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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou v pořadí již osmé číslo našeho magazínu. Omlouváme se za technické potíže, které opět způsobily velké 
zpoždění, ale věříme, že vám to plně vynahradí bohatý obsah tohoto čísla. Snad každý z vás najde v našem magazínu zajímavé příspěvky, 
které ho zaujmou a snad i obohatí. Co jsme tedy pro vás připravili?

Jako obvykle se na prvních stránkách objevuje Rongerův seriál Síla země, v němž se dozvídáme, jaké rostliny a nerosty se k nadchá-
zejícímu období vztahují. Tentokrát je to Yule a Imbolc. Mimoto nám nechal nahlédnout do svého nitra prostřednictvím svých básní. 
Pravidelný přispěvatel Dalreiks v návaznosti na minulý díl přiblíží, jak býti pohanem dle Edreda Thorssona a následně povypráví o Wodu 
a Daimonu. Zařadili jsme i článek Devět otázek. Ani tím však autor nevyčerpal svou nápaditost a dodal další překlad, týkající se Důležitos-
ti společenství v pohanském náboženství, v němž najdeme zamyšlení nad tím, co dělá komunitou komunitou. A nakonec je tu i překlad 
Kadmonovy eseje o Oskorei, Wotanovu Divokém honu.

Xin pokračuje ve své sérii vyprávění o Nebi a hvězdách v severské tradici a Ba_runka se zhostila zpracování tématu Staroněmecké 
obětní zvyky, v čemž navázala na úvod z minulého čísla. Calarien využila své znalosti nabyté zpracováváním diplomové práce o Baldrovi, 
a nabízí vám zkrácenou verzi mýtu o tomto bohu z trochu jiného úhlu pohledu. Další recenzi knihy, tentokrát trochu populárnějšího cha-
rakteru, dodala Lorraine. Zaujal ji Da Vinciho kód a podělí se s vámi o své dojmy z četby. Na závěr si můžete přečíst první část Ingolfovy 
studie o Vikinzích na Kyjevské Rusi.

Věříme, že si i v tomto čísle příjemně počtete.

Redakce sauilo

Errata
Ačkoliv redakční šotkové pravidelně řádí v každém čísle, přece dosud nebylo nezbytně nutné uvést explicitní 
opravu některé pasáže. Tato chvíle však přišla nyní: na str. 25 sauilo 7 je uvedeno „…z pozdně antických 
neplatónských proudů” – správně má býti „…z pozdně antických neoplatónských proudů” 
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Síla Země a její období
j Juleis – Vánoce  I

Nyní se seznámíme s Cesmínou ostrolistou jako s jedním 
z tradičních průvodců o slavnosti Yule a stejně tak, jako byla 
a možná i opět jednou bude, i věrným průvodcem pohanských 
válečníků při jejich cestách. A dále se podíváme blíže na kámen, 
který je velmi zajímavou ukázkou souladu mnoha protikladů 
a tím je pro nás Záhněda a její černý bratr Morion.

Cesmína ostrolistá
(Ilex aquifolium)

Jejími planetárními vládci jsou Saturn a Mars. Mezi živly 
patří k živlu ohně, u principů k principu mužskému, mezi kame-
ny se k ní váží topas a červený karneol, u barev je to barva tma-
vošedá, v runách runa Manaz m a v Oghamu znak Tinne. Svou 
silou se váže především ke svátku Yule (Juleis). 

Je zasvěcena  bohům Donarovi, Wotanovi a Frey-
ovi, byl s ní též spojován Král Cesmína, Lugh, Tara-
nis.

Cesmína ostrolistá je jedním z nejznámějších ke-
řů. Patří mezi posvátné, vždy zelené dřeviny. Dorůstá 
většinou do výšky II metrů, ale může také dosáhnout 
výšky až V metrů. Její kůra 
je hladká, šedé barvy. 
Má dřevo velmi svět-
le hnědé barvy, které 
je v některých případech 
skoro úplně bílé. Je tvrdé 
a pevné a obsahuje vel-
mi málo vody, a proto hoří 
i její čerstvě pokácené kmínky. 
Typické pro ni jsou vejčité, zašpičatě-
lé a takzvaně osténkatě zubaté listy. U jejích 
horních větví, především u starších keřů, vidí-
me, že jsou celokrajné, bez ostnů.

V období světlé části roku, konkrétně 
v době léta, rozkvétají květenství jejích bílých nebo 
načervenalých květů, které se posléze mění ve známé 
červené peckovice, které pak uzrávají koncem listopadu 
nebo v prosinci.

Cesmína v době temné části roku, stejně jako i ostatní 
stále zelené rostliny, představuje pokračování života i v této 
náročné době. Červené plody představují 
krev a obětování nebo také krev a světlo 
boha slunce, o kterém se věří, že se zno-
vu zrodí o zimním slunovratu (Balder, 
Frey).

Cesmínový živý plot se tradičně 
považuje za ochranu před čarodějnictvím obecně, 
zlými duchy a jedem. Zároveň chrání proti blesku a ohni, proto 
ještě dnes můžeme vidět vysázenou cesmínu v okolí některých 
stavení.

Jako ochranný talisman se používá pokropení novorozeně-
te nálevem z cesmínových listů.

Pokud si ji natrháme v předvečer Yule, bude chránit dům 
před kouzly, čáry a bleskem. V době pokračování slavení Yule 
XXIV. XII. nám pomáhá při věštění. Její listy se pouští po vodě 
s malými zapálenými svíčkami. Jestliže dobře plavou, úspěch 
v našich činnostech je zaručen, pakliže se potopí, znamená 
to neúspěch.

Cesmína je mužským keřem a keřem válečné magie 
a duchovních sil. Tradičně se z ní dělaly násady kopí. 

V květomluvě představuje cesmína prozíravost, protože 
její listy rostoucí na spodních větvích jsou pichlavé a chrání keř 
před býložravci.

V léčivých praktikách má pro nás mnohá použití. Použí-
váme ji jak čerstvou, tak sušenou. Z listů cesmíny 

připravujeme různé nálevy, které nám pomáhají 
například při kataru, zánětu průdušnice, horeč-

kách a revma-tismu. Mají také takzvané diu-
retické účinky a napomáhají pocení. Její 
plody můžeme sušit a pak rozdrtit na prá-
šek a používat zevně k zastavení krvácení. 

Musíme si však také říci, že její plody  mají 
projímavé účinky, a proto by je neměly používat 

osoby vnitřně nezkušené s jejich užitím!

Pro magické užití se cesmína trhá pot-
mě v lese, o půlnoci před dnem slunovra-

tu. Jako úlitba se na místě sběru nechává 
trochu krve nebo červeného vína.

V duchovních bitvách se použí-
valo pro techniku, při které kopí splývá 

s jeho uživatelem v dokonalé rovnováze.

Cesmína připomíná hledajícím, 
aby poznali svou vnitřní sílu, zapo-

mněli na malicherné žárlivosti a frustra-
ce, a naučili se ceně osobní oběti.

Cesmínové recepty

Cesmínový nálev

Cesmínové nakrájené listy XXX gramů
Vařící voda   I litr

Nalijeme vodu na listy a necháme 
XX minut vyluhovat. Pijeme jej dvakrát 

denně nejlépe ve vinné sklenici. Pomá-
há nám při kašli, nachlazení a také 

chřipce.
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Záhněda

Obecně je odrůdou křemene (křišťálu) hnědého zbarvení. 
Je průhledný, průsvitný až neprůhledný (tzv. morion), skelného 
lesku. Má barvu od světle šedé, hnědé, tmavě hnědé až do úplné 
černé.

Všechny záhnědy v léčebných praktikách léčí především 
poruchy centrálního nervového systému a hlavně deprese.

Jeho název je odvozen podle jeho hnědého zbarvení.

Na našem území ji nalezneme na místech jako například 
Cínovec - Dolní Bory, Rousměrov, Suky a Kněževes u Velkého 
Meziříčí, Liberecko, morion můžeme nalézt v rudných 
ložiskách v Příbrami a na Cínovci.

Mimo naše území ji nalezneme 
například ve Skotsku, Švýcarsku, 
Rakousku, Itálii, na Ukrajině 
a v Rusku.

Jeho energie je receptiv-
ní. V runách se jí přiřazuje runa 
Jera (j). Je uzemňovacím 
kamenem, který nám 
příkladně ukazuje, že 
světlo a tma jako dva 
protiklady nemusí 
nutně stát proti sobě, 
ale můžou být ve vzájemné symbióze a vzájemném prolnutím.

Svou silou nám pomáhá překonávat silnou závislost na 
hmotných předmětech, která nás odvádí od našeho duchovní-
ho úsilí. Ale také je oporou pro ty, kteří se neumějí vyrovnávat 
s materiálním světem kolem sebe a mají takříkajíc stále hlavu 
v oblacích.

Její temná zář symbolizuje Matku zemi a nebe, materiálno 
a duchovno, ve své vzájemné harmonické jednotě.

Je schopná podporovat naše abstraktní myšlení a uvádět 
toto myšlení v činy, od kterých se nenecháme ničím odradit, ač 
jsou sebetěžší.

V léčebných praktikách jí používáme především při léč-
bě chronických stavů sklíčenosti a depresí. Umí posilovat nervy, 
uvolňovat vnitřní napětí a křeče. Také tiší bolesti všeho druhu 
a příznivě ovlivňuje léčbu infekčních nemocí, vaziva a rakovi-
nových nádorů v počátečním stadiu. Masážemi kusem záhnědy 
můžeme mírnit bolesti zad. Záhnědovou vodou můžeme posilo-

vat svalstvo a tukovou tkáň, čímž sou-
časně bráníme tvorbě celulitidy.

Morion, černý typ záhnědy, 
umí bořit staré zažité vzory a blo-
kády, které jsou v našem podvě-

domí. Svou silou nejlépe v podobě 
elixíru (morionová voda) umí tělo 

zbavovat jedovatých látek a škodli-
vých zplodin. Užíváme jej na lačný 

žaludek, nejlépe ráno, při naprostém 
klidu, po douškách. Současně podpo-

ruje též činnost ledvin.

Jak záhněda, tak Morion, nám jsou 
schopni pomoci při léčbě duševních poru-

ch, které se týkají zvrácených projevů sexu-
ality, a to tak, že léčený člověk nosí kameny 

stále u sebe. A doporučuje se totéž aplikovat na 
lidi, kteří trpí sebevražednými sklony a různými 

závislostmi.

Čistíme je co nejpečlivěji a co nejdéle, 
minimálně celou noc a den. Po případně můžeme 

kombinovat očistu v misce a pod tekoucí vodou (minimálně XV 
minut). Ale můžeme použít i mořskou sůl, do které je na nějaký 
čas úplně ponoříme. To vše proto, že jsou schopny vázat na sebe 
mnoho negativní energie.

Nabíjíme je také co nejdéle mimo přímé sluneční záře-
ní, nejlépe položené na takzvané drůze křišťálu (větší seskupení 
křišťálu).

Ronger

s Síla Země a její období t
Imbolc – Awosmiluks

V době, kdy se slaví Awosmiluks, si povíme něco o jed-
nom z nejposvátnějších a nejuctívanějších stromů ve všech domá-
cích tradicích - tím stromem je bezesporu dub, který, jak si jistě 
povšimnete, nás provází svou silou po většinu posvátných chvil 
ročních období a jejich přirozených změn. Z říše kamenů se zde 
setkáme se Slunečním kamenem, o kterém by se dalo říci, že nám 
přináší tolik potřebné sluneční paprsky přímo až do naší duše.

Dub letní
(Quercus robur)

Lidově se mu také říká křemelák nebo letňák. Jeho plane-
tárním vůdcem je Jupiter. Mezi živly patří k živlu ohně, k prin-
cipu mužskému, k barvě tmavě hnědé nebo černé, u kamenů 
k se k němu váže ametyst, měsíční kámen, bílý karneol a lazurit. 
U zvířat je mu zasvěcen býk nebo Zubr – (pratur). V runách mu 
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také patří runa Týr (t), ale i Thurisaz (T), Raido (r) a Ehvaz (E). 
V Ogamu mu náleží znak Duir.

Mezi bohy je zasvěcen Baldrovi, Freyovi, Donarovi, Wota-
novi a v jiných tradicích spoustě dalším.

U nás v Evropě jsou nejrozšířenější dva druhy dubu, dub 
letní a dub zimní (Q. petraea). Dub letní poznáme podle jeho 
žaludů, které mají silné, dlouhé stopky. Ale jeho listy mají nao-
pak velmi krátké řapíky nebo jsou přisedlé. Naproti tomu u dubu 
zimního vidíme, že má žaludy přisedlé  a listy s řapíky dlouhými 
XV až XXV milimetrů.

Dub je dřevinou, která je rozšířená po celém území Evro-
py. Může se dožít až do obdivuhodného věku DCCC let a dorůst 
do výšky XL až XLV metrů. V mládí má hladkou a lesklou zele-
nošedou kůru, která se v pozdějším věku mění na šedočernou až 
černou hluboce brázditou borku. Jeho střídavé listy mají VI až 
VIII párů nepravidelně zaokrouhlených laloků.

V dubnu rašící listy dubu mají bledě zelenou barvu, ale 
během léta se jejich barva mění na středně zelenou, a před jejich 
opadem koncem října, dostávají celkově hnědé zbarvení.

Samčí květy vyrůstají v dlouhých jehnědách, samičí květy 
jen v malém svazečku. Každý samičí květ se po svém opylení 
mění na plod, který známe jako žalud.

Žalud je válcovitě elipsoidní nažka částečně ukrytá v polo-
kulovité číšce, krytá hladkou hnědou slupkou.

Duby jsou stromy, které rostou v nížinách, kde vyžadují 
dostatek vláhy. Jejich kořeny dorůstají prý tak hluboko, jak je 
široká jejich koruna.

Není třeba zde příliš zdůrazňovat, že dub je stromem, který 
se v lidské historii uctíval možná nejvíc ze všech posvátných stro-
mů a že byl dříve považován za otce lidstva.

Dub je považován za krále lesa s vědomím toho, že je 
obrovský, pokud žije po staletí.

Je stromem věštby, jakožto způsobem komunikace mezi 
bohy a jejich vyznávajícími.

Přitahuje blesky více než jiné stromy a dub zasažený bles-
kem se považuje za strom zvláštní síly. Ale duby všeobecně se 
považují za ochránce před blesky, proto se dělaly například držát-
ka z dubu u stahovacích záclon ve tvaru žaludu, aby dům chrá-
nily před blesky. Na ochranu před blesky se do nich vyřezával 
kruh rozdělený na čtyři díly. V některých zemí se tato vědomost 
udržela mezi lesníky, kteří tuto praktiku stále dodržují.

V gaelštině Duir znamená dveře a všeobecně výraz pro 
dveře a dub a možná i pro označení Driud, pochází v mnoha 
evropských jazycích ze stejného základu. Důvodů může být hned 
několik. Například to, že masivní dubové dveře vždy zaručují 
bezpečnost a trvanlivost. Nebo to, že dub často označoval hrani-
ce pozemků a tradiční vědomost, že dub otevírá dveře  ke znalos-
tem a označuje hranice nejrůznějšího druhu. A také to, že dub 
kvete o Letnicích (letní slunovrat) a je symbolem dveří či brány, 
která se na jedné straně otevírá přibývající části roku, a na druhé 
straně části ubývající.

Když kvetl dub, což je přibližně o Letnicích, připravovali 
duchovní našich domácích tradic nálev z poupat květů pro vnitř-
ní pročištění organismu, a vodou zadrženou v dutinách dubu 
se zas myli pro rituální očistu před obřady například o svátku 
letního slunovratu (Letnic).

V přítomnosti dubů se často v posvátných hájích konaly 
jak slavnosti, tak soudy a sněmy.

Když chceme uspíšit zahojení rány, vezmeme obvaz z pora-
něné části těla, pokropíme jej olejem z routy a dáme jej do dutiny 
starého dubu. Rána přejde skrze strom do země.

Pokud sbíráme jeho dřevo, listy nebo žaludy dubu, odmě-
ňujeme ho vínem, které nalijeme na jeho kořeny. Žaludy sbí-
ráme za dne, listy a větve v noci. Jestliže je nutné nějaký strom 
pokácet, kácíme jej pouze ve dnech ubývajícího měsíce!!! Stro-
mu musíme dát vědět předem o svém úmyslu. Vedle něj je třeba 
zasadit žalud, to proto, aby se měl duch káceného stromu kam 
přestěhovat.

Sen o dubu znamená velké štěstí, jsou-li na něm žaludy, je 
to znamení, že rodiče budou velmi pyšní na své potomky.

V léčebných pra-
ktikách jej používáme 
například pro jeho ad-
stringetní vlastnosti. Je 
vhodné pro používání 
na hemeroidy, horečku 
a také na bolesti v krku. 
Čaj z dubové kůry nám 
pomůže jak vnitřně, 
tak zevně při křečo-
vých žilách a mohou 
se jím omývat boláky 
a podrážděná kůže. 
Použijeme jej také na splachování vlasů při jejich nadměrnému 
vypadávaní a tvorbě lupů.

Naši předkové v pohanské víře spojovali dub s axis mun-
di, který představuje spojení všech tří základních světů, a bránu 
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do podsvětí. Také zaujímá královské postavení Pána lesů (Frey, 
Hern, Cernunos), představuje jeho sílu, mužnost a ochrannou 
moc. Blesk, který dub přitahuje, je považován za falický akt boha 
slunce, a o zimním slunovratu (Yule, Juleis) kdy na dubu vyrůstá 
jmelí, se jeho bobule ztotožňují se semenem Pána lesa.

Sběr jmelí na dubu spadá do nejchladnějšího období tem-
né části roku, do doby zimního slunovratu. A naopak v době 
nejteplejšího období světlé části roku o letním slunovratu, kdy 
příroda se nachází mezi světlou a temnou polovinou roku dub 
kvete. V té době je síla boha Slunce na svém vrcholu a zapalují 
se ohně z dubových větví k jeho poctě a posílení. O letním slu-
novratu je nejpříhodnější doba , kdy můžeme žádat Pána lesa 
o kouzelnou dubovou hůlku. Na počest tohoto svátku se dříve 
pilo dubové víno.

Dub má také svou 
úlohu i o svátku Walbaur-
gais (Beltane, Walburžina 
noc), kdy do koruny stromu 
začíná stoupat míza, a stejně 
se podle pohanských znalos-
tí zvětšuje i mužná síla Pána 
lesa.

Kůru můžeme lou-
pat pouze měsíc před Wal-
baurgais, později se totiž 
neoddělí. Na Hlaifaiws 
(FreyFaxi, Lughnasadh) vy-

hání dub nové zelené výhonky, které se někdy nazývají Lammas 
growth – u nás podobně svatojánské prýty, které označují další 
pokračování nového cyklu v božském ročním koloběhu.

Vlastnosti dubu symbolizují energii, která pochází z pri-
márních božských zdrojů. Je vzorem vytrvalosti a trpělivosti, ale 
nikoliv za každou cenu, a také je zdrojem přesvědčení, že pravá 
síla pochází z radosti. Když chceme najít způsob komunikace 
s dubem jako naším spojencem, pijeme dubový čaj nebo víno 
a pálíme kuřidlo s drcenou kůrou a listy tohoto stromu.

Jak jsme si řekli na začátku dubu je zasvěcen nebo přiřa-
zován býk. Například v Albionu (Británie) jsou tomu důkazem 
staré duby, kterým se také říká býčí duby, včetně posvátného 
dubu boha Herna ve Winsdorském lese. Býk je spojován s bohy 
hromu, protože jeho bučení zní jako hřmění hromu. Jeho síla 
a plodnost je v živočišné říši podobná síle dubu v říši rostlinné. 
Dříve, když se o zimním slunovratu sbíralo jmelí, semeno Pána 
lesa, byli mu obětováni dva bílý býci. Při tom to aktu se věřilo, že 
jejich síla a plodnost přejde jejich krví na Matku zemi.

Pomocí soli železa, které přidáme k dubové kůře získáme 
černé barvivo na barvení látek. Pro získání barviva hnědé barvy 
přidáme kamenec. Pro žluté barvivo přidáme cín nebo zinek.

Dubové recepty

Dubový čaj

Dubová kůra  I hrst
Voda   O/V litru

Vhodíme hrst dubové kůry do vody a zvolna vaříme cca 
deset minut. Pak scedíme a pijeme tři šálky denně.

Dubové víno 

Dubové listy  IV/V litru
Voda   IV/V litru
Cukru   I kilogram
Pomeranče  III kusy
Kvasinky
Pektinol

Přivedeme vodu do varu a nalijeme ji na listy a necháme 
přes noc stát. Pak tekutinu scedíme a vaříme dvacet minut. Dále 
nalijeme do fermentační nádoby, přidáme cukr, šťávu a strou-
hanou kůru z pomerančů. Necháme zchladnout, přidáme kva-
sinky, zakryjeme a necháme pět dní fermentovat. Poté scedíme 
do demižónu, zajistíme vzduchovým uzávěrem a necháme fer-
mentovat. Po skončení fermentace scedíme do čistého demižónu 
a necháme vyčeřit. Nyní přidáme pektázu k odstranění zákalu 
a necháme dvacet čtyři hodin a přefiltrujeme do láhví.

Víno můžeme hned  pít.

Sluneční kámen
(sodnovápenatý živec)

Má zlatožluté, oranžově hnědé a nebo červeno hnědé 
zabarvení. Je průsvitný i neprůsvitný, skelného nebo třpytivého 
lesku. V runách se mu přiřazuje runa Sowilo (S).

Na našem území se nevyskytuje.

Mimo naše území jej můžeme nalézt například v Norsku, 
Švédsku a v Rusku.

Je to kámen jak je zřejmé už podle názvu pod vlivem Slun-
ce a u živlů je mu přiřazen oheň. Je k němu přidružen Měsíční 
kámen a u kovů je to zlato. Jeho energie je projektivní. Svou 
silou je vhodný jako ochranný kámen, ale i jako kámen pro pod-
poru životní energie, zdraví a sexuální energie. V meditačních 
činnostech jej používáme v energetické oblasti solaru plexu nebo 
sekundárně v energetické pupeční oblasti. 

Známe minimálně dva  kameny, které se nazývají sluneční 
kámen. Jeden je odrůdou průsvitného křemene, s matně oranžo-
vým zbarvením, takzvaný oregonský sluneční kámen. Ve staro-
věku se pod tímto označením označovala odrůda živce, který 
se dovážel z Indie. Z určitého pohledu se podobá oranžovému 
opálu, který má ohnivý mnohobarevný odlesk a který je druhým 
ze zmíněných slunečních kamenů, které se mezi sebou někdy 
zaměňují. A právě tento se užíval v magických praktikách minu-
lých dobách.

Svou silou nám pomáhá znovu nalézt sebedůvěru, víru 
v sebe sama, ve vlastní sílu a je schopen posilovat naše odhodlání 
překonat všechny překážky v našem životě. Všeobecně je kame-
nem, který vnáší soulad v duševní oblasti a podporuje pozitivní 
stránky v nás samých pro náš život i pro naše okolí. V léčebných 
praktikách jej používáme pro stimulaci nervového systému a pro 
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podporu souhry všech orgánů. Je schopen preventivně chránit 
před mozkovými příhodami, tlumit nervozitu a přinášet klid-
ný a vyrovnaný spánek. Položíme-li jej na energetickou 
oblast srdce je schopen mírnit astmatické záchvaty. 
Pitím jeho vody je účinnou prevencí proti embolii 
a zužování cév a dalších průvodních problémů, 
jako je například nízký tlak, špatné prokrvení 
rukou a nohou a nebo křečí.

Ochranu slunečním kamenem můžeme 
zajistit tím, že jej umístíme před bílou svíci a tak 
to bude domem šířit své ochranné energie, stejně 
tomu je i u ostatních třpytivých kamenů.

Nebo můžeme kámen vložit do váčku s bylinami, 
kterým svou silou bude posilovat jejich energie.

V dobách stresu nebo nemoci jej nosíme přímo na těle, 
pro dodání fyzické nebo duševní energie tělu. A pokud jej nosí-
me v pohlavních oblastech, tak svou silou podněcuje sexuální 

vzrušení a zvyšuje naši sexuální energii.

Čištění provádíme několik minut pod prou-
dem vody, nebo jej můžeme dát přes noc do misky 
s vodou.

Nabíjíme jej na přímém slunci a nemusí-
me se bát jej tam nechat třeba celý den.

Ronger

Jak všichni víme, frith byl postaven na společenství. Zna-
menal mír a prosperitu společenství, stejně jako bezpečí a úto-
čiště. Naši předkové na sebe spoléhali pro přežití jeden na dru-
hého. Vždyť šlo o přežití rodiny a kmene, ne jednotlivce. Ale co 
to znamená pro současné pohany? Vždyť jsme přece jako jedin-
ci soběstační, aniž bychom potřebovali společenství. Opravdu? 
Podle Maslowa je moderní představa soběstačnosti iluzorní. Aby 
lidé přežili, či byli šťastní, musí být splněny jisté základní potře-
by. Zaprvé jsou zde základní fyzické potřeby – přístřeší, jídlo, 
voda. Zadruhé musíme být bezpeční, bez ohrožení a ve stabilním 
prostředí. Zatřetí je zde potřeba sounáležitosti s rodinou i s přá-
teli. Začtvrté potřebujeme, aby nás druzí res-pektovali, abychom 
měli náležitou sebeúctu. A nakonec „čím může člověk být, tím 
musí být.“ Všechny potřeby musí být splněny postupně. Bez jídla 
a přístřeší nemůžeme očekávat splnění potřeby života beze stra-
chu. A pokud se někdo nemůže cítit bezpečný, ani přátelé mu 
moc nepomůžou.1

1 Zamyslíme-li se nad touto otázkou hlouběji, dojdeme k závěru, že 
moderní představa soběstačnosti je vskutku iluzorní. Každý z nás je natolik závislý 
na státně-administrativ-ním systému a ekonomických superstrukturách, že hovo-
řit o „svobodě“ zavání v lepším případě ironií. Německý historik Friedrich-Karl 
Kienitz k tomu říká, když hovoří o dávné perské říši: „Do osobního života lidí zasa-
hovala perská říše daleko méně než jakýkoli stát naší doby se svou „moderní“ byrokra-
cií a se svým „zjišťováním dat“, jímž už občas překračuje snesite-lné meze…Snad musí 
mít člověk za sebou bolestné zkušenosti 20. století, aby uměl ocenit stát Kýra a Dáreia 
a vůdčí zásadu těchto velkých panovníků: stát, který většině lidí zajistil dlouhodobý 
mír, který se téměř nevměšoval do jejich soukro-mých záležitostí, nechal je žít podle 
vlastních zákonů a zvyk-lostí, bral ohled na jejich cítění a dokonce ještě podporoval 
tradiční představy. Achaimenovští králové byli absolutními vládci, ale jejich stát byl 
pravým opakem státu totalitního. A snad by nám mělo být dovoleno položit otázku, 
zda byl život pod takovým Kýrem nebo Dáreiem skutečně horší než ve státě naší 
doby, kdy existenci člověka – pokud jde o jeho každodenní život – neurčují báječně 
liberální ústavy, nýbrž všemocná byrokracie, která se vměšuje do všeho.“ (Národy ve 
stínu, Odeon, Praha 1991, str. 208 a 210-211) Ano, zamysleme se dobře nad 
těmito slovy… Jak křehký závoj dělí každodenní iluzi „bezpečí“ a „soběstačnosti“ 
od skutečného stavu věcí, ukázaly poměrně nedávno živelné pohromy ve světě. 
Odhalily, že moderní městská společnost jako taková coby společnost umělá (tedy 
nepřirozená) postrádá přirozenou soudržnost organických komunit předindustri-
álního světa. Ten byl schopen unést v zásadě jakoukoliv ránu, neboť byl tvořen 

Maslowovy myšlenky se s pohanským myšlením shodují, 
obzvláště jeho „čím člověk může být, tím musí být.“ VY jste vaši-
mi ČINY. Nicméně, aby člověk dosáhl pro to potřebné sebeúcty, 
musí mít respekt ostatních. Ale mezi námi pohany tomu tak čas-
to není. Nebereme na vědomí činy našich druhů, neboť si neváží-
me jejich zápalu, jsme příliš zaneprázdněni něčím, než abychom 
si jich všimli, a když vidíme těžkosti, se kterými se potýkají, raději 
se díváme jinam. Ale tím, že ne-vyjadřujeme úctu, tam kde je na 
místě, tím, že si nevšímáme jejich potřeb, nemůže se nám pak 
podařit uchovat frith, mír a prosperitu pohanského společenství. 
Vždyť pokud lidé nemo-hou dosáhnout sebeúcty, nikdy nedo-
sáhnou sebedůvěry a bez vysoké sebedůvěry svých členů nemůže 
společenství dlouho prosperovat a těšit se z frithu.

Nicméně ještě zásadnější potřebou než respekt je potřeba 
být součástí rodiny a kruhu přátel. Zde může pohanství sehrát 
významnou roli. Jeho účelem není vydělovat, ale zahrnovat, napl-
ňovat onu potřebu náležet k něčemu přesahujícímu jedince (což 
je přirozeně rod). Lidé jsou tvorové společenští, všichni potře-
bujeme lidskou společnost. Další základní potřeby jsou dokonce 

sítí vzájemně spjatých autarkních společenství v jejichž rámci byl jedinec skutečně 
zabezpečený v rámci rodu či klanu. Po zhroucení moderních struktur se však sou-
časná atomizovaná společnost okamžitě rozpadá a jakékoliv „bezpečí“ či „sobě-
stačnost“ jsou ty tam. Je otázkou času než dojde ke kataklyzmatu či ekologické 
nebo společenské katastrofě – a je jedno, zda onen horizont je vzdálený desítky či 
snad stovky let. Co je podstatné je naše soběstačnost. Nakolik jsme ovšem „sobě-
stační“… Představme si, že zítra přestane jít elektrický proud, téci voda, zastaví 
se distribuce zboží a služeb a vůbec veškerá paráda moderní společnosti se najed-
nou zastaví. Budeme soběstační? Víme, jak přežít? Nejen jako jednotlivci, ale jako 
společenství? Vždyť jedině v rámci společenství lze najít zabezpečení vůči vnějším 
hrozbám. Jsou klany (kindreds) skutečně životaschopné a sobě-stačné v plném 
slova smyslu? Jsme jako jedinci připraveni vytvořit opravdu životaschopné spole-
čenství? Uvědomujeme si naši plnou odpovědnost bohům, předkům i potomkům 
a to, že ásatrú není jakýsi koníček ani způsob trávení volného času tím méně 
jakási póza či způsob jak „být zajímavý“? Tyto otázky si musíme vážně položit 
a ačkoliv je možné, že je prak-ticky budou možná řešit až děti našich dětí, my 
bychom měli položit základy jejich úspěšného řešení. Zraky bohů jsou na nás 
upřeny…

Důležitost společenství v pohanském náboženství
Swain Wodening
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ještě důležitější a naše pohanské společnosti, klany a „kmeny“ by 
nám vskutku měly poskytnou pocit bezpečí a v případě krizové 
situace (kalamita apod.) se postarat o základní potřebu jídla, pří-
střeší, oblečení a vody.

