolubojovníků pálili 
do zadních řad Saského vojska, kde způsobili 

velké ztráty. 
 
Jeden ze šípů zasáhl Harolda do oka, a tím jej buď těžce 
zranil nebo rovnou zabil. Mezi Sasy se rychle rozšířila 
zpráva o Haroldově pádu, a Vilém navíc nařídil pěchotě 

frontální útok na Saské pozice. Sasové se začali staho-
vat přes kopec, kde byli koně, a stáhli se směrem 
k Londýnu. Húskarlové obklopili tělo mrtvého krále 
a bránili jej hrdinně prakticky do posledního muže, 
jak bylo jejich zvykem. Potom jeden z Normanů, 

patrně si chtěl odnést suvenýr, odťal Haroldovi část nohy, což 
však Viléma tak rozčílilo že dotyčného šlechtice zbavil šlech-
tictví. Haroldovy standarty Rudý drak a Bojovník byly odeslá-
ny papeži do Říma. Navzdory veškeré snaze Vilém vyhrál 
se sedmi tisíci mužů boj o vládu v zemi s 1 500 000 obyvateli. 
 
To byl konec jedné epizody Anglických dějin a začátek epizody 
další. O té v dalším čísle:) 
 

Sigmark, klan Managarm
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Ásatrú Vé 
 
převzato z Ravenbók (rituální knihy Raven Kindred) 
 
Existuje snad tolik teorií o tom, jak vypadal severský Vé či Hof 
(chrám, posvátné místo), jako bylo starých severských chrámů. 
Můžete slyšet o všem možném od hájů v lesích až po stavěné 
budovy, které byly předchůdci pozdějších skandinávských slou-
pových kostelů. Řekl bych, že toto množství různých popisů 
ukazuje, jak otevřené a praktické představy o tom, co by mělo 
v chrámu být a jak by měl vypadat, tehdejší lidé měli. A naše 
dnešní praxe se té dřívější velmi podobá. 
 

 
 
První odlišnost mezi původní a dnešní moderní praxí je v oltá-
řích, které mají lidé doma, a v zařízení místností, ve kterých 
pořádáme hromadné rituály. Pro rituál většinou použijeme 
jakékoli místo, které je dostatečně velké, aby se do něj všichni 
zúčastnění vešli. Z estetických důvodů se snažíme zakrýt 
běžnou funkci místnosti, což bude nejspíš zahrnovat přikrytí 
televize kusem látky a přesunutí překážejícího nábytku ven 
z místnosti. Dalším přípravným krokem, který nemohu než 
vřele doporučit, je obložení místnosti svíčkami a odstranění 
veškerého umělého osvětlení. Temnota sice není pro nábožen-
ský rituál nijak důležitá, ale zbaví vás mnohého rozptýlení. 
Oltář samotný je snadná věc. Obvykle používáme malý stolek. 
Jedinými požadavky může být snad jen, aby vypadal pěkně 
a byl dostatečně velký, aby pojal všechny nástroje, které budete 
během rituálu potřebovat. Můžete na něj umístit symboly bohů, 
dekorace podle ročního období, atp. 
 
K posvěcení místa postačí jakýkoli očišťující rituál (např. 
Hammer rite). Nejsou potřeba žádná hebrejská písmena vepsa-
ná do hrany kruhu o průměru devět palců, žádné alchymistické 
elementy. Váš pracovní prostor je určen velikostí a tvarem 
místnosti; neexistuje žádný předpis, který by vyžadoval kruh 
nebo nějaký jiný útvar. Pokud má váš pokoj tvar čtverce, 
uspořádejte zúčastněné lidi do čtverce. My často používáme 
půlčtverec s oltářem vpředu a Gothi s Valkyrjí1 stojí po jeho 
stranách. 
 
Jakékoli další úpravy rituálního místa jsou samozřejmě jen na 
vás. Můžete použít například sošky nebo obrázky bohů. Náš 

                                                        
1 osoba, která dolévá medovinu do rohu 
 

klan2 má svůj klanový prapor, který obvykle pověsíme za oltář.  
 
Pokud se má rituál odehrát venku, musíte zvážit i další 
okolnosti. Bude-li se odehrávat v noci, měli byste toto místo 
navštívit už za dne. Dostat se na místo v noci a vše řádně při-
pravit zabere příliš mnoho času a značně sníží celkový dojem 
z této zkušenosti. Velmi doporučuji provádět rituály za sou-
mraku nebo, pokud se vám podaří vytáhnout váš klan z postele, 
za úsvitu. Při Balder-blótu je meditování nad Balderovou smrtí 
a pomíjivostí života za sledování vycházejícího slunce velmi 
silným zážitkem. Nejlepší místa pro rituály jsou háje, které mají 
dostatek stínu, aby zahubil většinu přízemní vegetace (konti-
nentální Germáni pořádali rituály tradičně v hájích) nebo otev-
řená pole, na nichž můžete vidět oblohu. Přesvědčete se, 
že je místo dostatečně rovné a pokud budete sedět na zemi, zda 
je půda suchá a nerostou na ní jedovaté rostliny. Nedoporučuji 
rozdělávat oheň, pokud na něj nemáte vykopanou jámu; může 
vám způsobit víc problémů než užitku. Zapomeňte na svíčky 
a kadidlo. Ty mohou být užitečnou psychologickou pomocí 
uvnitř, ale venku často vypadají směšně; nikdy nezapomenu 
na wiccanský rituál, který jsem navštívil a při němž jeden 
člověk s naprostou vážností a okázalostí nesl jedinou vonnou 
tyčinku kolem rituálního místa. 
 
Většina praktikujících pohanů jakéhokoli druhu, které znám, 
má ve svém domově určité místo vyhrazené příležitostnému 
uctění bohů. V některých případech může být lepší pracovat 
s ním než zakládat Vé pro hromadnou rituální práci, protože 
při používání vašeho domácího oltáře odpadají některá rizika, 
která se mohou vyskytnout při práci ve skupině. Smyslem 
domácího oltáře je připomínat úlohu bohů v každodenním 
životě a poskytnout vhodné a řádné místo pro občasné oběti 
a modlitby bohům.  
 

U nás doma mám oltář na horní 
polici knihovny, na němž jsou 
uloženy všechny naše rituální 
pomůcky a několik svíček. Náš 
přítel ale nemá stálý oltář, jen 
sošku Thóra v malé dřevěné 
skříňce. Jedna stěna je odní-
mací, aby byl Thór vidět a pod 
jeho podstavcem je malý kousek 
lávy z Thingvelliru. Pokud ne-
hodláte domácí oltář používat 
pro úplný blót, nemusíte na něm 
mít odpovídající nástroje. Oběti-
nou mohou být svíčky nebo 
kadidlo; nejsou sice tradiční, ale 
jsou snadné a jsou částí naší 
moderní kultury. 
 
 

Přeložil Fjölkunnigr 

                                                        
2 rod, příbuzenstvo - anglicky Kindred; ve smyslu společenství 
lidí, které spojují stejné zájmy spíše než pokrevní příbuzenství 
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Noc na Ynis Witrin V. 
 
Pokračování z minulého čísla  
 
Zůstala jsem stát jako solný sloup, neschopna vydat jedinou 
hlásku. Khuldwik na tom byl podobně, nicméně ve vlastním 
zájmu se snažil co nejrychleji vzpamatovat.  
 
„To... takovou poctu jsem skutečně nečekal," vypravil ze sebe 
po chvíli. Vyznělo to poněkud sarkasticky. Aniž by se na mě 
podíval, uklonil se a požádal o dovolení odejít. Král mlčky 
pokývl hlavou, což si Khuldwik vyložil jako souhlas, a po jeho 
odchodu se obrátil na mne. 
 
„Riwena je skutečně tajnůstkářka, když vás pošle s tak 
důležitým vzkazem, aniž by se vám zmínila o jeho obsahu," 
podotkne zamyšleně. „Nevím, proč si zvolila právě tuto cestu."  
To ani já, pomyslím si. Kdybych se byla bývala nenechala 
zlákat vůní pečeného masa, a raději se vyptala na obsah 
předávané zprávy! Ačkoliv bych nejspíš běh událostí 
neovlivnila, mohla jsem si ušetřit nepříjemný šok. Pomalu, ale 
jistě ztrácím důvěru ke Khuldwikově matce. 
 
Král se po chvíli zvedl a bez jediného slova zamířil ke dveřím. 
Ticho v síni by se dalo krájet. Cítila jsem se trapně za svou 
komunikační indispozici. Možná si přál, abych ho následovala, 
já však raději zamířila do zahrady. Mé tělo cítilo naléhavou 
potřebu čerstvého vzduchu.  
 
