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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

leží před vámi deváté číslo našeho magazínu, které je sice svým rozsahem menší než čísla předcházející, ale věříme, že pro vás bude 
nejméně stejně tak přínosné. Jarní čas nám přináší dva hlavní svátky, Austro neboli Ostaru a Walbaurgais neboli Beltaine a Ronger nám 
už tradičně ve svém seriálu Síla země popíše byliny i nerosty, které se k těmto obdobím váží. Tak jako v minulém čísle si také zde můžeme 
přečíst několik z jeho básní a poezií přispěli i Zmiu a Skopová hlava.

ovalareiks nám přeložil a opatřil komentářem část rozhovoru Dr. Mirabella s představiteli tajemného Ódinova bratrstva 
s jehož pokračováním se zajisté setkáme v některém s příštích čísel a najdeme zde i dokončení pojednání o Wodu a Daimonionu a článek 
o přežití Tradice během středověku.

Calarien dodala překlad části práce o pohanství kontroverzního Varga Vikernese pojednávající o obětech a pozvánku na archeologic-
kou výstavu Poslední Germáni v Čechách. Nechybí ani další pokračování seriálů z minulých čísel – Xinino vyprávění o Nebi a hvězdách 
v severské tradici, třetí část Ba-runčina tématu Staroněmecké obětní zvyky a dokončení Ingolfovy studie o Kyjevu. Zmiu načíná novou 
sérii článků o Snorriho Eddě a nepřijdete ani o recenzi dvou zajímavých knih.

Věříme, že vám i toto číslo přinese spoustu zajímavých informací.

Redakce sauilo
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Síla Země a její období
b Austro  E

Dnes se spolu podíváme na Hadí kořen jako na rostli-
nu, která nám ukazuje vzrůstající sílu vycházejícího slunce a na 
Chryzokol jako na posvátný kámen lásky a rovnováhy emocí.

Hadí kořen větší (Bistorta major)

Lidově se mu také říká hadovec, hadovka užovník, rdesen 
a nebo turant.

U planet mu přiřazujeme Saturn. Jinak patří k živlu země, 
k ženskému principu a východnímu směru a mezi svátky patří 
k Austro (Ostara).

Hadí kořen je svým původem ze severní a střední Evropy, 
z hor jižní Evropy a Malé Asie.

Je vetší vytrvalou bylinou, která dorůstá do výšky až LX 
centimetrů. Najít ji můžeme na všech typech vlhké půdy, ve 
stínu i na slunci. Většinou ji spatříme na vlhkých loukách a na 
březích potoků a řek. Své listy má široké, podlouhle vejčité, na 
bázi uťaté. Její oddenek je černohnědý, zprohýbaný, s dužinou 
červené barvy. Má růžové květy, které tvoří husté klasy a rozkvé-
tají od června do září.

Pěstovat ji můžeme vegetativním množením plazivými 
oddenky, a to buď na jaře nebo začátkem podzimu.

U hadího kořene sbíráme jeho listy v době léta, v průběhu 
září až října sbíráme jeho lodyhu. Květy však můžeme sbírat kdy-
koliv dle naší potřeby.

Jeho lidové názvy včetně názvu oficiál-
ního se vztahují k jeho hadovitě zakroucené-
mu oddenku.

Hadí kořen je běžně pěstovanou rost-
linou, někdy pro obyčejnou kuchyni, ale také 
pro léčebné účely. Oddenky se používají pro 
jejich velký obsah škrobu a  pro jejich svíravý 
účinek.

V magických praktikách jej používají v podobě 
nošeného amuletu ženy, které chtějí otěhotnět.

V léčivých praktikách používáme odvaru z odden-
ku například při průjmových onemocněních, 
různých zánětlivých potížích, kašli, bolestech 
v krku, nebo jako mírné sedativum či k výpla-
chům úst při vředech. Mast z jeho lodyh a lis-
tů můžeme použít na ekzémy, vředy anebo na 
lupénku. Prášek z usušených oddenků, který 
používáme zevně a přímo na rány, nám pomůže zastavit krváce-
ní, a to i například krvácení z nosu. Obklady z jeho kořenů nebo 
i listů nám pomohou utišit bolest pohmožděnin či pokousání.

Na co si musíme ale v každém případě dát pozor, jsou jeho 
plody, protože jsou jedovaté!!!

Hadí kořen je především mocnou bylinou jarní rovnoden-
nosti – Austro.

Symbolizuje nám život v jeho projevech, jako je zrození 
a smrt. V hadích kultech se používal jako pomocník při navá-
zání kontaktu s podsvětím, a proto se za tímto účelem přidával 
do některých kuřidel. Někdy se také používá odvar z oddenků 
a kořene k pomazání bubnu anebo chřestidla jako pomůcek, kte-
ré se používají jako doprovod k cestám do podsvětí.

Když se tato rostlina objeví v čase Austro, je to pro nás 
znamení, že se zvětšuje síla vycházejícího slunce.

Recepty Hadího kořene

Odvar

Oddenek  I lžička na I šálek
Voda   I šálek

Dáme lžičku oddenku na šálek vody a pak přivedeme vodu 
k varu a odstavíme z ohně a necháme ještě X minut stát. Pro 
léčby jej pijeme minimálně dvakrát denně.

Nápoj k tonizaci

Oddenek   XXV dkg
Víno   I litr
Alkohol   0,V litru

Dáme rozdrcený oddenek do minimál-
ně XLV procentního alkoholu např. vodky 
a necháme XXIV hodin macerovat. Pak přelije-

me červené víno a macerujeme další IV dny. Poté 
to scedíme a nalijeme do láhve.

Pudink z Hadího kořene

 Hadí kořen  O,V kilogramů
 Cibule   I kus
 Krupice  XII dekagramů
 Vejce   I kus
 Máslo   XXX gramů másla
 Sůl a pepř  podle chuti

Mladé rostliny Hadího kořene a velkou 
cibuli nakrájíme na kousky, pak je zavážeme spo-

lu s krupicí do sáčku z gázy a II hodiny vaříme. Po 
vyndání z hrnce je dáme do mísy, vmícháme vejce, máslo 

a okořeníme. Ze směsi uděláme bochánky a smažíme na malém 
množství oleje.
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Chryzokol

Byl od dávnověku ctěn jako posvátný kámen a byl použí-
ván obdobně jako jeho příbuzný tyrkys.

Jeho barvy jsou zelená, modrozelená nebo modrá vlivem 
mědi, je průsvitný až neprůhledný, skelného a nebo matného les-
ku. Je také často prorostlý křemenem a často se nachází ve společ-
nosti malachitu, tyrkysu a azuritu.

Na našem území se nachází například v Kutné Hoře, 
v Bělovsi u Náchoda a v Krkonoších (Rokytnice). Jinak se celkově 
vyskytuje po celém našem území v mineralogických výskytech.

Mimo naše území se nachází například v Německu, v Ang-
lii (Cronwell) a nebo v Rusku.

Jeho energie je receptivní a jeho planetárním vládcem je 
Venuše, patří k živlu vody a v runách k němu patří runa Ehvaz 
( e ).

V meditačních činnostech jej používáme v energetické části 
srdce, čela, ale i podle naší potřeby i u všech ostatních.

Svou silou u nás podporuje klid, moudrost a lásku. Je scho-
pen nám ukázat naše spojení s Matkou Zemí a jednotu tohoto 
spojení v jednom celku.

Jeho energie je mírná, zemitá a velmi vytrvalá ve svém 
působení. Tím je schopen pozvednout naše vědomí do vyšších 
poloh nadsmyslové roviny.

Chryzokol držíme v rukou, například pro zahnání strachu 
a iluzí. Všeobecně je také kamenem klidu, který umí tišit emoce. 
V léčebných praktikách jej lze použít například proti infekcím.

Pokud jej nosíme u sebe snaží se nám poskytnout rovnová-
hu z naší získané moudrosti. Také se jako zelený kámen používá 
k získání lásky.

Čistíme jej obdobně jako malachit vlažnou vodou, protože 
i on je velmi citlivý na kosmetiku a na pot. 

Nabíjíme jej kvůli jeho citlivosti na vysoké teploty jen na 
nepřímém slunci.

Ronger

Síla Země a její období
N  Walbaurgais (Beltaine) I. V.  o

Pro tento čas se podíváme blíže na Mařinku vonnou, také 
jako na bylinu vítězství a blahobytu.

Mařinka vonná / Svízel vonný (Galium odora-
tum)

Lidově se také nazývá božec, marynka, 
planá mořena, svízel voňavý a nebo také 
voňavka.

U planet k ní přiřazujeme Mars. Dále 
pak patří k živlu ohně, k principu mužské-
mu a mezi svátky k Walbaurgais (Beltaine).

Mařinka vonná je vytrvalou rost-
linou, která je také původní v severní 
a střední Evropě.

Dorůstá do výšky cca XXX centi-
metrů a nalezneme ji převážně v stinných 
polohách ve vlhkých živných půdách. Pokud 
roste na slunci, tak ji barva rychle bledne.

Má tenký plazivý oddenek červenohně-
dé barvy a křehké přímé čtyřhranné lodyhy, na 
kterých v přeslenech vyrůstají úzké listy. Její bílé 
květy s čtyřcípou korunou, rozkvétají ve vrcholových 
květenstvích od dubna až do května.