A co když všechny tyto potřeby splněny nejsou? Potom nel-
ze od jedince očekávat naplnění svého potenciálu. Zapomeňte 
na hesla typu „Pomoz si sám!“ a „Bohové pomohou je tomu, kdo si 
pomůže sám!“ Je totiž selháním celého společenství, pokud něk-
terý z jeho členů nemůže naplnit svůj potenciál díky nedostatku 
podpory ze strany druhů. Není rozdíl v tom, zda je to úmyslné či 
náhodné. Frith je o zachovávání míru, bezpečí a útočiště. Pokud 

společenství neposkytuje svým členům bezpečí, potom nelze 
o skutečném frithu hovořit.

Abychom frithu dosáhli, musí být pohanská komunita 
aktivní. Musí mj. slavit významné svátky, neboť ty pomáhají 
vytvářet a udržovat smysl pro společenství. Členové musí být ve 
svých činech pro společenství podporováni a obdržet za svou prá-
ci chválu a respekt a všichni musí cítit sounáležitost. Není to jed-
noduché. Ale máme-li přežít, musíme naplňovat základní lidské 
potřeby – jako jedinci i jako společenství.

Přeložil a doplnil dalreiks

Devět otázek
Ron McVan

Jste spokojeni se světem, ve kterém žijete?
Myslíte si, že se ubírá dobrým směrem?
Měli bychom se snažit vybudovat velkou, kulturní a smysluplnou 
společnost, která dokáže přetrvat, nebo máme být spokojeni s bezcíl-
nou a nenasytnou konzumeristickou „civilizací“ na jedno použití?
Nabízí tento svět naději pro vaše děti?
Máte o to vůbec zájem?
Pokud ne, tak z jaké perspektivy nahlížíte smysl vaší existence na této 
Zemi a lidstva a světa obecně?
A pakliže si přejete lepší svět, co jste pro to dosud udělali, či alespoň 
plánujete udělat?
Věříte, že jsou alternativy k destruktivnímu směřování světa?

Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete prožít život jako 
diváci, potom dostanete to, co si zasluhujete – bezcílný chaotic-
ký svět, ve kterém nyní žijeme. Můžete se považovat za dobrého 
a čestného člověka s dobrými úmysly, ale dobré úmysly, které 
nejsou uskutečněny jsou stejně tak dobré jako úmysly žádné. 
Dnešní společnost bude pokračovat v sebedestrukci a v ničení 
světa tak dlouho, dokud lidé nebudou dělat nic více než jen stát 
a přihlížet.

Pokud chcete, aby za vás vaše rozhodnutí dělali lživí mani-
pulátoři a určovali váš svět, pak právě v tom budou pokračovat 
a do hrobu vás položí vydřené a oškubané. Kdokoliv, kdo svo-
bodně akceptuje své okovy a skloní hlavu pod jhem, ten nemá 
žádnou čest ani důstojnost.

Mnoho lidí nalezlo útěk v cynismu a přemlouvají sami sebe 
i své druhy, že už je pozdě cokoliv napravit, že jakákoliv činnost 
je nyní bezvýsledná a že budoucnost je pro nás už jen chmurná. 
Možná, že někdo se tímto dogmatismem může dokonce pyš-
nit, ale takový cynik je zajatcem vlastních výmyslů a není nic 
víc než sobeckým slabochem, arogantním zoufalým zbabělcem, 
který není k užitku nikomu a nejméně sám sobě samému. Strach 
a negativita jsou nemoci, které člověka paralyzují a zotročují.

Nikdy není pozdě začít s nápravou věcí! Rozhodnutí je jako 
jiskra, která podnítí čin. Ale dokud se nedokážeme rozhodnout, 
nezačne se dít nic. Velké věci začínají základním kamenem idea-

listického rozhodnutí spojeného s rozmyšleným činem vedeným 
nezkrotnou vůlí.

Zlatá období v dějinách lidstva vždy vychází z lidových tra-
dic a kultury a obecných ideálů krásy, rozumu, pravdy, sprave-
dlnosti, cti a duchovní svobody. Je to právě toto spojení ideálů, 
které vytváří semeno, ze kterého tyto velká období klíčí.

S historickým povědomím v rozsahu desetitisíců let, ze kte-
rých se můžeme poučit, co víc můžeme chtít? Avšak stali jsme se 
natolik zotročeni našeptavači viny a hříchu, že stádní mentalitu 
máme dokonce za svůj ideál. Jsou tací, kterým je jedno, jakým 
směrem se svět řítí, jiní čekají na zisk, na důchod nebo na lepší 
časy, ale všechny ve skutečnosti čeká konec. Mrtvý lid už nemůže 
povstat. Ti, kteří jen čekají, jsou hrobaři své kultury. Je jasné, že 
myšlenku vyššího stavu bytí člověka a společnosti, budou vždy 
ubožáci nenávidět coby nejhorší tyranii. Morálka průměrnosti 
bude jako mor vždy šlapat na paty snah o pozvednutí člověka 
a lidstva. Je jako rakovina, která vysává život ze silných. Nositelé 
této nemoci jsou paraziti, kteří by nemohli existovat bez hosti-
tele.

Světlem, které nás z této temnoty může vyvést je příslib 
svobody. Bez svobody není žádné budoucnosti. Ale svobody 
nedosáhneme ve společnosti, ve které spolu soupeří zájmové sku-
piny bez ohledu na cokoliv. Opravdu svobodnými můžeme být 
jedině pokud jednáme v souladu se svým instinkty vycházejícími 
ze základů našeho bytí. Jinými slovy člověk je svobodný pouze 
pokud jeho činy instinktivně harmonizují s přirozeností lidu, 
jehož je součástí a se kterým je spjat nezničitelnými pouty svobo-
dy – pouty pokrevními. Proti svobodě stojí tyranie multikulturní 
nivelizace a destrukce, která se sice u nás projevuje „skrytě“ (pro-
tože jsme zaslepeni konzumem a konformitou a nejsme schopni 
ji vidět), ale která tvrdě – ba genocidně – dopadá na zbytky tzv. 
přírodních národů. Rozvrat a ničení jejich kultur a jejich lidu 
signifikuje také náš osud. Pouze šedá masa konzumentů a pro-
ducentů zbavených kultury, pokrevní příslušnosti, dějin a hrdosti 
může být oněmi šroubky ve stroji nenasytného mamonu. Osud 
amazonských Indiánů a jejich pralesa, domorodců z Australasie, 
z nitra černého kontinentu, Eskymáků a sibiřských a severoa-
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merických kmenů zpitých ohňovou vodou (na Sibiři vodkou, 
v severní Americe whisky), je také naším osudem, pokud si nedo-
kážeme uchovat svou přirozenost, svou identitu, pokud se nevrá-
tíme k přirozené kultuře našich předků, našich bohů. 

Mějme na paměti, že každý člověk může být tvůrcem svého 
osudu a to platí o lidu jako o celku. Ale ne každý si toto skuteč-
ně uvědomí. Abychom mohli něco změnit, musíme především 
změnit naše myšlení a odvrátit se od dnešních pseudohodnot 
k hodnotám našich předků a k jejich způsobům myšlení. Ať již 
jsme v železných anebo sametových okovech, musíme je rozbít 
všechny a osvobodit se od zbabělé konformity, která opanovala 
vznešeného ducha našeho lidu.

Každý můžeme prožít svůj život jedním ze dvou způsobů. 
Buď si uvědomíme hlavní problémy, kterým čelíme a vrhneme 
se naplno do nevyhnutelného zápasu a tak zásadním způsobem 
stvrdíme svou vůli tím, že navzdory všemu uděláme to, co má 

být uděláno, že učiníme vše, abychom našich cílů dosáhli. Život 
je boj a bojovat tento boj dobře a hrdinně je smyslem existence 
těch, kteří si život skutečně zasluhují. Anebo pokud si přejete 
jen odpočítávat dny až do stáří v šedém přidušeném soumraku 
umírajícího světa, aniž byste cokoliv učinili, potom klidně zapo-
meňte, že jste toto vůbec dočetli až sem a pokračujte ve spánku. 
Pokud se jaksi nemůžete rozhodnout, potom se podívejte do jas-
ných očí dětí, plných naděje a zamyslete se, jaký je svět, kterým 
jim vlastním (ne)přičiněním zanecháváte a pamatujte, že délka 
života se neodměřuje hodinami a dny, ale tím, co jsme během něj 
vykonali pro naše bohy, náš lid, náš rod a sebe samé. Zbabělec 
může žít sto let, ale nakonec jej čeká chlad a mlha posmrtné agó-
nie, do které sám sebe odsoudil, kdežto hrdinové najdou přivítání 
v sálech bohů…

A kde je ta devátá otázka? Tady: „Jak se rozhodnete Vy?“

Přeložil a upravil dalreiks

Mýtus o Baldrovi trochu jinak aneb Když se věda chopí mytologie

Článek, který Vám zde předkládám, jsem zpracovala na 
základě diplomové práce paní Miluše Havelkové, která byla obhá-
jena v roce 1951. Hned zkraje bych chtěla vyzdvihnout mravenčí 
práci této někdejší studentky etnologie na FF UK v Praze, která 
ve své době ještě neměla k dispozici překlady Eddy do češtiny, 
jako máme dnes my, a veškeré své poznatky čerpala z Eddy tzv.
Simrockovy verze, psané v němčině, navíc doby 19.století (tato 
verze pochází z let 1851 a 1864). Dá se říct, že ke své diplo-
mové práci použila skoro výhradně zdrojů cizojazyčných, což mě 
donutilo k zamyšlení nad tím, jak je práce dnešních badatelů, ale 
i laických zájemců o severskou kulturu usnadněna. I když stále 
na tomto poli zbývá českým překladatelům (a také nakladatelům) 
vykonat mnoho práce…

V úvodu práce se dovídáme, že tematika Baldra vel-
mi zajímala i předního badatele na poli etnologie v 19.století, 
J.G.Frazera, jenž věnoval celý jeden (a to sedmý) svazek své veliké 
práce Zlatá ratolest právě bohu Baldrovi. Samostatné dílo o Bal-
drovi sepsal pak autor Friedrich Kauffmann (jeho dílo je v origi-
nále nazváno Balder, Mythus und Sage a vyšlo již v roce 1902).

Prvořadým zdrojem k této tematice jsou nám přirozeně oba 
díly Eddy. Ze starší Eddy je to především Vědmina píseň a Baldro-
vy sny, z mladší pak Zaslepení Gylfiho, ale i jiná místa.

Pokud jde o mimoeddické skandinávské zdroje, zmiňuje se 
o Baldrovi např. Ulfr v básni Húsdrápa a zajímavé informace nám 
skýtá i islandská Fridthjofssaga ze začátku 14.století, líčící udá-
losti z 8.století, kde je popisována Baldrova svatyně Baldrshagi 
v norské zátoce Sognefjord. O obrazy bohů (z nichž zde Baldr 
zaujímal přední místo) se zde staraly ženy k tomu určené. Svatyně 
byla místem míru, kde se ale nesměly vyskytnout žádné prsteny, 
což bylo porušeno, když se tu Fridthjof zasnoubil s Ingebjörg. 
Za trest se rozpoutala mořská bouře, během níž musel Fridthjof 
prsten hodit do moře.

Zcela jiný pohled na danou tematiku nám pak poskytu-
je dánský kronikář Saxo Grammaticus, jenž sepsal ve 12.století 
dílo Gesta Danorum, líčící historii dánských králů. Zde je Höd 
líčen jako smrtelný princ nijak příbuzný s Baldrem, Höd se zde 
navíc jmenuje Hother. Hother, švédský kralevic, se zamiluje do 
dcery svého pěstouna, norského krále Gevara, Nanny, a právě 
kvůli ní vypukne mezi Hotherem a Baldrem spor. Hother se při 
lovu dostane k lesním ženám, které ho před Baldrem varují. Král 
Gevar však nedbá na slova svého chráněnce a ze strachu před 
Baldrovým hněvem odmítá dát Hotherovi svou dceru za ženu. 
Hotherovi se dokonce podaří získat kouzelný meč lesního muže 
zvaný Miming. Baldr se pokusí přesvědčit Nannu, aby si ho vza-
la, ale po jejím odmítnutí nezadržitelně vzplane válka, kdy na 
Baldrově straně stojí dokonce bohové Odin a Thor. I proti takové 
přesile Hotherovo vojsko zvítězí a Hother se konečně smí oženit 
s Nannou. V Jutsku je však Hother přemožen a odejde do ústraní 
do švédské země, kde se opět setkává s lesními ženami. Ty prozra-
dí Hotherovi, že Baldra posiluje zázračný pokrm. Hother se pokr-
mu málem zmocní pro sebe, ale jedna z panen mu to nedovolí. 
Nakonec však Hother přece jen vítězí a Baldr umírá.

V Saxově díle vidíme zřetelně vliv antických autorů, zejmé-
na příběhu o Achillovi a Paridovi, dále jsou zde vysledovatelné 
dva dánské a jeden norský pramen. Saxo se nechal inspirovat šles-
vickou a seelandskou verzí příběhu. V severním Šlesvicku je ještě 
v 17.století živá pověst o souboji králů Boldera a Hothera, kdy je 
Hother zabit. V místním pahorku Boldershöi pak byly odkryty 
prý právě Bolderovy kosti. V Seelandu byl Baldr uctíván jako 
lidový dobroděj, protože dal vyprýštit pramenu, tento moment 
se nachází i v Gesta Danorum, kdy tak Baldr posílí vyčerpané 
vojáky a přemůže pak Hothera v jedné z bitev.

Saxo Grammaticus tedy přenesl celý příběh z Asgardu na 
zem, do prostředí dánské šlechty. Výrazně přitom straní Hothe-
rovi, který stojí v protikladu k vášnivému Baldrovi, jenž využívá 
svého božského původu.
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Saxo jistě dobře znal lidovou tradicí Baldrových hrobů-
pahorků, která byla v Dánsku velmi silná, jedním z takových 
míst bylo např.Balderströnd u Roskilde. Věřilo se, že Baldr chrá-
ní z těchto míst kraj. Podobná místa nalezneme i v Anglii a dneš-
ním Německu, kde byl Baldr znám jako Phol, Paltar, Balder, 
Baldag, Bäldäg atp.

O Baldrovi nalézáme překvapivě zmínku i v Merseburském 
zaklínadle z 10.století, kde jsou sepsány kouzelné průpovědi uží-
vané k léčení a ochraně, ale i poškozování. Formulím předchází 
úvodní příběh, jeden vypráví o cestě Phola a Wothana (Odina) 
do lesa, kde si Pholův kůň vykloubil nohu a Wothan musel 
použít zaříkání.

V Gylfaginningu je Bal-
dr popisován:

„…Druhým Ódinovým 
synem je Baldr. O něm lze 
vyprávět jen dobré. Vyniká do-
brotou a všichni ho velebí.  Je 
tak krásného a jasného vzhle-
du, že z něj vyzařuje světlo, 
a je jedna bylina, která je 
tak bělostná, že se přirovná-
vá k Baldrovým brvám. Je ze 
všech rostlin nejbělejší a podle 
toho si můžeš představit jas 
jeho vlasů i těla. Je nejmou-
dřejší z Ásů a nejpěkněji mlu-
ví a je nejmilosrdnější…“

Onou uvedenou byli-
nou je podle znalců zřejmě rmen polní (Matricaria perforata).

Otázka, která znepokojuje badatele, zní: proč nezabránil 
Odin smrti svého syna? Věděl, že dojde k jeho znovuzrození? V písni 
Vaftrúdnismál jede Odin jakožto poutník Gangradr ke králi Vaf-
trúdnimu a pokládá mu dotazy. Jediný dotaz, který mu nemůže být 
zodpovězen, je, co pošeptal Odin svému synovi na pohřební hranici. 
Oním tajemstvím je zřejmě právě návrat bohů, obnova světa a jeho 
uspořádání po ragnaröku.

Zajímavá je kapitola, kde se autorka věnuje germánské-
mu členění věků na období, které se silně shoduje s členěním 
u jiných kultur. U Germánů bylo prvotní údobí světa šťastným 
zlatým věkem, kdy bohové hráli v kostky a házeli si zlatými míči 
na idské pláni, nesmrtelnost jim zajišťovala jablka bohyně mlá-
dí Idunn. Obdobu této představy nalézáme u Indů (rajská hora 
Meru, kde žijí Šiva a Indra a kde roste strom nesmrtelnosti), 
v Číně (pramen nesmrtelnosti na rajské hoře v pohoří Kunlun), 
u Řeků (atlaská zahrada Hesperidek se zlatými jablky i božský 
nektar a ambrosie). Platón podobně jako bohy v rajském stavu 
popisuje staré Atlantiďany (Hyperborejce). Všem těmto společ-
nostem je společný život v míru, zahálce, hojnosti, nevinnosti, 
který ale končí prvním svárem. U Germánů je blažený věk ukon-
čen příchodem tří obryň, které přinesou pýchu.

Motiv společný mnoha kulturám je i motiv života ukryté-
ho na nějakém místě či v nějakém předmětu, což by mohlo být 
v Baldrově případě jmelí. Na Blízkém východě byl život často 

ukryt v keřích ( akácie, tamaryšek), z řecké mytologie je známý 
příběh Achilla, jehož matka bohyně Thetis nořila do řeky Stygu, 
ale držela ho přitom za patu, což se mu stalo osudným. Podobně 
Siegfried z nibelungské báje je Hagenem zákeřně zabit, když se 
dozví lstí od Kriemhildy o jediném místě, kam se nedostala dračí 
krev, jež Siegfrieda chránila. 

V případě Baldra došlo k tomu, že Frigg neuznala jmelí 
dost důležitým na to, aby je zaříkala runovým kouzlem a zís-
kala tak nad ním moc. Frigg znala přitom runy od svého muže 
Odina.

Samotné jmelí hraje vý-
znamnou roli v celém mýtu, ač 
to není možná na první pohled 
patrné. Jmelí bylo považováno 
za symbol štěstí a snášelo i drsné 
podmínky. Plinius nám zanechal 
svědectví o sběru jmelí keltskými 
druidy za úplňků, bez použití žele-
za a bez dotknutí se země. Sbíra-
lo se především jmelí rostoucí na 
dubech. Jmelí se sbíralo i v Africe, 
Japonsku, Švýcarsku (kde se např.
sestřelovalo šípem), v Itálii… Kro-
mě jeho příznivých účinků na 
plodnost nebo proti padoucnici se 
věřilo, že chrání před požárem. Původ jmelí byl vykládán tak, že 
jmelí spadlo na strom zásahem blesku, a tudíž proti bleskům chrá-
nilo. Nejvíce se sbíralo v období letního slunovratu. Ve Skandi-
návii bylo slunovratové trhání jmelí spojeno se zapalováním tzv.
Baldrových ohňů, v němž se symbolicky spalovaly podobizny 
Baldra, který tehdy jakožto sluneční bůh umíral. Je možné, že se 
v dřívějších dobách nejednalo jen o  obrazy, ale i o lidské oběti 
ztělesňující tohoto boha.

Dub byl posvátným stromem prakticky všech Indo-
evropanů. Život dubu byl prý ukryt ve jmelí, neboť zatímco lis-
tí opadá, jmelí je stále zelené. Utrhlo-li se jmelí, zabil se duch 
dubu.

Vergiliův Aeneas spatřil u brány v podsvětí zářící jme-
lí a jen s jeho pomocí byl převezen Charonem na druhý břeh. 
Poblíž italské Aricie se nacházela lesní svatyně bohyně Diany, 
kterou střežil kněz- „král lesa“ a „milenec Diany“- strom v této 
svatyni byl totiž považován za Dianino vtělení.

Víra, že ve stromech je ukryt oheň, měla jisté opodstatnění- 
třením dřeva oheň vznikal. Stromy, do nichž uhodil blesk, byly 
považovány za nejvíc posvátné. Dubům se toto stávalo nejčastěji, 
proto byly také tak ctěny a spojovány s bohem-hromovládcem.

Friedrich Kauffmann uvádí zajímavou verzi, podle níž byl 
Baldr Hödovi sokem v lásce, a proto si Höd od Lokiho vyžádal 
jmelí, které jediné mohlo Baldra zabít, a hodil je po něm. Podle 
této verze byl Baldr tímto Hödovým činem zasvěcen podsvětí 
a přijat zde Lokim.

Po celém světě nacházíme důležitý motiv smrti, oplakávání 
a vzkříšení mladého, krásného a dobrého boha. Nacházíme zde 
analogii jak k životu člověka, tak k cyklům přírody, kdy je člo-
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věk po smrti vzkříšen v zásvětí a příroda po zimě opět obživne. 
A nejen příroda, ale celý svět se po svém zániku opět obnoví, jak 
jsme již viděli. Jde zde tedy o znázornění vítězství života nad smr-
tí. Existují teorie, že k seveřanům pronikly jihoevropské a asijské 
mýty s legiemi, případně, že se k nim dostali jižní Gótové díky své 
poloze. Jde o kulty bohů Osirise, Tammuze, Adonise a Atyse.

Tammuz byl babylonským bohem, milencem bohyně Ištar, 
která se za ním po jeho smrti vydala do podsvětí k sestře Ereškigal. 
Ta dovolila Tammuzův návrat mezi živé jen proto, že v době Išta-
řiny nepřítomnosti uhynul veškerý život na zemi. Tammuz takto 
umíral každý rok, k čemuž se pojily vegetační svátky.

V Řecku je obdobný mýtus, kdy je Adonis, Afroditin mile-
nec, zabit a Afrodita za ním sestoupí do podsvětí. Nakonec Zeus 
ustanoví dobu, kdy bude Afrodita na světě a kdy v podsvětí. Ten-
to mýtus byl znám i na Blízkém východě, kde byla Adonisova 
smrt připomínána krvavě rudým zbarvením řeky i moře, způso-
bené splavením hlíny z hor.

Ve Frygii byl Atys milencem Kybely a po své smrti se pro-
měnil v borovici. Jeho kult se rozšířil po Evropě i do severní 
Afriky. Kněží při Atysově svátku kropili borovici svou krví, aby 
zajistili vzkříšení boha.

Ve druhém století n.l. se do antického světa z Persie a Indie 
rozšířil kult Mithry, boha světla a ohně, který se rodil o zimním 
slunovratu a zabíjel božského býka, jehož krev byla pramenem 
života. Mithrovi zasvěcenci byli proto kropeni býčí krví, aby byli 
očištěni pro věčný život. Mithra byl za Diokleciána dokonce 
ochráncem říše a jeho chrám se nacházel až v dalekém Carnun-
tum. Očekával se jeho příchod jakožto příchod spasitele.

Nejvíce podobností však nalezneme v mýtu o Osirisovi. 
Kult Osirise (řecky Usire) a jeho sestry-ženy Isis (řecky Eset) pro-
nikl nejen do antického světa, ale dokonce až za Alpy a do Britá-
nie. Jméno Paříž je odvozováno od „bar-Isis“, tedy člun Isis, právě 
v Paříži se nalézal jeden z jejích chrámů. V Římě se egyptský 
kult prolínal s judaismem a vzniklo zde tedy velmi synkretické 
náboženství znázorněné slunečním symbolem jakožto symbolem 
jednoho boha mnoha jmen.

Osiris byl v Egyptě ctěn jako dárce kultury, ale také jako 
bůh vegetační, který zavedl pěstování obilí, vína, ovoce atd. Jeho 
lstivý bratr Sutech proti němu podnikl spiknutí, nechal ho zavřít 
do truhly a poslat po Nilu. Rakev doputovala až do Byblu, kam 
se za ní vydala Isis v převleku za kojnou a získala ji. Sutechovi 
se ale podařilo tělo tajně rozsekat a rozházet po kraji. Jen díky 
slitování boha Ra směl být Osiris opět z kusů sestaven a oživen 
díky oběti Hora, syna Isis a Osirise. Ten během utkání se Sute-
chem přišel o oko a dal ho otci pozřít, aby oživl. Osiris se stal pak 
vládcem podsvětí. Zde vidíme tedy i původ egyptského zvyku 
mrtvé mumifikovat, aby tělo zůstalo pohromadě. V Egyptě se 
každoročně konala mystéria Osirisova vzkříšení. Egypťané věři-
li, že když duše zemře, šplhá po žebříku, v čemž jí napomáhá 
Hor s Osirisem a naopak překáží Sutech. Při soudu se duše vážila 
a musely se přiznávat hříchy, i za pomoci výprasku, často se ale 
mohlo vyplatit výprask vydržet a zamlčet hříchy. Duše se po smrti 
měnila v sokola, Horův symbol.

Stoupání Nilu bylo považováno za Isidin pláč, bylo před-
znamenáno hvězdou Sirius a jím také začínal nový rok. Během 
Osirisových mystérií se házela symbolická truhla do moře, bohovi 
byly přinášeny také lidské oběti (zejména prý zrzaví lidé), jejichž 
popel pak zúrodňoval pole. Věřilo se, že v ten čas se vrací duše 
mrtvých. Mrtvým se také dával do hrobu obraz boha spolu s obi-
lím, symbolem vzkříšení. Vzkříšení znázorňoval také nilský kříž, 
crux ansata.

V Řecku rozeznáváme obdobná mystéria Dionýsa, Orfea 
a Demeter, o čemž svědčí Cicero či Platón. Orfická teologie byla 
přípravnou půdou pro křesťanství, vyznávala se v něm askeze 
a monoteismus, jeho zasvěcenci byli přísní vegetariáni a nenosili 
ani oděvy z vlny. Oproti tomu Dionýsos, původně thrácký vege-
tační bůh a bůh mrtvých, je spojován s orgiemi. Jeho vyznavačky, 
známé bakchantky, zabíjely v opilosti obětní zvířata a za syrova je 
konzumovaly, aby se tak spojily s božstvem.

Kult Demeter souvisí úzce se slavnými eleusínskými mysté-
riemi v Attice. Zasvěcencům byla ukládána povinnost o zažitém 
mlčet, pod hrozbou smrti, zprvu směli být zasvěceni jen svobodní 
Řekové, později i barbaři či otroci, mezi zasvěcenými byli i římští 
císaři. Dle mýtu se Demeter vydala do podsvětí za svou unesenou 
dcerou Korou-Persefonou, Zeus nakonec rozhodl, že dcera smí 
být u matky půl roku, tehdy je svět zelený, druhý půlrok, kdy 
je v Hádu, vládne i na zemi smrt. Po cestě se však Demeter sta-
vila v Eleusíně u krále Kelea, kterému zjevila mystéria. Ví se, že 
mystové putovali v noci velmi dlouhými chodbami a po výstupu 
se jim předvádělo sakrální drama řízené knězem- hierofantem, 
čemuž předcházela očista v posvátném potoce. Velkým mystériím 
předcházela malá a samotné zasvěcení mělo dva stupně, druhé-
ho mohlo být dosaženo nejdříve rok po prvním. Cílem slavností 
byla oslava Demeter- dárkyně nesmrtelnosti.

V předkřesťanských časech splývala funkce krále a kněze, 
král byl bohem vyvolený či přímo jeho potomek a věřilo se tedy, že 
král může ovlivnit počasí, úrodu atd. Při rituálech vstupoval bůh 
do osoby kněze, který mohl pak např.věštit. Známe také tradici, 
že král byl zabíjen jakmile onemocněl, aby jeho duch nechřadnul 
a mohl se v plné síle opět převtělit, aby se zajistila prosperita lidu. 
Vraždou byl někdy pověřen králův nástupce. Tuto praxi známe 
i z Afriky, kde měl král mnohdy přesně vyměřenou dobu vlády.

Germánským králem-knězem byl tzv. godi, tj.člověk plný 
boha. Pokud nepomáhala v časech nouze oběť zvířat ani lidí, 
mohl být obětován také král. Friedrich Kauffmann se domnívá, 
že i Baldr byl původně králem, pro což svědčí také to, že měl dle 
mýtu dlouhé vlasy, jež se nesměly stříhat ( oslabilo by to jeho 
sílu). Zatímco v Dánsku zůstal v rovině zbožštělého krále, ve zby-
lé Skandinávii byl Baldr zařazen mezi Ásy.

Motiv sestupu do podsvětí jsme již zmiňovali- Aeneas 
sestupuje s pochodní z jmelí, Orfeus jde za Eurydikou s vrbovým 
prutem, Ištar při cestě za Tammuzem musí u sedmi bran odložit 
všechny oděvy, Afrodita jde zachránit Adonise, Demeter svou 
dceru, Dionýsos vyvádí z podsvětí svou matku Semele, indic-
ká Savitri putuje za Jamou, aby se jí vrátil muž Satiavan.Vládci 
podsvětí, kromě spravedlivého Osirise, jsou většinou lstiví, např.
Hel nejspíše ví, že její otec nedodrží pláč pro Baldra, Hádés podá 
Koře granátové jablko, aby se nemohla vrátit. Pro úspěch mise 
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je vždy třeba oběti- Ištar se vzdává šatstva, Hor oka, Kora nesmí 
pojíst nic v podsvětí, Orfeus se nesmí po ženě ohlédnout.

Motiv prstenu, který se zde vyskytuje, může vycházet ze 
zvyku přísahat při prstenu, který byl položen v chrámu. Je také 
známo, že kněží nosili prsteny při obřadech. Ústřední roli hrál 
prsten v nibelungské báji, kde přinášel hrdinům neštěstí. Předpo-
kládalo se, že po obnově zlatého věku dle germánské mytologie, 
se veškeré zlato stane pouze zdrojem potěšení, nikoliv chtíče.

Mýtus o Baldrovi je nerozlučně spjat s vizí konce světa, 
jemuž předchází všemožná zlá znamení, včetně živelných kata-
strof a porušení společenského řádu. Nesmíme však zapomenout, 
že poté nastává opět znovustvoření světa, kdy se bohové zas roz-
pomenou na runy a tím je obnoven řád. V básni Hrafnagaldr 
Odhins je tato etapa znázorněna jako zimní spánek bohů, po 
němž následuje jejich procitnutí a období tmy a zimy je vystřídá-
no dobou světla a tepla.