K mému velkému překvapení jsem brzy narazila na Khuldwika. 
Seděl pod vysokou zdí obrostlou popínavými růžemi a jeho 
bledá tvář ostře kontrastovala s nádhernými rudými květy. 
Nevěnoval mi pozornost, hlavu v dlaních, shrbená záda, jakoby 
čekal na další úder pod pás. Tiše jsem si přisedla, a neptala se, 
zda mu to nevadí. Téměř v ten samý okamžik se naklonil 
směrem ke mně, a bez jediného slůvka položil svou hlavu 
do mého klína. Hladila jsem ho po vlasech. Svět kolem nás 
ztrácel jasné obrysy. Khuldwik pootočil hlavu a zadíval 
se mi do očí. Neuhnula jsem. Jeho oči mi prozradily víc než 
jakákoliv slova. Svoboda, volnost, možnost volby, tajemství 
lesa, volání dálek, to všechno měl brzy odložit v zájmu spojení 
dvou protikladů. Nečekal to, nebyl na to připravený. A nikdo 
se ho na nic nezeptal.  
 
„Nemůžeš couvnout“, namítám v duchu. „Jsi její jediný syn“. 
 
Jeho rozhořčení mi téměř propaluje dlaně. „Jak by bylo tobě, 
kdyby v tom dopise stálo, že se máš vdát za králova jediného 
syna? To se docela dobře mohlo stát“, křičí neslyšně.  
 
To mě nenapadlo. Uposlechla bych Riwenina nařízení? Nejsem 
s ní nikterak spřízněna, necítím povinnost skládat účty lesnímu 
lidu. Svůj úkol jsem splnila. Můžu se kdykoliv zvednout 
a odejít, nic mě tu nedrží. Tedy, skoro nic. 
 
V Khuldwikových očích se objevil náznak zděšení. „To neudě-
láš!“ vykřikne a stiskne mi ruku tak silně, až mi zbělá. Chci 
ji vytrhnout z jeho sevření, on však nepovolí. Pomalu odříkává 
stále dokola, čím dál hlasitěji: „Ngys tuir branghir! Ngys tuir 
branghyr!" Slyším svůj hlas, opakující totéž. Místo kolem 
se mění. Nebo se měníme my? Růžová zeď, obrovská zahrada, 
hrad, to všechno zmizelo. Všude kolem se rozprostírají 
nekonečné zelené louky, sem tam zvlněné menším kopcem. 

Uvědomuji si chlad. Druhou rukou ohmatávám, na čem 
to vlastně sedím. Je to kámen, studený a vlhký. Rozhlédnu 
se pořádně, ačkoliv už vím, kde jsme. Na Ynis Witrin. 
 
Khuldwik sedí vedle mne, rovný a uvolněný.  
„Tohle jsi chtěl?" obrátím se na něho.  
 
„Je to můj život, a já mám právo si zvolit, jak s ním naložím." 
Zavrtí hlavou a dodá smířlivě: „Kdyby se o tom jen slovem 
zmínila, a já se mohl připravit na to, že se nevrátím domů, 
že své zájmy a povinnosti radikálně změním, že si nebudu moct 
vybrat, s kým budu žít..." Hlas se mu zadrhl. Stiskla jsem 
mu ruku. Pokračoval. 
 
„Vím, že být synem lesní vědmy obnáší jisté povinnosti. 
Ale...," pohodil hlavou. „Rozhodně se nenechám vodit za ručič-
ku jako nějaká její loutka!" 
 
„Vzpomínáš si na první večer, který jsem strávila mezi vámi?" 
přeruším ho. 
 
Překvapeně se na mě otočí. „No jistě," odpoví. „Vzala sis tehdy 
jednoho z našich nejdivočejších koní a beze slova dovolení 
ujela na mé nejoblíbenější místo." 
 
Přikývnu. „Tam, při západu slunce, ses rozhořčeně ohrazoval 
proti mému příchodu a faktu, že cizinka má mít v rukou osud 
lesního lidu. Chtěls to být ty, kdo rozhodne o tom, jak se s tor-
quetem naloží." 
 
Němě přisvědčil, ale očividně nevěděl, kam tím mířím. 
 
„Už tenkrát to věděla." Chtěl cosi namítnout. Nedala jsem 
mu příležitost. „Nejsem si jista, nakolik je to její vůle. Možná 
i ona musela ustoupit víc, než jí bylo příjemné." 
 
„Přesto nechápu souvislosti," zamumlal nespokojeně. 
 
„Ty se nemůžeš stát nositelem torquetu, stejně jako mě nemo-
hou vdát za králova syna." Nevypadal o nic moudřejší. „Každý 
z nás má svůj směr cesty, a...," na krátkou chvíli jsem se odml-
čela. Nechtěla jsem, aby rozeznal v mém hlase stopu bolesti 
a zklamání. 
 
„...A žádný z nich nás nespojí," doplnil místo mě. Pozoroval 
mě. V jeho pohledu se odráželo pohrdání smíšené se vztekem 
a lítostí.  
 
„Jenže mně nemůže žádná síla poručit, abych udělal něco, 
co se příčí mé vůli!" prohlásil pevně. 
 
Snažila jsem se mu vysvětlit, že jeho vůle nehraje v tomto 
okamžiku žádnou roli. Neposlouchal mě. Vstal a donutil mě, 
abych ho následovala. Stáli jsme u okraje kamenného kruhu 
a dívali se do krajiny. Dlouho žádný z nás nepromluvil. Pak 
Khuldwik cosi pronesl slavnostním hlasem. Nejdřív jsem ho ani 
neposlouchala, zahloubaná do vlastních myšlenek. Odkývla 
jsem, aniž by mi došel význam jeho slov. Když se tak stalo, 
bylo už příliš pozdě vrátit je zpět. 
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„Sama Matka Příroda je mi svědkem, že jsi jediná bytost, 
kterou miluji. Přísahám při Velké Bohyni, že jen ty jsi 
má právoplatná žena, jediná, první a poslední. Zaslibuji ti své 
tělo i ducha, a dávám se ti v lásce a z lásky. Přijímáš můj dar?"  
 
Teprve když svou přísahu zopakoval, došlo mi, co se tu stalo. 
Zírala jsem na něho vyjeveně. Nevěděla jsem, co dělat. Vyřešil 
to za mě. Objal mě a dlouze políbil. Byla jsem natolik v šoku, 
že jsem se nebránila. Když mě pustil, bylo mi jasné, že bych 
se nebránila v žádném případě. Nemělo cenu cokoliv skrývat. 
Přísaha pronesená v posvátném kruhu na Ynis Witrin se už ne-
dá vrátit zpět. 
 
„Přijímám tě, celého a úplného. Matka Země ví, že jsi ten, 
kterého jsem si vždy přála potkat. Miluji tě, a věřím, že tomu 
nikdy nebude jinak. Přísahám při Rohatém Bohu, že jsi mým 
právoplatným mužem, a zůstanu po tvém boku, ať už nás 
potkají jakékoliv nástrahy." 
 
Tentokrát jsem políbila já jeho. Nestačilo mu to. Aniž bychom 
si všimli, že se na krajinu kolem snáší tma, vrátili jsme 
se v objetí zpět k oltáři. Ačkoliv jsem věděla, jak vypadá nahý, 
nedalo mi to a znovu jsem si ho dlouze prohlížela. Je to jiné. 
V duchu mě napadlo, jestli o nás jeho matka může vědět. 
 

 
 
„Neví, a ani vědět nebude," odpověděl, aniž bych se ptala 
nahlas. „Kruh z kamenů jí brání vidět, co se tu děje." 
 
Přesně to jsem potřebovala slyšet. Nepřemýšlela jsem, co bude 
následovat v příštích minutách, natož abych si dělala starosti 
o nadcházející ráno. Zcela jsem se poddala Khuldwikově touze. 
Část mého já, zasunutá hluboko ve mně, si však stále byla 
vědoma problémů, do kterých se oba řítíme, a připravila mi dal-
ší noc plnou příběhů se strašným koncem. Žádná mrtvá hříba-
ta... tentokrát... cítím však kouř... hořící les.. děs, zoufalství, 
pocit marnosti.... umírající král, jsem odsouzená na smrt, 
Khuldwik, jeho žena, Riwena.... nevím, kde jsou... pomalovaní 

lidé se smějí.... kamenný kruh neexistuje... všechno se slévá 
v jeden šedivý celek... prší.... 
 
Prudce jsem se posadila. Skutečně začalo pršet. Khuldwik 
vedle mě se skrčil a ze spánku máchl rukou po nějaké 
přikrývce. Třásla jsem se. Nebyla jsem si jistá, zda víc zimou 
či děsem, který ve mně vyvolala noční můra. Vstala jsem a po-
někud nešetrně vyprostila zpod Khuldwikova těla svoje šaty. 
Vzbudil se, a drkotal zuby. Usmála jsem se jeho přihlouplému 
výrazu. Snažil se upamatovat, kde se nachází.  
 
Sotva si spojil všechny souvislosti, vyskočil a začal se nervózně 
procházet. 
 
„Co teď?" drbal se na hlavě a rozčileně přecházel z jedné strany 
kruhu na druhou. 
 
„Nejdřív by asi bylo záhodno, aby ses oblékl," nadhodila jsem. 
„Tedy ne že by se mi nelíbilo, jak se tu procházíš nahý. Nerada 
bych však měla na svědomí i tvoje nachlazení."  
 