Kulaté zralé plody jsou opatřeny bílými háčkovitými ště-
tinkami, které se snadno přichytávají na srst nebo peří živočichů 
a tímto způsobem se rozmnožuje.

Mařinka je vždy vítána tam, kde je potřeba hustý nízký 
porost.

Pro naše potřeby jí pěstujeme rozséváním 
semen koncem léta, jakmile dozrají. Jejich 
nevýhodou je, že mají dlouhou dobu klí-
čení a že jejich klíčivost je nevyrovnaná. 

Proto je snadnější vegetativní množení 
pomocí oddenků starších rostlin, a to pře-

devším v době po odkvětu rostlin. Jinak se 
mařinka velmi dobře množí semeny.

Její mladé rostliny na jaře protrháváme 
na vzdálenost XV centimetrů. Je také dobré 

vědět, že není vhodnou rostlinou pro pěs-
tování v místnostech.

U Mařinky sbíráme její listy a celá 
květenství podle naší potřeby. Listy usu-

šíme a celé, nerozdrcené je uložíme, aby si 
zachovaly vůni připomínající čerstvě pokosené 

seno. Je také dobré vědět, že čerstvé, neza-
vadlé listy nevoní. Používá se také k odpu-

zování hmyzu a molů, ale také k ochlazení 
a osvěžení vzduchu v místnostech.
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V anglickém jazyce je název pro mařinku woodrove, který 
pravděpodobně vznikl z francouzského významu „rovele“, což 
znamená „kolo“. Důvodem pravděpodobně bylo uspořádání lis-
tů, které podobné paprsku kola.

Germánští válečníci nosili snítku mařinky v helmicích, 
aby si zajistili úspěch v bitvě podle staré moudrosti, která říká, že 
nošení mařinky přináší vítězství a blahobyt.

V květomluvě je mařinka symbolem skromnosti.

Při léčivých praktikách používáme například nálev, který 
má sedativní účinky a uklidňuje i uvolňuje při stresových situa-
cích. Také nám pomůže při nespavosti a navození celkově klid-
ného spánku.

Ale musíme mít na zřeteli, že velké dávky způsobují zvra-
cení a závratě!!!

Mařinka nám ohlašuje obrácení kola roku k letnímu času, 
proto se také tradičně přidává do poháru při oslavách Walbaur-
gais (Beltaine) a také se z ní k těmto oslavám dělají věnce a vážou 
kytičky.

Sušenými listy v uzavřených knihovnách zabráníme vzniku 
zatuchlého prachu, a vložíme-li je mezi stránky knihy, tak tím ji 
ochráníme a příjemně provoníme. Sušené listy se také přidávají 
do magického šňupavého tabáku, který pročišťuje mysl a podnítí 
naši duševní činnost. Také ji pálíme v různých kuřidlech pro její 
příjemnou vůni a také proto, že fixuje jiné vůně.

Mařinkové recepty

Májová číše

Mařinka  I hrst
Citrón   I kus
Víno   I/II láhve
Šumivé víno / Sekt I láhev
Brandy   podle potřeby síly nápoje
Jahody   
Cukr

Vezmeme hrst listů Mařinky vonné a sušíme je III hodiny 
na teplém místě. Pečlivě odstrníme zbytky stonků a dáme listy 
do velké nádoby. Pak na ně nalijeme šťávu z I citrónu a půl láh-
ve bílého vína a zakryjeme nádobu a necháme stát IV hodiny 
v teplé místnosti. Poté přidáme láhev šumivého vína  nebo sek-
tu a pokud chceme mít nápoj přeci jenom silnější, tak přidáme 
kapku například sklenku brandy. Tento nápoj můžeme podávat 
například ozdobený jahodami, které obalíme v cukru.

Čaj z Mařinky

Mařinka  II lžičky
Voda   I/IV litru

Nalijeme vařící vodu na bylinu a necháme X minut 
vylouhovat, pak čaj scedíme a pijeme pouze I šálek denně, NE 
VÍCE!!!

Ronger

Interview dr. Mirabella s Ódinovým bratrstvem
Mark Mirabello, Ph.D., vyučuje dějiny 

idejí, dějiny medicíny a alternativní nábožen-
ství a hnutí na Shawnee State University v U.S.A. 
Doktorský titul získal na University of Glasgow ve 
Skotsku a působil také jako hostující profesor na 
Státní universitě v Nižnym Novgorodu v Rusku. 
Se členy Ódinova bratrstva se seznámil během 
svého doktorandského studia ve Skotsku.1 Své 
rozhovory se členy bratrstva souhrnnou formou 
zveřejnil při zachování jistých tajemství a vyne-
chání jistých specifických detailů.

The Odin Brotherhood je tajnou společností, 
která svými legendami, rituály atp. do jisté míry odpovídá zed-
nářským a parazednářským společnostem. Jako příklad uveďme 
soudobý britský neo-druidský řád Order of Bards, Ovates and 
Druids (OBOD), který má prokazatelné kořeny v kruzích, ze 
kterých vzešlo i novodobé zednářství. Neodruidský OBOD byl 
založen v roce 1717 Johnem Holandem a členy řádu byli často 
lidé angažující se zároveň ve svobodném zednářství a obecném 
okultním hnutí své doby. Je dost pravděpodobné, že ve skuteč-
nosti má The Odin Brotherhood svůj původ právě v této době 
(či v pozdější epoše pre-romantické a romantické, kdy zájem 

1  Mark Mirabello studoval u dr. Iana B. Cowana z University of Glasgow 
a dr. Davida Stevensona, předního odborníka na tajné řády ve Velké Británii.

o keltské a germánské kořeny ještě více vzros-
tl), avšak nehledě na jistou možnou inspiraci 
svobodným zednářstvím,2 je distinktivní jak od 
klasického svobodného zednářství svou výluč-
ně germánskou symbolikou, tak od klasických 
para-zednářských „neopohanských“ řádů jako 
je OBOD svým důrazem na takřka „radikálně-
tradicionalistickou“ vizi světa. A samozřejmě na 
rozdíl všech těchto hnutí je skutečně tajnou spo-
lečností, společností, o jejíž existenci se možná 
veřejně ví, ale která nemá žádné ústředí, žádnou 
známou adresu, žádný P.O. BOX, neprovozuje 
žádný „korespondenční okultismus“ a vůbec sto-

jí mimo veškerou komercionalizaci a profanaci, které víceméně 

2  Je možné, že „zakladateli“ bratrstva byli někteří z romantických zedná-
řů 19.století, kteří byli nespokojeni právě se symbolikou klasického svobodného 
zednářství, které přes svou veškerou emancipační snahu a proticírkevní činnost 
bylo a je stále plné především biblické (ale také řecké a egyptské) symboliky. Tu 
může samozřejmě užívat v iniciačním kontextu mimo její dimenzi dogmatickou 
a z hlediska církví tak být hnutím heretickým (až satanistickým), avšak – až na 
výjimky (kupř. vyloženě „egyptské“ proudy svobodného zednářství) – se od ní 
neoprostilo a ani nenašlo vůli tak učinit. Ti ze zednářů, kteří hledali autentické 
zdroje evropské duchovnosti se pak museli angažovat kupř. v OBODu, jehož 
„neopohanství“ bylo dlouhou dobu hodně umírněné a lze jej označit spíše jako 
„pohano-křesťanství“, či možná v Ódinově bratrstvu, které skýtalo arci radikálněj-
ší pohanskou vizi. Tak či onak museli zakladatelé řádu být znalci jak tzv. Západní 
tradice esoterní, tak tradic severských. 
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podlehly mnohé řády. A tak zatímco se můžete stát členy OBO-
Du a dalších neopohanských řádů  a dokonce i některé z většiny 
zednářských lóží tím, že vstoupíte do kontaktu s nimi a využijete 
tak jejich kontaktních adres, zatímco se můžete korespondenčně 
„vzdělávat“ a postupovat třeba v „druidské“ hierarchii, nemůžete 
Ódinovo bratrstvo nikterak kontaktovat a najít jej. Ono si musí 
vybrat právě vás. To je způsob autentické iniciační společnosti, 
kterou kdysi bylo i zednářství, a prokazuje, že zájmy bratrstva 
přesahují krátkodobý horizont a jeho myšlení je vskutku stra-
tegické. Ostatně je dost dobře možné, že svou existenci počalo 
v hlubokém středověku, v odlehlém Skotsku…

V tomto čísle se podíváme na legendu o vzniku toho bratr-
stva. V příštích číslech si možná přiblížíme některé další zajímavé 
pasáže z rozsáhlého rozhovoru dr. Mirabella se členy Ódinova 
bratrstva.

Mark Mirabello:3 Co je  ódinismus?
Ódinovo bratrstvo:4 Ódinismus5 je dávné náboženství, které 
uznává bohy pěstováním myšlení, odvahy, cti, světla a krásy. Je 
starší než veškeré známé dějiny a je jím vše, co bylo v docbách, 
kdy byl svět nový a svěží, nazýváno moudrostí.

MM. A co je Ódinovo bratrstvo?
OB: Ódinovo bratrstvo je tajnou společností mimořádných smr-
telníků, kteří přijali principy ódinismu.

MM: Mimořádných smrtelníků?
OB: Mužů a žen sdílejících doslova epický stav mysli.