O konci světa se dočteme v mýtech mnoha národů. V indic-
kém bájesloví vyvolá ničitel- obnovitel Šiva tancem Sandava 
vzplanutí celého světa. Velmi detailně o tomto tématu pojednává 
perský mýtus, jehož literární zpracování nalezneme v tzv.Avestě. 
Proti sobě zde stojí stvořitel Ahura Mazda, představitel dobra, 
a Angro Mainju ( řecky Ahriman), vládce démonů a představitel 
zla. Po 3000 letech vystoupal Ahriman z hlubin, aby za pomoci 
svých démonů porazil Ahura Mazdu, tento zápas pak trval celých 
9000 let. Ahura Mazda pověřil lidský rod stálým bojem proti 
Ahrimanovým silám zla, za což jim slíbil nesmrtelnost a seslání 
Zarathuštry. U Peršanů trval celý světový cyklus 12 000 let a po 
něm mělo nastat zmrtvýchvstání. Posledních 3000 let tohoto 
cyklu se v každém tisíciletí měl objevit spasitel- saošjant, z nichž 
poslední se jmenoval Astvatereta. Při konci světa se očekávalo, 
že se hory roztaví v žhavý kov, kterým budou moci projít pouze 
dobří, jimž bude připadat příjemně teplý, zatímco zlé sežehne. 
Svět se tímto zbaví zla, nastane věk Ahura Mazdy a také dojde 
k návratu Zarathuštry. Podobnou dichotomii nalézáme i v před-
stavách o posmrtném životě, kdy se dobrým lidem most Cinvat, 
po němž všichni musí projít, zdá bezpečný a široký, zatímco pro 
zlé je úzký a vratký. 

Velmi diskutovaným tématem v souvislosti s interpretací 
mýtu o Baldrovi je analogie s Apokalypsou a vůbec s celým křes-
ťanským učením a zejména pak srovnání Baldra s Ježíšem. Zde 
se autorka vrací k zprávám, které nám o Germánech zanechali 
antičtí autoři. Jejich zprávy pokrývají zhruba období od roku 50 
př.n.l. až do roku 400 n.l. V roce 98 n.l. sepsal Tacitus, který 
bojoval v rýnské legii, své dílo Germania, jeden z hlavních prame-
nů našich dnešních znalostí o Germánech v antické době. Tacitus 
zde líčí germánskou lásku ke svobodě, jejich čisté mravy a sílu 
víry. Uvádí, že Germáni uctívali své bohy v přírodě, až mnohem 
později se objevily první chrámy. Bohy dlouho nezobrazova-
li v lidské podobě. Vypráví o tom, jak Germáni věšeli oběti na 
kmeny stromů v posvátných hájích. Zmiňuje také příběh krále 
Vikarra, který pořádal výpravu do Hordalandu a byl pro úspěch 
této výpravy obětován probodnutím kopím, protože los padl prá-
vě na něj.

Dále autorka píše, že se v 2.století Germáni dali do pohy-
bu, Vandalové se objevují na Dunaji, Gótové putují k Černému 
moři a zabírají bývalou římskou provincii Dácii. V této oblasti 

ke Gótům proniká vliv římského i řeckého světa a jako zajatci se 
k nim dostávají také křesťané. Ve 4.století dokonce gótský bis-
kup ariánského vyznání Wulfila poprvé přeložil Bibli do germán-
ského jazyka, tj.do gótštiny. Samozřejmě, ne na všech místech 
se křesťanům dostávalo podpory, např.západogótský panovník 
Athanarich vyhnal křesťany až do Bulharska. Během 2.-3.stole-
tí se křesťanství dostává i do zaalpských zemí a k Rýnu. Mezi 
prvními zde křesťanství přijímají Alamani a Vandalové, později 
pak Burgundi a Svébové. Křtem krále Chlodvíka v roce 496 se 
křesťanství dostává k Frankům. Mnohem později jsou christiani-
zováni Sasové, Frísové, Anglosasové, Dánové a vůbec nejpozději 
Norové, Švédové a Islanďané. Na Faerských ostrovech se na misii 
podílí irsko-skotská církev anachoretů, která byla ovšem Vikingy 
odtud vyhnána.

Mezi pohany byla nejoblíbenější tzv. Summa theologie, jakési 
zjednodušené kázání, pocházející původně od opata Pirmina (též 
Primina), zakladatele kláštera v Reichenau, které bylo upraveno 
Karlem Velikým. Je znám obraz, kde byl Kristus znázorněn jako 
bůh Thor chytající křížem hada obepínajícího svět ( Midgard-
schlange) podobně jako rybář chytající rybu udicí. V básni z 10.
století je zas Kristus znázorněn  jako vítěz nad obry, který sídlí 
u pramene Urd.

Badatel E. H. Meyer se domníval, že básník, který složil 
Vědminu píseň, musel být nutně inspirován biblickou Genesis. 
Jako podklady pro své tvrzení uvádí podobnosti: v obou přípa-
dech se na začátku nachází pustý svět, strom života, Vany při-
podobňuje k andělům, Gullveig k Evě, stavbu hradu v Asgardu 
k stavbě babylonské věže, Baldra ke Kristovi, Lokiho k ďáblu, 
Frigg k Marii, ragnarök k Apokalypse. V obou verzích konce 
světa dochází k odpoutání mýtického hada/satana, oba jevy jsou 
doprovázeny podobnými přírodními katastrofami. Doslova tvr-
dí, že: „Völuspa podává zlaté plody křesťanství ve stříbrné misce 
skaldské poezie“. Autorka dle mého mínění oprávněně podotýká, 
že se zde Meyer dopouští násilných analogií a že jím zmiňova-
né motivy nalézáme i u mnoha jiných národů (např. posvátný 
strom, konec světa, sestup do podsvětí, boj dobra a zla). Důležitá 
je i poznámka, že ve Vědmině písni se ve zlatém věku navrátí opět 
staří bohové- Ásové.

V básni Hyndluljod (tzv. Malá Völuspa) věští obryně Hyndla 
bohyni Freye budoucí osudy světa. Mimo jiné se ve 41. strofě 
zmiňuje o příchodu jiného boha, jehož ale nejmenuje. Je zde jistá 
možnost, že tato báseň již naráží na příchod Krista, ale autor se 
ještě bál jméno konkrétně vyslovit před svými soukmenovci.

Zajímavou teorii o Baldrově mýtu rozvádí pak jeden 
z předních znalců této problematiky, již několikrát jmenovaný 
Friedrich Kauffmann. Baldra považuje za svatou oběť Lokimu, 
jíž se Ásové vědomě dopustili. Proč padla volba právě na Baldra, 
vysvětluje tím, že byl ze všech bohů nejlepší, tedy i nedokonalejší 
oběť. Ásové museli vykonat tuto oběť jakožto oběť smírnou, aby 
zadrželi zkázu- ragnarök. Baldrův pohřeb na zapálené lodi byl 
tedy podoben tzv. Notfeuer, ohni, který se zapaloval v případě 
nebezpečí. Höd je zde zpodoben jako obětní kněz, který přinesl 
jmelí z Lokiho podsvětního lesa a vraždy se ujme proto, že z toho 
má prospěch celé společenství, včetně něj. I házení předmětů na 
Baldra stojícího v kruhu vnímá symbolicky - Ásové se tak prý 
zbavují svých vin. Baldrova oběť tedy slouží jako obnova život-
ních sil světa. Ten musí projít tzv.světovým či velkým rokem ( an-
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nus maximus/ mundanus), který začne potopou a skončí očist-
ným požárem, po němž jsou opět nastoleny původní hvězdné 
konstelace.

Autorka tomuto výkladu oponuje logickými argumenty. 
Kauffmann podle ní totiž protiřečí samotnému textu Eddy- pod-
le něj měli bohové o Baldra starosti, když se mu zdály zlé sny, 
snažili se ho před smrtí ochránit. Jejich hra byla zcela bezsta-
rostná, jednalo se snad o jakýsi návrat k nevinným hrám zlatého 
věku. Kdyby měli bohové záměr Baldra obětovat, nemusel by 
Loki použít žádných lstí, aby od nich zjistil, jak lze na Bald-
ra vyzrát. A konečně- Baldrova smrt způsobí, že bohové obraz-
ně řečeno nevěřícně „zkamení“, vzbuzuje lítost u všeho živého 
a nikdo, kromě Lokiho, neodmítne pro boha zaplakat, aby se 
mohl navrátit z říše smrti. Po těchto událostech se změní i postoj 
Ásů k Lokimu, dříve vcelku tolerantní.

Badatel Gustav Neckel se domníval, že mýtus o Baldrovi 
je výsledkem šíření vegetačního kultu z jižních zemí na sever, 
o čemž svědčí motivy nezranitelnosti, smrti a oplakávání boha, 
truchlící matka/žena/milenka i příroda, výprava do podsvětí 
ztížená různými podmínkami a vládce podsvětí, snažící se úspěch 
mise překazit, což jsou všechno motivy, které známe z oblasti 
Asie a jižní Evropy. Neckel tvrdí, že se tento mýtus dostal na 
sever díky Gótům, přes Thrákii. Předoasijský je i motiv rostliny, 
která má schopnost boha zabít. Z toho Neckel vyvozuje, že i Bal-
dr byl vegetačním bohem, což se ale díky severskému podnebí 
dostatečně neprojevilo. Podle Neckela existuje tedy jediné vypra-
vování, jehož detaily se měnily „po cestě“, podle podmínek dané 
kultury. Křesťanské učení pak mýtus upravilo k obrazu svému 
a Baldr se začal čím dál více podobat Kristovi, což je patrné hlav-
ně ve Snorriho Eddě, ale i ve Vědmině písni je zmínka o Baldrovi 
jako o „krvavé oběti“.

Výklad Baldra jako boha vegetace podporuje i J. G. Frazer 
ve Zlaté ratolesti, což dokládá 
tím, že se o slunovratu pálily 
Baldrovy ohně, spojené nej-
prve s upalováním člověka, 
později obrazu, a to právě 
proto, aby se zajistila dob-
rá sklizeň. Později byl Baldr 
nahrazen Janem Křtitelem 
a od té doby mluvící o tzv. 
noci svatojánské. Baldra vní-
má jako personifikaci dubu 
a jeho smrt úderem jmelí při-
podobňuje k smrti úderem 
blesku, což souvisí s již uvá-

děným původem jmelí. Jedna z kapitol Frazerova díla, nazvaná 
African Balders, uvádí paralelní příběh z východní Afriky, kde 
vrahové vyzvěděli od čarodějovy ženy, že je možné čaroděje zabít 
úderem větví z jistého stromu. Čaroděj však nezemřel, ale zmi-
zel a na zemi se zdržoval v podobě ducha. Frazer podotýká, že 
možná ani Baldr ve skutečnosti nezemřel, ale žil coby kněz v jes-
kyni svatyně u  Sognefjordu podobně jako např. Dianin kněz 
v posvátném háji. 

E. H. Meyer vykládá příběh Baldra a Höda jako vyjádře-
ní protikladu dne a noci, což vyvozuje z etymologického výkla-
du slova baldr, což znamená zářící, a také z jeho funkce boha 

světla. Jakob Grimm pak spatřuje v Baldrově sídle Breidablik 
mléčnou dráhu a podporuje tezi o podobnosti Baldra s Kristem 
tím, že Kristus byl na severu nazýván hviti Krist a Baldr hviti As. 
Eugen Mogk dokonce popírá existenci jakéhokoliv boha Bald-
ra, ale považuje toto jméno pouze za přízvisko boha Heimdalla, 
popř.Freye či Týra. To podporuje tezi, že Baldr, Týr a Frey jsou 
jen třemi aspekty jednoho boha. O.Rudbeck ztotožňuje Bald-
ra s Apollonem, Höda pak vnímá jako symbol noci a Nannu 
jako symbol měsíce, Baldrova smrt je v tomto výkladu podobná 
západu slunce před polární nocí a Hermodova cesta je snahou 
vyvést slunce zpět na zem. I Ludwig Uhland vidí v příběhu Bal-
dr- Höd boj světla a tmy nebo léta a zimy a smrt Nanny vidí 
jako podzimní usnutí přírody. Sophus Bugge vidí analogii mezi 
Hödem a Longinem, který probodl Krista kopím, návrat Baldra 
se pak u něj rovná návratu spasitele. Již jsem zmiňovala verzi 
Saxa Grammatica, kde je zas Höd podoben Paridovi, který zabil 
Achilla. Frazerovi autorka vytýká přílišné překrucování eddic-
kého textu a to, že se nezabýval symbolikou Baldrova návratu 
po konci světa, jež s sebou přináší odstranění zla, a ani úlohou 
ostatních bohů v celém příběhu. Přiklání se k verzi, že Baldra 
nelze ztotožnit s Kristem, ale že byl obraz Baldra v mýtu pouze 
pozměněn působením křesťanského učení.

Souhlasím se závěrečným tvrzením autorky, že při výkladu 
mýtů je nutné se řídit zásadami hermeneutiky, tedy vycházet pře-
devším z textu a držet se smyslu v něm obsaženého. Je důležité 
vyvarovat se vlastních volných alegorií, které jsou mnohdy láka-
vé, ale vědecky nepodložené. K interpretacím je třeba především 
srovnávat jednotlivé eddické texty a posuzovat mýtus jako celek, 
nikoliv jako souhrn jednotlivých motivů. Ačkoliv se nábožen-
ské soustavy jednotlivých národů navzájem ovlivňovaly, mohly 
některé motivy vzniknout na více místech současně, nezávisle 
na sobě. To je vysvětlováno univerzalitou lidských vlastnos-
tí a emocí, které pak logicky způsobují podobnost příběhů na 
celém světě. Na celém světě lidé umírají, druzí pro ně truchlí 
a útěchou jim je víra, že mrtvý neumírá definitivně, že jeho duši 
lze v zásvětí vzkřísit a mrtvý se tak vrátí znovu mezi své milované, 
tak jako se po noci vrací den, po zimě jaro, po neúrodě hojnost. 
Spasitelskou ideu, která se ve Vědmině písni projevuje předpovědí 
zlatého věku, kdy se obrodí země i lidstvo, považuje autorka za 
jednotně indoevropskou, byť připouští i ohlas perského zoroast-
rismu a křesťanské Apokalypsy. Na samém konci je připome-
nuta dosud nedoceněná důležitost svatyně u Sognefjordu, kde 
byl v roce 1917 na eggjumském dvorci odkryt nápis z 8.století 
sestávající z asi 200 run. Nápis byl vyryt na desce hrobu a sloužil 
zřejmě jako formule proti porušení hrobu. Je tedy možné, že 
byla sognefjordská svatyně skutečně střediskem Baldrova kultu 
ve Skandinávii a že stojí ještě za bližší prozkoumání.

Myslím si, že není vhodné upírat některým kulturám 
nárok na duchovní vlastnictví jejich vlastních mýtů a připiso-
vat jejich původ kulturám jiným, redukovat je na pouhé kopie 
a lokální varianty mýtů, které jsou z nějakých důvodů považová-
ny za „důležitější“ či pro svět „významnější“. Ačkoliv mýty samy 
k dezinterpretacím v této formě někdy vybízejí, úkolem badatelů 
je odolat podobným svodům a pečlivou analýzou všech mate-
riálů, které mají k dispozici, podobné teorie ověřit a případně 
vyvrátit.

Calarien
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Zdroje: 

Miluše Havelková: Mythus o Balderovi. FF UK Praha, 1951 
(diplomová práce ÚETN FF UK)
Sturluson, Snorri: Edda a Sága o Ynglinzích, Argo 2002

Oskorei: Wotanův Divoký hon
Kadmon

Když jsem vyrůstal v jezernatém kraji Horních Rakous, byl 
fascinován strašidly (Perchten), která v temných zimních nocích 
strašila ve vesnicích a městech. Některá strašidla byla krásná, 
s barevnými šaty a zářícími ozdobami, jiná – Schiachperchten 
– byla nestoudná, strašidelná zjevení s maskami ze dřeva či kůry 
obalenými kožešinou, mechem, lišejníkem… byli to démoni 
představovaní vesničany. Právě tyto Schiachperchten mě obzvláště 
uchvacovaly. Emanovaly auru panického strachu. Před staletími 
– a v některých odlehlých údolích ještě před několika desetile-
tími – představovaly maškarní obyčeje (nyní konané hlavně pro 
kýčovou zábavu a pobavení turistů) skutečné kultovní prakti-
ky, které přežily z předkřesťanské éry. Byly tajemné. Nejen děti 
pociťovaly temný strach, když spatřily tyto démonické bytosti 
v jejich zvířecích maskách a převlecích. Ve strašidlech (Perchten) 
přežila až do moderní doby vlkodlačí kultura pohanského dáv-
nověku. Dospělí poznali, kdo je za maskou, ale i tak zde bylo 
zlověstné tušení, že sousedovic kluk, kterého v běžném životě 
dobře znali, je v masce příšery někým jiným. 

„Kdokoliv se odváží předvést se v tomto nebezpečném 
převleku, vystavuje se kouzlu horzivých, nevypočitatelných sil. 
Uvnitř něj se probudí temné démonické moci, on sám se stá-
vá démonem… Převlečení 
účastníci této noční můry 
jsou ‘posednuti’, stávají se 
nositeli démonismu.“ 

-- Otto Hofler, Kultische 
Geheimbunde der Germanen 

(Kultické tajné společnosti 
Germánů)

V šamanských kulturách 
existovaly tance zvířecích mocí. 
Šaman se oblékal do kožešin, 
vyzdoboval se zuby, drápy, peřím 
nebo malbami, aby probudil kvality 
daného zvířete. Tento rituál měl často 
svou vlastní dynamiku. Z pouhé imita-
ce zvířete se stala metamorfóza.

V tomto psychodramatu se mytologie spájí s hlubinnou 
psychologií. Pro tanečníkovo (šamanovo) vědomí a pro vědo-
mí diváků a vnějších účastníků se duše tanečníka (šamana) stala 
totožnou s duší tvora, kterého představoval. Šlo o proměnu ak-
tivní imaginace v mystickou identifikaci. Maska změnila nejen 
vnější vzhled, ale také ovlivnila chování a vnímání. Na mnoho 
hodin, dnů či dokonce týdnů zkratovala všední vědomí a realitu 

– místo ní se zjevila divočina. Tato „psycho-symbolická“ magie 
zrušila hranici mezi tanečníkem (šamanem) a evokovaným tvo-
rem.

Tato metamorfóza také hrála zásadní roli ve světě berserků 
a vlkodlaků – dála se částečně úmyslně a částečně neúmyslně, 
když na sebe členové těchto společenství vzali vlčí kožešinu, opa-
sek z vlčí kožešiny nebo vypili jistý nápoj. Možná se používaly 
i některé drogy.

V případu z roku 1691, který se odehrál v nynějším Lo-
tyšsku, svědčil starý sedlák Thies o zvycích vlkodlačí společnosti, 
jejímž byl členem, o metamorfóze ve vlka a o silách, které on 
a další vlkodlaci měli, když bojovali se skutečnými či představo-
vanými protivníky, trhali zvířata či prchali před psy.

  Tento 80 letý muž byl i ve svém věku vlkodlakem a hodlal 
před svou smrtí předat tuto moc mladšímu následníkovi skrze 
zvláštní obřad. On sám byl zasvěcen starým sedlákem a od té 
doby se během roku při jistých příležitostech – obzvláště na zim-
ní a letní slunovrat – stával vlkem ať chtěl či nechtěl. Neměl na 
výběr a bylo jedno, zda tuto moc chtěl anebo ne.

„V dávných dobách bylo mnoho těch, kteří si v určitý 
čas museli nasadit magickou kožešinu, aby se stali vlkodlaky. 
Obvykle to byli lidé jako každý jiný, někteří i lepší – byli dobří 
a přátelští a nikomu neubližovali. Ale když z nich byli vlkodlaci, 
lidé se před nimi museli mít na pozoru. Mnoho z těchto nebožá-
ků se přálo zbavit se oné ničivé kožešiny, ale…“ 

-- G.Goyert/R. Wolter,Vlamische Sagen 
„Vlámské příběhy“, 12�

Divoký hon se objevuje v mnoha legendách – strašidel-
ný voj temných a bojovných bytostí jezdících během nocí po 
lesích vedené Ódinem, jednookým vládcem mrtvých, jindy 
ženskou jezdkyní. Christianizovaná verze hovoří o archandělo-
vi Michaelovi a jeho vojsku. Tito černí jezdci bouří byli mrtvé 
duše, mrtví válečníci vracející se do své domoviny v jistém čase 
– obzvláště během zimního slunovratu, dvanácti nocí, kdy po 
zemi chodí duchové.

Rakouský folklorista Otto Hofler dokázal ve svých dílech 
Kultische Geheimbunde der Germanen („Kultické tajné společnosti 
Germánů“) a Verwandungskulte („Kulty transformace“), že Divo-
ký hon nebyl v žádném případě mytologickou interpretací bouří, 
hromů nebo ptáků, což byl názor některých badatelů, ale že šlo 
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o spojení mytologie a folklóru, mýtu a reality, které bylo v ger-
mánských mysterijních kultech vysoce důležité.

V těchto legendách viděl vzpomínku na syrové a někdy 
i násilné zvyklosti kultovních společností mladých převážně svo-
bodných mužů. Ti byli zasvěcováni do těchto společenství. Co 
zvěděli, to museli uchovat v tajnosti, obdobně jako tomu bylo 
v mysterijních kultech Středomoří. 

Otto Hofler také poukázal na některé podobnosti mezi 
těmito metamorfózními kulty se zvířecími či démonickými pře-
vleky a kultem Mitry, ve kterém se na určitém iniciačním stupni 
nosili masky havranů a lvů. Tímto způsobem ztělesňovali mla-
dí muži duše svých předků. Hofler zdůraznil, že v germánském 
Weltanschauungu, obdobně jako v jiných předkřesťanských kul-
turách, nebyla žádná ostrý rozdíl mezi tímto světem a zásvětím 
– hranice byly fluidní. Folklór těchto kultovních skupin byl čas-
to velmi brutální. Ať již za pomoci drog či bez nich, cítili jejich 
členové furor teutonicus, který Hofler nazýval „určitou teroris-
tickou extází“ v různém stupni přemíry: 

„Tento druh kultické amplifikace existence neoznačoval 
nezřízené ukájení, ale... povinnost pro mrtvé. …V této extázi 
jsou hranice individuality strženy – ale ne proto, aby byla oddě-
lena od hranice řádu, ale aby se účastnila meta-individuálního 
spojení s mrtvými.“ (Hofler, IX) 

„V životě archaických germán-
ských společností plnili berserkové 

roli imaginace, rozruchu a násilí, kte-
ré jsou pro společenskou rovnováhu 
stejně tak důležité jako konzervativní 
role zajišťovaná vyspělejšími, prav-

děpodobně staršími muži“ (Geor-
ges Dumezil in Tumult 1�, 

�8) 

V disertační práci 
Christine Johanessenové 

o zvycích a obyčejích norské mládeže jsem našel fascinující údaje 
o Divokém honu coby drsném a zuřivém folklóru. V Norsku byl 
Divoký hon nazýván Oskorei, Oskoreien, Oskoreidi. Toto slovo, 
v současné norštině se již nevyskytující, bylo interpretováno jako 
děsivá bouřlivá jízda, ale také jako jízda Ásgardu (světa bohů) 
– se všemi těmito významy je spjato. 

Také v Norsku byla kultovní společenství, skupiny mla-
dých mužů nosících masky a kožešiny… a to až do začátku 20. 
století. 

„Zdá se, že divoké běsnění, které také zahrnovalo destruk-
ci, bylo právem těchto mužů. Ne vždy bylo třeba konkrétního 
ospravedlnění. ... Nicméně je zde jistý řád, jistá pravidla a jistá 
tradice; není možné psychologicky vysvětlit divokost těchto mla-
dých mužů pouze coby povahu mládí.“ (Johanessen, 335) 

Obvykle se objevovali během nocí okolo zimního sluno-
vratu. Byli převlečení, dávali si falešná jména, aby zůstali nepo-
znáni a putovali buď pěšky nebo na koni. Jejich úkolem ztrestat 
ty, kteří se zpronevěřili rurálním tradicím. Jejich odplata byla 
zlomyslná – schovávali nebo ničili nástroje, ucpávali komíny, 

zatloukali dveře nebo zavřeli kozla do kuchyně. Obzvláště vyhle-
dávali pivo – kradli nebo tajně vyprazdňovali soudky, nekryje 
nepouštěli vodou nebo koňskou močí nebo do nich sami močili. 
Často také kradli koně, které se stali majetkem Oskorei. Ráno 
nalezli sedláci své koně zcela vyčerpané nebo je museli hledat, 
protože je apokalyptičtí jezdci kdesi pustili na svobodu. Ve svém 
díle Nordisk Jul („Severské Vánoce“) podává švédský badatel Hil-
ding Celander popis oslavy Sv. Štěpána (26.12.) ve švédské ves-
nici Blekinge. Světec očividně přebral některé atributy Ódina 
a Oskorei:

„...Jako šílenci jsme se řítili přes louky a pole bez ohledu na 
cesty. Někteří klečeli na koních a řvali za jízdy, jiní se dokonce 
dokázali postavit a nespadnout ... Takhle jsme uháněli a bylo to 
nebezpečné – pro lidi i zvířata.... Také jsme zpívali písně, ale žád-
ná nebyla o sv. Štěpánovi (Staffan), ačkoliv se celá záležitost nazý-
vala „Štěpánův dostih.“ Sedlák vždy vyšel ven s flaškou alkoholu, 
aby nás pohostil a uctil. Po celou tu dobu jsme byli na koních ... 
Bylo-li to možné, vjel jeden z nás dovnitř a tam pil, aniž by slezl 
z koně … Pili jsme na koních. Pak jsem jeli na další statek a tam 
se opakovalo to samé.... Nakonec jsme byli samozřejmě velmi 
opilí. Když jsme vraceli koně, byli často pokryti pěnou a potem. 
Stávalo se mnoho nehod a nebylo to ani dobré pro koně.“ 

(Celander, 270 ff) 

Kromě trestání měly divoké rity Oskorei i další význam. 
Pokud byli démoni pohoštěni jídlem a pitím, přinášeli pro-
speritu. Sedláci někdy nechávali koně ve stájích i s postrojem 
– noční loupež koní měla zajistit plodnost polí. Jelikož sedláci 
chtěli bohatou úrodu, přijímali nároky i přestupky Oskorei jako 
součást ujednání. Podobné to bylo také v Alpách, kde strašid-
la (Perchten) dostávala pohoštění, když šla od domu k domu, 
nebo mohla vyrabovat spižírnu. Lotyšský vlkodlak Thies hovořil 
o kultickém pozadí jejich krádeží – ukradené jídlo, pití a roz-
trhaná zvířata byly obětí, která musela být dána, dobrovolně či 
nedobrovolně, šlo o posvátnou loupež zajišťující plodnost. 

Nicméně postupně čím dál více sedláků nebylo ochotno 
akceptovat násilnosti Oskorei. Kultické pozadí loupeží a šprýmů 
upadlo v zapomnění a bylo nahrazeno pověrami. Sympatie lidu 
se vytratily – převlečení mladíci již nyní nebyli považováni za 
vtělení mrtvých nebo démony plodnosti, ale spíše za výtržníky 
a zločince.

„Tento houf (the Oskorei) obvykle jezdí po obloze a nej-
častěji má v čele jezdkyni, někdy s atributy klisny. ... Vloupává 
se do sklípků a krade pivo, krade koně a jezdí na nich skorem do 
roztrhání; zmocňuje se lidí, kteří se pak ocitají mnoho kilometrů 
daleko či se vracejí do svých domovů polomrtví.... Objevení se 
Oskorei je divočejší, prudčejší a hrozivější než třeba vánočních 
kozlů a dalších démonických bytostí. Pokud k vám dorazí, nejde 
o návštěvu, ale spíše o vloupání, přepadení, o ničení postihující 
lidi i zvířata“ (Johannessen, 331) 

Ve svých dílech podávají Otto Hofler a Christine Johannes-
senová příklady žhářství coby potrestání. Hofler napsal o švédské 
tajné společnosti Oja-bursar v Sodermanlandu, která od svých 
členů vyžadovala naprosté utajení: 

„Pro démonické kulty masek je obzvláště příznačné, že tak-
to maskovaní členové dokonce podpalují budovy, kromě dalších 
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násilných aktů během jejich divokých extatických procesí. ... 
Žhářství této skupiny mělo posvátný původ.“ (Hofler, 107 ff) 

Také v Norsku byla Christine Johannessenová schopna 
nalézt náznaky ničení ohněm způsobeným členy Oskorerei ve 
spojení obyčejů se bezohledností a opilostí: 

„Pokud není vše připraveno tak, jak má být, znamená to 
neštěstí. Ničí všechno a někde jako ve Vossu (v Hordalandu) zra-
ňují zvířata nebo dokonce vypálí statek.“ (Johannessen, 243) 

Hluk hrál v Divokém honu zásadní roli, stejně jako 
v mnoha pohanských slavnostech... magický hluk coby archa-
ická technika extáze charakterizoval mnoho pohanských kultic-
kých aktivit. Bonifatius, později kanonizován, neboť poté, co 
porazil „Donarův dub“, jej pohané za tuto urážku zabili, proklí-
nal německá zimní procesí. V němčině se používal pojem Hei-
denlarm, pohanský hluk. Mrtvolné ticho a šepot jsou očividně 
záležitostí křesťanské liturgie...Čím byly bubny, zvonky, výkřiky, 
řehtačky a šlehání hlasitější, tím byla magie hluku účinnější. Čím 
dále na sever, tím jsou noci delší a o to divočejší a příšernější 
musely být démonické obřady, aby zahnaly zlé duchy anebo pro-
budily spící zmrzlou Přírodu:

„Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak stimulovat orga-
nismus do extatického stavu je užití hlučných nástrojů….Z 
antických procesí a extatických mystérií je známé užití burá-
cejících železných cimbálů a dalších hlasitých perkusních nástro-
jů. Zvonky jsou také nezbytnou pomůckou stimulace běsnění 
a zuřivosti masek v divokých hlučných procesích naší domoviny, 
procesí extatických Perchten a Shembart a jejích příbuzných…...
Pověsti často hovoří o Divokém honu, který se přibližuje s nád-
hernou hudbou, která se často stává hlasitým divokým řevem….
Jednou z předních charakteristik tohoto houfu je pekelný hluk.“ 
(Hofler, 12, 108, 110)

„Tyto skupiny mají různé způsoby přiblížení se zásvětí, 
dosažení religiózní extáze: převelky, masky, hluk (zvonky, bub-
ny apod.), intoxikující nápoje (obzvláště pivo a tvrdý alkohol), 
pohyb (jako je tanec) a hudbu a zpěv (zahrnující také magickým 
zpěvům podobné invokační formule, zpívané fistulí) atd. Svým 
převlekem a stejně tak chování chtějí maskovaní ukázat, že před-
stavují nadpřirozené bytosti a nikoliv lidi. Oblékají se tak stra-
šidelně, jak to je možné, mluví falešnou fistulí a dosahují extáze 
tancem, hudbou a hlukem. ... Jejich oblečení by mělo být co 
nejstrašidelnější. Snažili se oblékat co nejohavněji. Měli příšerné 
oči a velké bílé kruhy nebo byli pomazaní uhlím.“ (Johannessen, 
13, 95) 

Všechny tyto charakteristiky také nalézáme v black-
 metalové hudbě, která má svůj původ ve Skandinávii (především 
v Norsku) počátku 90.let 20.století. Mnoho black-metalových 
hudebníků si pomalovává oblyčej démonickými černobílými gri-
masami, obléká se do dávných severských obleků či se vyzdobuje 
emblémy smrti... což často ústí do kýče. Fistulové hlasy Oskorei 
jsou připomínány strašidelnými hlasy mnoha zpěváků, většinou 
jde o hrozivou směs šeptaných slov a chraptivého řevu. Převle-
čení členové měnili hlas a dávali si falešná jména – představovali 
démony a museli zůstat nepoznáni.Také v black-metalu použí-
vá svá jména pouze několik hudebníků, mnoho jich naopak 
používá pseudonymy vycházející ze severských dějin a mytologie 

a v black-metalové kultuře je možné najít téměř všechna eddic-
ká božstva. Dokonce i věk je podobný – členové Oskorei byli 
obvykle muži mezi 15 a 25 lety.