Sesbíral si své oblečení, stále duchem nepřítomný. Podařilo 
se mu navléknout se do kalhot. Košili si nedbale přehodil přes 
ramena a zabalil se do pláště.  
 
„Musíme se někde schovat," zamumlal. Dalším slovům jsem 
nerozuměla. Nepřítomně mě vzal za ruku a chystal se vyjít ven 
z kruhu. 
 
„Počkej," zastavila jsem ho. „Jakmile budeme na cestě, dokáže 
nás tvá matka snadno najít."  
 
Pořád mu nedocházelo, o čem mluvím. Díval se jakoby skrze 
mě. Těžko mu něco rozmlouvat, v takovémhle stavu není 
schopen uvažovat logicky. Čím víc mu docházelo, co jsme 
udělali, tím rychleji chtěl z Ynis Witrinu odejít. 
 
Nezbylo mi, než ho následovat. Ani jsem se nepokoušela 
navázat mezi námi spojení z předchozího včera. Vyrazili jsme 
po svých, napříč zelenými loukami. Za námi se slunce právě 
vylouplo z mraků, a ze mě pomalu vyprchávalo napětí z právě 
prožité noci. Rozeběhla jsem se po mechové trávě, vnímajíc 
omamnou vůni lučních květů. Necítila jsem hlad, ani žízeň. 
 
Khuldwik mě pomalu následoval. Co jsme vyšli, nepromluvil 
jediného slova. „Měli bychom najít nějaký pramen“ pomyslela 
jsem si v duchu. Divila jsem se, že nás Riwena ještě neodhalila. 
Jak se asi na naše zmizení tvářil král? Zrušil chystanou svatbu? 
Z představy, co by nás čekalo, kdybychom byli dopadeni, mi 
přeběhl mráz po zádech. Ráda bych věděla, co se honí hlavou 
Khuldwikovi, jenže ten na mé otázky nereagoval. Zdálo se, ja-
ko kdyby úplně ztratil zájem o okolní svět.  
 
Došli jsme do městečka. U první chalupy jsem měla pocit, 
že jsem tu již někdy byla. Po pár krocích jsem si uvědomila, 
že právě tady to celé začalo. Noc, kdy hořel kamenný kruh. 
Muž ležící na kameni. Torquet. Rozhlížím se kolem. Něco 
se změnilo. Při mé první návštěvě mi z hluku a vřavy zvonilo 
v uších, zatímco teď je tu tíživé a nehybné ticho. Prudce jsem 
se zastavila. Khuldwik ne. Kráčel dál, aniž by věnoval 
sebemenší pozornost okolním domkům.  
 
„Stůj! Khuldwiku! Počkej!" Snažila jsem se ho zastavit.Ačkoliv 
byl tři kroky ode mne, dělal, jakoby nic neslyšel. Popoběhla 
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jsem a chytila ho za ruku. Tělem mi projel neskutečný chlad. 
Poprvé od chvíle, kdy jsme vyšli z kruhu, jsem se mu podívala 
do tváře. Bílá jako stěna. Vytřeštěné oči, nepřítomný pohled. 
Málem jsem vykřikla zděšením. Jako střela jsem vyrazila 
napříč vesnicí ve snaze najít živou bytost. Khuldwika jsem 
vláčela za sebou, nekladl sebemenší odpor. Byl jako loutka. 
 
Loutka! Vtom mi to došlo. 
 
„Riweno!" vykřikla jsem do prázdna nad sebou. 
„Riwenóóó!" 
 
„Konečně jsi na to přišla, má milá," uslyšela jsem za sebou 
jízlivý hlas. 
 
Otočím se po hlase. Stála tam, přímo přede mnou. Nestačila 
jsem se ani podivit, kde se tam tak náhle vzala, natož abych 
si uvědomila strach. Dí-
vala se na mě klidným 
pohledem, a já, jako už 
tolikrát v posledních ho-
dinách, nevěděla, co po-
čít. Kdyby byla rozčilená, 
opovržlivá, nenávistná, 
mohla bych se začít 
bránit. Takhle jsem jen 
čekala, co udělá.  
 
Popošla směrem ke mně. 
Natáhla ruku a dotkla 
se Khuldwika. Okamžitě 
ožil. 
 
„Kde to jsme?" vyhrkl. 
Pak si všiml své matky. 
 
„Co... co ty tu děláš?" 
vykoktal. 
 
„Jdu si pro tebe. Musíš napravit, co jsi zpackal svou 
neuvážeností a tvrdohlavostí!" 
 
Koukala jsem z jednoho na druhého.  
 
„Nikam nepůjdu! Nemohu se oženit s královskou dcerou!"  
 
Potěšilo mě, že si stojí za svou přísahou. O to víc, že jsem mu 
nepřála následky, které by ho dostihly, pokud by svou přísahu 
nedodržel. Avšak, jestliže si za svou přísahou bude stát, čekají 
ho následky možná ještě strašnější. 
 
„Rozhlédni se kolem," přeruší ho Riwena. „Tohle místo bývalo 
rušné a plné lidí. A teď? Mrtvolné ticho. Lidé prchli před 
královskými vojsky, která již tři dny křižují celou zem." 
 
Chtěla jsem namítnout, že jsme pryč sotva den, tudíž ten 
poplach nemůže být způsoben naší nepřítomností. Ona však 
pokračovala. 
 
„Ve chvíli, kdy král odhalil vaše zmizení, byla jsem právě 
na cestě za vámi. Tušila jsem, že se vzepřeš," otočila se ke své-
mu synovi. „Nemohla jsem ti však prozradit skutečný důvod 
vaší návštěvy. Jak správně tuším, ani bys do hradu nedojel." 
 

Khuldwik zamračeně přitakal. „Já se však nemohu oženit 
s královskou dcerou!" stál si na svém. 
 
Riwena pokračovala: „Hledala jsem vás celý týden. Král 
považuje vaše zmizení za osobní urážku, a přísahal, že jakmile 
vás dostihne, ani jednoho z vás neušetří. Nepodařilo se mi ho 
uchlácholit. Doufala jsem proto, že vás naleznu dřív, a napra-
vím, co jste tak lehkomyslně zničili." 
 
Otočila se ke mně. „Že můj syn v některých situacích postrádá 
soudnost, to vím, ale ty jsi s ním jela proto, abys této situaci 
zabránila, a ne abys mu pomohla!"  
 
V jejím hlase je zřetelně cítit zklamání a rozhořčení. Ani 
mě však nenapadlo se omlouvat. Zaútočila jsem na ni otázkami. 
 
„Týden? Opravdu je to týden, co jsme pryč? A proč se měl 

Khuldwik ...?" 
 
Nenechá mě domluvit. 
 
„Domnívala jsem se, že jsi 
chytřejší a vynalézavější. 
Nosíš torquet dostatečně 
dlouho na to, abys vědě-
la, že v kamenném kruhu 
plyne čas jinak. Opravdu 
si nevzpomínáš na svou 
první noc na Ynis Witrin? 
Nebyla trochu dlouhá 
na to, že byla jediná? A co 
další zkoušky? Proč mys-
líš, že jsem dovolila právě 
vám dvěma, abyste se celé 
dny proháněli po lesích? 
Proč bylo tak důležité, aby 
tě při tvých zkouškách 

doprovázel právě můj syn? Potřebuje tvou sílu, aby zvládl 
změnu, která ho čeká, a ty mu místo toho umožníš útěk na mís-
to, kam za ním nemohu ani já!" 
 
Její monolog vnímám jako otevřený útok. Snažím se bránit.: 
„Neměla jsem v úmyslu s ním utéct pro vlastní potěšení! Jeho 
vůle byla silnější než má. Začal opakovat ta slova a pak se..." 
 
„Jak mohla být jeho vůle silnější než tvá?" Její hlas náhle zní 
jako hromobití. Zdá se mi najednou větší a hrozivější. Začínám 
se jí bát. 
 
„K čemu myslíš, že byl tvůj výcvik? Znáš jeho slabiny a víš, 
jak ho přimět, aby udělal, co si přeješ. Sňatek s královskou 
dcerou znamená spojení, na které čekáme několik generací!" 
 
Jde z ní hrůza. Cítím, jak se při jejích slovech zmenšuji 
a propadám níž a níž. 
 
Všimne si toho, a trochu se uklidní. Obdivuji ji. V jednu chvíli 
z ní jde strach, aby se vzápětí usmála a otočila si mě okolo 
prstu.  
 
„Musíme se vrátit zpět. Můj syn osobně požádá o ruku králov-
skou dceru, a ty, má drahá se mu omluvíš. Jistě se nechá ob-
měkčit, a my dvě se po svatbě budeme moci vrátit zpět 
do lesa." 
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Zarazím se. „Proč se domníváš, že se s tebou vrátím zpět?" 
 