MM: Kdy bylo Bratrstvo založeno?
OB: Ačkoliv ódinismus je primordiálním náboženstvím, Bratr-
stvo jako takové je pouze pět set let staré. Bylo založeno během 
časů našeho pokoření.

MM: Časů vašeho pokoření?
OB: Během éry, kdy byl ódinismus obětí úkladných ukrutností. 
Během této temné doby byli naši lidé vražděni, naše chrámy zni-
čeny a naše oltáře znesvěceny.

MM: A kdo ódinisty pronásledoval?
OB: Muži a ženy plní nenávisti. Nazývali se sluhy Kristovými, 
ale byli to lháři.

MM: A bylo toto užití síly účinné? Zradili ódinisté své bohy 
a opustili je?
OB: Nakonec křesťanský teror ódinismus posílil.

MM: Posílil? Jak?
OB: Byv očištěn násilím stal se ódinismus náboženstvím vyšší 
formy hrdinů. Z těchto hrdinů – mladých, silných, živoucích – se 
zrodilo Ódinovo bratrstvo.

3  Dále jen MM

4  Dále jen OB

5  Tento v textu se často vyskytující pojem lze snad nejlépe nahradit 
pojmem ásatrú, stejně jako pojem „ódinista“ pojmem „ásatruar“, avšak jelikož se 
ze strany Ódinova bratrstva vskutku jedná o ódinistický přístup k ásatrú v plném 
slova smyslu, ponecháváme jej zde. Upozorněme na fakt, že samotné Eddy před-
stavují, jak upozorňuje kupř. James Allen Chisholm germánské pohanství viděné 
z úhlu pohledu ódinistického kultu. Do této míry je pojem „ódinismus“ opráv-
něný.

MM: Řekněte mi více o původu Bratrstva. Jak přesně vznik-
lo?
OB: Ódinovo bratrstvo má svůj původ v málo známé chudé ves-
nici.

MM: Jak se ta vesnice jmenovala?
OB: Jsou jisté záležitosti, které nemohu odhalit. Nicméně 
v legendách se toto místo nazývá „Srdce Bílé temnoty.“

MM: A co se stalo v této tajemné vesnici?
OB: Události, které vedly ke vzniku Bratrstva, počaly roku 1418, 
kdy jeden odporný a nenávistný křesťanský kněz inicioval popra-
vu jisté mladé vdovy.

MM: Jak se ta vdova jmenovala?
OB: Také to musí zůstat skryto. Nicméně v legendách je nazývá-
na „Ódinova Zahalená.“

MM: A jak byla ta žena popravena?
OB: Kněz, který byl vyhlášen svou bigotností, viděl, jak ta mladá 
žena uctívá v odlehlé jeskyni staré bohy.

MM: A takové uctívání bylo hrdelním zločinem?
OB: Ano. Podle zvrácených slov onoho nesmyslu, který byl tehdy 
zván zákonem, se smrtí trestalo „mumlání pohanských inkantací 
a provozování pohanských ritů.“

MM: Takže osud té ženy byl zpečetěn?
OB: Ano. Kněz jí nabídl, že ušetří její život pokud mu bude po 
vůli, ale mladá vdova se jeho obscénním návrhům vysmála.

MM: A zabil ji kněz vlastnoručně?
OB: Ne. Svou výmluvností rozohnil dav vesničanů a ti mladou 
vdovu zavraždili. V legendách je tento dav znám jako „Sto bez-
duchých zákoníků.“

MM: A jak ji zabili?
OB: Nejdříve ji vypíchli její krásné oči, potom ji rozžhaveným 
nástrojem vytrhli jazyk. Nakonec upálili její chvějící se tělo na 
hranici z pomalu hořícího dřeva, aby její agónii prodloužili.

MM: Upálení té vdovy muselo být příšernou podívanou.
OB: Ano. A její tři malé děti, chlapec, kterého legendy nazýva-
jí „Výsměšný vzdor“, dívka známá jako „Síla nevinnosti“ a další 
chlapec zvaný „Touha po vzpouře“, byly přinuceny se dívat.

MM: To byl knězův nápad?
OB: Ano. A zatímco se děti dívaly na utrpení své matky, kněz 
plný zvrácené imaginace jim všelijak vyhrožoval pekelnými hrů-
zami.

MM: Jak se děti zachovaly? Vzdorovaly knězovi?
OB: Ne, na to byly příliš chytré. Došlo jim, že kněz nemůže ub-
lížit jejich duším, ale může trápit a mučit jejich těla.

MM: Co tedy udělaly?
OB: Aby se zachránily před křesťanskou hrozbou, předstíraly, že 
přijaly za své zločinné nesmysly, které jim byly nuceny.

MM: A to byla tedy lest? Jakýsi taktický manévr?
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OB: Ano. Slovy uctívaly knězova boha – trojného boha sym-
bolizovaného jako protivného patriarchu, vyvoleného obětního 
beránka a nemastnou neslanou abstrakci – ale v hloubce svých 
duší stále milovaly dávné náboženství.

MM: A jak to projevovaly?
OB: Každou zimu, když byla smrt v přírodě nejsilnější, navštěvo-
valy děti hrob své matky a sdělovaly jí svou lásku k bohům.

MM: Komunikovaly s mrtvou? Jak je to možné?
OB: V ódinistické praxi dojde vzkaz napsaný na destičku z jisté-
ho materiálu k mrtvému, pokud jsou splněny jisté tři podmínky.

MM: Odpoví mrtví na vzkazy, které obdrží?
OB: Téměř nikdy. Slovy legend „mrtví slyší, ale jsou němí.“

MM: Proč jsou mrtví němí?
OB: Protože komunikace přes onu bariéru je snažší pro žijící než 
pro mrtvé.

MM: Ale někdy mrtví odpoví?
OB: Ano. Podle naší tradice děti obdržely vzkaz od své matky 
během třetí zimy po její smrti.

MM: Řekněte mi o tom něco.
OB: Když v roce 1421 stály děti u hrobu své matky, najednou 
uzřely ženu zahalenou v rubáši z bílého lnu.

MM: A co se během tohoto setkání událo?
OB: Podle legend zahalená žena nejprve pronesla tato slova:
Bez bohů duše putuje, ale není svobodná.
Poté, co se s dětmi třikrát objala, dala jim tři pokyny.

MM: Jaké tři pokyny?
OB: Nejprve jim řekla, aby utvořily spiknutí rovných – spiknutí, 
ve kterém je každý člen vůdcem.

MM: Jaký byl druhý pokyn?
OB: Řekla jim, aby uctívaly bohy tajnými obřady na opuštěných 
místech.

MM: A třetí?
OB: Nařídila jim, aby své vědění sdílely s několika, kterým věří.

MM: Takže děti měly šířit víru?
OB: Než zemře – než pronikne tajemství vnější temnoty – musí 
každý ódinista předat dál moudrost svého tajemství.

MM: Po předání oněch tří pokynů, co se stalo dál?
OB: Dříve než se vrátila do hrobu, pronesla žena tato slova:
Dbejte mých slov, mé děti, a bohové dávnověku budou bohy budouc-
nosti.

MM: A děti si pamatovaly její slova?
OB: Ano. Oné noci složily slavnostní přísahu stvrzenou obřadem 
krve. S onou přísahou se zrodilo Ódinovo bratrstvo.

MM: A toto tajemné společenství pak existovalo nepřerušeně 
až dodnes?
OB: Bratrstvo nese mnoho jizev způsobených křesťanstvím, ale 
přežilo dodnes.

(Redakčně zkráceno a upraveno, přeložil ovalareiks

Pohanství:  část V – Oběti
Varg Vikernes

Křesťané během vikinských dob podávali zprávy o tom, že 
někteří pohané obětovali Ásům, Vanům, elfům (id est duchům 
mrtvých) a dalším vettr („bytostem“) „mimo sezónu“ a žádali je 
při tom o přízeň. Také informovali o tom, že mnoho pohanů na 
tyto oběti pohlíželo s pohrdáním. Křesťané se domnívali, že tito 
pohané nejsou „opravdovými“ pohany. Pravda je ale taková, že ti 
druzí měli něco, co lze nazvat trúa á matt sinn ok megin („víru ve 
vlastní sílu a moc“). Jak tomu bývá, byla taková křesťanská inter-
pretace ignorantská. Tito pohané byli ve skutečnosti stejně tak 
pohany jako ti, kteří podobné oběti konali (také) „mimo sezó-
nu“. Důvod, proč někteří pohané oběti „mimo sezónu“ nedělali, 
byl ten, že si nezasloužíme mít něco, kvůli čemu potřebujeme od 
bohů pomoc, abychom to získali. Žádáte-li bohy o pomoc z nějaké-
ho důvodu, a tato pomoc je vám poskytnuta, zisk patří bohům. 
Sami si věc nezasloužíte, pokud jste ji nenabyli pomocí mátt sinn 
ok megin („vlastní silou a mocí“).