Ale především je black-metal pohanským hlukem, electro-

nicky zvýšeným. Tato hudba je silná, násilní, temná a úděsná – 
jde o démonické zvukové umění s několika společnými elementy 
s dílem norského expresionistického malíře Edvarda Munche, 
jehož známé dílo „Výkřik“ by se hodilo na obal alba. Věčné opa-
kování jistých leitmotivů, temná zuřivá atmosféra, temná, vis-
kózní zvuková krajina v mnoha písních – trvajících často déle 
než 10 minut – má někdy téměr psychedelické účinky. V hustotě 
a temnotě některých skladeb je možné rozpoznat některé pod-
prahové melodie pouze po několikanásobném poslouchání těch-
to děl. Black-metal je vlkodlačí kultura, vlkodlačí romantismus.1 
Tím se přibližuje  Oskorei. Pokračuje black-metal v této tradi-
ci, je opakováním dávného severského folklóru? Je black-metal 
se svým tvrdým, strohým zvukem Oskorei Železného věku? Je 
zde několik podobností, ale také velké rozdíly: black-metaloví 
hudebníci již nejsou členy rurální kulturní krajiny, vesnického 
společenství. Black-metal je především undergroundovou kul-
turou skandinávských měst.2 Ale ať již vědomě či nevědomě se 
v této hudbě přelomu 20.-21.století projevuje severská mytolo-
gie – což je fascinující záležitost, ačkoliv mnoho germanistů či 
folkloristů by tuto kontinuitu popřelo. 

Je zvláštní spojení mezi folklórem Oskorei a mnoha žhář-
skými útoky na kostely v Norsku v roce 1992. Kostely vzplály 
ve Storetveitu, Fantoftu, Holmenkollenu, Stavangeru, Ormoy, 
Skjoldu, Hauketu a Sarpsborgu. Při hašení požáru v Sarpsborgu 
zemřel v plamenech jeden ze členů hasičského sboru. Mezi vypá-
lenými kostely byl také jeden ze zachovaných dřevěných kostelů 
- Fantoft Kirke. Někteří black-metaloví hudebníci nahlíželi na 
tyto útoky jako na akt pomsty proti zákeřné magii křesťanství, 
které před staletími použilo podobné metody, aby zničilo nebo 
pokřesťanštilo posvátné háje, mýtiny, prameny a kameny – aby 
tyto dávné svatyně severského lidu ukřižovalo.

1  Připomeňme si ovšem to, čím byli vlkodlaci v tradičních společnostech 
– členy tajných iniciačních válečnických kultů, kteří mimojiné bojovali se silami 
nepřátelskými bohům a lidem (což byl ostatně případ lotyšských vlkodlaků, mezi 
něž patřil již zmiňovaný Thies, viz Claude Lecouteux, Víly, čarodějnice a vlkodlaci 
ve středověku, Praha 1998, str. 121 n., 167 n.) 

2  Zmiňme však fakt, že mnoho hudebníků (jako třeba Varg Vikernes, 
Samoth, členové kapel Emperor a Enslaved) pochází z rurálního prostředí nor-
ského venkova.
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„Kdybych to udělal, nelitoval bych toho. Dřevěné kostely 
byly postaveny v době přechodu od hrdého pohanství ke směšné-
mu křesťanství. Jejich zničením zahajujeme nový začátek. Já sám 
jsem nikdy kostel nevypálil. Ale vítám jako hrdiny ty, kteří to 
dělají nebo udělali. Kdokoliv postaví křesťanský chrám na naší 
pohanské půdě, znesvěcuje zemi Ódina.“ - Varg Vikernes

Black-metal je Oskorei romantismus. Mnoho písní je 
o severské mytologii, pohanství, o boji proti křesťanství a také do 
jisté míry o boji s amerikanismem zachvacujícím dnes všechny 
oblasti evropského života. Samozřejmě je mnoho black-metalo-
vých hudebníků, kteří zkrášlují své skladby severským výrazivem 
a obaly svých alb vyzdobují runami a obrazy Irminsulu (germán-
ský Strom světa) a Mjöllniho (Thórovo kladivo), bez jakéhokoliv 
hlubšího studia duchovního pozadí těchto symbolů. Severská 
kosmologie je pro ně kosmetickým make-upem, dekorací. Ale 
jiní berou severskou kosmologii vážně a ve svém díle spojují ari-
osofickou mytologii a duchovní postoj plný sebeúcty a rezistence 
(vůči systému) do severského nietzscheanismu. Black-metal se 
tak stává pohanskou avantgardou, nordickou „okulturou“ spo-
jující mýtus a moderní svět. „Tvrdé srdce umístil v mých prsou 
Wotan.“ (Nietzsche, Mimo dobro a zlo, aforismus 2�0)

Jedním z těchto mágů, kteří berou severskou víru a světo-
náhled velmi vážně, je Varg Vikernes. Pod jménem Count Grish-
nackh založil v roce 1991 hudební projekt Burzum. Toto jméno, 
stejně jako svůj pseudonym, nalezl v díle J. R. R. Tolkiena Pán 

prstenů, které jej v mlá-
dí velmi ovlivnilo.

Varg Vikernes 
mě zaujal, když jsem 
uviděl fotografie, na 
kterých byl oblečen 
do kroužkové košile 
a byl ozbrojen dávný-
mi severskými zbraně-
mi, a také když jsem 
si přečetl jeho nekom-
promisní, bojovná 
prohlášení v různých 
rozhovorech. Dodnes 
vyšlo několik nahrá-
vek projektu Burzum.3 
První dvě, LP Bur-
zum a Aske 12“, vyšla 
v roce 1992 norským 

labelem Deathlike Silence Oysteina Aarsetha, který také v Oslo 
vlastnil hudební obchod Helvete. V roce 1993 vyšlo na labelu Cy-
mophane LP Det som engang var („To, co bylo kdysi“) a o rok poz-
ději CD Hvis lyset tar oss („Jestliže nás vezme světlo“) na britském 
labelu Misanthropy, na kterém také coby Cd vyšly znovu všech-
ny předchozí záležitosti. Na prvních nahrávkách zpíval Vikernes 
anglicky, potom se rozhodl používat pouze svůj mateřský jazyk.

3  Od doby, kdy Kadmon napsal svou esej, vyšlo několik dalších nahrávek: 
v roce 1996 to bylo Filosofem, v roce 1997 Daudi Baldrs a v roce 1999 Hlidskjálf. 
Filosofem je vysoce zajímavé black-metalové album, jehož skladby zní, jako by je 
Varg nahrával přes staré analogové telefonní spojení… Výsledek je ovšem uchva-
cující. Daudi Baldrs je naproti tomu čistě syntetizátorová meditativní záležitost, 
která zvukovou formou pojednává mýtus o Baldrově smrti. Další meditativní syn-
tetizátorové album Hlidskjálf pak představuje jakýsi výraz germánského pohanství 
v době přicházejícího Ragnaröku. 

První píseň, kterou jsem od Burzumu slyšel, byla „Det Som 
Engang Var.“ Dosud je pro mě tato píseň nejkrasnější a nejsilnější 
záležitostí od Burzumu, její symfonická zvuková zuřivost je neu-
stále úchvatná. Jde o čtrnáctiminutovou skladbu plnou ponuré, 
zuřivé krásy – temné a osudové. Jedinečný do nebes řvoucí zpěv 
Varga Vikernese, ze kterého vstávají vlasy na hlavě, dělá z této 
skladby expresionistickou operu vřískotu, jejíž slova jsou prav-
děpodobně nesrozumitelná i pro Nory. Tato píseň byla složena 
na jaře roku 1992. Další záležitostí, která  mě velmi fascinuje 
je „Tomhet“ („Prázdnota“), na stejném CD. Také tato skladba 
je mimořádně dlouhá; myslím, že tvoří výjimečný soundtrack 
k norské krajině- k Norsku, jak si jej představuji, k zemi ovláda-
né tichem a bouří, samotou a zuřivostí přírody. 

Písně Varga Vikernese jsou o snech, vizích, o minulosti, 
o světla a temnotě, zimě a válce ... Koncepty a výrazy ze sever-
ské mytologie se přímo v textech neobjevují, ale v rozhovorech 
a a v textech, které během několika posledních let napsal jsou 
jasně zřejmé a patrné. V jednom z těchto textů o severském 
duchovním systému se také věnuje Oskorei. Provokativní výro-
ky z některých rozhovorů mu daly image nacionálního socialisty 
a/nebo satanisty, ale Varg říká: 

„Nejsem rasista, neboť vůči ostatním rasám necítím zášť. 
Také nejsem nacista, ale jsem fašista. Miluji svou rasu, svou kul-
turu a sebe sama. Jsem následovník Ódina, boha války a smr-
ti. Ódin je také bohem moudrosti, magie a básnictví. To jsou 
záležitosti, které hledám. Burzum tu je pouze pro Ódina, jed-
nookého nepřítele boha křesťanů. Své myšlenky nepokládám 
za nikterak extrémní. To, co hlupáci nazývají zlem, je pro mě 
naopak příčinou přežití. Konflikt je evoluce, mír je degenerace. 
Pouze slepci to mohou popřít.“4

Když v roce 1992 vzplály kostely, úřady brzy začaly pode-
zřívat black-metalové hudebníky. Někteří byli zatčeni a odsou-
zeni. Také Varg Vikernes byl obviněn z vypálení dvou kostelů. 
Od ledna do března 1993 byl ve vězení, ale musel být propuštěn, 
neboť se nepodařilo prokázat jeho spojení s žhářskými útoky. 
Nicméně jeho sympatie k vypalování kostelů byly zřejmé – jejich 
zničení odpovídalo jeho nordickému nietzscheanismu. 

10. srpna 1993 se Varg Vikernse dostal do potyčky s Cys-
teinem Aarsethem, který vydal jeho první nahrávky. Zdá se, že 
důvodem byla práva ohledně děl Burzumu a také velká částka 
peněz. Hádka se vystupňovala a začala bitka na nože, ve kte-
ré Varg Vikernes ubodal Oysteina Aarsetha k smrti. O pár dní 
později byl zatčen. Na jaře 1994 byl odsouzen k 21 letům ve 
vězení, nejvyššímu norskému trestu. Proces vzbudil docela roz-
ruch, mnoho novin a časopisů  rozebíralo, co se stalo, a také 
black-metalovou „occulturu“. Několik hudebních obchodů a di-
stributorů odmítlo šířit Burzum a některé další norské skupiny, 
ale ve stejnou dobu se objevily na trhu pirátské kopie Burzumu. 
Nevěřil jsem těm všem povídačkám, které jsem se dočetl v no-
vinách a časopisech a rozhodl jsem se kontaktovat přímo Varga 
Vikernese. 

4  Kadmon pravděpodobně čerpá z hudebních magazínů a z denního tis-
ku, poznamenejme však, že často jde o žurnalisty zkreslené či tendenčně podané 
informace. Nicméně Varg měl očividně jistou dobu blízko nejen k fašismu, ale 
také především k nacismu. Varg se později dokonce v zásadě zřekl metalu (coby 
hudby, která není dostatečně „árijská“ – o tomto tématu napsal krátkou esej) 
a svou black-metalovou image nahradil vizáží á la Hitlerjugend. 
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„Pohleďme si do tváře. Jsme 
Hyperborejci – moc dobře víme 
jak vzdáleni žijeme. ‘Ani na zemi, 
ani po moři nenajdeš cestu k Hy-
perborejcům‘: již Pindar to o nás 
věděl. Za Severem, za ledem, za 
smrtí – náš život, naše štěstí.... 
Objevili jsme štěstí, známe ste-
zku, našli jsme východ z celých 
tisíciletí labyrintu.“ (Friedrich 
Nietzsche, The Antichrist).

Přeložil dalreiks

Slovo překladatele

O tom, co se od Varga Kadmon dozvěděl, v této eseji již 
nepíše. Nicméně, opravme alespoň jeho tvrzení týkající se toho, 
že v pozadí zabití Euronyma měla být „velká částka peněz“ 
– Varg Vikernes konstatuje, že to je nesmysl a svůj pohled na 
celou záležitost uvádí na: http://www.burzum.org/eng/library/
a_burzum_story02.shtml. Ačkoliv nepochybně jde o jistou se-
bestylizaci, není v zásadě důvodu Vargovi nevěřit.

Co se Varga Vikernese týče, čas ve vězení strávil studiem 
a přemýšlením, což se kupříkladu projevilo na jeho re-evaluaci 
díla J. R. R. Tolkiena Pán prstenů. Zatímco během svých mla-
dých let se identifikoval se skřetem Grishnákhem a ve své rané 
eseji Vargsmal ztotožňoval Saurona s Ódinem, během let dospěl 
k tomu, že se v této věci poněkud mýlil a jeho esej o Prstenu 
(http://www.burzum.org/eng/library/paganism03.shtml) před-
stavuje poměrně zajímavý pohled na tuto otázku. 

Nicméně problematickou záležitostí stále zůstává jeho 
rasismus (který nelze ztotožňovat s panevropským folkish ásatrú, 
neboť na rozdíl od něj jde u Varga o pojetí rozmělňující a naci-
onalistické, které je poplatné schématům dobře známým z doby 
Třetí říše) a také jistá „zkratkovitost“ myšlení… Je kupříkladu 
nepochybné, že germánské a slovanské pohanství jsou projevem 
téhož, ale ztotožňovat Wotana se Svarogem (sic!) je projev nezna-
losti (http://www.burzum.org/eng/library/paganism02.shtml), 
eufemisticky řečeno. Pokud hledáme paralely Wotana u Balto-
slovanů, porozhlédněme se spíše po „jednookém, věšteckém, 
zrádném a zuřivém bohu“… (viz Jaan Puhvel, Srovnávací mytho-
logie, Praha 1997, str. 257 n.) právě toto je charakteristika bal-
toslovanského Welese (Welniase), jemuž se obětovalo oběšením 
či probodením kopím a jehož žreci (krivis) někdy obětovali oko 
v posvátné studni, aby dosáhli moudrosti (zření, „gnóze“). Na 
jiném místě pak Varg ztotožňuje Svaroga s Týem (http://www.
burzum.org/eng/library/paganism01.shtml), čili je nepochybné, 
že v tom má tak trochu „hokej“. Zdá se, že ve své snaze o zkrat-
kovité srovnávání germánského pohanství (jehož vysoká myto-
logie, stejně jako folklór, jsou zachovány) se slovanským pohan-
stvím (jehož „vysoká mytologie“ je v současné době postavena 
především na vzájemně si protiřečících falzifikátech a z něhož de 
facto zbývá (až na pár dochovaných „trosek“ a indicií)  jen ten 

folklór, který představuje variaci obecného evropského folklóru), 
je veden faktem, že podstatná část základny jeho hnutí (Allger-
manische Heidnische Front) se nachází v Rusku. Problémem rus-
kých pohanů (těch, kteří se snaží revivifikovat slovanské pohan-
ství) je však právě ona „folkloričnost“ slovanského pohanství. 
Jejich reakce na absenci vysoké mytologie je ta, že to, co nemo-
hou nalézti v oblasti vysokého duchovna, hledají v oblasti, která 
se jako substituce duchovních struktur náboženství v moderní 
době osvědčila – v nacionalismu. Nenechme se tím však mýlit 
– komparace germánského a slovanského duchovního systému 
Pokud čtenáře zajímá seriózní komparace germánské a slovanské 
mytologie, potom jej můžeme odkázat na výše zmíněnou studii 
emeritního indoeuropeanisty Jaana Puhvela věnovanou indoev-
ropským mytologiím.

Varg Vikernes byl nepochybně velikánem black-metalo-
vé scény a stále je geniálním muzikantem. Nehledě na osobní 
pokrok samostudiem apod. však není schopen přestat myslet 
v oněch svých „zkratkách“… Čtenáři našeho magazínu SAUILO 
se mohli kupříkladu seznámit s jeho astronomickou „interpre-
tací“ germánské mytologie, podle které – vezmeme-li v úvahu 
Tacita (za předpokladu, že čtenář nezná relevantní prameny, pak 
si toho ani nevšimne), tak vlastně staří Germáni uctívali jako 
nejvyššího boha Lokiho (!). Nedosti na tom – na základě rozboru 
rovníkových úhlů planet Varg konstatuje, že „Thórovi chybí cit 
kvůli jeho nízkému intelektu,“ což je naprostý blábol (odrážejí-
cí navíc názory Vargem tolik kritizovaných judeokřesťanských 
„badatelů“). Cit je psychická „mocnost“ sám o sobě a na inte-
lekt není tímto způsobem vázán. Z mytologie víme, že Thór je 
bůh, kterému cit rozhodně nechybí a také víme, že byl nazýván 
„druhem lidu“ a byl nejoblíbenějším a nejuctívanějším bohem 
– je tedy zřejmé, že je „otevřený citům…a stará se o svůj lid“ 
(abychom parafrázovali to, co Varg odpírá Thórovi a připisuje 
z jakéhosi důvodu Ódinovi). Co se pak týče onoho „nízkého 
intelektu“, pak tento vskutku judeokřesťanský žvást vyvrací 
samotná Edda – Píseň o Alvísovi ukazuje, že Thórovi vysoký inte-
lekt rozhodně nechybí... 

Kromě toho směšovat moderní astronomii s astronomií 
klasickou (a symbolickou) je nesmysl a projev nepochopení 
dávné astrosofie (co se planetárních korespondencí týče, potom 
doporučme dílo umělce a myslitele amerického folkish ásatrú 
Rona McVana, který respektuje symbolickou a esoterní dimenzi 
klasické astrologie).

Jako poslední zmiňme fakt, že svým „post-nacistickým“ 
postojem k třem germánským vrstvám (thraels, karls, jarls) 
naprosto znevažuje mystérium Tří barev, když rasově (!) nadřazu-
je jarly (tj. dle Varga „světlooké blonďaté Evropany“) nad ostatní 
tři vrstvy a tvrdí, že do Valhally se mohou dostat pouze „rasově 
čistí“ (a že první dva pokusy se Heimdallovi jaksi nezdařily…).

Mohli bychom pokračovat dále a dále, zakončeme náš 
„doslov“ už jen snad tím, že pokud někomu něco připomíná 
heslo „In hoc signo vinces“, najde ho i u Varga, který tak obligátně 
ukončuje své eseje, ale namísto pod křesťanský kříž je píše pod 
Othalu… nezbývá než říci s klasikem sancta simplicitas…
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Pokračování z minulého čísla

3. Obětní ohně

Oheň tvořil nejpodstatnější a nejdůležitější součást obět-
ních slavností. Oheň = posel mezi světem bohů a lidí. Tradice 
zapalování ohňů sahá do indogermánského pravěku (www.palit-
chi.org). R. 742 se za Karlmanna  konala synoda za předsednictví 
Bonifacia a synoda zmiňuje (mimo jiné) zákaz bohorouhačských 
ohňů, tzv. Niedfyor, tj. Notfeuer = oheň vytvořený třením dřev 
a také v době nouze  (ahd.niuwan, nûan = třít). V Anglii se nazý-
vá „Willfire“(divoký oheň ?). Oheň nouze proto, že se zapaloval 
v případě silně rozšířené 
morové nákazy u dobyt-
ka nebo velké úmrtnosti 
obyvatelstva. Postup byl 
následující: nejprve uhasili 
lidé všechny ohně  v domě 
a obec se přemístila před 
východem slunce na pře-
dem určené místo, kde byl 
znovu probuzen oheň sta-
rým a namáhavým a o to 
důstojnějším způsobem 
– za slavnostního mlčení dva cudní mládenci zapálili třením dvě 
suchá dřeva z dubu nebo z červeného dřeva olše nebo jiných dru-
hů dřeva. Takto získaným plamenem zapálili hromadu dřeva, na 
jejíž „stavbu“ přispěl každý dům dané vesnice.  Poté byla prove-
dena různá věštění ohledně plodnosti nadcházejícího roku atd. 
Pak se prohnal dvakrát až třikrát pomocí bičů dobytek plameny; 
okolo ohně se vytvořil kruh  tančících lidí; do ohně se házely 
různé dary na naklonění si vůle bohů; skákalo se přes plameny; 
lidé si černili tváře léčivými sazemi; hořící dřeva byla vytahována 
z plamenů a vykuřovala se jimi pole, louky a stromy. Než hro-
mada dřeva shořela, každý hospodář si odnesl „plamen“, kterým 
opět doma zapálil krb, plamen uhasil a vložil popel do jesliček 
koním a dobytku a takto doufal v jeho prospívání. Popel tohoto 
Notfeuer byl pečlivě smeten a používal se částečně jako součást 
léčebných mastí a částečně jako prostředek proti škůdcům obilí 
(např. proti housenkám).

4. Služba bohům v hospodářském životě

Je jasné, že tato forma adorace bohů je spjata s ročním pří-
rodním cyklem, tj. začneme jarem. Kněz, jako strážce posvát-
ného háje, pečlivě sledoval rozpuk poupěte lýkovce (Seidelbast 
– Zeidelblatt - Daphne Mezereum). Ahd. Výraz je Zigelinta, Zi-
olinta, Zîland a zmiňuje vztah k Tiovi-Ziovi, bohu nebes, který 
se spojil s bohyní země Nerthus. A lýkovec je poslem boha Tia, 
tj. jara.

Chlapci  vyzdobili zelenými májkami dům svých milých 
a v zeleném převleku táhli vesnicí. Na návsi probíhaly veselé 
hry o vyhánění v mechu oblečených zimních duchů a vyhledání 

a uvedení listím a květinami ověnčeného páru symbolizující-
ho jaro. Mládež táhla od domu k domu, aby nasbírala potřeby 
k slavnostnímu ohni a slavnostní hostině. Na lukách se pak pálil 
zimní démon nebo čarodějnice v podobě slámové figury, obě-
tovala se zvířata (dobytek, koně a obilí Tiovi nebo Wodanovi, 
prasata, len a pokrmy matce zemi, kohouty, husy a kozly/býky 
bohu počasí Donarovi) a skákalo se přes plameny. Mladí chlapci 
zapalovali dlouhé pochodně ze slámy a táhli pak poli práskajíc 
přitom bičem a pískajíc, aby vyhnali zlé duchy.

Tzv. slavnost předorby spadala do začátku roku – mezi 
tzv. Zwölften (die Zwölften znamená 12 nocí mezi 1.svátkem 
vánočním a svátkem Tří králů; od slova zwölf = dvanáct)  a Veli-
konoce. Hlavní roli pak při opravdové orbě hrály obě pohla-
ví, modlitby, zasvěcování, oběť, voda (koupání pluhu znamená 
kouzlo s deštěm) a oheň (k odpuzení zlého). Nad ornou zemí 
vládl božský pár, původně asi Tius a Frija, nahrazeny křesťanskou 
Marií a nebeským pánem. V onom starém požehnání se vzý-
vá matka země a všemohoucí pán, který zastupuje pohanského 
boha povětří a deště Donara. Starými bohyněmi orby byly paní 
Perchta, Holda, Harke a ty prý táhly samy první brázdu. Jinak 
spojení boha a bohyně Nerthus oznamuje probuzení přírody 
na jaře. (Pokud má čtenář pocit, že si autor protiřečí nebo logicky 
nenavazuje, tak je to problém originálu, se kterým se překladatelka 
potýkala celou dobu.) Modlitby k Nerthus se prováděly směrem 
na východ, potom podle běhu slunce do jiných světových stran, 
jindy se padalo k zemi. S tím spojené oběti sestávaly z mléka 
a medu.

Nejdůležitějším z těchto jarních rituálních úkonů byl tedy 
tzv. Pfluggang, tj. pochod s pluhem neboli první orba.

Ohně plály také při oslavě začátku jara a prováděl se tzv. 
Scheibenschlag (hod kotouči; přesně přeloženo kotoučové rány) 
– kotouče dřeva, které měly uprostřed díru a okraje rudě barve-
né, představovaly obraz stoupajícího slunce a vyhazovaly se zapá-
lené na tyči do dálky. Tento zvyk je doložen již z r. 1090 z města 
Lorch (FR), kde takto zapálené dřevo dopadlo večer během osla-
vy jara (jarní rovnodennost) na střechu kostela a kostel z velké 
části shořel.

Vymrštění kotouče dřeva zahánělo démony počasí, pomá-
halo slunci a podporovalo růst. O letní rovnodennosti se kutálely 
hořící kotouče z klestí nebo slámy přes zelené osení z kopců dolů 
do polí a nakonec do řeky. Zatímco v březnu se během slavnosti 
jara valily hořící kola směrem do kopce jako symbol stoupající 
sluneční dráhy, na sv. Jana symbolizovalo hořící kolo valící se 
z kopců zapadající slunce.

Zvláštní význam měly jarní ohně pro zamilované páry 
– skákaly přes oheň a z vyhazovaných kotoučů se věštilo. Házení 
kotoučů představovalo druh věštění a bylo doprovázeno rčeními 
a přáními o požehnání. Jarnímu, svatojánskému, podzimnímu, 
zimnímu a „nouzovému“ ohni (Notfeuer – viz.výše) a jeho kouři  
se připisovaly léčivé a věštecké síly a také Indikulus č. 17 zakazo-
val uctívat plamen v peci a krbu.

Staroněmecké obětní zvyky II.
Výpis z knihy Paula Hermanna: Altdeutsche Kultgebräuche, vydáno v Eugen Diederichs v Jeně 1928
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Slovy jednoho badatele mytologie: „Člověk se nemůže 
ubránit dojmu, že projetí na koni nebo proniknutí Siegfrieda 
přes plameny (Waberlohe), není ničím jiným, než heroickým 
výrazem kultovní oslavy jara a mythizováním ritu.“  Bohužel 
nevíme, jestli osvobození panny z plamenů spící na hoře nemá 
svůj původ spíše na severu a později bylo k sáze o Siegfriedovi 
dodáno, nebo se jedná o zmíněnou heroizaci jarní oslavy.

Na jaře a o slunovratu se konala slavnost studní (Brunnen-
fest) neboli čištění studní jako taková úvodní noc před slavnos-
tí jara nebo slunovratu (tou dobou měla voda kouzelnou sílu). 
Očistu provedly místní panny za zpěvu a modlení – nesměl být 
přítomen žádný muž a původně tento úkon vyžadoval úplnou 
nahotu dívek. Do východu slunce musel být tento posvátný 
úkon hotov – poté byly studny ověnčeny a okolí ozdobeno. Sešla 
se obec a obětovalo se a slavilo. Aby se studny ochránily proti 
nepřátelským duchům, ponořila se do nich koňská kopyta jako 
symbol štěstí a ochrana proti zlořádům všeho druhu.Vodním 
duchům se zapálily u pramenů ohně. Již r. 452 církev zapalování 
těchto ohňů zakázala. Papež Řehoř II. zakázal r. 731 ve svém 
rozkazu věštění z pramene; Karel Veliký zakazuje z r. 789 osvět-
lování stromů a pramenů.

Indikulus č. 3 zakazuje tzv. Schmutzfest (slavnost špíny ne-
bo špinavá slavnost) v únoru, tj. vyhánění zimy a koncil z Tours 
z r. 567 lamentuje, že 22.2. v době slavnosti svatopetrského stol-
ce se lidé po mši vrací domů, aby se vrátili ke své původní Toten-
fest, tj. oslavě smrti.

Velká oslava celé obce (vesnice) se konala na podzim (říjen 
nebo listopad) a oslavoval se začátek zimy. Temnota a zima byly 
chápány jako doba klíčení teplého a světlého života. Na podzim 
roku 14 po žni slavili Germáni Tanfanafest (slavnost na počest 
bohyně Tanfany) a Germanicus zneužil slavnostního míru 
k tažení, při kterém srovnal chrám bohyně přijímající oběti se 
zemí; bylo to prý ve stejné době, kdy Semnoné slavili svátek Tia 
Irmina, pána nad životem a smrtí. Podzimní slavnost znamenala 
jednak oslavu žní a jednak Totenfeier (oslavu smrti), tj. svátek 
zemřelých (naše dušičky), kdy se konaly smírčí oběti. Takže se 
nejen slavilo, ale i truchlilo a výraz Sisetac je asi označením osla-
vy smrti, ahd. Sisesang = smuteční píseň, takže Sisetac je den 
smutečních písní.  

Slunovrat v zimě byl stejně jako v létě pro Ge rmány vysoce 
posvátný (hochheilig) čas, protože začíná probouzení zemřelého 
života v přírodě.

Je málo pravděpodobné, že 
Julfest (staronordicky Jól, Júl, eng. 
Geól, Jul v Pomořanech se zdá být 
zaveden ze Švédska nebo Dánska) 
je obecně germánským označením 
pro velkou slavnost roku uprostřed 
zimy (Mitwinter). Význam slova je 
temný, tj. neznámý – vědci soudí na 
anglosas. Hveól, eng. Wheel, fríské 
yule a staronordické hvel = kolo, 
a souvisí s návratem slunce a „dobou 
temna“ ve srovnávání s velikonoce-
mi, tj. dobou světla. Vánoce byl čas 
posvátný hlavně božstvům sídlícím 

pod zemí, tj. Wodanovi ve své nejstarší podobě a Perchtě, Holdě 
a  Harce. Tak si lidé mysleli, že v době 12 nocí opět táhnou tato 
božstva zemí a Wodan a Frija (Frigga ?) prý táhli zvláště během 
Zwölften. Během trvání Zwölften, tj. 12 nocí, bylo věštění nej-
důležitější činností – ne tedy rozpustilá zábava, nýbrž a děs budí-
cí doba oslav plná tajemna. Byl to druh předjarní oslavy – opět 
hořely Notfeuer a zapalovaly se ohně v krbech a kamnech. Že 
při tomto důležitém obětním svátku nechyběly průvody, masky, 
zpěv a hry, dokazuje dopis Bonifáce z r. 742 pro papeže Zacha-
riáše.