Znovu se usměje. „Jsi má nástupkyně. Opatruješ torquet, 
nejcennější památku lesního lidu. Dovedeš věci, které jiní 
nesvedou. Proč myslíš, že jsi vás dva dokázala tak snadno 
přemístit? Ty a torquet jste jedno. Tvůj život je již navždy 
spojený s lesním lidem." 
 
Dívala se na mě klidným pohledem. Připadala jsem si jako 
podvodnice a zrádkyně. Zamířily jsme ven z vesnice, aniž 
bychom se ohlédly po Khuldwikovi. Ten se ani nehnul. Stál 
přesně tam, kde jsme ho zanechaly. 
 
Uvědomily jsme si to teprve na konci vesnice. 
 
„Khuldwiku, no tak," zavolala na něho Riwena. Tušila jsem, 
proč se mu nechce jít. Nakonec přece jen šel, ale mračil 
se a neřekl ani slovo. Měla jsem z toho všeho šimrání kolem 
žaludku. Ale možná, že to byl jen hlad. 
 
Ukázalo se, že Riwena myslela dopředu. V jedné stáji našla 
koně tak akorát pro nás. Cesta na hrad nám zabrala celý den. 
Když jsme konečně sesedli, slunce už dávno zapadlo za obzor. 
Okamžitě jsme zamířili za králem. Khuldwik se tvářil 
nepřístupně. Riwena vypadala, že ji synova povolnost 
přesvědčila, že svá slova vzal zpátky, avšak já tušila potíže. 
Velké potíže. 
 
„Tak jste je konečně našla?" zahřměl král, sotva jsme vešli 
do dveří. "Předpokládám, že jste jim řádně domluvila." Zvláštní 
důraz na slově ´řádně´ nám prozradil, že se stále ještě cítí 
do hloubi duše uražen. 
 
„Ano," přisvědčila Riwena. „Můj syn by se vám rád omluvil 
a požádal o ruku vaši dceru." 
 
„Tak proč se schovává za vašimi zády?" zvolal. 
 
Riwena postrčila svého syna před sebe. Ten popošel ke králi 
a zadíval se mu do očí. 
 
„Nu?" vyzval ho král. 
 
Napětím mě svědilo celé tělo. 
 
„Nemohu si vzít vaši dceru," pronesl klidně Khuldwik. 
 
Pokradmu jsem mrkla, co na to Riwena. Ovládala se, ale všimla 
jsem si, že zbledla. 
 
„Co prosím?" zahřměl král. Riwena se snažila vysvětlit synovo 
chování, avšak král ji nenechal promluvit. 
 
„Z jakého důvodu?" přiblížil se ke Khuldwikovi. Stáli od sebe 
pár centimetrů. 
 
„Jsem již zaslíbený jiné ženě," odpověděl, opět naprosto klidně. 
 
Riwenin pohled mi propaloval levou tvář. Králův pohled se sto-
čil mým směrem. 
 
„Riweno!" zahřměl. „Jak jsi to mohla dopustit?" 
 
Odpovědi se však nedočkal. Riwena mě dlouho pozorovala. 

„Co jsi to provedla?" Otázka visela ve vzduchu, nevítaná, 
nečekaná. Otočila jsem se a mlčky jí oplácela pohled. 
„Víš, co tě čeká?" Mlčky jsem zavrtěla hlavou. 
 
„Měla ses stát mou nástupkyní. Jsi opatrovnicí torquetu, 
to znamená zachování naprosté svobody. Ty se nemůžeš 
zaslíbit žádnému muži, jinak tě čeká vyhoštění z vlastního 
života." 
 
Vyhoštění z vlastního života? Co to znamená? Je to smrt? 
Či něco horšího? 
 
Khuldwik se o pár kroků vrátí a chytí mě za ruku. Oplatím 
mu jeho stisk. O ničem z toho, co se tady děje, jsem neměla 
ponětí. Jediné, čím jsem si byla jistá, bylo, že miluji Khul-
dwika, a naše spojení budu bránit. 
 
„Zneužila jsi mé důvěry, a Khuldwikovy lásky. Jediným 
kývnutím své roztomilé hlavinky jsi zničila vše, o co jsme tak 
dlouho usilovali," slyšela jsem Riwenu. Její hlas zněl čím dál 
nenávistněji. Podívala jsem se na krále. Zavolal stráže a dával 
jim nějaké rozkazy. Přistoupili k nám a uchopili Khuldwika 
za paže. 
 
Ani nás nenapadlo se pustit. Drželi jsme se pevně. Jeho dlaň 
mě však začala nesnesitelně pálit. On byl první, který se oddělil 
a třel si ruku. Nenesla po spálení ani stopu. Stráže ho okamžitě 
popadli a odváděli. Chtěl křičet, ale nevydal ani hlásek. Zmítal 
se, nepřepral by však ani malé dítě. To všechno zařídila 
Riwena. Vzápětí si přišli i pro ni. 
 
„To jste neměla dopustit," přistoupil k ní král.  
 
„Já nechtěla, to nebyla má vůle," snažila se bránit. Marně. Král 
ji nechal odvést. Pak se obrátil ke mně. 
 
„Jdi," vyštěkl. „No tak táhni," zařval, když viděl, že se nehý-
bám. 
 
Na víc jsem nečekala. Vyběhla jsem ze dveří a pádila pryč. 
Že bych nakonec unikla trestu? Měla bych se pokusit najít 
Khuldwika, blesklo mi hlavou. Nikdo mi však nepomohl. Jako 
by mě neviděli, neslyšeli, nevnímali. Ani na ulici se mnou 
nikdo nepromluvil. Šla jsem do hospody, a chtěla se konečně 
najíst. Objednala jsem si pečínku. Než mi ji donesli, ztratila 
jsem chuť k jídlu. Po půl hodině rýpání se v jídle jsem zaplatila 
a vyšla ven, kde jsem okamžitě dostala hlad. Při návratu dovnitř 
se to celé opakovalo. 
 
Nevím, jak dlouho jsem bloudila po městě. Za jeho brány jsem 
se neodvážila. Pokoušela jsem se zbavit torquetu. Vždy 
mě donutil vzít si ho zpět. Večer jsem nemohla usnout. Po ně-
kolika dnech, kdy jsem o hladu a žízni klopýtala ulicemi, 
mi začalo docházet, co to znamená být vyhoštěn z vlastního 
těla. Neposlouchá mě. Mé vlastní tělo je mým nepřítelem. 
Snažím se volat o pomoc, ale nikdo mi nerozumí. Stoupnu 
si mezi dva hovořící lidi, a oni mě nevidí. Kousnu je do ruky, 
a oni to necítí! Neunikla jsem pomstě. Je mi souzeno zemřít 
v ulicích tohoto města. Jsem slabá, strašlivě slabá. Lehnu 
si ke zdi jakéhosi domu, a nechám svou mysl propadat 
se do slastného bezvědomí. Ani já už nic nevidím, neslyším, 
necítím. Co nevidět budu mrtvá. 
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Probudí mě hlasité klepání na dveře. Trhnu sebou, a praštím 
se o hranu postele. 
 
„Co se děje?" zavrčím. 
 
„Hledaj´ vás tu nějací páni, lady," ozve se z chodby. Zamručím 
cosi neslušného a pomalu vstávám. Plášť mám naštěstí na svém 
místě. Rychle si ho přehodím přes sebe a opatrně přistoupím 
ke dveřím.  
 
Znovu se ozve klepání. Otevírám dveře tak, aby mě částečně 
kryly. Dovnitř vpadne hostinský, následovaný třemi muži 
v tmavě zelených hábitech. Co tu chtějí, uprostřed noci? 
 
„Odpusťte, lady, že jsme vtrhli do vašeho pokoje v tak nevhod-
nou dobu," začne se omlouvat první z nich. 
 
„Budiž vám odpuštěno,“ odseknu v duchu. Navenek se usměji. 
„Nic se nestalo, prosím, pojďte dál." Pohybem ruky naznačím, 
že si mají sednout. 
 
„Děkuji, nezdržíme se dlouho." Vešli dovnitř. Hostinský se dis-
krétně vytratil a zavřel za sebou dveře. 
 
Za jejich zády si všimnu, že se pod okny cosi děje.  
 
„Musíte s námi okamžitě odjet, lady," prohlásí druhý. Podívám 
se na něho. Ani se nepředstavili, a domnívají se, že jim budu 
věřit. 
 
„Proč?" Snad jim po mé úsečné odpovědi dojde, že tu nejsou 
vítáni. 
 
„Jde o pana Pontryho," dodal třetí. 
 
Otočila jsem se k nim. Co ode mě chtějí? Rozloučila jsem 
se s ním čestně, nemůže ode mě očekávat jakoukoliv pomoc 
či oporu. 

„Již třetí den je nezvěstný. Král nám nakázal, že vás mám při-
vést. Jen vy prý dovedete jeho syna najít."  
 
V duchu jsem se ušklíbla. Za celé ty roky, co jsem s Pontrym 
žila, se o nás jeho otec nezajímal. Snažil se utajit, že se jeho syn 
spustil s dívkou neznámého původu. Až teď, když se jeho 
milovaný synáček dostal do problémů, jsem mu dobrá. 
 