To nám dokazují i některé archeologické nálezy ze skan-
dinávských močálů a jezer, kde se vyskytují zbraně, lodě a lidské 
ostatky. Zcela použitelné a vysoce kvalitní zbraně a další nástro-
je byly ničeny a zajatci byli popravováni a házeni do posvátné-
ho jezera nebo věšeni na posvátný strom. Kořist byla věnována 

bohům. Vítězové po bitvě raději konali takto, než aby si přisvojili 
výzbroj mrtvých nepřátel jako válečnou kořist nebo ji prodali, 
či využili nebo prodali zajatce jako otroky, neboť předtím žádali 
Ódina o vítězství v bitvě. Pravděpodobně veškerou výzbroj zniči-
li, aby byla jistota, že si ji nikdo nepřivlastní, nebo ji symbolicky 
„zabili“ a tak ji zpřístupnili bohům, kteří žijí „v říši mrtvých“.

Dokonce se nám zachoval dobře známý doklad z historie, 
když Herman (Arminius) z kmene Cherusků v roce 9 n. l. vedl 
germánský odpor proti římské invazi do Germánie na východ od 
Rýna. Podle všeho tehdy vyhladili dvě ze tří římských legií a po 
drtivém vítězství pověsili více než 10 000 (!) Římanů na stromech 
v Teutoburském lese v Durynsku jakožto oběť Ódinovi (neboli 
Wothanovi, jak se v té době nazýval). Tento dosti brutální závěr 
zabránil římskému dobytí Germánie na východ od Rýna a Říma-
né pak nebyli příliš horliví v posílání dalších legií do této oblasti, 
aby si ji zkusily podmanit. 

Kdyby tyto germánské kmeny nežádali Ódina o pomoc, 
mohli zajatce využít nebo prodat jako otroky (což byla v antice 
běžná praxe). Za vítězství však vděčili Ódinovi, takže vše patřilo 
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jemu - bohu Hangatý („bohu viselců“, jak zní jeden z Ódino-
vých přívlastků).

Když (všichni) ostatní pohané obětovali „během sezóny“, 
během hlavních svátků, neočekávalo se, že by žádali o speciál-
ní přízeň bohů, ale činilo se tak proto, aby byla posílena vazba 
k bohům. Proto se oběť v pohanské Skandinávii nazývala blot 
(„krev“, „posila“). Máte-li hosty, prokážete jim pohostinnost 
a nabídnete jim pokrm a nápoj. Večer o Yule bohové navště-
vovali živé, doprovázeni elfy („věčnými“, duchy mrtvých), kte-
ré přivedli s sebou z nebe. Ačkoli se říká, že toto procesí bohů 
a duchů – známé nejvíce jako Oskorei („vojsko hromu“) - vedou 
Heimdall, Thor či Ódin, přítomni byli i ostatní bohové. Aby 
se některé pokrmy zpřístupnily Oskorei, věšely se koláče a další 
pochutiny na stromy (id est se „zabíjely“, aby byly poživatelné 
pro mrtvé) a medovina se lila na hroby, aby se mrtví cítili vítáni, 
a jedlo se a pilo ve jménu bohů. Dokonce se večer o Yule obzvláš-
tě pečlivě ustýlaly postele a lidé samotní spali na zemi, aby se 
hosté z Ásgardu dobře vyspali na ložích živých.

Hostina se pořádala 
ne proto, aby se během ní 
žádalo o dobrý rok plný 
míru, ale aby se bohům 
poděkovalo za mír a pro-
speritu, které se bohové 
rozhodli v nadcházejí-
cím roce lidem věnovat. 
Nechávalo se na roz-
hodnutí bohů, co si kdo 
zaslouží a díky se vzdávaly 
za vše, co lidé od bohů 
obdrží, ať už to bude málo 
nebo hodně. Ostatní oběti 
během roku sloužily témuž 
účelu; vzdát dík bohům za 
osud, ať už si bohové zvo-
lili jakýkoliv. Jejich smysl 
byl jen málokdy v tom, 
aby se žádalo o mnoho 
nebo o zvláštní služby, 

protože - jak jsem již uvedl - to, co bylo získáno tímto způsobem, 
patřilo síle, která k zisku přispěla. Takovéto zvláštní zisky musely 
být dány (obětovány) pomáhající síle, jinak by následovala špat-
ná hamingja ( lze přeložit jako smůla – pozn. překl.)

Všichni získáváme od bohů statky, za něž bohům děku-
jeme ( nebo bychom měli) během hlavních svátků roka. Úctu 
bohům prokazujeme tím, že přijímáme naše osudy a vítáme to, 
co nám přijde do cesty stejně tak jako tím, že v životě děláme 
to, co považujeme za nejlepší. Trúa á mátt sinn ok megin tedy 
nebyl nedostatek víry v bohy, ale spíše naprostá důvěra v ně (bylo 
to Ásatrú: „víra v Ásy“, „věrnost Ásům“). Tito pohané nežáda-
li bohy o zvláštní služby, místo toho vítali ten osud, který jim 
byl připraven. Spoléhali se na to, co jim bohové a prozřetelnost 
(osud) daly do vínku při narození; na svou vlastní sílu a moc.

Pohanskou filozofii lze dobře vyjádřit rčením: „kaž-
dý dostane, co si zaslouží“. Žádáte-li o něco zvláštního, o ně-
co navíc, pak za to musíte zaplatit, ať tak či onak. Pokud stav 
nevyrovnáte sami (darem / obětí zvláštního zisku bohům), to 

„nesprávné“ a „nespravedlivé“, co doprovází zvláštní službu, 
bude nějakým způsobem vyrovnáno špatnou hamingja – zcela 
v souladu s pohanským chápáním spravedlnosti. Bohové obnoví 
rovnováhu sami, ať už jakkoliv, a smůla může také přijít tehdy 
a tam, kde to čekáte nejméně. Každý dostane, co si zaslouží. Nic 
víc a nic míň. Žádat o zvláštní služby je riskantní podnikání.

Zvyk žádat bohy o přízeň „mimo sezónu“, pozorovatelný 
především v pozdně pohanských časech a v případě jižní Evro-
py už během antiky, je zkrátka náboženským úpadkem a neměl 
by být použit jako vzor pro moderní pohany. Ukázkou nejvíce 
extrémního náboženského úpadku a ignorance je pak modlitba; 
příjemná oběť času a (často egocentrických) myšlenek se zámě-
rem, aby bohové splnili přání modlícího se. Nejenže zde zcela 
schází respekt v tom smyslu, že modlící se člověk míní, že věc 
zná lépe než bohové; je také pošetilé žádat bohy, aby změnili něčí 
osud, a tím je žádat, aby člověka zbavili pochopení smyslu jeho 
života. Cokoliv se v našem životě stane, se stát mělo, tak proč 
bychom to měli chtít změnit?

Nikdy bychom se neměli pokoušet zneužít sílu obě-
ti. Navíc pouze zasvěcenci, kteří prošli iniciačním mystériem, 
mohou s bohy komunikovat, takže je modlitba v každém přípa-
dě nesmyslná, pokud jste se neúčastnili pohanských iniciačních 
mystérií. Běžný neiniciovaný člověk nemůže s bohy nijak komu-
nikovat. Nezná asamál („jazyk bohů“) a nemá klíč k jejich říším. 
Nezná runy („tajemství“). 

Co si neprožijete v tomto životě, musíte si prožít v životě 
dalším, takže snaha vyhnout se vlastnímu osudu, ať je sebestraš-
nější, ať se zdá sebevíc nespravedlivý a ať si sebevíc přejete, aby 
byl váš život jiný, vskutku nemá žádný smysl. Přijměte svůj osud 
a přijměte i osud druhých lidí. Jak to řekl Julius Caesar: amor 
fati („miluj svůj osud“), a nesnažte se ho změnit skrze pěkné 
oběti či modlitby. Život a svět ovlivňujte jedině skrze mátt sinn 
ok megin! 

Pokud se nejedná o zcela zvláštní situaci či nejsme-li při-
praveni zaplatit cenu a následně tak vše vyrovnat, měli bychom 
konat pouze oběti, které jsou vedeny zasvěcencem, abychom 
bohům poděkovali za vše, co nám v životě dali. Ať je to déšť či 
sluneční svit, nepřízeň či prosperita, smůla nebo štěstí. Vše má 
svůj účel, a každý dostane, co si zaslouží.

Nicméně, musím zdůraznit, že takzvaný nešťastný život 
nám není udělován za trest (a k tomu dodám, že trest je termín, 
který je pohanské filozofii cizí), ale aby nám umožnil růst, pro-
sperovat a vzkvétat na naší dlouhé trati. Je nám poskytován, aby 
nám umožnil stát se silnějšími, lepšími a ctnostnějšími lidskými 
bytostmi. Veškerá neštěstí v životě jsou příležitostí stát se lepšími 
(čistšími) a nikoliv trestem. Pouze nepřízeň, jíž čelíme, nás může 
přiblížit k bohům. Krom toho, „zlo“ v našem světě s sebou nese 
příležitost, aby „dobro“ konalo, co má. 

Všichni jsme za svůj život zodpovědní v tom smyslu, že 
sami rozhodujeme, co si s sebou vezmeme do hrobu - jak „bílí“ 
(čistí) jsme, když zemřeme. To, čemu se musíme naučit a čím 
si musíme v životě projít, je rozhodnuto dokonce předtím, než 
se narodíme. Je to rozhodnuto díky naší minulosti (id est našim 
minulým životům). Vždy jsme zodpovědní za svou minulost, 
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a proto jsme všichni zodpovědní za to, čím jsme dnes. My všichni 
vždy dostaneme to, co si zasloužíme.