V 8.století se vypravuje o Alemanech, v 11. st. pak o západ-
ních Němcích (Westdeutsche), že si o novoroční noci sedali opá-
sáni mečem na střechu domu, aby zjistili, co přinese budoucnost 
v příštím roce dobrého nebo špatného. Také je dále zmiňováno, 
že se nechávaly vystoupat na střechu ženy, které z ohně nebo 
hořící ošatky věštily budoucnost.

Těchto málo historických důkazů souhlasí přesně s dneš-
ními (1923) zachovanými lidovými zvyky a ještě dnes se vedle 
Tří králů  a vedle biskupa Mikuláše rozdávajícího dárky objevuje 
sv.Martin místo Wodana jedoucího na bělouši (Schimmelsrei-
ter – literární motiv německy mluvících oblastí) nebo Wodan 
sám – nikoliv ve své božské síle a kráse, nýbrž jako pacholek 
Ruprecht (Hruodperaht) (6.12. rozdává tedy spolu s Mikulášem 
spíše brambory pro zlobivé, čili náš čert – ale původně to asi 
vypadalo jinak…) – ale nijak dotčen křesťanským vlivem – jak 
jeho jméno říká, slávou zářící, dobrotivý Bůh (nově vysvětluje 
Rûhpert – drsný Bercht); na velkou bohyni osudu paní Hol-
le - Berchta, která má upomínat bíle zahalenou ženu slezských 
adventních her a její zlatý vůz (pozn. překladatelky - tradice, která 
mi není známa).

Z velkých lidových obětí během roku, kdy se setkávali lidé 
i z cizích obcí (vesnic) také za účelem zábavy, tance, trhu, soudu, 
předvádění zbraní (Waffenmusterung), porad a slibů, se stávaly 
velké starogermánské lidové slavnosti.

5. Služba bohům ve svazku států (Staatsverbande)

Zemská obec (Landesgemeinde) se radila (tagen) pod ote-
vřeným nebem nebo pod svatým stromem. Germ.slovo „Thing“ 
označuje veřejné shromáždění. Místo soudu (Gerichtsstätte) 
bylo také obětištěm a stálo pod ochranou bohů, zvl. Tia, pána  
shromáždění lidu (Volksversammlung), podle kterého se Thing 
jmenuje, a také podle dne v týdnu – ale také podle Donara nebo 
Wodana – Dienstag = úterý. Na thingu docházelo k mustro-
vání (pozn.překladatelky - vojenská přehlídka??) shromážděného 
vojska, rozhodovalo se o rozdělení akrů půdy, rozhodovalo se 
o míru a válce, o zločinech, zradě zemi, zbabělosti atd.

Místo thingu bylo obklopeno tzv. smírčími lískami – líska 
je zasvěcena bohu zbraní a sporného práva Tiovi. Tzv. Haselung 
(die Hasel = líska) bylo zasvěcení určitého místa pod ochranu 
boha Tia. Nevíme, jestli žezlo krále nebylo původně čaroděj-
nou hůlkou(holí) nebo hůlkou(holí) poselství (král jako posel 
lidu) a tím také v neposlední řadě cestovní holí. Každopádně 
král jako prostředník a posel bohů měl hůl a vrhal oštěp nad 
řadami nepřátel, které tímto zasvětil bohu Wodanovi (Walgotte 
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Wodan), což bylo známkou ovládnutí. Původně znamenal vrh 
oštěpem kouzlo vítězství.

Poté, co byl thing zahájen úvodní obětí, zpravidla lidskou, 
kněz (der Priester) se ptal osudu (losen = losovat, ale také ptát se 
osudu). Kněz potom ve jménu boha, kterému byl thing zasvěcen, 
nařídil mlčení a vyhlásil thingový mír (Thingsfrieden) podle for-
mule, která zněla v Římě favete linguis; germ.znění  = ich gebiete 
Lust und verbiete Unlust (ahd.hlôsen; bavorsky losen = poslou-
chat), tj. nařizuji poslouchání a zakazuji neposlouchání (přesný 
překlad, kde slovo Lust dnes znamená chuť, slast, rozkoš )

Podle Césara a Tacita vyslovili náčelníci rozsudek, proved-
li ho však ve jménu boha kněží. Za násilné činy jako krádeže, 
poškození těla nebo dokonce vraždu se mohl dotyčný vykoupit 
odpovídajícím počtem krav, ovcí atd.

Ale státu nebezpeční zločinci, kteří porušili nezlomné 
zákony obce, byli odsouzeni k smrti uškrcením vrbovou oprát-
kou nebo oběšením na suchých stromech. Stejný osud potkal 
válečné zajatce – byli zakopáni zaživa nebo obětováni na oltáři. 
Ti, co poškodili chrám, byli u Frísů utopeni; Frankové měli ve 
zvyku obětovat bohům opakovaně se provinivší zloděje.

Jiný způsob, jak potrestat zločince, se zdá být na první 
pohled méně krutý, ale ne méně strašný. Rozsudek byl určen ve 
jménu božstva a provedení trestu bylo ponecháno trestajícím 
bohům, co si chtějí vzít na usmířenou za provedenou haneb-
nost. Zpravidla byl odsouzenému dopřán čas k útěku, neboť 
soud, který vyřkl toto porušení míru (Friedlosigkeit), nesměl být 
znesvěcen. Odsouzený (der Verfehmte – Fehmgericht) však jen 
těžko přežil v lesích. Člověk, který porušil mír, se ještě v záko-
nech franckého krále Chilpericha (?) nazývá muž, který bloudí 
lesy. Obecným označením člověka, který narušil mír (der Fried-
lose) bylo: warc, warg = rdousič, vlk (Würger) (víra ve vlkodlaky 
– Werwolf ). Takže pokud byl vynesen rozsudek porušením míru, 

znamenalo to v podstatě rozsudek smrti. O porušení míru se jed-
nalo zvláště, pokud někdo zhřešil proti krevním poutům (Blut-
sverbande) rodiny, neboť tyto svazky se považovaly za dílo boží 
a jejich poškození za náboženský zločin. Dotyčný zločinec mohl 
být omilostněn jen danou rodinou – snad teprve tehdy, pokud 
přežil 9 let ve vyhnanství divočiny. Za další „smrtelný“ prohřešek 
byla považována zbabělost v boji nebo ztráta štítu během bitvy 
– dotyčný se nesměl zúčastňovat lidových shromáždění a obětin, 

což bylo považováno za tolik nedůstojné, že dotyčný se raději 
sám oběsil.

Tius byl považován za zakladatele rodiny a ochránce život-
ního pořádku a místa konání thingů tak byla také místy krutých 
obětí. Obětnímu aktu předcházelo použití božského soudu, tzv. 
ordálu (anglosasky ordal = rozsudek). 

Také při skládání slibů byli bohové vzýváni za svědky. 
Původně znamenal slib kletbu, kterou vyslovil dotyčný sám proti 
sobě pro případ křivého svědectví nebo nedodržení – dotyčný se 
dotýkal nějaké části sama sebe nebo předmětu, s tím, že dotčené 
má být v případě, že bude přísahat falešně, ztraceno. Bohové, 
jako strážci věčných pravd, se přivolávali jako svědci přísahy. 
Nejstarším slibem byl slib zbraní (Waffeneid), potom „zvířecí“ 
slib, tzn. že se slibovalo u tzv. prstene slibu (Eidring), který byl 
namočen v krvi obětovaného zvířete. Přísahalo se také ve jmé-
nu boha nakloněného mečům (Tiovi?) – Kvádové přísahali na 
vytasené meče (viz. nezrušitelná přísaha v Harrym Potterovi č.6). 
Germáni se původně sjednocovali do čistě religiózních sakrál-
ních svazků (Verband) za účelem uctívání hlavního kultu a tento 
kult jednotlivé státy sjednocoval. Později tato seskupení nabírala 
stále více politický charakter.

Jednomu kmeni (ze svazku) byla svěřena péče o společný 
chrám, kde se konaly roční krvavé oběti upevňující tak kme-
novou sounáležitost. Tacitus zmiňuje svatyni bohyně Tanfany 
na podzim r. 14 př.K. po době sklizně, kdy se slavila děkovná 
oběť – jednalo se o centrum kultu Marsů, Bruktererů, Tubantů 
a Upiserů. 7 „národů“ mělo na Seelandu (meklenburská jezerní 
deska nebo francká nebo švýcarská ?? – nevím – pozn.překladatel-
ky) posvátný háj (der Hain), který byl zasvěcen bohyni Nerthus. 
Semnoni uctívali kult boha vše vyživujícího a všezahrnujícího 
Tia, do jehož háje vstupovali pouze svázaní jako výraz komplet-
ního odevzdání se (Semnonen = ti svázaní).

Karel Veliký zvolil záměrně za cíl svého 1.plánovaného 
válečnického tažení proti Sasům dobytí saské národní svatyně 
u Engern, uprostřed saské země, kde se nacházela v háji Irminsäu-
le *. Tato lokalita měla rovněž velký politický význam pro Sasy. 
Irminsûl je sloup světa (e Weltsäule). (*dle Gézy von Nemenyi-
ho knihy Runenkunde: Irminsäule (die Säule = sloup) podepírá 
nebeskou klenbu v jejím nejvyšším bodě, kde se nachází Polár-
ka, která se také nazývá “Nagelstern“, tj. nehtová hvězda (viz. 
také Nagelschiff = loď z nehtů). Weltsäule představuje nebeskou 
osu. V anglosaské runové písni je runa Týr  popsána jako Polárka 
(Severní hvězda = Polarstern, Norsdstern), která stojí na nebes-
kém pólu a podle které se řídili námořníci.

Tak, jak musel být jeden bůh, ke kterému svazy (Kul-
tverbände) vzhlížely a muselo existovat dostatečně velké obětiště 
(Opferstätte), které by pojmulo ty davy, musel existovat určitý 
vůdce, který měl tuto svazovou svatyni (s Bundesheiligtum) ve 
své péči „kněžské“, soudcovské i mocenské. Tento vůdce musel 
tedy pocházet z předního šlechtického rodu.

6. Služba bohům ve válce

„Vezměte přeci obrazy a jistá svatá znamení z hájů, ve kte-
rých jsou obvykle rozmístěny, a vezměte je s sebou do bitvy,“ 
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z těchto slov Tacita vyplývá, že válka byla posvátným úkonem, 
strašnou obětní službou (r Opferdienst). Již válečníci Ariovista 
byli v boji tak stateční a pohrdali smrtí, protože věřili na zno-
vuoživení (s Wiederaufleben) a tato záruka má jen tehdy smysl, 
pokud se vztahovala na další život v říši boha války a mrtvých. 
Ačkoli původně patřili všichni mrtví bohu, později připadali 
v úvahu jen válečníci – svou smrtí byli bohu předem určeni – „dâ 
sterben wan die veigen“(umírají jen ti, kteří zemřít mají) – tak 
znělo jedno přísloví ještě ve 13.st.

Germánský válečník se vrhal do boje lehce oblečen, bez 
výzbroje s lehkými zbraněmi do bouře oštěpů. Od přípravy bitvy 
až po porážku nepřátel byla válka určována bohoslužebnými 
zvyky. Veškeré bojové dění stálo pod ochranou boha nebes Tia 
(r Himmelsgott Tius). Germáni vyzývali nepřítele k rozhodnutí 
zbraní (boji) na určitém poli a v určitou dobu. 

Na znamení toho, že bůh války je osobně přítomen, stály 
jeho obrazy a symboly u sloupů jednotlivých vojsk: orel nebo 
meč Tia, kopí Wodanovo, kladivo Donarovo. Tacitus zmiňuje, že 
z hájů byly také použity (kmenové) obrazy divokých zvířat jako 
draci, vlci, kanci, orli a vrány. Polním znamením Kimbrů byl 
kovový (železný nebo měděný) býk.

V míru vlály tyto obrazy na svatých stromech na zasvěce-
ném místě v lese u příležitosti obětních slavností obce (nebo župy 
=  e Gemeinde; e Gau), kde visela také dobytá polní znamení 
(s Feldzeichen) nepřátel. Pouze knězi bylo dovoleno tyto posvát-
né obrazy sundávat za slavnostní modlitby, aby bůh přišel k jeho 
vojsku. Proto upomíná Civilis při povstání Batavů proti Říma-
nům před rozhodující bitvou na Rýně svá vojska na to, že Rýn 
a germánští bohové jim stojí před očima a s jejich požehnáním 
začne bitva. Kněží byli také během bitvy nosiči a ochránci sva-
tých polních znamení.

Než se rozhodlo jít do bitvy, zkoumala se vůle bohů: ptalo 
se, zda je dotazujícímu se  v boji nakloněn či ne. Jeho jméno 
Tacitus na tomto místě nezmiňuje; jediné jméno boha, který se 
v textu vyskytuje, je Tuisto obojetný (r Zwitter), tj. muž i žena 
zároveň – jeho synem je Mannus, zakladatel německého lidu, 
který měl tři syny: Inga, Irmina a Ista (Ingväonen, Erminonen 
a Istmäonen), kteří tvořili centrum prastarých kultovních svazků 
západogermánských národů a jsou asi považováni za tři přízviska 
boha nebes Tia.

Přeložila a upravila Ba-runka

Vysvětlivky a poznámky a slovíčka:

Tanfana = chrám Tanfany byl centrem domnělého společného 
kultu západogermánských Istveónů, kteří v době prvních řím-
ských válek měli svá sídla na Rýnu. Později se stal chrám Tan-
fany centrem kultu Wodana. Tacitus zmiňuje ve svých Análech 
chrám nazvaný podle bohyně Tanfany, který měl patřit kmeni 
Marserů a jejich sousedům. Jakého druhu měla bohyně být a co 
znamená její jméno, je nejisté. Grimm považoval za možné, že její 
jméno má něco společného se slovem „dusat“, tj. dupat. Neboť 

těžkopádně dusající žena je aspektem bohyně Berchty. Také se 
domnívá, že je to jméno háje, který se rozkládal na místě starého 
Eresburgu, později  Obermarsbergu.

Centry jiných západogermánských kultovních společenství byly 
chrámy bohyně Nerthus u Ingweónů usazených u Severního 
moře (Nordesee) a háj vševládnoucího Tia u Hermiónů sídlících 
ve vnitrozemí. 

ZDROJ: http://www.sungaya.de/schwarz/germanen/nerthus.
htm

Perchten = lidové pověry bavorsko- rakouské – během nocí táh-
noucí duchové mrtvých (odpovídající divoké honitbě), kteří jsou 
zahnáni zamaskovanými chlapci – duchové nazvaní podle jejich 
vůdkyně, paní Percht, Berchty, Holle; Perchtentenz = starý alpský 
skákavý tanec, který je prováděn na jaře maskovanými a kostý-
movanými tanečníky

Holle (Frau Holle) = pokrývka z peří u ptáků; ahd. Hulla = Hülle, 
tj. pokrývka hlavy, šátek na hlavu;  e Holde = půvabná, spanilá

Walküre = podle staronordického Valkyrja – germ.wala = zemřít, 
padnout mrtev; Walstatt = bitevní pole a kiesen = küren = vybrat  
= vybírat padlé

Waberlohe =  plápolající oheň na místě spánku Brünhildy – odpo-
vídá staronordickému vafr-logi = wabern a Lohe

Fehmgericht = ve středověku zemský soud ve Vestfálsku (14.-
18.st.), jedná se o tajný soud, k jehož zasedání mají přístup jen 
zasvěcení – jakási soudcovská svépomoc; holandsky veem = cech; 
verfemen =  uvalit klatbu; ächten = zavrhnout, vyřknout klatbu

Friedlose = stav nepokoje, pohrdání

e Drude = pojem z germ.mytologie – ženský noční duch – větši-
nou zlé strašidlo (s Gespenst); z mhd.trute, góts.trudan = treten = 
chodit, kopat, šlapat; r Drudenfuss (noha nebo chodidlo drůdy) 
= pentagram, který sloužil k ochraně proti drůdám; r Druden-
stein (kámen proti drůdám) = vodou zaoblený kámen s dírou, 
který sloužil jako čarovná pomůcka proti drůdám – pověry o drů-
dách patří do středověku – mě konkrétně napadla při Drudenfuss 
runa Algiz a tímto rozviřuji diskusi, zda opravdu byly drůdy špatné 
bytosti nebo spíše původně čarodějky???(pozn.překladatelky)

Slovník:

r Pfluggang = r Gang = pochod, chůze; r Pflug = pluh
s Gebet = modlitba
r Götterdienst = služba bohům  (r Gottesdienst = mše)
e Weihe = posvěcení, vysvěcení
r Spruch = rčení, pořekadlo, výrok, mudrosloví
weissagen =prorokovat, věštit
e Waberlohe=plápolavý plamen
e Sommerwende=slunovrat
s Totenfest = e Totenfeier =  oslava smrti
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Jak býti pohanem: metodologie pro revival tradičních systémů
Edred Thorsson

(pokračování z minulého čísla)

Fáze II – Subjektivní analýza a syntéza

Jakmile jsme během první fáze učinili dostatečný pokrok, 
musíme všechna získaná data podrobit trojnému modelu subjek-
tivního či niterného bádání. Každé z těchto dat musíme posuzo-
vat dle toho, jak se vztahuje k individuálnímu já subjektu (tedy 
k nám), jak se vztahuje k tradici (tak jak ji obecně chápeme) a jak 
se vztahuje k prostředí (společenskému a přírodnímu). Otázka 
tradice se zabývá problémem z hlediska času (tj. diachronicky), 
zatímco otázka prostředí z hlediska „zde-a-nyní“ (tj. synchronic-
ky). Tento proces je vlastně popisem toho, jak jedinec nachází 
v Tradici smysl.

Vezměme si například tradiční údaj, že kosmos sestává 
z „devíti světů“. Jak se to vztahuje k mému individuálnímu já? 
Jak se to vztahuje k tradici? Jak se to vztahuje ke světu okolo 
mě? Zdůrazněme, že konkrétní odpovědi, na které přijdete, jsou 
zpočátku méně důležité než fakt, že jste si ony otázky položili 
a uvedli tak v pohyb celý proces. Časem naleznete na vaše otáz-
ky odpovědi – ne proto, že jste si je přečetli v knize od Edreda 
Thorssona nebo George Dumézila – ale proto, že je sami pozná-
te. Ony odpovědi zažijete.

Často se stává, že se ty nejlepší pokusy o objektivní i sub-
jektivní bádání dostanou do slepé uličky. Někdy zůstávají spletité 
problémy. Čas od času, ale obzvláště vždy, když se takové palčivé 
problémy vynoří, můžeme si položit tři základní otázky:

1) Jedná se o fakta? (tj. zda to je v souladu s objektivními daty 
získanými v průběhu Fáze I)
2) Je to estetické? (tj. zda se to jeví libě smyslům)
3) Je to užitečné? (tj. zda to naplňuje nějakou základní potřebu)

Vezměme si znovu nějaký příklad, abychom si ukázali, jak 
to funguje. Řekněme, že strýček Einar má díky svým zkušenos-
tem s křesťanstvím námitky vůči vánočnímu stromku během 
oslav vánočních svátků, neboť má za to, že jde o „křesťanskou 
záležitost“. Chcete se dobrat toho, jak to tedy je, a tak na to 
aplikujete výše zmíněné otázky:

Jde o fakt, že vánoční stromek je pohanský? Ano, to lze 
dokázat z mnoha zdrojů. Mnoho křesťanských denominací si to 
uvědomuje a od vánočních stromků své přívržence odrazují. „Ale 
to, že to pohané dělávali, neznamená, že to musíme dělat my,“ 
trvá na svém strýček Einar. To je pravda, strýčku, ale fakt, že 
vánoční stromek je pro celou naši kulturu důležitou a významu-
plnou součástí Vánoc (navzdory pokusům křesťanství tento zvyk 
potlačit), ukazuje, že naplňuje estetické cítění lidu. Vzhledem 
k jeho oblíbenosti je jeho užitečnost coby symbolu zajištěna. 
Pomáhá nám uvědomit si nesmrtelnost lidu, která trvá, dokud 
existuje jeho identifikovatelný biologický základ. Dárky, které 
dáváme dětem a předkům usměrňují naši pozornost na koře-
ny a korunu stromu. To také ukazuje, že je lepší používat živý 

vánoční stromek. Ten byl odřezán od svých kořenů, když se skry-
tí pohané museli uchýlit se svými 

vánočními stromky domů, aby vskrytu uctívali to, co bylo 
dříve uctíváno veřejně v hájích. Připojme znovu vánoční stromek 
zpět ke kořenům!

A tak se zdá, že strýček Einar má s vánočním stromkem 
nějaký svůj osobní problém. Doma si s tím může samozřejmě 
naložit jak chce, ale my jsme dokázali, že vánoční stromek spl-
ňuje všechna tři kritéria, aby mohl jako pravý obyčej pokračovat 
a rozvíjet se.

Fáze III – Realizace

Jakmile během fáze Fáze II ustavíme jistý teoretický sou-
bor, je na každém jedinci, aby výsledky této fáze uvedl v život 
svým konáním. To je ponejprve vysoce osobní záležitost. Pouze 
skrze fyzické uvedení v život lze posoudit životaschopnost systé-
mu, ke kterému jsme došli. Věci, které vypadají dobře na papíře 
nebo v teorii, mohou být v praxi neuskutečnitelné. To lze poznat 
právě jen skrze praxi. Z jedné strany jde o vyvrcholení celého 
procesu, na straně druhé je to právě začátek.

Tento proces realizace probíhá sám ve dvou fázích. V první 
jde o osobní realizaci. Začněte na osobním základě realizovat sub-
jektivně dosažené vzory – a to jak vnitřně, tak navenek. Vnitřní 
čin je stejně tak důležitý jako čin vnější. Vnitřní čin odpovídá 

víře – pevnému přesvědčení v pravdivost něčeho. Idea, ve kterou 
hluboce a pevně věříme, je sama o sobě mocným „činem“. Ty 
nejsilnější a nejtrvalejší vnější činy bývají motivovány emočním 
„pohonem“ duše, který bývá vnímán jako víra. Severský pojem 
pro to je trú. Vnějším činem může být vše od  tradičních řeme-
sel přes náboženské obřady vycházející z dávných germánských 
vzorů až po práci s runami. To, co je důležité, je čin – čin za plné-
ho uvědomění si významu vlastního konání. Rezonance vzniklá 
mezi našimi činy a původními paradigmaty, ze kterých tyto činy 
vyvěrají, je založena na opravdivosti a výstižnosti jejich forem.

Za použití těchto metod můžete samozřejmě vytvořit vlast-
ní osobní náboženství.1 Ale pohanství je ve své podstatě lidové 
náboženství, svou roli v něm hraje lidská komunita. Osobní 

1  To by samozřejmě bylo vysoce autentické ve vztahu (kupříkladu) ke 
starému germánskému pohanství – pokud bychom skutečně aplikovali metodo-
logii nastíněnou v této eseji – nicméně by postrádalo jednu podstatnou dimenzi, 
o které se píše dále.
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vývoj je důležitý, ba přímo zásadní, ale pokud bude izolovaný 
a odtržený od ostatních, nebude trvalý a tak nebude tak posvát-
ný, jakým by mohl být. Tudíž další oblastí realizace je úroveň 
skupinová. Pokud to, k čemu jste dosud dorazili, nemůžete sdílet 
s dalšími lidmi, pak jste pouze vytvořili vysoce individuální sys-
tém. Právě z tohoto důvodu jsou pro aplikaci nezbytná seskupe-
ní. Jakmile je systém úspěšný v rámci celého společenství, potom 
lze konstatovat, že nabyl (či znovuzískal) transpersonální validi-

tu. To je vlastním úkolem pohanského revivalu. Když společně 
dosáhneme obecné platnosti systému (na pevných základech, 
které nám poskytuje metodologie, kterou jsme nastínili), ukáže 
se, že nejde o něčí výmysl, ale o skutečné a rezonující probuzení 
něčeho, co dlouho dřímalo v duši všech, které to oslovilo. A říká 
se tomu PRAVDA.   

Přeložil   dalreiks

Nebe a hvězdy v severské tradici III.

Pokračování z minulého čísla

8. Vozka

I zde budeme mít problémy s identifikací – není totiž zcela 
jasné, jestli se jedná o jednotlivou hvězdu, nebo celé souhvěz-
dí. Mohla by to být drobná, špatně viditelná hvězda ve středu 
oje Velkého vozu. V Dolním Německu se jí říká Dümeke – skr-
ček, hlupák, v Osnabrücku Dümke, v Meklenbursku Duming, 
v Hoštýnsku Hans Dümken. Říkalo se, že je to vozka, který 
jednou svezl Krista a za odměnu se měl dostat do nebe. On se 
však raději rozhodl věčně cestovat  po obloze z východu na západ 
(podobně jako lovec divokého honu). Jeho přání bylo splněno, 
na oblohu byl umístěn vůz a nejvyšší ze tří hvězd oje Velkého 
vozu, zvaná také Jezdec, je tento vozka. Je to pravděpodobně 
hvězda dnes známá pod arabským názvem Benetnaš. Podobná 
historka se mohla za pohanských dob vyprávět o Wotanově nebo 
Thorově vozataji, nicméně je to jen nepodložená domněnka.

Také v Čechách existovalo podobné označení pro hvězdu 
či souhvězdí. Byl to Formánek, Vozataj nebo Povozný a jméno se 
vztahovalo snad k Arkturu nebo souhvězdí Auriga.

Arktur patří mezi nejjasnější hvězdy severní oblohy, má 
oranžovou barvu a je součástí souhvězdí Bootes neboli Pastýř. 
Podle Řeků  to byl člověk, který vyrobil první pluh tažený zvířaty 
a Zeus jej za tento čin, který ulehčil lidem v těžké práci, zvěčnil 
na obloze. Staří Čechové prý v tomto souhvězdí viděli obraz Pře-
mysla Oráče.

Řecký název Auriga by se dal jednoduše přeložit jako 
Vozka. Byl jím athénský král Erichthonios, syn boha kovářství 
Hefáista a Matky země. Proslul tím, že jako první zapřáhl své 
koně do vozu a dokázal je ovládat. Cestování vozem pro něj bylo 
asi nezbytné, protože se narodil s hadím ocasem místo nohou. 

9. Friggina přeslice, Tři ženci

Neboli Friggjarock, Friggerok, později též Mariarock - 
Mariina přeslice, dále Jakubova hůl (i v Čechách), Petrova hůl, 
u jižních Slovanů Babská hůl. Má jít o tři hvězdy Oriónova pásu 
– Anitak, Anilam a Mintaka. Frigg byla nejvyšší bohyní sever-
ského pantheonu, byla manželkou vládce bohů Odina a matkou 
rodu Ásů. Pravděpodobně byla zpočátku totožná s bohyní Frey-
jou, ale později se zřejmě z jediné bohyně staly bohyně dvě. Frigg 
byla archetypem manželky, matky a hospodyně, kdežto Freyje 
připadly volnější a divočejší atributy ženskosti. Přeslice ostatně 
dodnes platí za nástroj spojovány s osobou provdané ženy a paní 
domu.

V Horním Německu se ovšem tyto hvězdy nazývaly Tři 
ženci, nejspíše proto, že stojí vedle sebe v řadě jako ženci na lou-
ce nebo na poli. Pokud se k tomuto označení vztahoval nějaký 
mýtický příběh, je nyní ztracen. Existoval také název Tři králové, 
patrně podle Tří králů křesťanské tradice.

10. Pluh, Hrábě

Pluh i hrábě patřily k běžným zemědělským nástrojům. 
Zdá se, že se jedná o lidová označení souhvězdí Orión, Pluh však 
mohl být i dalším názvem Velkého vozu. Za zvážení by ovšem 
také stálo, jestli se nejedná o objekty, které se na obloze objevují 
v čase spojeném s patřičnými zemědělskými pracemi.

Identifikace souhvězdí je však nejistá a je také možné, že 
oba názvy pocházejí z poměrně pozdní doby.

11. Stádo kanců

V staroanglických glosách je souhvězdí zmiňované pod 
názvem Eburthrung nebo Ebithring. Opět máme nejméně dvě 
(ovšem krajně nejisté) možnosti, jak toto souhvězdí zařadit. Může 
se jednat o další opis pro Orióna, nebo jde o Plejády. Možná to 
jsou také Hyády nebo jiná okem viditelná hvězdokupa. Kanec 
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patří mezi posvátná zvířata a na létajícím kanci cestovala bohyně 
Freyja i bůh Frey, božstva spojovaná s plodností a úrodou. Freyův 
kanec je zlatý a při svém letu osvětluje oblohu.

Název by se také mohl vztahovat k vikingské bojové for-
maci svínfylking, útvaru ve tvaru klínu, jehož přední část tvořili 
nejsilnější a nejlépe ozbrojení válečníci, kteří při útoku proráželi 
cestu ostatním, hůře vybaveným bojovníkům. Svínfylking lze 
přeložit jako kančí šik, někdy se též používal výraz kančí hla-
va. Nicméně ve východní Anglii se Hyádám dodnes lidově říká 
Prasátka.

Možné je snad i spojení s hrdinou Iringem, nebo Eurin-
gem který už byl zmíněn v oddíle o Mléčné dráze.

12. Kuřátka, Sedm hvězd

Kuřátka lze zcela bezpečně identifikovat jako Plejády, hvěz-
dokupu v souhvězdí Býka.Osoby nadané dobrým zrakem z ní 
vidí nejčastěji šest až sedm hvězd, ti s výborným zrakem až deset 
či dvanáct hvězd, ale Plejád je přes tisíc. Podle řecké mytologie 
to byly dcery titána Atlanta a Pleiony, původně mořské nymfy, 
které Zeus proměnil v sedm holubic jako součást trestu vyměře-
ného Atlantovi. Jmenovaly se Maia, Elektra, Alkyona, Taygeta, 
Asteropa (Steropa), Kalaeno a Metropa.  Měly to také být dívky 
z Artemidiny družiny, které pronásledoval lovec Orión a které 
bohyně zachránila tak, že je proměnila v hejno holubic, podle 
jiné verze byl Orión zamilovaný do Metropy a jeho sok Oeno-
pion ho oslepil a z Metropy a jejích sester se staly holubice na 
jejich vlastní přání.