No co, stejně už bych znovu neusnula. Během několika minut 
jsem přichystaná k odjezdu. Pro všechny případy si přes hlavu 
přehodím kapuci. Před hospodou už čekají koně. 
 
„Co se to děje?" neubráním se otázce. Všude kolem panuje 
neuvěřitelný zmatek, lidé pobíhají sem a tam, v dálce dokonce 
zahlédnu plameny. 
„Někde hoří?"  
 
„ Nemyslím, lady," podotkne první. Nasedneme na koně. Když 
vyjíždíme z města, docela jasně rozeznávám oheň na kopci. 
 
„A co potom znamená tohle?" ukážu tím směrem. 
 
„Ynis Witrin, stará pohanská modlitebna," odpoví mi. „Nejspíš 
ji podpálil někdo z místních, to se v poslední době stává často." 
Ynis Witrin. To jméno mi připadá povědomé. Pátrám v paměti . 
Vybaví se mi jen nejasné útržky, jako ze sna. To bude ono! 
Nejspíš se mi o tom místě zdálo. Naposledy se tam podívám. 
Plameny šlehají vysoko. Při pohledu na ně se mě zmocňuje 
smutek. Muselo to být krásné místo! Ráda bych ho poznala víc, 
ale vím, že král mi nedá pokoj, dokud nenajdu jeho syna. Tak 
ať, stejně se mi nechtělo zůstávat ve městě, kde se lidé bojí 
mrtvých hříbat. Koneckonců, Pontry není zase tak špatný. Krá-
lovský syn je přece jen královský syn. Uvidíme, co se dá dělat.  
 

Lorraine

 
 

 
 

 
 

 

L.e.S. 
 

Klus koně mého mění se v cval, 
když vjíždí do kraje lesů a skal. 

Jakoby znal dávno staleté pěšiny, 
s lehkostí stoupá na lesní výšiny. 
Oděna v oděvu, co Bozi mi dali, 

bystřím své smysly, napínám svaly. 
Čekám jen na chvíli, jež mi sen dal, 

až uzřím Paní lesů a skal. 
 

Cesta se zužuje, mění se v pěšinu, 
kůň v kroku pevný je, neváhá vteřinu. 

Pomalým poklusem projíždí houštinou, 
náhle však ustrne v tu chvíli jedinou. 
Teď v rouše bělostném, co vítr jí tkal, 

shlíží k nám Paní lesů a skal. 
S odvahou na srdci, v očích však pokoru, 

vyčkávám pokynů, hledíc k ní nahoru. 
Srdce mé skála je, duše má les, 

odjíždím s vědomím břímě své nést. 
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Knižní doporučovna samhainová – o duši lidské a zvířecí  
 
Samhain, Halloween či Dušičky – starý rok odchází, Matka 
Země – příroda – usíná, světla ubývá a předlouhé večery lákají 
k četbě a vyprávění… Pravda, k zírání na obrazovky všeho 
druhu v našich zeměpisných šířkách asi nejvíce. Ale pro ty, kdo 
se neodnaučili louskat písmenka v knihách, mám v tomto maga-
zínu doporučení zatím nebývalá: nabízím vaší pozornosti jednu 
knihu zbrusu novou – román takříkajíc z psí perspektivy, zcela 
současný a zároveň svým úhlem pohledu činící pomyslný pilíř 
onoho mostu, klenoucího se z dávnověku ku dnešku, a druhou 
knihu vydanou v hloubi 19.století, obsahem však sahající 
k oněm prvním pilířům keltské a patrně ještě starší slovesnosti, 
pro nás v poslední chvíli z lidové tradice zaznamenaným první 
velkou českou spisovatelkou, která o hlubinách duše a vášních 
mnoho věděla - Boženou Němcovou.  
 
 

Tři zakletí psi 
 

Vraťte se do dětství, sáhněte po Ná-
rodních báchorkách a pověstech 
naší paní Boženy, a máte-li chuť 
na starou keltskou  legendu, nalistuj-
te „O třech zakletých psích“. Hned 
na počátku vymění hrdina 3 ovce za 

3 psy divotvorných vlastností  
– a jelikož jsou s nimi potíže, 
vyrazí s nimi do světa.  

 
První, nač narazí, je vchod do nitra kopce, a tam – jak jinak – 
se ukrývá vojsko. Pravda, rytíři jsou to spíše loupeživí, nicméně 
poklad, jak jinak, ukrývají ve velikém zlatém kalichu (poklad 
je zázračná mast, kterou kdokoli se namaže, byť je na kusy 
rozsekán, je zase jako dřív) – to už je na zázračný kotel bohyně 
Ceridwen apod. Zcela jasná reminiscence. Nádoba je samozřej-
mě  zakopána pod obrovským stromem… Hrdinu čekají nástra-
hy, žena věrná i žena proradná, vše je jenom lehce do hávu 
středověkého vyprávění (princezna, král…) povrchově oděno, 
a kromě magického čísla 3 se v závěru objevu i magická 9: 
„…Vytáhl 9 jazyků z devíti hlav líté saně…“  
 
Rozuzlení příběhu jsou také tři – rozuzlení příběhu hlavního 
hrdiny, osudů a krále, a – finále – osudu oněch tří zázračných 
psů: „Milý pane,  řekl Pozor, „musíš nám všem třem hlavy stíti. 
Tím nás můžeš vysvoboditi“ …“My měli třem dobrým osobám 
pomoci, troje zlé na světě shladit, nám pak ten, komu nejvíc 
dobrodiní proukážeme, konečně hlavy stíti. Ty jsi třetí, kterému 
jsme pomáhali a sloužili, tobě jsme nejvíce dobrodiní prokázali, 
ty nám tedy učiň poslední službu.“ 
  
Hrdina tedy mečem setne hlavy svým psím společníkům. 
Z každého hrdla vylétne holubice --- A to je závěr příběhu: 
v každé smrti obsaženo znovuzrození, v každém konci nový 
začátek… krásný příklad keltského cyklického nazírání na osud, 
na převtělování duší… 
 
A s českou ironií zde můžeme najít skutečné archetypální koře-
ny úsloví, že totiž „za každý dobrý skutek musínásledovat spra-
vedlivý trest“, a zjistit, že i určitá podobenství lze chápat 
i doslovně… 
 
Rozmlouvejte více se svými psy i se sebou samými… 

Od bohyně Kotys k princi 
Bajajovi… a až  k sv. Václavu 
 
Kromě psů hráli v životě našich předků veledůležitou roli koně. 
S  koňmi souvisí kult jednoho z nejmocnějších a hlavně nej-
oblíbenějších keltských ženských božstev, Epony – Kotys. 
Ta byla hojně uctívána též v Boiohaemu. Byla tak oblíbená , 
že s odkazy na její projevy se setkáme v řadě českých pohádek 
a pověstí… 
 
V pohádkách a pověstech, jak je zaznamenala Božena  
Němcová, se Kotys a související kulty regionálních mateřských 
bohyň objevují velice často. 
 
Pohádka „DIVOTVORNÝ MEČ“  vypráví: „ Vávrovi umřela 
žena. Zanechala syna, ….(..),“jednoho dne zaseli hrách, a když 
kvetl, chodili hlídat. Aby se nějaká škoda nestala. 
 
První den hlídal táta. O půlnoci zdá se mu, že vidí prostřed 
pole bílého koně se pást, zůstane celý u vidění, …pustí 
se za ním, aby ho odehnal..po hodině z půlnoci najednou 
zmizel“…..druhý den šel hlídat syn.“Najednou vyjde měsíc 
z mračen, a na protějším konci vykračuje přes hrách bílý kůň, 
..“ mladík chce koně zastřelit:“tu naň koník volá: Nestřílej, 
bylo to k tvému neštěstí! A po těch slovech přiblížil se lehkým 
krokem až k němu  samému  a pravil dále: já jsem tvoje matka 
a zde je můj očistec (středověký nános – patrně šlo původně 
o bludnou duši anebo mateřskou bohyni) – chceš-li mne vysvo-
bodit a sám sebe šťastným učiniti, sedni na mne, já tě odtud 
odnesu.“ 
 
Hrdina na koně sedne, osudem otcovým se dále nezabývá 
(jasně se projevuje silnější pouto k matce i příslušnost ku před-
kům po matce, typické pro předkřesťanskou Evropu). Bílá koby-
la se synem letí tři dny a tři noci...až doletí do země, kde vládne 
čarodějnice ( (bílá  kobyla – bílá magie versus temná síla…) 
Hrdina se dá do služby u čarodějnice, kde se má starat o tři ko-
ně – dva má krmit, třetího mlátit. Což neučiní, ubožáka nakrmí 
– a ten  promluví a sdělí mu, že je v koně zakletým nevlastním 
synem oné čarodějnice, a tak mu kůň– princ  daruje divotvorný 
meč…čarodějnici je třeba srazit hlavu, a když se tak stane, 
a krev stříkne na zakletého , ten se z koně promění v krásného 
mladíka.. 
 