Víra v bohy a jejich svobodnou vůli a víra v osud se zdá 
být paradoxem, ale je to jen výsledek faktu, že bohové se snaží 
proniknout vším a vše zdokonalit, zatímco jim zákony nevyhnu-
telnosti kladou jistý odpor. Lidstvo stojí na rozhraní svobodné 
vůle bohů a těchto zákonů nevyhnutelnosti.

Ve vesmíru je vlastně mnoho paradoxů a lidstvo je jedním 
z nich: jsme pozemští a božští tvorové; naše těla pochází z Jord 

(staroseversky Jord „Země“), Matky Země, ale naše mysli (nebo 
takzvané „duše“) pochází z Bora (staroseversky Búri, „narozený“), 
nebeského boha, a zatímco mysl touží po domově (Ásgardu), tělo 
ji váže k Zemi a bude tak činit, dokud nebudeme dostatečně očiš-
těni a zdokonaleni. 

přeložila Calarien

zdroj: www.burzum.org

Wod a Daimonion – část II.
Eric Wodening

Daimonické v existenciální psychologii

Moderní psychologie se daimonickému dlouho vyhýbala až 
jej ve svém klasickém díle Love and Will konfrontoval Rollo May. 
May popisuje daimonické jako „jakoukoliv přírodní funkci, která 
má tu moc zmocnit se celé osoby.“ Dále jej May definuje jako 
„puzení v každé bytosti sebepotvrdit se, prosadit se, vyvíjet a roz-
víjet se.“ Daimonické je „puzení ke spojení, k růstu života skrze 
sex, ke tvoření, ke kultivaci, je to radost z vytržení…vědomí, že 
jsme něčím.“

Podle Maye může daimonické být tvořivou nebo ničivou 
silou a  obvykle je od obého trochu. Daimonické se stává ničivým, 
když se člověka zmocní bez ohledu na integritu já nebo na cíle, 
přání a integritu druhých. Potom se manifestuje v temnější lidské 
stránce – v zuřivosti, nenávisti, krutosti e extrémním násilí. Způ-
sob, jak tuto démonickou posedlost překonat je konfrontovat ji 
a nazývat daimonické jeho pravým jménem. To se odráží v lidové 
víře, podle které pokud známe jméno ducha tropícího neplechu, 
můžeme jej ovládnout či zapudit.

Coby tvořivá síla může daimonické působit jako vůdčí hlas, 
obdobně jako tomu bylo u Sokrata. Jeho spojení s latinským 
pojmem genius jej také činí hlasem tvořivých a plodivých schop-
ností. Jde o „jedinečný vzorec schopností a sil, které zakládají 
jedince coby osobnost ve vztahu ke světu.“ Daimonické se může 
manifestovat ve snech, vědomých meditacích a introspekci. Skrze 
sny může daimonické vést jedince k lepšímu konání.

Tvořiví lidé jsou s daimonickým přirozeně v souladu. Právě 
z daimonického vychází tvořivost, síla, která vede jedince k vyšším 
stavům vědomí. Zdá se, že toto vyšší uvědomění žene tvořivou 
osobu dále od prostoty, takže často jsou tvořivost a schizofre-
nie souběžné fenomény. Již krátké nahlédnutí do osudů básní-
ků, filosofů a umělců nenechá nikoho dlouho na pochybách, že 
inspirace a šílenství jdou ruku v ruce.

Pro své destruktivní vlastnosti musí být daimonické usměr-
ňováno. Začíná se projevovat už v nemluvněti coby „slepý pud“, 
ona někdy násilná zuřivost, kterou dítě může zažít, když něco 
chce. Tato „slepá zuřivost“ zůstává v dospělých coby potenci-
ál pro davové násilí – vybuzení davu k násilnostem není ničím 

jiným než vyburcování této části daimonického v lidech. Takto 
bráno je daimonické neosobní. Je to pud k sebeprosazení, který 
je ve všech lidech a který může vést k bezohlednému násilí v jeho 
nejextrémnějších podobách.

Nehledě k jeho násilnému potenciálu nesmí být daimonic-
ké potlačováno. Když nemůžeme prožívat sexualitu či vyjádřit 
zuřivost, může dojít k obstrukci daimonického. Jelikož daimonic-
ké pudy nelze uspat, může toto potlačení skončit „démonickým 
posednutím“, ve kterém dojde k pudové explozi, nebo k projekci 
tohoto druhé lidi. Spíše než daimonické potlačovat, musíme neo-
sobní daimonické učinit osobním. Skrze sebeaktualizaci musíme 
do sebe daimonické integrovat. Rozpoznáním daimonického a jeho 
směrováním k tvořivým účelům přestáváme být jedním z davu 
a stáváme se osobností. Daimonické se potom může stát něčím 
jako byl Sokratův daimon, vůdčím hlasem a zdrojem poznání.

V pojetí Rollo Maye je daimonické jak tvořivé, tak niči-
vé, lidské i božské. Může se člověka zmocnit či jej posednout 
bez ohledu na něj. Tvoří základ touhy po sebeprosazení se, tak 
jako v zuřivosti či  v lásce. Je také zdrojem tvořivosti a vědění 
a také může být zdrojem šílenství. Daimonické posednutí, zuři-
vost a šílenství jsou  také pojmy spojované s naším pojmem wód. 
O wódu můžeme potom říci, že je svou povahou daimonický.

Co je to tedy wód…

Popisujíce wód za pomoci daimonického můžeme nyní přes-
něji definovat wód. Wód je to, co všem lidem umožňuje dosáh-
nout vyššího stavu vědomí (sebe-uvědomění) a vstoupit tak do 
oblasti božského. Jinými slovy je wód zdrojem všech daimonických 
pudů, zdrojem sebeprosazení. Tato definice neodporuje definici 
Thorssonově, neboť entuziasmus a extáze jsou obé vyššími stavy 
vědomí, nicméně wód obsahuje také element agónie stejně jako 
entuziasmu a extáze – a agónie je také stavem vyššího sebeuvě-
domění.

Pojmenováním wódu coby daimonického jej můžeme lépe 
pochopit. Jak runici, tak berserkové jsou závislí na wódu coby na 
zdroji své síly. Zmiňme kupříkladu rod Egila Skallagrímssona, 
velkého skalda a runika, jehož členy byli berserkové i runici. Je 
dost dobře možné, že až s nástupem křesťanství, kdy daimonické 
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začalo být vnímáno jako nutně zlé, začalo mnoho berserků ztrá-
cet nad svým běsněním kontrolu. Nemohli tuto sílu ovládat aniž 
by chápali její povahu.

May považuje integraci daimonického za důležitou součást 
sebeaktualizace. Pro pohana by potom integrace wódu měla být 
prioritní záležitostí. S lepším pochopením tohoto aspektu duše 
by se tento proces měl stát mnohem snadnějším.

Literatura:

1. May, Rollo. Love and Will. New York: W. W. Norton and 
Company, 1969. 
2. Oxford English Dictionary. New York: Oxford University 
Press. 
3. Thorsson, Edred. Runelore. York Beach, ME: Samuel Weiser, 
Inc., 1987

Přeložil ovalareiks

Středověk – boj o přežití Tradice
Středověk

Doba středověká je dobou úpadku runové tradice i run 
samých. Na kontinentu v této době nelze o runové tradici tak-
řka vůbec hovořit, i když je pravděpodobné, že tato tradice byla 
jednak udržována v „undergroundu“1 a jednak též v institucích 
křesťanské Evropy – ve stavitelských gildách, rytířských řádech. 
Právě o tom spekuluje Guido von List. Jistého samozřejmě není 
nic. Indicií a náznaků, které lze však interpretovat značně rozliš-
ně, je ovšem relativně dost. Vzhledem k zaměření tohoto díla je 
mimo rozsah naší práce zkoumat možné vlivy starogermánských 
tradic na kupř. duchovní systém stavitelských gild, možný přenos 
elementů tradice v řádu Teutonských rytířů atd. atd. Je nutné 
proniknout pod křesťanský háv a zde se často nalézají objevy rázu 
podivuhodného.

Christianizace Severu

V samotné Skandinávii prožívají runy v této době úpadek 
daný „pokrokem“, který christianizace společnosti činila. Podí-
vejme se tedy stručně na dobu, která vlastnímu skandinávskému 
„křesťanskému středověku“ předchází – na dobu christianizace 
Severu. Je pravda, že nikoliv nezajímavé dějiny konverze konti-
nentálních Germánů necháváme stranou, ovšem budiž řečeno, že 
zde na Severu tento proces vykazuje všechny rysy, které nalézáme 
v různé míře na kontinentu, a zároveň jsou tyto záležitosti jaksi 
amplifikovány. Konverze kontinentálních Germánů byla relativně 
plynulá a s výjimkou Fríska a především Saska víceméně postup-
ně a nenápadně prosazená. Na Severu se ale křesťanství setkalo 
se systémem, který měl za sebou onu výše zmíněnou „reforma-
ci“, o níž sice blíže moc nevíme, ale která vedla nejen k ustavení 
mladšího futharku, ale též vyústila ve vikinskou éru, jež poměrně 

1 Elementy staré runové tradice se ve Skandinávii do jisté míry dále ucho-
vávaly v lidovém folklóru a znalost runového písma samého se na Severu ucho-
vala až do moderního revivalu, a to i přes protestantskou perzekuci především 
v 17.-18. století. V odlehlých oblastech byla runová magie stále živá, stále ještě 
žili mistři, kteří ovládali galdr, prastaré umění runové vokalické magie. Co se 
kontinentální Evropy týče, zde – na rozdíl od Skandinávie – nevíme nic určitého. 
Zdá se však, že i zde se zachovaly některé elementy runové tradice: dokladem toho 
můžou tzv. Heidenhäuser („pohanské domy“) z oblasti Schwarzwaldu pocházející 
ze 16.-18. století. Tyto staré farmy oplývají množstvím magických ideografů a též 
samotných run. Není jasné odkud se tato tradice zčistajasna vynořila, ale zdá se to 
poukazovat na jakousi formu kontinuity runových zasvěcenců. Obdobné nálezy 
se nacházejí též kupř. v oblasti Harzu a celkově svědčí o tom, že pod povrchem se 
nacházejí často netušené proudy.

symbolicky započala vypleněním kláštera v Lindisfarne roku 793 
n. l.  A tak právě zde – v severní výspě Evropy došlo k zuřivému, 
předem prohranému boji starého náboženství proti křesťanství, 
které se mohlo v té době opřít o mocnou kontinentální základnu 
(a také – a to je neméně důležité – bylo neseno aeonickými silami 
věku Ryb).