Pro většinu obyvatel severní a západní Evropy to však bylo 
sedm kuřátek nebo slepice s kuřátky a možná také útvar, kte-
rý je ve staroanglických glosách pojmenován jako Sedm hvězd 
(pokud ovšem nejde o sedm hvězd Velkého nebo Malého vozu), 
pro Vikingy to údajně byly Freyjiny slípky.

V pohádkách se vypráví o třech darovaných vejcích nebo 
oříšcích, které obsahují zlaté a stříbrné šaty a kvočnu se sedmi 
nebo dvanácti kuřaty – mají představovat slunce, měsíc a sedm 
(nebo dvanáct) hvězd. Pohádkoví hledači pokladů pátrají po zlaté 
slepici a kuřátkách. Sedm kuřátek také někdy představuje sedm 
životů zlého čaroděje. Pokud hrdina nezahubí všechna kuřata, i 
jediné přeživší snese sedm vajec a čaroděj je zase v plné síle.

Ve Španělsku se Plejády nazývají las Siete cabrillas – sedm 
kůzlátek, což nás přivádí k pohádce o kůzlátkách, které chce spo-
lykat zlý vlk.

V Polsku je to Sedm bab neboli Sedm stařen, mezi jižními 
Slovany Sedm vlaštovek.

V Německu se o souhvězdí Plejád vyprávěl následující pří-
běh: Kristus šel kolem pekařství, ucítil vůni chleba a poslal své 
učedníky, aby poprosili o bochník. Pekař odmítl, ale  jeho žena 
a šest dcer mu chléb tajně daly. Proto byly dány na oblohu jako 
sedm hvězd, zatímco z pekaře se stala kukačka, která se ozývá jen 
na jaře, kdy je Sedm hvězd na obloze.

13. Tjaziho oči

Identifikace souhvězdí Tjaziho oči je opět nejistá. Nejčastě-
ji je za něj považována dvojice hvězd Kastor a Pollux ze souhvěz-
dí Blíženců (Gemini). Blíženci, též Dioskurové, Kastor a Pollux, 
byli synové Dia a spartské královny Ledy. Helena Spartská byla 
jejich sestra. Kastor vynikal v lukostřelbě a jízdě na koni, Pollux 
byl zápasníkem. Oba se zúčastnili plavby argonautů za zlatým 
rounem. Za této plavby nastala strašlivá bouře. Pěvec Orfeus 
hrál na harfu a prosil bohy o pomoc. Vítr ustal a současně se na 
čelech bratrů rozzářily jasné hvězdy. Od té doby je námořníci 
pokládali za své ochránce.

Oba bratři k sobě také velice lnuli. Kastor byl smrtelný, 
avšak Pollux po bratrově smrti velice truchlil a prosil Dia, aby 
bratrovi vrátil život a jako náhradu nabízel, že se budou v žití 
po jednom dni střídat. Zeus je proměnil v souhvězdí Blíženců a 
říkalo se, že po obloze jezdí na bílých koních s hvězdou na čele 
nebo nad hlavou. Když  za bouře námořníci spatřili tzv. helénský 
oheň (Eliášovo světlo), věřili, že Dioskurové jsou blízko, aby jim 
pomohli.

Jedná se opět o jeden z mála názvů hvězd, který je zmíněn 
v Eddách. První 
a nejpodrobněj-
ší příběh je ve 
Snorriho Jazyce 
básnickém (2-
4):

 „ Z a č a l 
vyprávění tím, 
jak se tři Áso-
vé, Odin, Loki 
a Höni, vydali 
z domova na ces-
ty.Putovali přes 
hory a pustiny, 
kde byla nouze 
o potravu. Když 
pak sešli do údo-
lí, spatřili tam stádo býků. Jednoho  chytili a dali upéct na oheň. 
A když už si mysleli, že bude upečený, odkryli ohniště, ale maso 
bylo tvrdé. Za nějakou dobu odkryli ohniště podruhé, ale maso bylo 
stále tvrdé. I ptali se, čím to může být, a jak se tak dohadují, uslyší 
z dubu nad sebou hlas, a ten, kdo tam sedí, říká, že to kvůli němu se 
maso nepeče. I pohlédnou Ásové vzhůru a v koruně sedí orel, a nebyl 
věru malý. Orel je oslovil: „Jestli mi dáte z býka dosyta najíst, tak se 
na ohništi upeče.“ Oni souhlasili. Tu slétl orel ze stromu, usadil se u 
ohniště a zhltl hned napoprvé dvě býčí kýty a obě plece. To rozzlobilo 
Lokiho. Popadl dlouhou hůl, ze všech sil se rozmáchl a mrštil jí po 
orlovi. Ten před ránou uhnul a vzlétl, ale hůl mu uvízla v zádech a 
druhý konec zůstal Lokimu v rukou. A teď orel letí nad zemí, vleče 
Lokimu nohy po kamení, skalách a porostu a ten užuž čeká, že se 
mu utrhnou ruce z ramen. Křičí a úpěnlivě prosí orla o slitování. 
Ten však, že Lokiho za nic nepustí, leda by se mu zapřísáhl, že vylá-
ká Idunn i s jejími jablky z Ásgardu. A Loki na to přistoupil. Tak 
vyvázl na svobodu a odešel nazpět ke svým druhům. O této jejich 
cestě se pak už nic nevypráví, dokud se všichni zase nevrátili domů. 
V určený čas vylákal Loki Idunn z Ásgardu do lesa, namluviv jí, že 
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našel jablka, která se jí budou zamlouvat, a ať si s sebou vezme svoje 
jablka a porovná je s nimi. V lese k nim přiletěl v podobě orla obr 
Tjazi, uchvátil Idunn a odletěl s ní do svého obydlí v Trymheimu. 

Ásové zmizení Idunn těžce nesli a valem šedivěli a stárli. I svo-
lali sněm a vyptávali se jeden druhého, kdo Idunn viděl naposledy. 
Vyšlo najevo, že naposledy ji viděli, jak vychází  s Lokim z Ásgardu. 
Hned Lokiho jali, přivedli na sněm a pohrozili mu smrtí a muče-
ním. Loki dostal strach a slíbil, že dojde pro Idunn do Jötunheimu, 
pakli mu Freyja půjčí své sokolí roucho. A když roucho dostal, odle-
těl na sever do Jötunheimu a jednoho dne dorazil k obru Tjazimu.
Obr si  vyplul na moře a Idunn byla doma sama. Loki ji proměnil 
v ořech, vzal ji do spárů a odlétl, co nejrychleji mohl.

Když se Tjazi vrátil domů a Idunn tam nenašel, vzal na sebe 
orlí roucho a rozletěl se za Lokim až mu perutě svištěly vzduchem. 
Ásové uviděli, že sokol letí s ořechem a orel za ním, i vyšli před hrad-
by Ásgardu a nanosili náruče hoblin. Když sokol přilétl k hradu, 
rychle se snesl na nádvoří a Ásové hobliny podpálili.Orel se už poté, 
co mu sokol tak náhle unikl, nestačil zastavit a vzňalo na něm peří. 
Tak skončil jeho let. Ásové čekali nablízku a zabili obra Tjaziho 
v bráně Ásgardu. Tímto ubitím se široko daleko proslavili.

 Avšak dcera obra Tjaziho Skadi si vzala přilbu, brnění a 
plnou zbroj a šla do Ásgardu  pomstít otce. Ásové jí nabídli smír 
a náhradu, na prvním místě tu,že si  smí vyvolit mezi Ásy muže. 
Nechť si vybere podle jejich nohou, jelikož nic víc jí neukáží. Skadi 
se zahleděla na nadmíru krásné nohy jednoho muže a řekla: „Toho 
si vyvolím; na Baldrovi jistě není nic škaredého.“ Byl to však Njörd 
z Noatúnu. V smírčích podmínkách si také stanovila, že Ásové musí 
udělat něco, co myslila, že nedovedou, a to rozesmát ji. Tu dostal 
Loki nápad a přivázal provaz k bradce kozy a druhý konec ke svému 
mužskému údu. Oba se pak přetahovali sem a tam a přitom halasili 
a ječeli, až  nakonec Loki padl Skadi do klína a ona se rozesmála. 
Tím byl ze strany Ásů uzavřen smír. Vypravuje se, že Odin dal Skadi 
nádavkem ještě tu náhradu, že vzal Tjaziho oči, vyhodil je na oblo-
hu a udělal z nich dvě hvězdy.

Aegi pravil: Zdá se, že Tjazi měl velkou moc. Z jakého rodu 
pocházel?

Bragi odpověděl: Jeho otec se jmenoval Ölvaldi a mohu ti o 
něm vypravovat ledaco pozoruhodného. Byl bohatý a měl mnoho 
zlata. Když zemřel a jeho synové si měli rozdělit dědictví, užili při 
dělení zlata takovou míru, že si ho každý po řadě a všichni stejněkrát 
nabral plná ústa. Jeden byl Tjazi, druhý Idi a třetí Gang. Odtud 
máme dosud rčení, že zlato je počet úst těchto obrů. Kdežto v runách 
a básnictví skrýváme zlato tak, že je nazýváme řečí, slovy nebo mlu-
vou těchto obrů.

Aegi pravil: To je tedy v runách věru důvtipně skryto.“

Zmínky o Tjazim jsou i v poetické Eddě, konkrétně v Písni 
o Hárbardovi (19), kde se Tór chvástá před převozníkem Hárbar-
dem (Odinem) :

Tór:
„Tjaza jsem zabil,

temného obra,
oči jsem hodil
Alvaldova syna

na jasnou oblohu:
to jsou znamení

mých zralých činů.
Kéž na ty hvězdy

všichni hledět budou.
Cos hezkého však zatím
vykonals, Hárbarde, ty?“

Také v Písni o Grímnim (11):

„Trymheim je šestý,
jejž Tjazi obýval,

urputný obr.
Teď Skadi bydlí,
světlá nevěsta,

v otcově bývalém bytě.“

A v Písni o Grottu o něm mluví otrokyně krále Fródiho 
Fenja a Menja (9):

„Jak skálu měl Hrungni
tvrdou hlavu,

nad něho tvrdší
však byl Tjazi.
Idi a Aurni,
horší obři,

jsou nás obou
obryň otci.“

Tjazi byl tedy obr, syn Alvaldiho či Ölvaldiho, který měl 
bratry Idiho a Ganga (Aurnira) a vlastnil sídlo  Trymheim. Za 
únos bohyně Idunny zaplatil životem a jeho oči vyhodil Odin 
(nebo Tór) na oblohu, kde se z nich staly hvězdy. Příběh se zdá 
být uzavřen, pokud se ovšem nepustíme do nějaké odvážnější 
interpretace. 

V písni Hrafnagaldur Ódins (6) je velmi zajímavá pasáž, 
která se týká Idunn.

„Dvelur í dölum
dís forvitin

Yggdrasils frá
aski hnigin;

álfa ćttar
Idunni hétu,
Ívalds ellri

ýngsta barna.“

Přebývá v údolí
prazvláštní dísa,

ta, která z Yggdrasilu
jasanu vyšla,

z elfího plemene
Idunna  jménem,
Ívaldiho nejmladší

ze starších dětí.

Idunn je tedy dcerou Ívaldiho. Dalo by se odvodit, že Ívaldi 
měl dvě skupiny dětí, patrně od dvou odlišných matek. Idunn je 
nejmladší ze starší skupiny. V Jazyku básnickém na Ívaldiho děti, 
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tedy syny, také narazíme v příběhu o tom, proč se zlatu říká Sífin 
vlas (43):

„Loki, Lsufeyin syn, se dopustil té proradnosti, že ostříhal Sif 
všechny vlasy. Když to zjistil Tór, chytil Lokiho a byl by mu zpřerážel 
všechny kosti, kdyby mu Loki nepřísahal, že přiměje černé álfy, aby 
udělali Sif vlasy ze zlata, které porostou jako každé  jiné vlasy. I ode-
bral se Loki k skřítkům, kteří jsou známi jako synové Ívaldiho, a ti 
vyrobili vlasy a zároveň loď Skídbladni a Ódinův oštěp Gungni.“

O Ívaldiho synech se tu střídavě mluví jako o černých álfech 
(svartálfar) nebo o skřítcích či trpaslících (dvergar). Těžko říci 
zda Idunn, bohyně dobré úrody a ochránkyně jablek mladosti a 
nesmrtelnosti, byla v některém nedochovaném mýtu spřízněna 
s bytostmi známými jako černí álfové, kteří byli proslulí výrobou 
magických předmětů. Ale možná, že to není úplně nesmyslné. 
Světlí álfové byli bytosti spjaté s rostlinnou vegetací a s Vány, jme-
novitě Freyem, kterému patřilo jejich sídlo Álfheim. Světlí álfové, 
ke kterým patřila Idunn, představovali první skupinu Ívaldiho 
dětí a druhou mohli tvořit černí álfové. 

Další možnost, která se nám nabízí, spočívá v podobnosti 
jmen Ívaldi, Ölvaldi a Alvaldi. Možná se jedná o stejnou osobu 
a Tjazi je jedním z jeho synů a – když celou věc dovedeme do 
důsledků – bratrem Idunny. Potom se její únos bude jevit v doce-
la jiných barvách a také by to vysvětlovalo snahu bohů o smír se 
Skadi. V Lokiho při se ostatně vyskytuje nejasná pasáž, která se 
týká Idunn (17):

„Mlč, Idunno,
myslím, že po mužích paseš

jak žádná žena.
Ramenem svým jsi přec

s rozkoší objala
bídného bratrovraha.“

Ale proč je Tjazi považován za obra, pokud Ívaldiho synové 
měli být elfové nebo skřítci? Odpovědí může být několik. Mlad-
ší děti Ívaldiho mohly být děti obryně, zpola elfové, zpola obři. 
V Haustlögu (13) se o Tjazim mluví jako o synu Greipina nápad-
níka ( sonr bídils Greipar) a Greipa měla být obryně. Nebo tu 
šlo o jinou kvalitu. Černí álfové se snad projevovali jako bytosti 
natolik nepřátelské, že je bylo možné ztotožnit s obry. 

Ve Vilkinasaze, která však přišla do Skandinávie až ve 
13.stol. z německých zemí, byl Vilkinus (zřejmě z latinského Vul-
canus, ale zvaný též Viking) synem Tjaziho, syna obra Ivaldeho. 
Vilkinus zplodil s mořskou pannou syna Wadea, který byl otcem 
tří synů Waylanda, Eigila a Finna

 V islandské Thoderikově sáze vystupuje syn obra Vatiho 
a mořské panny, zvaný kovář Velent. Jméno Vati (v obdobách 
Wade, Wada – anglosas. viz Codex Exoniensis  323,1 nebo Wati, 
Woto – starohornoněm.) asi souvisí s výrazy Wald a wood a je 
možná příbuzné jménu Ívaldi. Pojďme se ale věnovat Velentovi. 
Jeho jméno se vyskytuje ve staroanglické Písni o Beowulfovi ve 
formě Weland, v Eddě je to Völund, v německých hrdinských 
písních to byl Wieland nebo Wayland. Toto jméno vždy ozna-
čovalo obratného kováře, tvůrce podivuhodných ba magických 
předmětů. 

Jméno je snad odvozeno ze staroisladského vél – zručnost, 
um, nebo je příbuzné se starohornoněmeckým viel – umění, 
řemeslo, nebo staroisladským vala – kouzelnice, víla. Völundovo 
jméno se objevuje v několika názvech míst v Německu a Anglii a 
také v lidových názvech některých rostlin: Velandsurt, Velantsurt 
(Velandova bylina) je kozlík lékařský a Wielandbeere je lýkovec. 
Völundovo jméno bylo už v našem vyprávění několikrát zmí-
něno, ale zopakujme si ve stručnosti jeho příběh, jak je uveden 
v poetické Eddě – v Písni o Völundovi.

Völund, Egil a Slagfinn byli synové krále Finů. Usadili se 
v místě zvaném Úlfdaly, kde si postavili dům a oženili se s tře-
mi labutími ženami – valkýrami. Egil si vzal Ölrún, Slagfinn 
Svanhvítu a Völund Alvítru. Ženy s nimi žily po sedm let, pak se 
jim zastesklo po boji a odjely. Völundovi bratři se vydali je hledat, 
Völund zůstal v domě, doufal, že se Alvítra vrátí sama a věnoval 
se svému řemeslu.

V zlato rudé
rubíny sázel,

prsten k prstenu
umně pojil.

Vládce Njárů Nídud se dozvěděl, že Völund je v Úlfdalech 
sám a rozhodl se toho využít. Nechal Völunda přepadnout ve 
spánku, dal spoutat, zmocnil se jeho pokladů, sám si připjal  jeho 
meč, a prsten, který patřil Völundově ženě, dal své dceři Bödvildě. 
Völund měl pracovat pro krále. Aby nemohl uprchnout, přeřezali 
mu podkolenní šlachy a usadili ho na ostrově, kam se kromě krá-
le nikdo neodvážil. Völund marně přemýšlel, jak by se pomstil, 
dokud ho nenavštívili Nídudovi synové. Sliby je přiměl aby ho 
navštívili opět, pak jim usekl hlavy, lebky potáhl stříbrem a poslal 
králi. Z jejich očí zhotovil drahokamy a poslal je královně, z jejich 
zubů udělal náhrdelník a dal jej Nídudově dceři. Bödvild se dar 
líbil a sama se za Völundem vydala, aby jí opravil rozbitý prsten.

Tak pěkně ti prsten
prasklý spravím,

že ozdobou krásnější
se bude zdát otci
a mnohem lepší

tvojí matce
a stejně krásný

tobě samé.

Bödvild se nedobrovolně stane jeho ženou a Völund uprch-
ne – nemůže sice chodit, ale umí létat. Neodpustí si však rozmlu-
vu s králem a když si od něj vymůže přísahu, že neublíží jeho ženě 
a synovi, vylíčí mu své činy.

Se smíchem se Völund
k oblakům vznesl

a neveselý dole
Nídud zůstal.

Píseň o Völundovi se zdá být v rámci ostatních Eddic-
kých písní tak neorganickým útvarem, že je někdy považována 
za severský ohlas na antickou báji o Daidalovi a Ikarovi. Zvláště 
když opis Völundar hús může znamenat kovárnu stejně jako pře-
klad řeckého výrazu labyrint. Nicméně Völund je jasně nazýván 
pánem a knížetem elfů a podobně jako Tjazi dokázal létat. Tjazi 
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se dokázal proměnit v orla. Ve Vilkinasaze si Wayland zhotoví 
křídla či okřídlené roucho. 

Je tu ještě jeden důležitý prvek, který ho s Tjazim spojuje 
– zářící či přímo svítící oči.

Oči mu září
jak hladké zmiji.

Proč se z Tjaziho očí vlastně staly hvězdy? Spojení mezi 
očima a hvězdami je velmi nápadné a v Grimmově mytologii se 

zmiňuje, že nadlidské vlastnosti hrdinů září z jejich očí (lumi-
num vibratus, oculorum micatus, Saxo Grammaticus 23): aurnir 
í auga. V pohádkách se rodí děti s hvězdou na čele, Dioskurové 
mají hvězdu či plamen, který září z jejich čela nebo přilby – mož-
ná mohlo jít o záři kolem hlav, jak ji známe z obrazů křesťanských 
světců.

Souvislost mezi Völundem a Tjazim nelze s jistotou potvr-
dit, ale ani zcela zavrhnout.Ve východní Anglii se však jednomu 
souhvězdí říkalo Wandilovy oči a uctívání démona Wandila nebo 
Wendela bylo zmiňováno při procesech s čarodějnicemi.

Wod a Daimonion (část I.)
Eric Wodening

Neměli dech,
ni ducha, ni vůli,

hlas, ni teplo
v nehybném těle.

Dech (önd) dal Ódin,
ducha (ódr) Hoeni,

teplo a barvu
tváře Lódur.

(překl. Ladislav Heger)

Tato pasáž z Vědminy písně popisuje stvoření Aska a Emb-
ly ze stromů, přičemž önd a ódr se obecně považují za součásti 
duše. 

Mnoho pohanů interpretuje önd coby životní dech, božskou 
jiskru a ztotožňují jej se sanskrtským pojmem átman.

Ve svém díle Runelore definuje Edred Thorsson ödr jako 
„pojem pro extatickou, inspirující, numinózní nebo mentální 
stav nebo činnost, jde skoro o fyziologickou odpověď psychické-
ho celku na vysokou úroveň stimulace typickou pro takové feno-
mény jako je extáze, nadšení.“ O něco dále to Thorsson popisuje 
jako „pojem pro extatickou, inspirující, numinózní nebo mentál-
ní  činnost, jde skoro o fyziologickou odpověď psychického celku 
na vysokou úroveň stimulace typickou pro takové fenomény jako 
je extáze, nadšení, přehršle fyzické síly a pocity úžasu v přítom-
nosti numinosium tremendum.“ Přestože obě tyto definice zachy-
cují mnoho z toho, co máme tímto pojmem na mysli, stále se 
nám zdají nedostatečné pro definování celého konceptu.

Ve staré severštině ódr znamená „zuřivost, běsnění“, stejně 
jako „básnickou inspiraci“. Ulfila užil gótský ekvivalent wóds ve 
svém překladu Nového zákona, aby vyjádřil „démonickou posed-
lost.“ Staroanglické a starohornoněmecké kognáty wód a wut sdílí 
s pojmem ódr význam „zuřivost, běsnění“, ačkoliv wód také zna-
mená „šílenství“. Všechna tato slova pocházejí se starogermán-
ského kořene, který tvořil prefix ve jménu Wodanaz (OE Wóden, 
OHG Wuotan, ON Odhinn) – Wotan je tedy „Pánem wódu“.

Rozličné významy spojené s tímto slovem – „zuřivost“, 
„básnická inspirace“, „démonická posedlost“ a „šílenství“ – se 

všechny zdají být rozdílné, ačkoliv mají společného více než se 
na první pohled zdá. Lidé odjakživa považovali „básnickou inspi-
raci“ a „šílenství“ za vzájemně spojené – jak básníci, tak blázni 
byli považováni za „poznamenané bohy“, neboť básnická inspi-
race i šílenství sdílejí dotyk extáze.Do menší míry se obdobně 
pohlíželo i na zuřivost, ozvláště vztahovala-li se na božské běsnění 
berserků. Démonická posedlost je poněkud problematická, ale 
pokud ji interpretujeme ve smyslu posednutí duchy coby šaman-
skou zkušenost než jako něco z filmu Vymítač ďábla, pak je zřejmé 
extatické povahy. Element extáze spojující tyto významy dodává 
váhy Thorssonově definici wódu. Faktem nicméně zůstává, že ne 
vždy obsahují „zuřivost“ a „démonická posedlost“ element extá-
ze (kterou lze definovat jako mystický stav překypující radosti 
či rozkoše). S tímto na mysli se musíme podívat co ještě mají 
zuřivost, básnická inspirace, démonická posedlost a šílenství spo-
lečného – jsou to všechno síly, které mohou bytost zcela zaplavit. 
To nás přibližuje ke konceptu staré řecké i moderní existenciální 
filosofie a psychologie – ke konceptu daimonického.

Daimonické ve starém Řecku

V homérské době byl daimon zaměnitelný s theos (bůh) 
a zdá se, že se také vztahoval ke kvalitě jedincova života. Později 
byl, zdá se, daimon považován za nadlidskou duchovní bytost sto-
jící však níže než bohové.

Daimon byl považován za schopného člověka posednout 
a skrz jeho mysl se projevit. V Aischylových Peršanech je Xerxo-
vo poblouznění připsáno daimonovi, který zamlžil jeho úsudek. 
Daimon zde připomíná wód v tom, že může zaplavit osobu, při-
čemž Xerxovo šílenství nám připomíná, že ve staré angličtině wód 
také znamená šílenství.

Později byl daimon považován za ochranného ducha, který 
řídí osud člověka. Pomáhá člověku na cestě seberealizace. Sokrates 
hovořil o svém daimonu jako o hlasu, který jedná jako ochránce. 
Byl to právě jeho daimon, který mu řekl, aby dal přednost smrti 
před exilem. Diotima v Platónově Symposiu popisuje pravou lás-
ku (eros) jako daimona, jako spojení mezi božským a smrtelným, 
jako prostředníka mezi lidmi a bohy, které spojuje.
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Ještě později byl daimon považován za aspekt osobnosti. To 
lze vidět již u Sokrata a Diotimy. A vskutku během neoklasic-
kého Osvícenství mnoho učenců považovalo Sokratova daimona 
za „uvážlivost nebo svědomí“ (John Quincy Adams). Heraklei-
tos prohlásil, že „povaha člověka je jeho daimon,“ zatímco Aris-
toteles jej považoval za přírodní sílu. Aristoteles definoval štěstí 
– eudaimonii – jako bytí v harmonii s vlastním daimonem.

Ve všech svých podobách zahrnoval řecký pojem daimon 
kreativitu umělců, náboženský zápal, vášeň milenců, zuřivost 
a – jak ukázal Aischylus – dokonce šílenství. Byl více než schopný 
zmocnit se osoby a posednout ji. Samotný Platón prohlásil, že 
„božské šílenství se zmocňuje tvořivých lidí.“

Řecký koncept daimon má zcela zřejmě mnoho společného 
s germánským konceptem wodu. Oba jsou schopní posednout 
člověka – tedy daimonické posedlosti v doslovném slova smyslu. 
Oba jsou spojeni s básnickou inspirací, zuřivostí a dokonce šílen-
stvím. Nemyslím, že je od věci dojít k závěru, že wód a daimon 
popisují tentýž aspekt lidské duše odpovědný za tvořivou inspira-
ci, náboženskou extázi a také i romantickou vášeň.

Pokračování příště

Přeložil dalreiks

Dan BROWN Da Vinciho Kód 
nakl. Argo, Praha 2005

Málokdy se v naší čes-
ké kotlině stane, aby jedna 
a tatáž kniha byla v Čechách 
přeložena dvakrát po sobě 
během necelých dvou let, 
pokaždé někým jiným, vyda-
ná ve dvou různých nakla-
datelstvích, a každé ze dvou 
vydání se dočkalo nebývalé-
ho úspěchu. Je sice pravda, 
že první kniha, nesoucí název 
Šifra mistra Leonarda, je for-
mátově menší, bez názorných 
ilustrací a fotografií objektů, 

o nichž je v textu zmínka, přesto však obě dvě knihy vyvolaly 
nečekanou vlnu kritiky – ať již pozitivní, nebo negativní. Inter-
net i mnohé noviny a časopisy věnovaly tomuto tématu nemálo 
stran, a i ve čtenářích mediálně neviditelných vyvolává pojetí 
a zpracování neobvyklého tématu nezodpověditelné otázky.

Jako první se mi dostal do rukou překlad z roku 2003, tedy 
první verze překladu. Začetla jsem se do prvních stránek, avšak 
nedostala jsem se dál než za první kapitolu. I přes několikerá 
doporučení mi kniha nepřipadala nijak zvlášť záživná. Odložila 
jsem ji na stůl a stále se chystala, že se do ní pustím. Netušila 
jsem, že za necelý měsíc dostanu možnost začíst se do knihy se 
stejným obsahem, ale jiným překladem. Snad díky lepší stylistic-
ké úpravě či přiloženým obrazovým dokumentacím mě tento-
krát příběh dostal hned po přečtení první kapitoly. 

 Ještě v první kapitole jsem se dozvěděla o záhadné vraž-
dě kurátora pařížského muzea Louvre. Velice působivá úvodní 
pasáž. O stránku později už mě autor seznámil s hlavním hrdi-
nou, symbologem Robertem Langdonem. Pařížská policie se 
rozhodla využít jeho návštěvy ve Francii, konané původně za 
zcela jiným účelem, a přizvala ho k luštění vzkazu, který jim 
kurátor Sauniére zanechal na svém vlastním těle. Během policej-
ní prohlídky na místě činu zpovídá šéf policie Fache Langdona, 
čímž ho chce usvědčit z vraždy. Langdon o tom nemá ani ponětí, 
dokud mu to díky zprávě nahrané na telefonním záznamníku 

neprozradí Sophie Sauniérová, kryptoložka řešící číselnou šifru 
napsanou vedle těla oběti, a zároveň kurátorova vnučka. Sophie 
se snaží pomoci Langdonovi k útěku z muzea, neboť vzkaz, kte-
rý její dědeček napsal, byl určen jí, a nikoliv policii. Společně 
začínají luštit šifru, kterou jim pan Sauniére, velký obdivovatel 
Leonarda Da Vinciho, zanechal.

 Od rozhodnutí k útěku se odvíjí vlastní příběh, plný 
nečekaných zvratů a zápletek. Čtenáři je postupně, důmyslně 
a napínavě odhalováno, že kurátor byl členem starobylého řádu, 
založeného už někdy ve 12. století, v jehož čele stál kdysi i Da 
Vinci. Také Sauniére se stal samotným velmistrem. Převorství 
sionské, jak se tento řád nazývá, se nikdy netajilo svým pohr-
davým postojem k oficiální církvi, neboť vlastnilo dokumenty, 
potvrzující, že Bible není Slovo zjevené od Boha, nýbrž sbírka 
příběhů lidí, kteří prožili něco mimořádného. Dokonce sám 
Ježíš byl zcela člověk, nadaný neobyčejnými schopnostmi, avšak 
mající i „běžné“ lidské touhy a potřeby, například milovat ženu 
a mít děti. Církev samozřejmě nemohla dopustit, aby se tyto 
dokumenty objevily na veřejnosti, a proto uzavřela s Převorstvím 
dohodu o utajení. Když však Vatikánské prelatuře, známé pod 
jménem Opus Deí, hrozí, že jí papež prelaturu odejme, rozhod-
ne se získat Úhelný kámen Převorství, který obsahuje návod, jak 
se dostat k těmto dokumentům, a zabránit tak chvíli, v níž by 
Převorství mohlo odhalit světu pravdu.

 Sophie nejprve netuší, proč jí dědeček vzkázal, aby si 
k hledání úhelného kamene přizvala Langdona. Ona sama však 
o existenci Převorství sionského nevěděla, a když před deseti lety 
omylem přistihla dědečka při sexuálním rituálu, přerušila s ním 
veškerý kontakt. Langdon jí postupně odhaluje, v jaké společ-
nosti se její příbuzný nacházel, a za jakým účelem byla založena. 
Pokud Ježíš skutečně měl s Máří Magdalenou dítě, může na světě 
existovat jeho přímý potomek. Langdon se domníval, že Převor-
ství o tomto člověku vědělo, a chránilo jeho identitu. A nejen 
to. Úhelný kámen obsahoval mapu cesty, jak se dostat k utajova-
ným evangeliím, apokryfům a jiným zakázaným spisům, a také 
k ostatkům Máří Magdaleny. To vše obsahoval Svatý grál. Sauni-
ére pochopitelně nemohl jen tak nakreslit plánek cesty, a proto 
místo úkrytu důkladně zašifroval. Jeho vnučka je jediná, která 
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může Svatý grál zachránit, neboť v Převorství sionském se objevil 
zrádce, a zároveň jen ona ví, jak Sauniére miloval šifry, v jejichž 
luštění ji odmala trénoval. Zdá se, že Sophie nemá na vybranou.