Načež hrdinu jeho matka-kobyla odnese během tří dnů a tří 
nocí do jiné země, kde je třeba také cosi vykonat… a s divo-
tvorným mečem, samozřejmě.  
 
Tam se dostane tak, že kobyla třikrát dupne, otevře se skála… 
Příběh je velice spletitý, jenom ještě připomenu, že mladík 
má zlaté vlasy, v čele vojska jede král s hrdinnou dcerou (pouze 
Keltové znali princezny-bojovnice),  hrdina musí královu voj-
sku pomoci, a přijedši na bílém koni, vytáhne meč a vzkřikne:  
 
„VŠEM NEPŘÁTELŮM HLAVY DOLŮ!“ Což musí udělat tři-
krát, aby to patřičně zabralo.  
 
Finále příběhu se podobá tomu se psy: za věrné služby žádá 
matka –kobyla svého syna – zlatovlasého krále, aby jí 
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divotvorným mečem, který  mu sama darovala, sťal hlavu. 
Následuje opět přerod – bílý holub odletí…. 
Když se pokusíme vysvětlit některé věci s pomocí keltské 
mytologie a mystiky, je nasnadě, že kobyla je mateřskou 
bohyní, aspektem bohyně Kotys. Ženský princip – bílá kobyla, 
noc (Luna), je přemáhán mužským principem (zlatovlasý hrdi-
na – Slunce) – aby mohl pokračovat v další formě… a nefiloso-
ficky: zapřemýšlejte, kolik znáte pohádek, ve kterých pomáhá 
hrdinovi mluvící, pokud možno bílý kůň? Princ Bajaja napadne 
asi každého. Když si pozorně přečtete tuto verzi příběhu, zji-
stíte porovnáním s dalším pohádkami, obsahujícími určité prv-
ky příběhu, že na našem území v dávných dobách patrně exi-
stoval celý cyklus mýtů, s hlavním zlatovlasým hrdinou, patrně 
synem bohyně Kotys, který byl po vykonání mnoha hrdinských 
skutků vládcem  v zemi a oslavovaným hrdinou … něco jako 
Kukulínovský cyklus v Irsku například. Díky tomu, že příběh 
ve starověku nebyl nikdy zapsán, uchovával se pouze ústní tra-
dicí, zachovaly se z něj jenom nejvýznamnější zlomky, které 
se pak objevují ve sbírkách pohádek a bájí sběratelů z 19. stole-
tí, kteří tehdy netušili, jak dávné zlomky mýtů se jim podařilo 
zachránit… A sepjetí legendy s krajinou dokazuje i její použití 
ve svatováclavské legendě, kde spící vojsko uvnitř hory a divo-
tvorný meč rozhodně nejsou prvky křesťanské legendy, naopak, 
jsou do ní zakomponovány úmyslně, aby lidem nový světec 
připomínal hrdinu, jehož země v minulosti zrodila a uctívala… 
neboť on (Václav) mohl být zachráncem země a jejím patronem 
v nové době – ve věku Ryby – jako jím byl zlatovlasý keltský  
kníže ve věku Býka. 
 
(Takhle nepřemýšlím jenom já (mimochodem Václava), ale 
také autorka Mlh Avalonu, která jasně označuje Pannu Marii 
za následovnici Bohyně Matky Země v novověku. Křesťanství 
totiž, aby je Evropa přijala, se bez Bohyně neobejde. V jeho 
otcovském judaismu se ženská božstva nevyskytují. Osobnost 
Marie činí křesťanství pro Evropu přijatelným…viz rytířství 
atd., atd.) 
 
 
Do třetice: Jezerní Panna  
čili Vodní paní  
 
(návaznost pověstí z české kotliny na bretonský cyklus mýtů) 
 
Keltský svět před 2500, či spíše až 3000 let propojovala kultur-
ní tradice podobně, jako o několik staletí později středověkou 

Evropu tzv. krásný sloh, rytířství a trubadúrská poezie.  To také 
vysvětluje, jak se do českých chaloupek dostala tradice o pří-
mořské zemi,  kterou jako VODNÍ PANÍ  zaznamenala B. Něm-
cová. 
 
Příběh začíná informací o tom, že králi a královně ke štěstí 
chybí pouze nepřítomnost potomstva. Ačkoli se velice milují, 
děti nemají…a tu přirazí k jejich břehům koráb zdaleka, s pros-
bou jiného krále o pomoc v boji proti nepřátelům. Muži z celé 
země s králem vrazí do boje, a královna zůstane opuštěná.  
Tu ji navštíví Vodní paní, prý její příbuzná… ta mimo jiné zaří-
dí, aby královna konečně otěhotněla…(či spíše udržela plod).  
 
Královna porodí syna, avšak Vodní paní jí prozradí, že ho če-
kají všelijaká dobrodružství a že brzo matku opustí. Na vodě 
však bude vždy v bezpečí, a dostane také od vodní víly kouzel-
ný prsten.  Ten prsten už nosil strýc krále, který se zamiloval 
do víly, se kterou zplodil syna… 
 
 Nebudu vás unavovat spletitými vztahy. Jen se ještě zmíním, 
že se zde vyskytuje oblíbený prvek z bájí starověké Evropy  – 
„dej mi to, o čem doma nevíš“ a tak král, vracející se z boje,  
mimoděk zkomplikuje život celému širokému okolí… a že je 
v příběhu opět zdůrazněna posloupnost příbuzenství po matce, 
jakož i postava mrtvého=spícího krále pod hladinou… Je však 
jenom z krátkého nástinu jasné, že je tu návaznost na cyklus 
pověstí, které proslavil nejvíce příběh Lancelota z Jezera. Ten 
základ mýtů, týkající se propojení lidských hrdinů s vodními 
božstvy, je však mnohem starší a sahá z Bretaně do Boiohaema, 
anebo – kdo ví – je-li tomu tak, jak naznačují historici, spíše 
z Boiohaema do Bretaně. Pokud se totiž keltské kmeny daly 
na pohyb z pravlasti mezi Dunajem a českou kotlinou, mohly 
tyto pověsti (jezera pod Alpami jsou dost veliká a dodnes 
lecjakými bájnými bytostmi obydlená) také začít vznikat 
ve střední Evropě…Ať je tomu tak či tak, četné vodní víly, 
rusalky a vodníci jsou v našich pohádkách doma už více nežli 
2000 let. A pokud si sbírkou pohádek, zapsaných Němcovou, 
ale také Erbenem, zalistujete a porovnáte s příběhy waleskými, 
irskými a bretonskými, tušení souvislostí se stane téměř jisto-
tou: ano, tyto legendy spolu souvisejí. Kdysi kolovaly jejich 
cykly, které bardi přednášeli u ohňů v celé keltské Evropě, 
od Karpat na jejím východě až po Bretaň a Británii na západě 
a Galii Cisalpinu na jihu. 
 

Valenis – Václava Melčová 

 
 

Vzpomínka 
 
Ať jsi, kde jsi, zapomenut nejsi! 
Tys vždy věrným přítelem pro nás byl. 
Ať jsi, kde jsi, stejně zapomenut nejsi, vždyť jsi tu s námi tak dlouho žil. 
My víme, že se znovu sejdeme, vždyť na druhém břehu je velká síň - pro nás všechny. 
My znovu při sobě budeme stát v bojové řadě při bitvě poslední,  
kdy podáme si ruku na znamení našeho přátelství. 
 
Ať jsi, kde jsi, zapomenut nejsi, i když na nás přijde bída a budou těžké časy,  
vždy budeš v našich srdcích a v myslích, my budeme v době tvých činů vzpomínat. 
 
Ať jsi, kde jsi, zapomenut nejsi, ty jsi nyní tam, kde budeme jednou i my všichni s tebou stát! 
 
 

Ronger V.V. MMV 
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Jaroslav Vrchlický - Krvavý Egil  
 
„Ve slávě může syn tvůj žít,  
jen ať se chrání lidskou krev pít!“ 
 
Tím čarodějky chvěl se ret, 
když spatřil Egil boží svět. 
 
Když otec jeho slyšel tu zvěst, 
tlouk na stůl, až si rozbil pěst.  
 
Pil, smál se v dobrém rozmaru: 
„Žij mi, ty dítě Ragnarů!“ 
 
Teď mohu klidně zavřít  zrak 
a klidně sejít v podsvětí mrak. 
 
Dost ječmene mám i dost rév, 
nač by můj syn pil lidskou krev.“ 
 
A mladý Egil rost a rost, 
byl otce pýcha, matky skvost. 
 
Ba oblíbil jej sobě král, 
že dvorů devět mu dal, 
jak vasal by mu v službě stál. 
 
A statný Egil statky vlád, 
žil vesele, byl zdráv a mlád. 
 
A vojskem se v čas otočil, 
loď mnohou chytře zaskočil. 
 
A čeho v létě tak nabyli, 
peněz, vína a obilí,  
to v zimě projedli, propili. 
 