Tento boj měl v Evropě pouze dvě obdoby – boj severozá-
padních Slovanů se Svatou říší římskou, který nám byl v době 
nedávno minulé vykládán jako boj „Slovanstva“ proti „germani-
zaci“, přičemž ovšem šlo o boj pohanských Slovanů s křesťanskou 
mocností, která se navíc cítila být universální představitelkou 
křesťanské světské moci, a boj pohanských Prusů a Litevců proti 
středoevropským křižákům – v této souvislosti si nelze nevzpo-
menout na krále železného a zlatého - Přemysla II. Otakara, který 
během jedné takové kruciáty založil Královec (Königsberg, dneš-
ní Kaliningrad).

Ovšem Skandinávie zasáhla do boje s křesťanstvím již v době 
předvikinské. Máme doloženy poměrně úzké styky, obchodního 
i duchovního rázu, mezi Švédskem a Bavorskem a mezi Švédskem 
(Upplandem) a Anglií v 6.-7. století. V té době probíhala posled-
ní fáze boje o christianizaci Anglie a pohanští vládcové a pohan-
ská válečnická i duchovní nobilita především východní Anglie 
pěstovala styky se Skandinávií a dle archeologických nálezů se lze 
domnívat, že se jednalo nejen o gesto odporu proti křesťanství, 
ale přímo o ztotožnění se se severskou verzí germánského pohan-
ství, s verzí, která se v oné době právě ustavovala reformací oné 
tradice, jejímž nositelem byl starší futhark.

Nehledě na zuřivý odpor některých „zarytých pohanů“ 
postoj Vikingů jako takových k náboženství  ovšem nebyl, zdá se, 
nijak fundamentalistický – naopak byl spíše pragmatický. To se 
ovšem ve střetnutí s vysoce organizovaným a militantním křesťan-
stvím ukázalo jako strategická nevýhoda. Jakožto bytostní poha-
né, Vikingové často neviděli zvláštní problém v přijetí dalšího 
boha – v našem případě Krista. Ságy vyprávějí o Vikinzích, kteří 
přijali křesťanství, aby zlepšili své vztahy s obchodními partnery, 
případně jinak zlepšili své vyhlídky, ať již materiální či duchovní 
atd. V tomhle Vikingové problém rozhodně nespatřovali. Pro-
blém v tom ovšem samozřejmě spatřovala Církev svatá, kterážto 
usilovala o komplexní a kompletní christianizaci Severu.

Popis Vikinga této doby přelomu odpovídá v zásadě zmínce 
o Helgovi Hubeném:
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„...věřil v Krista, ale před cestou po moři a v těžkých situ-
acích se modlil k Torovi.“2 Obrázek tento nám doplní příhoda 
z doby obléhání Paříže Ragnarem Lodbrokem r. 845:

Během obléhání Paříže postihla Ragnarovy muže nemoc, 
díky níž byly jejich útroby vyprazdňovány dnem i nocí. Ragnar, 
který velel této výpravě 120 drakkarů, stál před nepříjemnou 
otázkou – totiž zrušení tažení. Naštěstí se v táboře nacházel jistý 
francký zajatec, kterýžto byl křesťan. I ten pravil Ragnarovi, aby 
jeho muži přestali vzývat pohanské bohy a začali velebiti Krista 
a modliti se k němu, pak že budou uzdraveni. Tuto radu doplnil 
jeden z vůdců radou, aby muži vůbec přestali konzumovat stá-
vající potravu (což nepochybně mělo své ospravedlnění) a mohli 
se postit a modlit. Líčení jde dále a praví, že dánští Vikingové na 
tom byli tak, že se rozhodli to zkusit. Uctívali tedy Krista a nepo-
žívali masa. Nemoc je pak opustila. Vzdali díky novému bohu, 
Hvitakristovi, a podniknuvše veliký útok na Paříž, rozmetali ji, 
zabíjejíce mnohé a berouce všemožnou kořist.

Jak vidno, takovéto úspěchy zajisté hrály významnou roli 
při christianizaci Vikingů.

Dánsko

Nejstarší pokusy o christianizaci Severu spadají do franc-
kého období. Ač bylo Dánsko poměrně blízko Franckému impé-
riu, odolávalo tomuto silnému tlaku poměrně dlouho. Králové 
dánští byli sice většinou tolerantní vůči misiím, nicméně byli si 
dobře vědomi geopolitické dimezne celé záležitosti. V sázce byla 
budoucnost země. Král Gorm Starý (883-935) a jeho žena krá-
lovna Thyri byli zatvrzelí pohané. Královna Thyri byla dokonce 
svým manželem oslavena na runovém kameni jako „obnovitel-
ka Dánska“3 (jiní ovšem překládají jako „ozdoba Dánska“), což 
pravděpodobně souvisí s jejím úsilím o zpevnění jižního obran-
ného valu Danevirke, který zemi chránil před křesťanskou Říší. 
Křesťanství se v zemi uchycuje teprve za vlády jejich syna Haral-
da I. Modrozuba (936-986/88). Král bystře prohlédl geopoli-
tickou situaci a jistě mu neušly i možné výhody, které zavedení 
křesťanství mohlo znamenat pro centralizovanou královskou 
moc. Sám král ovšem přestoupil na křesťanství až roku 960 a to 
díky teatrálnímu fakirskému vystoupení kněze Poppa, kterýžto 

krále přesvědčil o pravdi-
vosti křesťanství tím, že 
v ruce udržel rozpálené žele-
zo. Toto dokáže průměrný 
šaman, jógín, fakír – tedy 
člověk věnující se spiritu-
álně-fyzickému výcviku. 
Ostatně, kdyby dnes měla 
být podobným způsobem 
provedena takováto zkouš-
ka, je očividné, jak by pro 
křesťanství dopadla – dneš-
ní klérus je sbírka úřední-
ků, kteří by neobstáli ani 
ve zkoušce tumo (touto 
zkouškou vnitřního ohně 
prochází kupř. maháján-

2  James Graham-Campbell (ed.), Svět Vikingů (Praha 1998), str. 115

3  Johannes Brondsted, Vikingové - sága tří staletí (Praha 1967), str. 56

ská hierarchie). Tak či onak podmínky u dvora nepřály tomu, 
aby byl onen test mohl zopakovat některý vysoký gódi. Zdá se, 
že král byl již politicky rozhodnut. Ačkoliv se král Harald stal 
křesťanem, nic mu nebránilo zasáhnout do bojů v Norsku ve 
prospěch jarla Hákona, mocného pohanského vůdce vedoucího 
boj proti křesťanskému fanatikovi Haraldu Šedopláštíkovi. Sám 
syn Haralda Modrozuba, mocný král Sven I. Vidlí vous nepo-
krytě inklinoval k pohanství. Proti svému otci zvedl v 80. letech 
vzpouru a král Harald Modrozub „byv hanebně zraněn a vypu-
zen pro věc Kristovu“, jak píše Adam z Brém4, se musel uchýlit 
do Jómsborgu, wolinské pevnosti slavného vikinského válečného 
bratrstva. Sven Vidlí vous zůstal pohanem a pokřtít se nenechal. 
Ovšem zcela jasně si uvědomoval jistý politický a mocenský pří-
nos křesťanského náboženství pro svou královskou osobu, takže 
se křesťanství v zemi již pevně zachytilo.

Norsko

V Norsku byla situace komplikovanější a byla spojena se 
složitou vnitřně-politickou situací. Směřování k centralizova-
né královské moci, potenciálně se opírající o křesťanství, bylo 
konfrontováno s odporem svobodného, tj. selského stavu, který 
se pochopitelně opíral o pohanství. Nicméně souboj pohanství 
s křesťanstvím se odehrával i v rámci samotného královského 
rodu. Král Eirík Krvavá sekyra, typicky dobově balancoval mezi 
pohanstvím a křesťanstvím. Za ženu měl královnu Gunnhildu, 
proslulou čarodějnici, která se tomuto umění naučila ve Finmar-
ce, kde ji také mladý Eirík  našel na dobrodružné výpravě. Eirík, 
syn Ragnhildy Dánské, byl nejoblíbenějším potomkem mocné-
ho krále Haralda Krásnovlasého.