 Fakta a tvrzení, která Dan Brown ve své knize uvádí, 
vyvolávají mnohé otázky a výkřiky. Může být pravdou, že Ježíš 
Nazaretský skutečně zplodil potomky? V jeho době bylo téměř 
nemyslitelné, aby dospělý Žid zůstal svobodný, jak autor celkem 
správně uvádí. Avšak že by o tom byly písemné záznamy? A že by 
si Leonardo Da Vinci ztropil z církve až takový šprým a na svůj 
slavný obraz Poslední večeře Páně namaloval vedle Ježíše ženu? Je 
pravdou, že na tomto obraze má každý učedník svůj kalich, tudíž 
by bylo zbytečné, aby Ježíš posílal, byť jen symbolicky, svůj pohár 
kolem stolu? A v neposlední řadě Svatý grál – opravdu to není 
kalich, ale ostatky Máří Magdaleny a dokumenty svědčící o stěží 
uvěřitelných věcech? S každým dalším řádkem mi všechna fakta 
zapadala do sebe tak samozřejmě, že jsem při čtení o jejich prav-
děpodobnosti ani nepochybovala. Teprve po nečekaném závěru, 
když jsem zavřela knihu a v duchu si znovu přehrávala celý pří-
běh, mi v hlavě začalo vířit množství otázek. Je to skutečně jedna 
z možných verzí, jak nás církev klame?

 Co mě však na celé knize upoutalo nejvíc, byla symboli-
ka spojení ženského a mužského elementu, kterou autor v celém 

příběhu zdůrazňoval. Samotné křesťanství se nikdy nedokázalo 
plně odpoutat od starověkých rituálů na oslavu bohyně ženy a její 
plodnosti, nepodařilo se mu vymýtit víru v řád spojení a harmo-
nii doplňujících se protikladů. Díky tomu, že je hlavní postavou 
příběhu symbolog, má autor prostor předložit čtenářům celou 
škálu symbolů protínajících po staletí lidské životy. Při čtení 
knížky pak máte pocit, že většinu souvislostí znáte, jen jste si je 
nikdy neuvědomili. 

 Závěrem bych ráda připomněla, jak autor mistrně vyřešil 
dilema, zda je správné odhalit lidem, kteří po mnoho generací 
věřili, že Bible je Slovo Boží, skutečnou pravdu o Ježíší Nazaret-
ském a vlastním vzniku Bible. Při odhalování šifry hlavní hrdino-
vé zjišťují, že Převorství sionské by tyto dokumenty nikdy nezve-
řejnilo. Nač brát lidem víru v to, co jim pomáhá uznat základní 
lidské hodnoty za vlastní? Máme argumenty proti fanatikům, 
ale na druhou stranu nemá smysl prosazovat, aby v celém svě-
tě zavládla námi odhalená „pravda“. Každý má právo si vybrat, 
nakolik půjde ve své víře do hloubky, a nikdo druhý mu nemá 
právo říkat, čemu má věřit. To je asi nejdůležitější otisk, který ve 
mně kniha zanechala.

Lorraine

NÁVRAT

Já vrátil jsem se do kraje, který svou krásou k sobě zval.
Však ptáky zpívající žalostně jsem slýchával.

Tam slunce pálilo a zelenala se tráva a však dobře se tam nežilo 
nebyla tam čest ani sláva.

Život se tam tiše v šedi utápěl a otroctvím pro lid zdejší příliš 
jednoznačně zaváněl.

Vítr mi teskně šeptaje, že k vlastním bohům  se smí už jen pota-
je, že zvony tu nyní už jen burácí a vše živé ke svému prospěchu 

k záhubě obrací.
Však někde v dáli bylo slyšet i hlahol rohu, tak vydal jsem se na 

cestu jak nejrychleji jsem mohl.
Po špičkách jsem se plížil v městských uličkách lidí se na cestu 
neptaje a na mysli jsem měl, že opět své blízké spatřím tak jak 

bych chtěl.
Když jsem zamířil na cestě své v hluboký les a roh byl slyšet 
silněji tak mé srdce o překot se znovu rozběhlo ještě rychleji.

A posléze v dálce i ohně zapláli a krásný od nich šel jas.
Tam blízcí moji u bran dalších světů žili vesele a měli se k tomu 

to světu bez příkras.

Ronger  XXV.IV. MMV

SEN

Sen se mi zdál o světě nesmírném, kde oblohou draci létají jak 
ptáci.

Sen se mi zdál o světě, kde smrt svou bohové neznají a jsou 
věčnými vládci.

Tam jsem stál a s údivem se díval v ten kraj, dál za obzor dálek 
modravých v pozadí potemnělých modrou černí s červánky si 

hrající.

Náhle však dunění země zaznělo a dusot vřav stoupal krajem 
líbezným a ostří meče se v krvi zaskvělo.

To se objevili ti co chtěli zničit vše okolo na věčný čas se svým 
rájem jediným!

A nastolit chtěli též skrze hroby všech cestu jedinou jen k jedno-
mu svému bohu jak úzkou štólu.

Ta vlna záře od slunce jak odplata co pojednou přišla roztříštila 
o své ostří všechny ty na jejichž štítech se šedivá a vlažná skvrna 

hanby usadila.
A nastal klid a vše mělo a bylo tak jak má být. A já bláhový se 

musel probudit.

Ronger  XXIX.II. MM

STROM

A obloha černá jak uhel a žár všude okolo.
Těžce se dýchá a vidět není najednou obrysu žádného.

 To zářně rudý drak jak raní slunce svá křídla rozepjal a své 
tajemství vyjevil.

Obloha černá z popela a dým se nad krajinou vznáší.
Voda krví zbarvená a ticho jež vše přehluší nastalo docela.

To pak slábne života i smrti běh společný.
A přece je tu naděje, kterou mají v sobě úplně všichni, totiž že 

živou vodu sami v sobě naleznou pro chvíle příští.

Básně malé i větší
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Vyrostl strom a v plné své síle svou korunou rozpíná se nad zemí 
zeleným kobercem z trávy porostlou.

A nad tím vším se blankytná obloha vznáší - to pohled pro bohy 
a pro ty jež zbyli v krajině vezdejší ! 

Ronger XXII.IV. MMV

Srdce

Dvě srdce v sobě vzhlédla se.
A tak nastal jejich čas, aby v zasnoubení v nový společný běh 

života připraveni byli.
Za rok se jim chlapec z jejich lásky na tento svět narodil 
a z chlapce muž a z dívky žena mu otcem a matkou byli.

Láska mezi nimi tehdy kvetla jak v máji však nic netrvá věčně 
jejich sudičky s nimi měly jiné plány.

Kněz nové víry jež jedinou správnou se zvala uražen byl, že 
mladý pár starých obyčejů si všímá a na něho s jeho úřadem 

v milosti boží zcela zapomněl.
Tak zosnoval u soka v lásce dřívějšího jež u něho zloba ze zkla-

mání stále byla zlostný plán na potupení muže jejího.

Byla doba sněmu muž se chystal radost měl, že pro svůj klan 
mnoho dobrých věcí vyjedná.

Jeho žena však neblahé tušení měla, že štěstí jejich konce dochá-
zí však ještě jak to nevěděla.

Že zastavit v povinnosti svého muže nesmí dobře věděla a tak 
svého osudu vyčkávala sama se svými tísněmi.

Naposledy muž svou milovanou ženu něžně políbil a pak rychle 
na sněm zamířil, však raději zapomenout na něj měl.

Dobrý to sněm byl hodně mluvilo se rokovalo, pilo se i hodova-
lo a každý zúčastněný spokojen byl.

Však co doma u muže jejího děje se to nikdo z nich netušil.

Zpoza lesa vyjela tlupa mužů bez citů a cti pustá.
Když dojeli na jejich dvorec vyplenili vše co jen šlo, co živého 
bylo pobili, co nebylo přibité vzali a pak přišla na řadu žena 

a synek jeho.
Slovo jí dal plané, že pokud po vůli všem jim bude, že jejímu 

synku se nic nestane zlého.
Tak po vůli jim všem byla, aby svého malého synka zlých věcí 

ušetřila.
Však marně se snažila, zmrzačená plazila se po podlaze k synku 

svému však ten vedví v koutě ležel rozpůlen.
Ruce v pěst a kletby letěly jejich směrem, však sil měla příliš 

málo, aby pomstu sama vykonala.
Při odjezdu ještě v poslední jejich rozloučení své kopí na ní 

vrhli, aby tu už jen sama ona umírala.

Muž domů se vrací a ponuré ticho a hnilobný zápach ho z dálky 
vítá.

Při pohledu na zbytky domova, který v troskách leží mu přebí-
hal jen mráz po zádech.

Z hrůzy z toho co uviděl pak, když našel svého synka a ženu 
svou mu zbělal vlas.

Při opouštění jejich společného hrobu mu srdce pukalo žalem 
z odloučení a zároveň v kámen ztvrdlo pro tento svět zas.

Vyjel jak v mrákotách směrem k rodnému domu, aby tu zlou 
novinu oznámil doma živému všemu co spolu tak rádi měli.

Doma ho za stůl posadili a se zděšením od něj příběh hrůzný 
poslouchali a když skončil s ním přistoupil k němu starší z rodu 
a radu mu dal, aby nyní svým mrtvým dobře naslouchal a jejich 

přání bezezbytku vykonal.

On odjel časně z rána a muže své potupy s pomocí těch z dru-
hých stran vypátral, když runy pomsty ryl.

Pak krajem se neslo kvílení vlků ze všech stran, když muže 
z kůže stažené na cestách nacházeli a vítr si dlouho s jejich část-

mi těl na stromech u cest pohrával.
Jen hlavy chyběly ty dobře uschoval v hrobě svých milých jak 

předkové mu poručili z druhých břehů stran.

A jen už jeden zbýval bývalý sok v lásce to byl sám ten, který jak 
se o něm dozvěděl jako hlavní vše z hrůz pro jeho milé vykonal.

Dva koně letěli jak dva mraky před bouří, když se honí oblo-
hou však vzdálenost mezi nimi již byla sotva znatelná, když pád 
muže jejího z koně ho skolil a krvelačná bestie náhle unikla by.

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

a svou zbraň na něj pozvedl.
Jenže i jeho kůň už také málo měl sil a schvácen na bok svůj 

pad a tak dojít k jejímu muži po svých musel připraven křivdu 
dokonat.

Pak se v jednu chvíli chvil setkalo právo s křivdou a hanbou to 
vše najednou.

A prokletý sok vzpomněl si na kletbu vyřknutou umírající 
ženou jež přiřkla mu, že jeho hlavu spolu s ostatními z jeho 

klanu  bude na věčnosti u Helji místo svého synka v náručí mít 
a kdykoliv se ji zachce ji do dračí sluje do hadího jedu plného 

kruté záště půjde pohodit.
Než dořekl prokletý slova zášti, jejímu muži v tvář, že jeho žena 
ze strachu o svého syna po vůli bez zábran všem jeho mužům 

byla hlava jeho už mu nepatřila a tělo rozsekáno měl.

A přeci ještě jeden zbýval muž, který původcem toho všeho byl 
a v kutně své skrýval se a on muž její o něm nic netušil.

Mrtví jeho rodu, ale nedali mu spát a strachem z příšerného 
skonu šílený začal lesy pomateně pobíhat.

A za čas krátký nakrmil svým tělem všechny místní dravé ptáky.
A jeden mezi nimi všemi bohům byl více zaslíben ten oči 

a mozek vykloval mu a pak jeho prázdnou hlavu tupě hledící do 
věčnosti na hrob matky a syna v oběť položil.

Jejího muže a jeho duši už však nikdo nevzkřísil z jeho žalu on 
brzy po vykonání msty na druhý břeh za svými milými pomocí 

ostří své zbraně si pospíšil a našel klid duše své!
Setkali se pak spolu a byli šťastní tak jako dřív, když slunce do 

tváří na jejich dvorci svítilo jim.

Ronger III.V. MMV
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Kyjev

Úvod

Vikingové na Kyjevské Rusi. Pro někoho epizoda, moment-
ka v beztak vzdálené historii jinak slovanského státu, kapka ger-
mánské krve bezprostředně rozpuštěná ve slovanském moři, pro 
druhého jeden z hlavních směrů vikinské expanze a založení rus-
kého státu, tedy významný prvek středověkých dějin. 

Tato práce má za úkol poskytnout alespoň jakýsi přehled 
vymezení vlivu Vikingů-Varjagů na Rusi a zároveň naznačit cesty, 
po kterých se dá při dalším studiu kráčet. Výsledky jsem shrnul 
do tří okruhů, které se nechají dále doplňovat.

1) Otisk v dějinách. Varjagové a jejich přímé pozůstatky 
mohly zaniknout, ale jejich vliv je i tak v jistém slova smyslu 
patrný dodnes. Kdyby nepřišli Vikingové, Rusko by dnes vypa-
dalo jinak – ruský stát by byl založen v jiné době, někým jiným, 
možná jinde než v Kyjevě, možná by existovalo od počátku více 
států než jeden, örløg Ruska by vypadal jinak.

2) Co bylo na Kyjevské Rusi přímo germánské? Vikingo-
vé přinesli některé zvyky, normy a jiné tradice, které se podařilo 
alespoň dočasně uchovat. Pozornost však zaměřuji i na ty okru-
hy, kde se germánský vliv neprosadil, nejlépe uvedením důvodu. 
To pro porovnání vlivu germánské tradice v poměru k  tradicím 
ostatním (mezi nimiž jasně převládají slovanská a byzantská). 

Podkapitolu pak tvoří sledování časového zanikání prvků 
germánské tradice. 

3) Nakonec je pozornost věnována tomu minimu z ger-
mánské tradice, které se povedlo zachovat dodnes.

Přehled dějin

Přehled dějin má sloužit k chronologické orientaci a osvět-
lení souvislostí v dalším textu, proto se může týkat i podrobností 
a zároveň ignorovat jiná, z hlediska historie významnější fakta. 

Inkriminované území obývaly kmeny východních Slovanů 
(viz mapa), za sousedy měly na západě další Slovany nebo své 
příbuzné Balty, ze severu se tlačili skandinávští Germáni, dále na 
sever se Slované mísili s Ugrofiny (Slované-zemědělci a Ugrofino-
vé-lovci a rybáři si překáželi minimálně). Na východě panovala 
proměnlivá situace v důsledku osídlení území kočovnými nebo 
polokočovnými kmeny. Na Volze seděli povolžští Bulhaři, na JV 
se rozkládala říše Chazarů. Jižní území pod Kyjevem pamatuje 
tažení mnoha kočovných kmenů, pro které tudy vedla cesta do 
panonské nížiny. Po Hunech a Avarech zde v našem období sídlili 
Maďaři, před r.900 se pod tlakem Pečeněhů odstěhovali do Pano-
nie.  Pečeněhové Rusy neustále trápili, první zaznamenaný útok 
na Rus proběhl r.915, do toho všeho přepadali obchodníky pen-
dlující mezi Rusí a Byzancí. Po r.1050 vytlačili Pečeněhy kočovní 

Kumáni (Polovci), aby nakonec stejně jako všichni jejich sousedi 
podlehli tatarské válečné mašinérii. 

Švédské osídlení východoslovanských oblastí začalo někdy 
v 8.století, soudě podle vykopávek ve městě Stará Ladoga 
(Aldeigjuborg) na břehu Ladožského jezera. U počátků samot-
né germánské vlády nelze dost dobře odlišit legendy od faktů. 
Zakladatel budoucí dynastie Rurik (862-879), se měl ujmout 
vlády v Novgorodu, po smrti svých dvou bratří připojil k Novgo-
rodu Běloozersk a Izborsk. Jiná válečná družina vedená Askoldem 
a Direm1) někdy kolem r.860 (buď 859, nebo 862) dobyla Kyjev, 
význačné obchodní středisko na Dněpru. 

Založení Kyjevské Rusi se traduje dobytím Kyjeva na 
Askoldu a Dyrovi novgorodským Olegem (879-912), regentem 
nezletilého Rurikova syna Igora r.882. Oleg vede dvě tažení proti 
Byzanci uzavřené  r.907 a 912 výhodnou obchodní smlouvou 
garantující např. nulová cla ruským kupcům nebo jejich žití  
v Konstantinopoli na státní útraty.

Nejvýznamnější počiny Igora (912-945) spadají ke konci 
jeho vlády. R.944 je uzavřena další obchodní smlouva jako kom-
promis Igorova tažení na Byzanc. Igor zahynul r.945 při povstání 
Drevljanů proti vysokým daním. Igorova manželka Olga (945-
962) se chopila pomsty a po dlouhém úsilí Dřevany podrobila. 
V Byzanci Olga přijala křest.

Její syn Svatoslav (962-972) se ukázal být válečníkem, r.965 
vyvrátil Chazarskou říši, ale taktická výhra se zvrhla ve strate-
gickou prohru, protože Rus se stala terčem nájezdů východních 
kočovníků, které doposud Chazaři drželi dál od těla. Poté se 
Svatoslav obrátil proti volžským Bulharům, pak proti Bulharům 
balkánským. Na Balkán přišel jako spojenec Byzance, ale ta se jej 
natolik vylekala, že proti němu zvedla zbraně. Svatoslav padl při 
návratu do Ruska zbraněmi Pečeněhů. 

Svatoslav rozdělil říši mezi své syny, Jaropolk vládne v Kyje-
vě, Oleg v Drevljanech, Vladimír v Novgorodu. Svjatopolk Olega 
zabil, Vladimír před ním prchnul do Skandinávie, odkud se vrátil 
s vojskem Varjagů, aby Svjatopolka odstranil a stal se pánem celé 
Rusi (980-1015). Svou moc podstatně zvýšil připojením dalších 
slovanských území a přijetím křesťanství r.988 nebo 989. Jako 
součást christianizace nakázal zničit sochy slovanských bohů 
u Dněpru, které dříve nechal sám vztyčit. K Vladimírově křtu se 
váže sňatek s byzantskou princeznou Annou. 

Po Vladimírově smrti následují další boje mezi syny, Sva-
topluk systematicky likviduje své bratry, dokud jej neporazí 
a neujme se vlády Jaroslav (1018-1054). Za něho zažívá Kyjevská 
Rus největší rozkvět.

Po Jaroslavově smrti otřásají říší jak další nástupnické spory, 
tak další nájezdy kočovníků, od 60.let např. Kumánů. Posledním 
úspěšným vladařem byl Vladimír Monomach (1113-1125), pak 
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se v důsledku znemožnění styků s Byzancí kvůli nájezdům kočov-
níků sune centrum dění zpět do Novgorodu a poté do Moskvy. 

Stát
DEFINICE

Co se nedá Varjagům upřít, je založení ruského státu. Pro 
bližší popsání děje je nutno pojem státu definovat. Předstátní 
společnost je tzv. rodová, založená na pokrevních a relativně 
rovnostářských svazcích mezi členy. Rody se sdružují do kme-
nů a kmenových svazů. Náčelníci jsou voleni a jejich moc není 
nijak pevná. Z rovnostářské společnosti se ovšem časem vydělují 
a výsadní místo zaujímají vojenské družiny. Za obranu ostatních 
členů rodů a kmenu inkasují prostředky na živobytí, ale jejich 
hlavním živobytím se stává válka a kořist. Ve svém rodu náčel-
ník této družiny odsunuje do pozadí náčelníka voleného, hlavně 
v obdobích stěhování a válek. Mimo kořisti  probíhá vybírání 
daní ve stylu objíždění svého území, kde nachází ubytování 
a pohoštění a kde vybírá daně za ochranu (spíše než peníze zatím 
naturálie). Převzetí moci vojevůdcem je korunováno založením 
státu, hlavním nástrojem jeho moci. Panovník má ve vlastnic-
tví veškerou půdu, kterou pronajímá své družině (léno), zavádí 
pevné daně, které mu družiníci, nyní vlastně již šlechtici, pravi-
delně vybírají na svém lénu. Šlechta má navíc za úkol zneškod-
nit na svém lénu jakýkoli pozůstatek moci původních náčelníků 
a nahradit je mocí královskou vykonávanou jejich prostřednic-
tvím. 

Budování státu

SLOVANSKÁ PŘEDSTÁTNÍ SPOLEČNOST  
V RUSKU

Východoslovanské kmeny dospěly před příchodem Varja-
gů do stadia nadvlády vojenských družin. “Kníže v čele velmožů 
a družiny, vojsko uváděné např. u Drevljanů, to vše představo-
valo v podstatě orgány, které hrály důležitou roli při utváření 
a upevňování raných předstátních útvarů. Nelze ovšem říci, že 
knížectví jmenovaná v Povesti pro dobu před polovinou 9.století 
měla už státní charakter. Spíše byla na cestě k utváření státu.”2)

POČÁTKY VARJAŽSKÉHO STÁTU

Varjagové stáli oproti slovanským družiníkům o krok 
vpřed. Jejich společenská formace představovala právě takovou 
vojenskou družinu par excellence, pro kterou je válka zaměst-
náním. Zatímco slovanské družiny fungovaly těsně ve vztahu 
ke svému kmeni, varjažské se od svého kmene odpoutaly a plně 
vyzbrojeny vším potřebným nemusely dbát ničích zájmů mimo 
svých. 

Slovanské kmeny podmaněné Varjagy nemusely od počát-
ku nutně podléhat státní moci, nýbrž mohly i fungovat auto-
nomně. Kmeny Krivičů a Slověnů ovládané bezprostředně 
z varjažského Novgorodu se záhy staly součástí varjažského státu. 
Jinde se podmaněný kmen nacházel ve stavu závislosti. Kmenům 
byl ponechán vlastní vládce, i  když už plnil státní funkci v podo-
bě vymáhání daní pro ruského panovníka, ale z druhé strany 
vládce disponoval podle své vůle mocí i vojskem. 

Panovník sám vymáhal daně objížděním země, kde se 
nechával s družinou ubytovávat a živit a kde vybíral daně. Tuto 
obecnou praxi raných států a polostátů  mohli Varjagové znát 
konkrétně ze Skandinávie (plno příkladů lze nalézt ve Snorriho 
Královských ságách), v Rusku se stalo známým pod pojmy “žive-
ní se” nebo “poljudje”. Vymáhání daní stálo život vládce Igora 
r.945 při povstání vazalských Dřevanů, kterým se zdála enormní 
nová výše daňových sazeb, které jim Igor na své zajížďce k nim 
určil. 

Nástupnický systém

Panovník státu, jenž se ve svém znaku pyšnil rurikovským 
trojzubcem3), držel ve svých rukou plnou výkonnou i legislativ-
ní moc. Počínaje dědici Svatoslava nastoupil systém dělení říše 
mezi všechny panovníkovy syny. Historikové hledají vysvětlení 
ve starogermánské tradici, kde bylo skutečně zvykem dělit zemi 
všem synům, na rozdíl od nejvšeobecnější praxe, kdy celou zemi 
a trůn dědí syn nejstarší. Tradice zde může mít své místo, ale 
nástupnický systém měl podle mě ještě jeden smysl. 

Plná panovníkova moc nesahala příliš daleko od jeho sídla, 
slovanské kmeny se mohly nacházet v podřízeném vztahu, ale 
vládu mít vlastní. Upevňování státní moci šlo nutně ruku v ruce 
s nahrazováním místních vládců osobami spjatými s vládnoucí 
dynastií. Dosazení panovníkových synů do více míst země tako-
vou přímou vládu upevňovalo. Dosazování druhorozených krá-
lovských synů do státních funkcí probíhalo ostatně i v klasickém 
nástupnickém systému.

Poprvé vstoupilo 
rozdělení říše do praxe po 
Svatoslavi r. 970. Spolu 
s titulem knížete („úděl-
ného” knížete, pojem 
odlišuje klasického kní-
žete kmenového, místní-
ho) obdrželi Jaropolk 
Kyjev, Oleg Dřevanskou 
zemi a Vladimír Novgo-
rod.4) Vladimír pak r.988 
přerozdělil vládu synům 
již za svého života násle-
dujícím způsobem: Vyše-
slava poslal do Novgoro-
du, Izjaslava do Polocku, 
Svatopluka do Turova a Jaroslava do Rostova. Další škatulata 
následovala po Vyšeslavově úmrtí. Do Novgorodu se ráčil Jaro-
slav, do Rostova namísto něj Boris, dále Gleb do Muromska, 
Svatoslav k Drevljanům, Vševlad do Vladiměře a Mstislav do 
Tmutorakaně. 5)

Pro zdokonalení systému Jaroslav ještě zavedl dělení říše na 
čtyři velkoknížectví. Velkoknížata řídila ostatní knížata na svém 
území, hranice velkoknížectví byla dána geograficky, nikoli pod-
le původních hranic kmenů – sebeidentifikace s kmenem musela 
v co největší šíři ustoupit nové identifikaci se se státem. 

Rozdělení říše synům neznamenalo její rozpad na více 
států. Mezi knížectvími panovala hierarchie, nejstarší syn dědil 
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trůn kyjevský, po jeho smrti nastoupil bratr z druhého nejvyšší-
ho stolce atd. Když pak, slovy Nestora, “ďábel zasel mezi bratry 
třenice”, vypukly ohledně důležitosti svých stolců, a tím práva 
na nástupnictví na ty vyšší, bratrovražedné boje, z druhé strany 
nejvyšší vládce se s oblibou zbavoval svých bratrů a zabíral jejich 
knížectví. Jaropolk např. zabil Olega, Svatopluk zabil mj. Borise 
a Gleba, čímž je pomohl katapultovat mezi svaté. Bratrovražedné 
boje byly pro takové nástupnické systémy typické, rané dějiny 
např. franské říše jsou jich plné. Dělení moci a rozbroje oslabova-
ly centrální vládu, což se nakonec ve válkách s cizím nepřítelem 
ukázalo jako fatální. 

TZV. NORMANSKÁ STÁTNÍ TEORIE 6)

Podle této teorie propagované hlavně německými naciona-
listy nebyli východní Slované schopni založit vlastní stát, proto 
si povolali ze zámoří Varjagy. Vycházejí přitom z Nestora: „I řek-
li Rusům Čudi, Slované (=Slověni, pozn. aut.), i Křivici, i Vesi: 
Země naše veliká jest i oplývá vším, ale řádu v ní není; i pojďte 
panovat a námi vládnout.“7)

Citát je nutno posuzovat v kontextu druhu díla, kde je uve-
den. První kroniky vznikaly v obdobích upevňování státu a byly 
poplatné své době. Kroniky odůvodňovaly legitimitu státu, píše se 
v nich o příchodu kmene, byť v té době ještě pohanského, o jeho 
zabrání území (koupí, lstí, dobytím, darem), aby bylo jasné, že 
lid má právo tu vůbec být. Dále je třeba doplnit příběh o přijetí 
křesťanství, a tím zařazení se po bok států křesťanského univerza, 
a v neposlední řadě příběh o původu vládnoucí dynastie. Ve Snor-
riho Heimskringle tak královské dynastie Ynglingů a Skjöldungů 
pocházejí od bohů, český kronikář Kosmas popisuje legitimitu 
zabrání země její liduprázdností a vládu dynastie Přemyslovců 
povoláním Přemysla od pluhu, aby země měla řád a vládce. 

Nestorovo “pozvání” zakladatele ruské dynastie Rurika 
a jeho bratrů má podle mě stejný význam, je podobně mýtické 
jako pozvání Přemysla. Oba příběhy obsahují i motiv nespoko-
jenosti s vládou, Libuše varuje, že její nástupci budou moci být 
k poddaným krutí, postesknutí na krutou vládu Rurika se obje-
vuje i u Nestora. Odůvodnění vlády, i kruté, vychází u kronik 
z nutnosti zavést řád, kde se dá žít. 

Mýtický motiv “pozvání” podtrhuje i číslo tří bratrů, zakla-
datelů rurikovské dynastie. Jiní tři mýtičtí bratři Kyj, Choriv 
a Šček zase založili Kyjev.

UPEVŇOVÁNÍ STÁTU

Základem životaschopnosti státu je vojenská moc. Mimo 
posilování vojska se budují hlavně za Vladimíra opevněná mís-
ta neboli hrady - rusky gorody, která jinak sloužila i k obchodu 
a dalším funkcím. Gorodům vládli nejčastěji členové družiny. 
Jiní družiníci vytvářeli dvorské prostředí v sídelním centru. Insti-
tuce družiny si váží stále i Vladimír: “Stříbrem i zlatem nenaleznu 
družiny, ale s družinou naleznu stříbro i zlato,” nebo “Vladimír 
miloval družinu, s nimi rozmlouval o řízení zemském, i o válkách 
a řádu zemském.”8) Z druhého citátu je patrná funkce družiny-
šlechty při správě státu. Christianizace jako prvek upevnění moci 
je pojednána níže. Všechny tyto prvky jsou společné všem raně 
feudálním státům, tak není třeba je rozepisovat blíž.9)

Právo

Z vikinských tradic se na Rusi nejvíce uchytily tradice týka-
jící se práva. Zatímco jiné normy nebo třeba náboženství byly 
věcí místních obyvatel a nebylo v ničím zájmu je měnit, právní 
normy byly bezprostředně spjaté s varjažským státem, který se 
Slovanům vnucoval sám, i proti jejich vůli. Právní normy mají 
navíc tu vlastnost, že se nechávají pevně kodifikovat (a tak zacho-
vat) a mění se jen pozvolna.

RUSKÁ PRAVDA10)

Nejznámější kodifikací zákonů raného Ruska je Ruská 
Pravda napsaná za vlády Jaroslava Moudrého. Ačkoli je zde patr-
ný již vliv křesťanský, u mnohých zákonů se dají vysledovat ana-
logie z různých koutů germánského světa. 

Zavražděného měl právo potrestat jeho příbuzný. Krevní 
msta za člena rodu byla společná asi všem předstátním společnos-
tem, Germány nevyjímaje, Slovany také ne. Germáni se krevní 
mstě spojené s kolotočem vzájemných vražd mezi rody snažili 
zabránit pokutou za vraždu – wergeldem. Na Rusi se praxe pokut 
převedla i na kategorie jiných zločinů, např. za ublížení na těle, 
za ránu pěstí.  Rovněž za krádež, kterou Vikingové běžně trestali 
smrtí, platil pachatel pouze pokutu (2-3 násobek zcizené ceny). 
Pravda však povolovala zabití zloděje, kterého majitel nachytal 
při jeho nekalé činnosti u sebe doma. 