A lodí osmnáct již měl, 
s kterými v širé moře jel. 
 
V to širé moře bez hrází, 
kam padá měsíc, zkad vychází, 
 
V toveliké hvězd zrcadlo, 
kam slunce spát jde, by omladlo. 
 
A veselí si vyjeli, 
a věru bázně neměli. 
 
Dí Egil: „Stožár zřím jak věž, 
v před, hoši, vendická to spřež, 
to bude hon, to bude řež!“ 
 
A než to dořek, lodí tlum 
vzpjal nad obzor k nebesům. 
 
Jak oblak roztáh se a kles 
a letem šípu blíž se nes. 
 
Zřel Egil jejich vlajky vlát 
a spočítal jich padesát. 
 
A nežli všecky dopočet, 
už vendské lodě hřměly v před 
a Egil v let a s nimi v střet. 
 
A železem byli kaleni 
ti mořští z Jomu tuleni. 
Jak hromy zněly sekery, 
železné háky a hevery. 

A jako kroupy a vichřice 
zvonily meče a přilbice, 
však Egilovy nejvíce. 
 
Loď každá jako divý pták, 
když chytne kořist ve zobák, 
až pěna stříkala do oblak. 
 
A divý náraz útoku, 
až moře lkalo v hluboku. 
 
A mužů křik, řev raněných, 
a seker švih jak divý smích, 
když koráb-tuleň bodnut v břich. 
 
A jiný ptáku podoben, 
když proklán šípem;zkrvaven 
táh rudé pruhy v stříbro pěn.  
 
A plachty- křídla svěsil již 
a vodu pil a její tíž  
ho táhla k zhoubě níž a níž. 
 
A krev, kam oko pohlédne. 
I bylo brzy poledne. 
 
A ještě Egil v boji stál, 
jak slunce nebem, on zde král. 
 
Své Egil strhl brnění, 
v němž stál tu jako v plameni. 
 
I přilbu shodil, potu znoj 
by volně tek a dál spěl v boj. 
 
A neustal až v poledni 
loď pohroužena poslední. 
 
 
A z jeho mužů pěti set 
jich zbylo poraněných pět. 
 
Děl Egil k svému panoši:  
„Boj takový je rozkoší. 
 
Jak obrů plémě jest můj lid, 
však žízeň mám, jdi, dej mi pít.“ 
 
Šel panoš, brzy přišel zas 
a úzkostí se chvěl mu hlas. 
 
 „Zle, pane, velký stih nás trud 
je rozbit každý s vínem sud. 
 
A na palubě děsný zjev, 
tam teče krev jen, krev a krev!“- 
 
 „Nuž tedy krve dej mi pít, 
či vítěz mám tu žízní mřít?“ 
 
A přilbu svou ze země zved, 
hoch odešel a přišel hned. 
  
 
A v přilbě víno s krví nes, 
a mrtev k jeho nohám kles. 
A Egil přilbu k ústům vzpjal, 
 

a vypil douškem temný kal 
a v boj se pustil znova dál. 
 
A neustal až vítěz byl, 
vzal kořist velkou za podíl. 
Leč král se všecko dozvěděl, 
ku Egilu na Bornholm jel. 
 
 „Je pravda, to mi jenom zjev,“ 
se ptal ho, „lidskou žes pil krev?“- 
„To pravda, králi, na mou čest, 
já pil jsem krev, jak praví zvěst,  
však z nouze jen, to pravda jest.“ 
 
 „Nuž zpovědníka zavolej, 
a odpuštění boží měj!“ 
 
 „Chci,králi, udělati tak, 
Bůh svědek můj!“ a sklopil zrak. 
 
Leč sotva dále odjel Knut, 
děl Egil v duši nepohnut: 
 
 „Co bůh mi a co krále hněv? 
Mne divně pálí ona krev. 
 
Chce novou zas, já žízeň mám, 
v boj, druzi, chci být vůdcem vám!“ 
 
A celé léto na moři, 
Egila loďstvo táboří. 
 
A loupí, co mu přijde vstříc, 
leč Egil žízní víc a víc. 
 
Když skončen boj, vzplá jeho hněv 
a Egil pije lidskou krev. 
 
Ne z přilby, ale z pohárů 
krev pije tak syn Ragnarů. 
 
A v zimě s druhy v dvorci svém 
jen krev zas hltá lačným rtem. 
 
Král slyší to, k Bornholmu hned 
se obrátí jak ptáka let. 
A byly zrovna vánoce 
a padlo sněhu hluboce. 
 
A nebe bylo plné chmur, 
když král vjel s davem v Egila dvůr. 
 
 „Ty nevíš, jak mi nemilé, 
žes lidskou krev pil, Egile. 
 
Teď ku pokání ještě čas, 
nuž měj se k dílu, duši spas 
a milostiv ti budu zas.“ 
 
Jak dříve Egil přislíbil, 
a opět v slovu pochybil. 
 
A celé léto na moři, 
zas jeho loďstvo táboří. 
A vánoční zas přišel čas,  
když král se vrátil v Bornholm zas. 
„Ty nevíš, jak mi nemilé, 
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však viset musíš, Egile, 
za svoje skutky zlotřilé!“ 
 
A Egil na to: „Co tvůj hněv- 
mne pálí příliš ona krev! 
A oběs mne, já nechci žít, 
když lidskou krev dál nesmím pít.“ 
Tak Egil děl a zasmušen 
zved číši k rtům a v ní krev jen. 
 
Král na to: „Vypravil jsem loď, 
ta mořem vezla moji choť. 
 
 

Nach plachty, lana hedvábí, 
kde loď, Egile krvavý? 
 
 „Kdes mořská schvátila ji hluš- 
já chtěl jen krev- víc nevím už.“ 
 
Král na to: „Vystrojil jsem člun,  
zněl z přídy jeho hlahol strun. 
 
 Květ na palubě, stožárů, 
a víno v mužstva poháru. 
A samé zlato, samý lesk- 
rci, schvátil snad jej boží blesk? 
 
Pro syna mého nevěstu 
jel – kdo mu svítil na cestu?“ 
 
 
Skráň Egil sklonil,chvíli ztich 
a pravil: „Smolný můj to vích! 
 
Kles v moře koráb, pán i muž- 
já chtěl jen krev, víc nevím už.“ 
 
 

A král: „Mně je to nemilé, 
však viset musíš, Egile. 
 
Již stojí čekan na dvoře, 
jak žil jsi, umři bez hoře! 
 
A pravil Egil: „Pravdu máš, 
tím žízeň mou jen udoláš; 
pojď netřeba nám k tomu stráž!“ 
 
A vyšli. Kdos tu na prahu 
jít králi vstříc měl odvahu. 
 
To byla dceruška Egila, 
Elina milá a spanilá. 
 
Jí teprv bylo sedm let, 
tvář její jabloňový květ. 
 
A vlásky hrály do zlata, 
že duše byla dojata. 
 
Ta vzala krále za ruku 
a děla jak v harf souzvuku: 
 
 „Teď, králi, budou vánoce, 
chceš, mám tu zůstat bez otce?“ 
 
A její hlas tak měkce zněl, 
že úžasem král oněměl. 
 
A pravil: „Trhám starý dluh, 
měj milost, jak má s námi Bůh!“ 
 
To nahlas, avšak do ucha 
děl Egilu, jenž bez ducha: 
 
 
 

 „To jenom kvůli dítěti, 
po svátcích musíš viseti!“ 
  
A Egil: „Díky, králi, vám, 
po svátcích budu viset, sám 
to provedu, to přísahám!“ 
 
V Bornholmu byly vánoce 
sníh bílý napad hluboce, 
 
Kam pohled zrak, tam závěje 
jak lilií když rozseje. 
 
A hustou clonou zimních chmur 
vzplál vánočními světly dvůr. 
 
Strom Egil strojil, šťastný byl, 
ze smíchu děcka štěstí pil. 
 
A týden prchnul jako skok 
a za dveřmi tu nový rok. 
 
 „Ten patří ještě k vánocům,“ 
děl Egil v moři mračných dům. 
 
A přešel týden jako sen, 
Tří králů nastal slavný den. 
 
A pravil Egil k poledni: 
„To lhůta moje poslední- 
do zítřka, než se rozední!“ 
 
Vstal, spící děcko políbil 
a vykonal, co přislíbil. 
 
A s vlasem jeho vítr hrál 
a východ slunce nachem vzplál- 
v dvůr právě vjížděl Kanut král. 