Harald Krásnovlasý, syn jednoho z mnoha norských náčel-
níků Halfdana Černého, se v mládí zamiloval do Gydy, dcery 
dalšího z norských náčelníků Erika Hordalandského. Ne že by 
Gyda Haralda nechtěla, ale snad si nebyla jistá, snad se nechtě-
la tak brzy loučit se svobodou anebo měla příliš ráda pohádky 
– řekla milému Haraldovi, že si jej vezme, ale teprve až se stane 
králem Norska – sjednotitelem země a vládcem nad norskými 
náčelníky. A tak Harald přísahal, že si neostříhá vlasy, dokud 
nesjednotí zemi. Odtud jeho přízvisko „Krásnovlasý“. Po mnoha 
letech bojů toho skutečně dosáhl, když zlomil poslední odpor 
v bitvě na Hafrsfjordu. Ostatně, osídlení Islandu souvisí prá-
vě s odchodem norských velmožů a sedláků, kteří se nechtěli 
podrobit nové královské moci.

Král Eirík byl roku 935 byl vyhnán z Norska svým bratrem 
Hákonem, křesťanským chovancem anglosaského krále AEthel-
stana. Eirík Krvavá sekyra se stal králem Yorku, v té době sever-
ského království v Anglii, a padl v bitvě u Stainmoru roku 954. 
Jeho skald pak na popud královny Gunnhildy složil oslavnou 
hrdinskou píseň, ve které král Eirík vstupuje do Valhally, aby 
se coby jeden z největších hrdinů své doby připojil k Ódinově 
vojsku. Ódin po svém snu očekává příjezd krále Eiríka a vysvět-
luje bohům i hrdinům, proč právě Eiríka si k sobě povolal – bylť 
to totiž statečný hrdina a válečník a jeho zbraň zrudla v mnoha 
zemích.

Král Hákon Dobrý (935-960), zvaný též Hákon Moc-
ný, byl poměrně umírněným křesťanem, což snad bylo dáno 
nejen vnitropolitickými reáliemi, ale i jeho povahou. Několikrát 

4  Johannes Brondsted, Vikingové - sága tří staletí (Praha 1967), str. 57
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byl takřka přinucen účastnit se pohanských obřadních hostin 
a poměrně záhy rezignoval na snahu christianizovat zemi. Za 
to se dočkal ze strany církve odsouzení. Jeho osobní situace 
nebyla jednoduchá, vždyť od dětství byl indoktrinován judeok-
řesťanským jedem v Anglii, která jím byla již nasáklá. Návrat do 
pohanské země svých předků a bohů pro něj musel být nelehký. 
Naštěstí byl silnou osobností, kterou judeokřesťanství ve skuteč-
nosti nezlomilo. A díky svému pohanskému příteli, jarlu Sigur-
dovi se s pohanstvím osobně smířil a snad jej i osobně akcep-
toval. Každopádně byl po své smrti, kterou nalezl jako správný 
Viking v boji,  pohřben dle starých ritů a na jeho počest složil 
pohanský skald Eyvind Skáldaspillir oslavnou píseň Hákonarmál 
s pohanským vyzněním, kde chválí krále za ochranu svatých míst 
pohanské víry a popisuje též náležité přivítání krále ve Valhalle. 
Stručně řečeno – stejně jako jeho bratr Eirík Krvavá sekera je 
i Hákon natolik veliký válečník a hrdina, že si jej vyberou val-
kýry Gondula a Skogula, když jim Ódin dal za úkol přivésti do 
Valhally některého krále z rodu Ynglingů.

Král Hákon Mocný zemřel po vyhrané bitvě u Hordalan-
du se syny Eiríkovými, kterým k vládě na Norskem nepomohla 
ani dánská podpora, ale jen fakt, že před svou smrtí jim Hákon 
přiřkl vládu. Vlády v Norsku se tedy ujal syn Eiríka Krvavé seke-
ry Harald Šedopláštník, který se v Anglii stal fanatickým křesťa-
nem. Nicméně na rozdíl od oblíbeného Hákona, který byl lidem 
milován a za jehož vlády země vzkvétala, rozpoutal vládu teroru, 
mimojiné upálil jarla Sigurda. Jeho panování bylo doprovázeno 
přírodními katastrofami a rozsáhlým odporem. Ten byl vítězně 
završen roku 970 synem jarla Sigurda jarlem Hákonem v bitvě 

na Limfjordu. Hákonovi se dostalo pomoci ze strany křesťanské-
ho krále Dánska Haralda Modrozuba, který nepochybně viděl 
dobrou příležitost znovu výhodně zasáhnout do norských pomě-
ru. Zdálo, že germánská víra uhájila své postavení v zemi. Tomu 
ostatně vláda jarla Hákona z Lade nasvědčovala (970-95). Za 
zmínku stojí, že rod jarlů ze středního Norska odvozoval svůj 
původ od Ódina a Skadi. Na počest jarla Hákona složil Einar 
Skálaglamm oslavnou báseň opěvující obnovu země. Hákon Jarl 
je jeden z největších hrdinů naší víry, jeho život a činy nám ský-
tají poučení ve všech směrech a jeho sláva je věčná a bude zářit 
do soumraku světa.

Po smrti jarla Hákona usedl na norský trůn Olaf Tryggvas-
son (995-1000). Král Olaf byl další ničemný fanatik, který nevá-
hal vypalovat staré chrámy a vraždit pohanské kněze, takže se mu 
dostalo přízviska Zrádce. Nicméně vzhledem k jeho minulosti, 
kdy působil jako vikinský velitel v Anglii a neváhal spolupracovat 
s takovým pohanem, jakým byl Sven Vidlí vous, se zdá, že spíše 

šlo o snahu eliminovat politickou váhu svobodného sedláckého 
stavu. A nejvhodnějším prostředkem k tomu bylo samozřejmě 
křesťanství. Nakonec učinil přítrž jeho řádění právě dánský král 
Sven I. Vidlí vous, který jak již bylo řečeno byl sám pohanem, 
ovšem důvod jeho zásahu rozhodně nebyl „ideologický“, ale spí-
še „geopolitický“. Nicméně za zmínku stojí, že alianci proti Ola-
fovi vlastně vytvořila švédská pohanská královna Sigríd, kterou 
Olaf poměrně vulgárně urazil. U nás byly ženy vždy svobodné 
a plnoprávné, což samozřejmě v monoteistických parodiích na 
opravdovou víru rozhodně neplatí. Nezapomínejme, že jednak 
si ženy vydobyly jistou rovnoprávnost až díky úpadku křesťanství 
na Západě a že feminismus je sám o sobě parodií na autentickou 
ženskou svobodu. O postavení žen v islámu se snad ani netřeba 
zmiňovat. Nezapomínejme, že síly, které nás chtějí zotročit jsou 
stejně živé jako za časů Vikingů, i když již nemají judeokřesťan-
skou podobu. Naši svobodu si však nedáme vzít!

Vláda synů Hákona jarla Eiríka, kterýž měl za ženu dceru 
Svena Vidlího vouse, a jeho bratra jarla Svena, je charakterizo-
vána náboženským smírem. Oba jarlové byli umírnění křesťané, 
kteří se starým náboženstvím žádné problémy neměli. Nicméně 
rozuzlení celého dramatu se nezadržitelně blížilo. Když se jarl 
Eirík zdržoval v Anglii, kde bojoval po boku Svenova syna krá-
le Knuta Velikého, vtrhl roku 1015 do Norska bezskrupulózní 
Olaf Haraldsson, řečený křesťany Svatý, jinak též další z fana-
tiků na norském trůně. Již následujícího roku porazil v bitvě 
u Nesjaru jarla Svena a zmocnil se vlády nad zemí. Jeho teror 
donutil řadu významných i méně významných osobností, vůdců 
a kněží, válečníků a aristokratů spjatých s pohanstvím odejít do 
emigrace. Král Knut byl v té době plně zaneprázdněn anglický-
mi záležitostmi a nemohl Norsku nijak pomoci. Jarl Eirík zůstal 
v emigraci a dostal od Knuta do správy Northumbrii. Řešení 
otázek spjatých s vládnutím anglo-dánskému impériu potom až 
do 20. let 11. století znemožnilo Knutovi jakoukoliv intervenci 
v Norsku. Olaf Haraldsson ovšem přecenil své možnosti, když se 
otevřeně postavil spolu se švédským králem Anundem Jakobem 
proti Knutovi. V bitvě na řece Helge Knut odvrátil nebezpečí 
hrozící ze strany této aliance a když se potom roku 1028 vylo-
dil v Norsku, přešel latentní odpor proti Olafovi do otevřené 
vzpoury. Olaf Haraldsson prchl do Ruska, kde vládla varjažská 
dynastie Rurikovců, a králem norským se stal Hákon, syn jarla 
Eiríka. Ten však záhy zemřel a králem byl prohlášen Knutův mla-
dičký levoboček Sven. Toho využil Olaf Haraldsson a pokusil se 
o návrat na norský trůn. V bitvě u Stiklestadu byl však zabit. 
Dle pohanské legendy byl zabit třemi zbraněmi – mečem, seky-
rou a kopím, což jsou atributy příslušných bohů - Freye, Tho-
ra a Ódinna. Nicméně již nelze hovořit o boji mezi pohanskou 
a křesťanskou stranou, neboť v bitvě u Stiklestadu bojovali proti 
Olafovi nejen pohané, ale i křesťané, které náležitě povzbudil též 
jeden dánský biskup. Po Olafově smrti v zemi propukl zmatek 
a proti dánským silám se zvedl odpor, který sjednotil celou zemi. 
Na trůn pak usedl Olafův syn král Magnus, který se vrátil z exilu 
v Rusku.