Mezi analogiemi ke germánským zákonům uvádí Karam-
zin trest smrti za krádež koní, podle něj se stejný zákon praktikuje 
i u Sasů. Za vsednutí na koně bez svolení majitele musí pachatel 
vyplatit vlastníkovi plnou cenu toho dotyčného koně, “slovo od 
slova podle jutských zákonů“. 

Systém pokut uměl panovník chytře využít. Pokud zavraždě-
ný člověk neměl žádného příbuzného pro provedení pomsty, vrah 
platil pokutu panovníkově pokladně. Vladimír zavedl svého času 
trest smrti za loupež namísto dosavadní pokuty, ale zanedlouho 
jej v tomto případě zrušil. Pachatel musel opět platit, ale tento-
krát panovníkovi v podobě zbraní a koní - další příklad, jak se 
původní zvyky, i právní, přizpůsobují ve prospěch státu a jeho 
životně důležité vojenské moci. Mstu příbuzných nakonec zce-
la zatrhla tzv. Pravda Jaroslavičů zkoncipovaná třemi nejstaršími 
Jaroslavovými syny.

Járnburðr aneb spravedlivého nepálí

Pravdomluvnost se na Rusi posuzovala na dnešní pohle-
dy drastickým způsobem. Kdo chtěl prokázat, že mluví pravdu, 
musel sevřít v ruce rozžhavené železo nebo vytáhnout železo 
z vařící vody. Soudce mu poté ruku zavázal a za tři dny podle 
charakteru popálenin hodnotil, jak se věc má. 

Brønstedt cituje zprávu saského kronikáře Widukinda 
týkající se zkoušky ohněm v případě obrácení na křesťanskou 
víru dánského krále Haralda Modrozuba biskupem Poppem: 
„Druhého dne dal král rozžhavit kus železa a vyzval Poppa, aby 
jej na důkaz své víry vzal do rukou. Poppo železo uchopil a držel 
tak dlouho, jak si král přál. Poté všem ukázal svou neporaněnou 
ruku, aby je přesvědčil. Král byl obrácen…“11)
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Zvyk přinesli i Ang-
losasové na britské ostrovy. 
Anglosasové rozsuzovali vinu 
a nevinu podle počtu pří-
sah a vážnosti přísahajících. 
Pokud svědci nebyli, “musel 
obviněný do ruda rozpálené 
železo donést do určité vzdá-
lenosti, a vina nebo nevina 
byla určena podle povahy 
spálenin, které byly posou-
zeny po stanoveném počtu 
dní“.12) 

V Norsku zvyk uzákonil král Olaf (1015-1028), latinský 
dochovaný název zní examen aquae ferventis. 

Další doklad zachovala Píseň o Gudrúně z eddického cyk-
lu o hrdinovi Sigurdovi. Služebná hunského krále Atliho Herkja 
obviní Gudrúnu, že Atliho podvádí s jiným mužem. Gudrún 
nechá přinést kotel s vřící vodou a drahými kameny, které bez 
poranění vyndá. Služebná dopadla zle, protože „nic hrozného 
neviděl, kdo Herkju neviděl, jak spálené měla ruce“.13) 

Hólmganga

Ruská pravda připouští souboj v případě sporu, vítězství 
má znamenat, že dotyčný byl v právu. Brønstedt připomíná sou-
boj – hólmganga jako severskou tradici, k němuž se vztahuje 
rovnou nejstarší zachovaný zlomek zákona ze švédského území. 
Po vyslovení urážky se oba dotyční dostaví na křižovatku tří cest, 
kde podstoupí souboj. Absence jednoho ze zúčastněných v sou-
boji se hodnotí stejně jako jeho prohra.14) Souboj byl součástí 
i nejstaršího dochovaného souboru německých zákoníků zva-
ného Saské zrcadlo (Sachsenspiegel), starých zákonů zapsaných 
mezi lety 1220-1230. Na konci rovného souboje stál u Sasů boží 
soud – ordál, který určil viníka. Poražený mohl být oficiálně 
klasifikován jako zločinec. Souboje - ordálie se z germánského 
prostředí šířily do Evropy. Ne vždy se setkaly s pochopením, už 
r.887 byly zakázány papežem. V pozdějších dobách souboj pře-
stal fungovat jako nástroj prokázání neviny, jeho funkce se přesu-
nula na obhájení cti (vlastní, cti dámy, armády nebo rodiny). 

V Rusku se souboj jako řešení sporu připouštěl až do 
16.století a praktikoval se i nadále, i když byl postaven mimo 
zákon, jak ukázala např. smrt spisovatele Puškina. 

SOUDY

Karamzin uvádí fungování soudů o dvanácti porotcích 
rozhodujících podle svědomí o vině, samotný soudce pak stano-
vuje výši trestu v případě uznání viny. Karamzin se odvolává na 
dánského kronikáře Saxona Gramatica a jeho údaje o stejné for-
mě soudu v germánských zemích. První takový soud měl zavést 
v 8.století dánský vládce Ragnar Lodbrokk. Islandský althing 
používal dvanáctičlenných porot při řešení obzvláště vypečených 
případů, v čele poroty seděl sám zákonopravce (předseda) althin-
gu. V islandské církvi rozsuzovala dvanáctičlenná porota některé 
vnitřní záležitosti, např. neposlušnost kněze vůči biskupovi.15)

Forma pronikla ze severogermánského prostředí na Britské 
ostrovy. Jako jeden z prvků anglosaského práva se dodnes prakti-

kuje v Británii a v některých státech USA: porotci vybraní z řad 
prostých obyvatel rozhodují, zda-li byla obžalobou prokázána 
vina, v kladném případě soudce stanoví výši trestu (na takovém 
principu probíhal třeba loňský soud s Michaelem Jacksonem).

Jazyk a asimilace

I přes souhlas s Erbenem, že „jazyk skandinávský se 
v Rusích nikdy neujal“, pomáhá jazykověda k tématu studie dvě-
ma způsoby. Za prvé se některá slova povedlo uchovat dodnes, 
za druhé dochovaná slova nějakým způsobem mohou vypovídat 
o oblastech, se kterými měli Varjagové co do činění. Do obou 
těchto okruhů spadá už samotné jméno „Rus“.

Jména

RUS

Problematický původ

Označení ruské země a národa pochází od Varjagů, samot-
ný původ a význam jména je však problematický, stejně jako 
okolnosti této debaty. Otázka odvození jména největšího slo-
vanského národa podle cizího, a co hůř, germánského původu, 
funguje jako politikum v soupeření nacionalistů  germánských 
a slovanských zemí. Argumenty na obhajobu jedné teorie jitří 
negativní emoce druhé strany. 

Tzv. jižní teorie odvozuje jméno nejčastěji od názvu řek 
Ros´ koncentrovaných v poljanském kraji, další od podobných 
jmen národů kdysi žijících v jižním Rusi, např. alanských Roxo-
lanů.1) 

Naproti tomu severní teorie přisuzující jméno Rus Vikin-
gům je podložená podrobněji. Jméno Rusů se vyskytuje v době, 
kdy zemi vládne válečnická vrstva Varjagů – Rusů, kteří mají 
v zahraničních smlouvách germánská jména a jejichž název 
pochází ze severského Vaering (staroseverské vár, něm. Schwö-
re, angl. swear – přísaha). Kroniky hovoří o příchodu Rusů ze 
skandinávského zámoří, a protože pomocí kronik si vládnoucí 
dynastie žárlivě střeží svůj původ a odtud svoji legitimitu, sotva 
by např. Roxolani dopustili, aby jejich vlastní původ byl převrst-
ven třeba skandinávským. 

Etymologický rozbor hledající původ slova na severu dává 
k dispozici několik variant. Varjagové se do Ruska dostávali na 
lodích, mohli být známí jako „veslaři“, skandinávsky „rothr“; slo-
va „rodi, rodhsi“ se vztahují také k veslování. Dodnes jsou totiž 
Švédi ve Finsku známí pod jménem „Ruotsi“, podobně v Eston-
sku jako „Rootsi“. Jiná varianta operuje s názvem švédského úze-
mí Ro(d)slagen, které sousedilo s územím Finů. Popřípadě nelze 
vyloučit původ ze švédského „rothrmen“ – družina.2) Severní teo-
rii nelze stoprocentně dokázat, stejně nelze stoprocentně vyvrá-
tit odvození jména od řek „Rus´“. Buď jak buď, i kdyby jméno 
nebylo původem varjažské, tak jej Varjagové převzali a jejich pro-
střednictvím se zachovalo dodnes. Jak to dokázali?

Rusové v domácích pramenech

Nestor poprvé uvádí Rusy k r.862, kdy mělo dojít k legen-
dárnímu pozvání Rurika. Rurikovi družiníci se u Nestora zvali 
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Rusi, zatímco jiní Skandinávci Anglani, Varjazi, Švédi nebo Nor-
mani. K r.882 v souvislosti s dobytím Kyjeva Olegem už označu-
je za Rusy Olegovo společenství Varjagů, Slověnů a Krivičů. Při 
Olegově tažení na Byzanc r.907 Nestor Rusy vůbec nezmiňuje, 
uvádí názvy slovanských kmenů a Varjagy. Ale samotná mírová 
smlouva z téhož roku označuje útočníky souhrnným názvem 
Rusové, města jmenovaná ve smlouvě (např. Kyjev, Perejaslav aj.) 
se uvádějí jako explicitně ruská. Slované a Rusové se na jiných 
řádcích smlouvy přece rozlišují, ale není jasné, zda pod Slova-
ny nejsou míněni novgorodští Slověni.3) Ve smlouvě r.912 se už 
mluví jen o Rusech. Při tažení Igora r.944 uvádí Nestor Varjagy, 
Rusy a Poljany, Slověny a další kmeny. Na první pohled zaujme 
oddělení Rusů od Varjagů a jejich uvedení do výčtu hned ved-
le Poljanů. Ve smlouvě s Byzancí následujícího roku se mluví 
o všech bojarech a obyvatelích pod státně-politickým označením 
Rusové. V 11.století se pojmy Rus a Varjag jasně odlišují, včetně 
textu Ruské pravdy.

Rusové v zahraničních pramenech

K proměnám jména Rus mají co říci i arabské a další 
zahraniční kroniky. Ibn Churdádbih v „Knize cest a království“ 
v poslední třetině 9.století rozlišoval Rusy a Slovany, ale Rusy měl 
jinak za větev Slovanů (jeho Rusové i používali slovanské tlumoč-
níky). Ibn al.Fakíh v „Knize zemí“ po r.903 má Rusy za Slovany. 
Jiní muslimští učenci obvykle umisťovali Rusy někam mezi Slo-
vany, z jejichž bohatství měli Rusové žít. Identifikace těchto Rusů 
a jejich území je nejasná, např. u Ibn Rusty se počítá, že zkom-
piloval novější a starší znalosti, takže Slované jsou před tažením 
Askolda a Dira odlišeni od Rusů, ale jiní Slované, patrně Slověné, 
z novější doby už tvoří součást Rusů. 

Z jiných pramenů s Ruskem souvisí spis byzantského císaře 
Konstantina Porfyrogeneta „De administrando imperio“ z polo-
viny 10.století, ten se týkal popisu jeho říše a sousedů pro politic-
kou orientaci. Konstantin vyjmenovává tradiční slovanské kme-
ny, ale namísto Poljanů uvádí na jejich území Rusy, pod tímto 
jménem tedy chápe již slovanský kmen. 

Bavorský geograf z r.843 sepsaný s podobným účelem jako 
Konstantinovo dílo zařazuje „Ruzzi“ mezi Chazary a Drevljany, 
tedy do středního Podněpří, vejít by se sem mohl i Kyjev. Problé-
mem je, že v této době ruské písemné prameny přítomnost Rusů, 
ať už jsou kdo jsou, u Kyjeva ještě neuvádějí. 

Nějaký politický útvar severních Germánů ale již tehdy 
někde v Rusku ležel. Jednak z vykopávek ze Staré Ladogy z 9.
století vyplývá kolonizace území, nejen ovládnutí výpravami 
Vikingů, jednak se zachovalo svědectví franské kroniky z r.861. 
Franský biskup Prudentius v ní rozebírá událost z r.839, kdy přes 
franskou říši cestovalo poselstvo jakýchsi „Rhosů“, kteří měli 
původně namířeno do Byzance a zpět, ovšem cestu na sever jim 
odříznul nějaký nepřátelský národ, tak museli zvolit okliku. Tito 
Rhosové vyvolali zájem, protože mluvili podobným jazykem jako 
Vikingové aktuálně útočící z moří na západě. Rhosové se háji-
li tím, že jsou sice švédského původu, ale nikoli Švédi. Z toho 
vyplývá přítomnost Varjagů v Rusku minimálně jednu generaci 
a zároveň poznatek, že r.861 byly ve franské říši za Rusy označo-
vány osoby skandinávského původu. 4)

Rozšiřování jména

Upevňování nového jména probíhalo dvěma směry. Jako 
Rusové vystupovala vládnoucí vrstva Varjagů a jejich vojenských 
pomocníků z řad slovanských kmenů. Od počátku se pod pojem 
Rus vešli ovládnutí Slověné a Kriviči, nejprve družiníci, poté celé 
jejich kmeny. Další směr upevňování jména probíhal při zahra-
ničních stycích. Ve smlouvách s Byzancí nevystupují jmenovitě 
všechny kmeny, které se účastnily válek, ale všechna území těchto 
kmenů jsou označena jako ruská podle vládnoucí vrstvy, která 
války vedla. Tak může ruský pramen v případě téže války jme-
novat všechny domácí kmeny, zatímco smlouva jmenuje již jen 
Rusy jako státně-politické označení. 

Koncem první poloviny 10.století začíná mimo splývání 
jmen Rus a Poljan docházet k rozlišování pojmů Rus a Varjag, 
což obojí symbolizuje vzájemné asimilování Germánů a Slovanů 
a převod jména Rus na slovanské etnikum, jak je chápáno dnes. 

Po Kyjevské Rusi převzala jméno její hlavní nástupky-
ně Moskevská Rus, stát sice pod vládou vedlejší větve dynastie 
pocházející od bájného Rurika, ale plně slovanský. Citově zabar-
vená „Matička Rus“ či „Svatá Rus“ z ruských bylin a legend sym-
bolizuje rovněž pouto slovanské duše k zemi, ohrožované nejčas-
těji Tatary a podobnými neznabohy.

Prostřednictvím expanze carského impéria se jméno moh-
lo přenést na největší stát světa – na Rusko  (pojmy Rus-Rusko 
jsou analogické např. pojmům Anglie-Velká Británie) a drží se 
dodnes.

OSOBNÍ JMÉNA

V předešlé kapitole jsem zmínil prolínání jména národa 
a asimilaci Varjagů a Slovanů. Bližší průběh asimilace lze lépe roz-
poznat přímo na jménech osobních. Přejímání cizího jazyka Varj-
agy je jasným projevem asimilace, přejímání osobních jmen ještě 
jasnějším, ta jsou navíc relativně dobře uchovalá a zjistitelná. 

Zachovalá skandinávská jména

Některá jména se povedlo zdomácnit, a tak uchovat do 
dnešních generací. Podle Brønstedta se Helge mění v Olega a Yn-
gvar ve Igora.5) Igora v popisu tažení na Byzanc uvádí pod ger-
mánským Inger i saský kronikář Luitprand,6) přidat lze i přeměnu 
severské Helgy na slovanskou Olgu. Brønstedt uvádí i přeměnu 
Waldemara na Vladimíra, ale plete se. Části jména Vlad– a –mír 
jsou slovanská,7) pouhá podoba slova s Waldemarem nestačí. Pod-
le Huňáčka8) je jméno Vladimír bulharské, „nikoli germánské!“. 
Vladimír se navíc jmenoval např. bulharský král panující v letech 
889-893, v těchto letech a v Bulharsku by se král mohl dostat ke 
skandinávskému jménu jen sotva. Naopak Svatoslav v Bulharsku 
pobýval docela dlouho, k pojmenování jeho syna bulharským 
jménem je to jen krok. 

Jména ze smluv

Osobní jména mají tu výhodu, že i po jejich zániku v mlu-
vě se mohou uchovat v pramenech díky vztahu ke svému nositeli. 
Takovým případem jsou smlouvy s Byzancí. 
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Ve smlouvě r. 911 jsou zaznamenána tato jména přísežní-
ků: Ingeld, Farlof, Vermud, Rulav, Gudy, Ruald, Karn, Frelaf, 
Ruar, Aktevu, Truan, Lidul, Fost, Stemid.9) Ve smlouvě z r.945: 
Ivor, posel Igorův; Bujefast, (posel) Svatoslavův; Iskusev, Olgy; 
Sludy, Igorův; Ulb, Vladislavův; Kanimar, Předslasvin; Šichbern, 
Sfandy; Prastěn, Turdův; Libi, Arfastův; Grim, Sfirkův; Prastěn, 
Akunův; Kary, Studkův; Karšev, Turdův; Egri, Evliskův; Voist, 
Vojkův; Istr, Amundův; Prastěn, Bernův; Gastjag, Gunarův; Šib-
rid, Aldanův; Kol, Klekův; Stengi, Etonův; Sfirka…; Alvard, Gu-
dův; Frudi, Truadův; Mutur, Ustinův; kupci Adun, Adulb, Ingi-
vlad, Oleb, Frutan, Gomol, Kuci, Emig, Turbid, Furstěn, Bruny, 
Roald, Gunastr, Frastěn, Ingeld, Turbern, Mony, Ruald, Svěn, 
Stir, Aldan, Tirej, Aspubran, Vuzleb, Sin Korobic. 10)

Podle Niederleho pocházejí nositelé osobních jmen z výcho-
došvédských krajů Upplandu, Östergotlandu a Södermannlan-
du.11) Negermánská jména jsou pravděpodobně finská. V druhé 
smlouvě jsou zjevná už i slovanská jména (v první smlouvě ne-
jsou žádná) Předslava, Svatoslav, Vladislav, velmi pravděpodobně 
Korobic a asi další, která nejsem schopen teď aktuálně rozlišit.

Rurikovský rodokmen

Prolínání germánských a slovanských jmen v rodokmenech 
velmi názorně ukazuje na asimilaci obou etnik a pomáhá i ke sta-
novení jejího časového rozsahu. 

Rodokmen dynastie Rurikovců začíná Rurikem (ger. 
Hrörekr), pokračuje Igorem (ger. Ingvar) a jeho manželkou Ol-
gou (Helga). Rurikovými vnuky přes jeho dceru neznámého jmé-
na jsou Akun a Igor (obě ger., Akun ze severského Jakun). Syn 
Igora a Olgy Svatoslav je sice charakterizován jako poslední typic-
ký vikinský válečník na kyjevském trůně, ale jako první vládce 
Kyjevské Rusi nese slovanské jméno. Jeho syny jsou Oleg (ger.), 
Vladimír (slov.) a Jaropolk (=Jaropluk, slov.) 

Vladimírovi potomci nesli jména Svatopluk, Izjaslav, Msti-
slav, Jaroslav, Vševlad, Vyšeslav, Svatoslav, Stanislav, Pozvizd, 
Sudislav, Předslava (vše slov.), Boris (bulharské)12), Gleb (ruské, 
patrně ze severského Gudleifr)13), Marie (hebrejské, jinak zvaná 
Dobrogněva). 

Sám Vladimír byl dcerou klíčnice Maluše, takže asi Slovan-
ky, pokud by nebyla jiné národnosti a slovanské jméno nedosta-
la v důsledku asimilování. Z Malušina rodu jsou známa ovšem 
jen slovanská jména, její otcem byl Malek Lubečanín, bratrem 
Dobryňa (vládce Novgorodu), synem Dobryni Kosnětín. Vla-
dimír měl za manželky dvě Byzantinky, dvě Češky, Bulharku 
a Seveřanku. 

Tou Seveřankou byla Rogned (slov. Rogněda), dcera Varj-
aga Rogvolda, vládce Polocku. Vladimír Rogvolda zabil a jeho 
dceru si vzal, aby legitimizoval svoji vládu v Polocku. Manžel-
ství tudíž nebylo zrovna šťastné, Rogned se dokonce Vladimíra 
pokusila zabít, a pro svůj nemilý osud byla známá pod i v češtině 
vcelku srozumitelným jménem Gorislava. 

V dalších staletích převažují v rurikovském rodokmenu jas-
ně jména slovanská, občas se objeví severské Rurik, Igor, Gleb 
nebo Agmund, ale i nad severskými jmény početně převažují ta 
z jižního okruhu: řecká (Kateřina, Eupraxie, Ondřej, Jiří), hebrej-
ská (David, Anna, Jelizavet), objevuje se i latinské Roman. 

Mimo rodokmen nesmíme opomenout samozřejmě Igoro-
va regenta Olega, do rodokmenu patří, i když s nejasným umís-
těním, Předslava (slov.), zesnulá r.945, Malfrida (ger.), zesnulá 
r.1000. 14)

První slovanskou vlaštovku mezi germánskými jmény Ruri-
kovců představuje Předslava zesnulá r. 945, ale není o ní nic bližší-
ho známo. První slovanské jméno pro kyjevského knížete obdržel 
Svatoslav, a tím byl zahájen jejich generální nástup. Z dvanác-
ti Vladimírových synů obdržel neslovanské jméno pouze Gleb; 
i pokud by jméno Boris pocházelo původem od Protobulharů, 
tak ve své době byli Bulhaři plně národností Slovany a jméno 
Boris slovanské. K opouštění germánské identity mohly napomá-
hat mimo asimilace se Slovany i dynastické sňatky, Vladimírovy 
manželky pocházely z Byzance, Čech a Bulharska. 

I jména mimo rodokmen Rurikovců znějí slovansky 
– zatímco ve smlouvách s Byzancí dominují varjažská jména 
a Svatoslavovo tažení do Bulharska vede Varjag Sveinald15), tak 
v pozdějších státních nebo válečnických funkcích vystupují již 
jen osoby se slovanskými jmény jako Jaroslavův vojevůdce Vyšata 
a další.

Varjagové pozdější doby

Po asimilaci části Varjagů se Slovany se ostatní Varjagové 
vyskytovali na Rusi i nadále, ale už zdaleka neměli takový význam. 
Vladimír s pomocí  Varjagů dobyl trůn, část si jich ponechal do 
družiny a zbytek s úlevou odeslal císaři do Byzance. Jeho syn 
Jaroslav se r.1015 proti otci vzbouřil a jako vládce Novgorodu 
si nechal poslat pro Varjagy do zámoří, stejně jako když táhl na 
Svjatopolka. Podle Nestora tehdy sebral 40 tisíc Novgoroďanů 
a k nim tisíc Varjagů.16) S Varjagy později táhne i na svého syna 
Mstislava a na Pečeněhy. Varjagové přicházeli opět „na pozvání“, 
ale již jen jako nástroj politiky slovanských vládců bez většího 
významu pro dějiny Ruska. 

Jazyk v pramenech

Prameny mohou mluvit nejen svým samotným textem, 
ale i formou textu. V našem případě se budeme zajímat o jazyk, 
jakým byl jaký pramen sepsán, popř. o výrazy v cizojazyčných 
pramenech.

Při seznámení s prameny až udivuje převaha slovanštiny. Ve 
slovanském jazyce byly sepsány obě smlouvy s Byzancí. Ve slo-
vanštině se zachovala Ruská pravda,  jména dněperských prahů17) 
zachoval Konstantin Porfyrogenetos v De administrando slovan-
sky i skandinávsky. 

Ze skutečností, že ve slovansky psaných smlouvách domi-
nují převážně germánská jména, se dá dohadovat, že Varjagové 
si zachovávali původní jména, ale jinak vzhledem k okolnostem 
mluvili slovansky. 

Přejatá slova

Jméno Rus již bylo pojednáno. Do právnického jazyka 
Ruské pravdy přešlo slovo tiun z germánského Thaegn, Thiangn, 
Diakn – „muž dobrý“18), na Rusi s funkcí družiníků  a vysokých 
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úředníků, např. soudců. V pozdější době nižší vrstva např. sel-
ských tiunů měla zajištěno alespoň svobodné postavení. U Ang-
losasů působil Thegn či Thana jako vojenský vůdce vsi s právem 
vybírat poplatky.19)

V právních dokumentech se ve významu wergeld objevu-
je vira, zda-li znamená poslovanštělý wergeld, nevím. Zcela slo-
vanský výraz pro wergeld zní např. výkup, jak ho používá Erben 
v překladu Nestora. 

Na obchodnickou činnost Varjagů upomíná dialektový 
výraz  varjažin pro malého obchodníka.20) Když jsme u přejatých 
slov, tak jméno Varjag nesla jedna letadlová loď Sovětského sva-
zu. 

Ingolf

Poznámky
STÁT

1) Podle jednoho výkladu se jde o jednu osobu – Dira. Oskold má pak znamenat 
„cizí“, navíc Askold nikde nevystupuje sám. Askold a Dir mohli být Rurikovi 
družiníci, nebo představovali jiný směr varjažské expanze. Datování dobytí Kyjeva 
je nejasné, Nestor uvádí r.866, ale útok na Byzanc vedený kyjevskými Varjagy 
proběhl podle byzantských pramenů už r.860.

2) Havlík, E., Lubomír: Vznik a utváření Kyjevské Rusi a počátky její christia-
nizace. In: Studie k dějinám a kultuře východních Slovanů, Karolinum, Praha 
1991

3) Trojzubec ve státním znaku uvádí Huňáček, in Studie k dějinám, s.45

4) Nestorův letopis ruský. SNKL, Praha 1954, s. 64

5) Nestor s.98

6) Neplést s tzv. normanskou teorií, která se zabývá otázkou původu Rusů. Nor-
manská teorie předpokládá původ Rusů ze Skandinávie oproti jiným, podle kte-
rých byli Rusové slovanský nebo třeba alanský kmen. 

7) Nestor s.34

8) Oba citáty Nestor s.101

9) Zvláštním útvarem v ruské státu byly tzv. veče, patřící asi do předstátní tradice. 
Šlo o shromáždění obyvatel měst k rokování a hlasování o chodu města včetně 
např. volby starosty a biskupa. Na vsi fungovala podobná instituce až do 20.století 
i za dob nejtužšího absolutismu pod názvem schod. Veče ale mohly být vládcům 
trnem v oku, spory města a státu mohly vést k jejich zániku. Např. r.1510 Vasilij 
III. zrušil veče Pskova, správu nahradil carskými úředníky a odvezl večevoj zvon, 
jehož vyzvánění svolávalo na shromáždění.

10) Karamzin, s.101-110

11) Brønstedt, Johannes: Vikingové, sága tří staletí. Orbis, Praha 1967, s.236

12) Maurois, André: Dějiny Anglie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, 
s.28

13) Edda, SNKL, Praha 1962. Překlad L.Heger.s.368. Vysvětlivky na s.460 o uzá-
konění králem Olafem. 

14) Brønstedt, s.185

15) Kadečková, Helena: Dějiny Islandu. NLN, Praha, s.40,73

JMÉNA A ASIMILACE
1) Původ jména Rus z jmen Roxolanů, Rosomanů a dalších vyvrací Dvorník, 
František: Zrod střední a východní Evropy. Prostor, Praha, r.1999. S.347-356. 
Uzavírá slovy „nepodařilo se ani objevit alanský rod, který údajně odkázal jméno 
slovanským kmenům, z nichž měl vyrůst ruský národ“. S.355

2) Rozbor původu např. Dvorník, s.355. Havlík, s.21

3) Havlík, s.19

4) O jménu Rus v kronikách Havlík, s.15-21. Niederle, Lubor: Slovanské sta-
rožitnosti, Původ a počátky Slovanů východních. Bursík & Kohout, Praha 1924, 
s.104-107

5) Brønstedt, s.52

6) Nestor, s.225 (vysvětlivky)

7) podle slovníku osobních jmen – Knappová, Miloslava: Jak se bude jmenovat? 
Academia, Praha, 1978. s.176 – má jméno značit vládce světa (miru) nebo Velký 
vládce, pokud by přípona –mer měla pocházet z germ. „velký“. Původ je podle 
slovníku slovanský, snad bulharský.

8) Huňáček, Václav: Východoslovanské křesťanství a starší tradice. In:Studie 
k dějinám, s.40

9) Nestor s.41

10) Nestor s.49

11) Niederle, s.106 Hypotézu potvrzují nálezy runových kamenů v těchto oblas-
tech, které se vztahují k událostem na východě. Např. jeden kámen v Upplan-
du upomíná na vikinga Spjalbolda zahynuvšího v Novgorodě, další na velitele 
byzantské gardy Rognvalda. Ve východním Švédsku jsou roztroušeny i tzv. Yngva-
rovy kameny na počest Yngvarových činů na východě. Viz Page, R.I. a kol: Svět 
Vikingů, Knižní klub, Praha 1998, s.156-158

12) Boris se vykládá dvěma způsoby. Z protobulharského Bogoris (mongolsky 
bogori – malý), nebo ze slovanského Borislav nebo Borimír. Viz Knappová, s.71

13) Tamtéž, s.92

14) nejvíce jmen v: Nestor, rodokmen na konci knihy.

15) Svatoslavův pěstoun měl zase varjažské jméno Asmud, ale Asmudův syn už 
slovanské Mstiš. 

16) Pokud by počet Novgoroďanů 40x převyšoval počet Varjagů, dávalo by to 
přibližný obrázek početního vlivu Varjagů v ruském tažení. Ovšem počet čtyřicet 
může být symbolický, v ruských bylinách znamená prostě ohromné množství. 
Ilja pravidelně pobíjí vojska o počtu 40 tisíc Tatarů, jinde 40 dnů zápasí s ďábly. 
Kupec Slavík Budimirovič v jedné bylině zdůrazňuje své bohatství počtem 40 x 
40 černých sobolů a rezavých lišek. Erben se také u překladu rozčiluje nad počtem 
40 000 padlých Uhrů v bitvě s Rusy r.1097, když předtím se píše, že Uhři táhli v 
počtu 8 000. Počet padlých Erben zkorigoval na 4 000. Nestor, s.181 a 243

17) Prahy na Dněpru jsou nebezpečné soutěsky, kde se náklad i lodě nejčastěji 
musí převést po břehu. Ani na břehu nebylo bezpečno, na kupce právě zde číhali 
Pečeněhové. Jména prahů viz Niederle, s.107. Jméno jednoho z prahů, Aifúr, 
Věčný hukot, se objevuje i na runovém kameni na Gotlandu, popsán jako vodo-
pád, kde jeden z Varjagů nalezl smrt. 

18) Karamzin, s.102

19) Maurois, s.26
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