 
 

Tisíc tváří hrdiny - Joseph Campbell 
 

Joseph Campbell se narodil roku 1904 a 
zesnul v roce 1987. Za svůj život se stal 
světovým klasikem v oblasti výzkumu 
mytologie. Je autorem řady knih, zejmé-
na čtyřdílného díla - Masky bohů. Kniha 
Tisíc tváří hrdiny je všeobecně považo-
vána za jeho nejlepší dílo, které bylo pře-
loženo do několika světových jazyků. 
V této knize, která čítá 339 stran a je roz-
dělena na dvě hlavní části, autor zpraco-
vává přehledným způsobem mytologéma 

hrdiny a jeho následné proměny v různých archaických tradi-
cích. Touto svou prací skvělým, snadno čitelným a pochopitel-
ným způsobem čtenáři ukazuje, jak chápat mytologii, jak vní-
mat všechny původní aspekty a hlavně, jak rozpoznat její důle-
žité, dnešnímu člověku někdy skryté a nesrozumitelné posel-
ství. Provede vás napříč různými napínavými hrdinskými příbě-
hy z různých konců světa s podrobným rozebráním důvodů 
mytologické situace a postavení hrdinů, ve kterých se nacháze-
jí. Myslím, že vás mnohdy samotné překvapí, jak se některé 
příběhy odvíjejí a hlavně jejich důvod. Během četby budete 
posléze schopni zcela pochopit, jak a co vám vlastně hrdinové 
ve svých činech sdělují. Až se dostanete téměř na konec knihy, 
mohli byste se domnívat, že jste většinu nastíněných souvislostí 

pochopili. Nakonec však zjistíte, že o tom dnes nejdůležitějším 
vlastně nic netušíte. To je to, nad čím se autor zamýšlí v po-
slední, krátké kapitole: Vztah člověka dnešní doby k mytologii. 
Zůstanou vám nejméně tři velice důležité otázky: Kde se nachá-
zíme ve zděděné mytologii jako společenství obracející se zpět 
ke své původní přirozenosti skrze tuto mytologii, kde se v ní 
nacházíte vy jako jedinec, a jak tyto poznatky skloubit dohro-
mady. Myslím, že právě to je autorovým záměrem a nechává 
pouze na nás samotných, zda máme síly si tyto velmi důležité 
otázky vědomě zodpovědět. Přesto nám kniha po přečtení po-
může porozumět rozsáhlé a stálé soustavě pravd, podle nichž 
lidstvo žilo po tisíce let způsobem, jehož zkoumání zasahuje do 
oblasti psychologie, antropologie, dějin i spirituality. Tato kni-
ha je jistě velikou pomocí pro všechny, kdo se snaží pochopit 
a sžít se s odkazy moudrosti předků ve svých domácích tradi-
cích, jež se zachovaly v různých pozůstatcích. 
 
Dalším, dá se říci návazným a též velice zajímavým Camp-
bellovým dílem je knížka nazvaná Proměny mýtu v čase, ale o 
té si povíme někdy příště. Jak Tisíc tváří hrdiny, tak Proměny 
mýtů v čase vydalo nakladatelství Portál. 
 

Ronger
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Reading list: obecná religionistika (výběr) 
 
Dnešní bibligrafie je tematicky zaměřena na obecnou religionistiku. Z původně zamýšlného rozsáhlého seznamu jsem upustil, 
jakmile zpracovaný výčet knih začal zabírat několik stran A4. Přistoupil jsem tedy k celému práci jiným způsobem. Následující 
seznam titulů (v češtině) je převzat z internetových stránek katedry religionistiky a filozofie FHS Univerzity Pardubice. 
Pro základní vhled do problematiky zcela postačí. Jsou zde zastoupeny všechny podstatné základní úvody do religionistiky 
a několik dalších podnětných děl. Původní rozsáhlý seznam poskytnu na žádost všem zájemcům.  
 
Rubrika Internetové odkazy, která je taktéž zaměřena na religionistiku a je rozdělena na dvě částí. První tvoří odkazy na 
religionistické ústavy v České republice a druhou vybrané odkazy na stránky v českém a slovenském jazyce.  

 
MNGRM 

Alan, J., Langleyová, M.: Víry a vyznání, Bratislava, Slovart, 1993. 
Armstrong, K.: Dějiny Boha, Praha, Argo, 1996.                                 
Bataille, G.: Prokletá část; Teorie náboženství, Praha, Herrmann a synové, 1998. 
Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. I. díl - Od doby kamenné po eleusinská mystéria, Praha, Oikúmené, 1994. 
Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. II. díl - Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství, Praha, Oikúmené,1996. 
Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. III. díl - Od Muhammada po dobu křesťanských reforem,Praha, Oikúmené, 1997. 
Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu, Praha, Oikúmené, 1993. 
Eliade, M.: Posvátné a profánní, Praha, Česká křesťanská akademie, 1994. 
Friedman, R.: Mizení Boha, Argo, 1999. 
Heller, J., Mrázek, M.: Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha, ÚCN - Kalich, 1988. 
Horyna, B., Pavlincová, H.: Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc, Nakladatelství Olomouc, 2001. 
Horyna, B.: Úvod do religionistiky, Praha, Oikúmené, 1994. 
James, G. F.: Zlatá ratolest, Praha, Mladá fronta, 1994. 
Komorovský, J.: Religionistika: Veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny, Bratislava, Univerzita Komenského, 1994. 
Raepper, W., Smith, L.: Úvod do světa idejí, Praha, Vyšehrad, 1994. 
Skalický, K.: Po stopách neznámého Boha, Svitavy, Trinitas - Řím: Křesťanská akademie 1999. 
Smith, H.: Světová náboženství, Praha, Knižní klub, 1995. 
Štampach, O. I.: Náboženství v dialogu: Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha, Portál, 1998. 
Waardenburg, J.: Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, Brno, Masarykova univerzita - Georgetown, 1997. 
Paden, E. W.: Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, Brno, Masarykova univerzita, 2002.                                                  
Pertold, O.: Základy všeobecné vědy náboženské. Kladno 1920.         
 
Dodatek  k seznamu – religionistické magazíny: 
Religio, revue pro religionistiku, vydává FF MUNI Brno 
Sacra aneb rukověť religionisty, vydává občanské sdružení Sacra, při FF MUNI Brno 

 
 

 

Internetové odkazy: religionistika (CZ) 
 

Možnosti studia religionistiky v ČR: 
 

Ústav religionistiky FF MU Brno 
Katedra religionistiky a filosofie FHS Univerzita Pardubice 

Ústav filosofie a religionistiky FF UKPraha 
Katedra religionistiky, teorie náboženství HTF UK Praha 

 
Katedra religionistiky na ETF UK Praha 

 
Další odkazy: 

 
Katedra porovnávacej religionistiky, FF UK Bratislava 

Deponyho religionistický web 
Noční úvahy - Didactylos 

Encyklopedie náboženství online 
Výborné stránky brněnského religionisty Davida Zbírala 

Deponyho blog 
Bůh kvalitně 

Zapsané přednášky pardubických religionistů 
Web Religionistika na MUNI – archiv 

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů 

 
 
http://www.phil.muni.cz/relig/index.htm  
http://religionistika.upce.cz/ 
http://ufar.ff.cuni.cz/  
http://www.htf.cuni.cz/zakladni_informace/katedry/katedra_reli
gionistiky/index.html 
http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/  
 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk 
http://www.religionistika.net/  
http://didactylos.bloguje.cz/  
http://kna.cz/encyklopedie.php 
http://www.davidzbiral.webzdarma.cz/religionistika.htm  
http://depony.bloguje.cz/  
http://www.buh.kvalitne.cz/ 
http://www.volny.cz/neonsun/aaa.html 
http://religionistika.wz.cz 
http://www.sekty.cz/ 
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Obsahy dvou předchozích čísel: 
 
#05/2005 (Austró) - Síla země a její období: Austró - Ostara, Pověst o Austró (Ostaře) a zajíci, Zajíc (Lepus europaneus), Síla 
země a její období: Walbaurgais - Beltaine, AGARAIN informuje a zve k jarním setkáním, Archeoparky, muzea v přírodě, 
skanzeny, Rudá mezi Bílou a Černou, Marobud a jeho říše, Sax, Po stopách pohanských Slovanů v dějinách Levého Hradce, 
Jaroslav Vrchlický - Západ, Tvůrčí psaní a šamanismus, Noc na Ynis Witrin III, Rozhovor se Sveinbjörnem Beinteinssonem 
(.část), Dvanáct měsíčků, Gutharazda 2. ..a několik básní, recenze, internetové odkazy, reading list, knižní tipy atd.  
44 stran A4 / 50kč 
 
#06/2005 (Mithasans) -  
Síla země a její období: Mithasans - Letnice, Hlaifaiws – Freyfaxi, Hadi, Etika u Germánů, Co to je Wyrd?, Orlög a Wyrd, Nebe a 
hvězdy v severské tradici I., Křesťanství a my aneb "Ježíši co s tím"?, Sutton Hoo, Rozhovor se Sveinbjörnem Beinteinssonem 
(dokončení), Hastings, Jak býti pohanem: metodologie pro revival tradičních systémů I., Krátký výlet mezi Kelty, Noc na Ynis 
Witrin IV. ..několik básní, kratší prózy, internetové odkazy a reading list na téma slovanská tradice..   
44 stran A4 / 50kč 
 
 

Elektronické verze čísel 1-3 byly uvolněnyk bezplatnému stažení z Internetu. 
 

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

 

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

 
 

Wassail! 
 