Island

Ve středověkém kontextu nepochybně unikátní povaha 
islandské společnosti vyplynula mimojiné z faktu, že země byla 
osídlena v druhé polovině 9. století Nory, kteří dali přednost 
exilu před podrobením se nové královské moci. Na ostrově se tak 
vyvinula společnost, která na jednu stranu uchovávala mnoho 
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prvků staré germánské společnosti, ale zároveň je nově interpre-
tovala v podobě jakési „řízené anarchie“.

Zajisté tedy nikoho nepřekvapí, že na Islandu došlo k zave-
dení křesťanství způsobem poněkud svérázným, nicméně, jak se 
ukázalo, snad právě tento fakt umožnil zachování germánské 
vyšší mytologie. Pokusy o christianizaci země začínají na sklon-
ku 10. století. Do země se občas s vracejícími se Vikingy dostali 
misionáři, jejichž poněkud nevybíravé metody „přesvědčování“ 
ovšem nedošly na Islandu úspěchu. Křesťanství se však v zemi 
pomalu, leč jistě uchytávalo a tak když roku  1000 ostrov dora-
zili na ostrov dva islandští zmocněnci krále Olafa Tryggvasona 
a přinesli jeho novou výzvu ke kristianizaci ostrova, hrozila brat-
rovražedná válka. Zároveň s jejich vystoupením došlo k sopečné-
mu výbuchu, což bylo všeobecně vnímáno jako výstraha bohů. 
Zákonopravce Thorgeir, sám pohan, bystře prohlédl širší souvis-
losti a prosadil kompromis, totiž formální křest celé populace při 
zachování mnoha pohanských mravů (a soukromého uctívání 
bohů).

Grónsko

Do Grónska se křesťanství dostává s postavou Leifa Eiríks-
sona, který byl pokřtěn když v roce 999 pobýval na dvoře Ola-
fa Trygvassona. Křesťankou se stala též jeho matka Tjódhilda, 
manželka Eiríka Rudého, objevitele Gŕonska, kterýžto zůstal 
zatvrzelým pohanem. Kroniky nám praví, že z tohoto důvodu 
s ním Tjódhilda později odmítala obcovat, nicméně ani tímto 
způsobem ho nepřiměla ke konverzi.

Švédsko

Ve Švédsku byla situace poněkud komplikovaná. Počát-
kem 11.století, tedy v době, kdy v Norsku prožívalo pohanství 
svou labutí píseň, představovalo Švédsko dosud mocnou baštu 
severské víry. Ačkoliv švédští králové byli vesměs křesťané, celé 
11. století je vlastně vyplněno urputným zápasem křesťanství 
a starého náboženství. Centrem odporu se stal slavný chrám 
ve Staré Uppsale, která je dodnes poutním místem severských 
pohanů, asi tak jako je Romuwa jakýmsi svatým místem pohanů 
baltských. Během 60. let 11. století se křesťané, kteří se těšili 
opatrné podpoře královského dvora, pokusili převzít iniciativu 

a zahájit rozhodující útok proti pohanství  - a to zničením Sta-
ré Uppsaly. Avšak dříve než mohli uskutečnit svůj plán, zemřel 
král Stenkil (1066) a pohanství přešlo do protiútoku. Biskupové, 
kteří tento plán iniciovali, byli vyhnáni a zemi ovládla pohanská 
reakce. Počátkem 12. století pak mnich Aelnoth charakterizoval 
situaci v zemi takto:

„Pokud je všechno, jak má být, uznávají Svíar a Gautar 
Krista a mají jej v úctě, i když je to pro ně jen formalita.“5 
A pokračuje, že když se pak něco zvrtne, vracejí se k staré víře 
a křesťany všemožné pronásledují. Nicméně během první čtvrti-
ny 12. století dochází ke zničení chrámu ve Staré Uppsale a staré 
náboženství postupně vplývá do folklóru.

Nehledě na – jak jsme sami viděli – velmi bouřlivý průběh 
christianizace, došlo k jisté syntéze, resp. inkorporaci runové tra-
dice do rámce středověké křesťanské společnosti. Kromě okruhu 
učených mužů okolo královského dvora se tradice runové magie 
dále poměrně nerušeně předávaly mezi lidem a nižší šlechtou. 
Nicméně ve Skandinávii došlo k modifikaci futharku, která pou-
kazuje na ustoupení esoterní dimenze do pozadí a naopak na 
fakt, že exoterická funkce futharku jako víceméně profánní „abe-
cedy“ nabývala na důležitosti.

Během 13. a 14. století potom došlo dokonce k vytvoření 
jakési runické „abecedy“, ve které byla přirozená struktura fut-
harku rozbita a písmena byla distribuována analogicky latinské 
abecedě. Naštěstí tyto inovace nijak nezasáhly do vlastní runové 
tradice, jejímž nositelem byl stále mladší futhark.

Tradiční užití run je doložené víceméně po celé středověké 
období a vztahuje se jak na pamětní kameny, které ukazují pouze 
ryze povrchní úroveň christianizace (alespoň co se runových mis-
trů týče), tak na kupříkladu magické runové talismany a magické 
hůlky. Vedle křesťanských elementů velmi často nacházíme ryze 
invokace pocházející z doby předkřesťanského kultu.

Uchování tradice

Středověkým islandským učencům též vděčíme za zacho-
vání germánské vysoké mytologie. Byl to Snorri Sturlusson, 
islandský učený předák, který ve 13. století sepsal Prozaickou 
Eddu, aby pro islandské skaldy uchoval zdroje poetické tradice. 
Zdá se, že v jeho době, tedy více než 200 let po konverzi ostrova, 
lze předpokládat, že pohanský kult postupně mizel, a jistě začalo 
docházet k úpadku vědění a znalostí týkajících se samotné vyso-
ké mytologie, a Snorri svým dílem hodlal přispět k jejímu ucho-
vání pro časy budoucí. Mezi badateli dokonce nechybí názor, že 
samotný Snorri byl věřící pohan. Nelze to samozřejmě vyloučit, 
neboť s fenoménem tzv. dvojí víry se v odlehlých  oblastech Evro-
py setkáváme hluboko do novověku. Tak či onak, Snorri „v jád-
ře zůstal pohanem. Svému příbytku na althingu dává jméno 
Valhöll...,“ konstatuje Emil Walter.6 Činnost Snorriho Sturlus-
sona musíme ovšem vnímat v širším kontextu rozkvětu islandské 
historiografie, jíž vděčíme též za uchování ság, historií zemských, 
rodových, hrdinských i královských, sepsaných ve staletích bez-
prostředně následujících po konverzi Islandu roku 1000.

Zachování elementů starých tradic na kontinentu vděčí-
me poněkud paradoxně představitelům instituce, která se nej-
více zasloužila o jejich potlačení – totiž křesťanským mnichům 
a klerikům. Zmiňme Abecedarium Nordmanicum, jehož auto-
rem je podle Edreda Thorssona pravděpodobně Walafrid Stra-
bo, který ve 20. letech 9. století studoval ve Fuldě u Hrabana 

5  Johannes Brondsted, Vikingové - sága tří staletí (Praha 1967), str. 56

6  Snorri Sturluson, Okouzlení krále Gylfa - Edda, přel. E. Walter (Praha 
1929), str. 31.
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Maura.7 Hrabanus Maurus, sám žák jednoho 
z nejvýznačnějších představitelů románské 
vzdělanosti Alkuina, byl horlivým sběratelem 
runických záležitostí. Abecedarium Nord-
manicum přibližuje mladší futhark, přičemž 
jeho autor měl též důkladnou znalost tradic 
anglosaského futhorku. Jan Fries si rovněž vší-
má tohoto dokumentu, nicméně je toho názo-
ru, že svatohavelský rukopis, který tento text 
obsahuje, je kopií o několik staletí starší verze.8 
To by však znamenalo nový pohled na vývoj 
mladšího futharku, pro který ovšem neexistují 
dostatečné důkazové doklady. Mnichům též vdě-
číme za uchování Tacitovy Germánie, jednoho ze 
zásadních dokumentů o starých Germánech.

Ne všichni církevní představitelé byli nutně 
„dobří křesťané“, obzvláště o některých osobnostech 
islandské středověké církve je v tomto ohledu na mís-
tě nemalá pochybnost. Jednou z takových osobností 
byl islandský biskup Gottskálk, jenž byl též autorem 
legendární magické knihy zvané Raudhskinni, která měla 
být psána na rudý pergamen runovým písmem vyvedeným ve 
zlaté barvě. Tato kniha byla považována za jednu z nejmocněj-
ších magických knih na ostrově. O jejím „kacířském“ obsahu 
není pochyb a je pravděpodobné, že uchovávala mnoho auten-
tických elementů staroislandské runové magie. Ostatně mnoho 
islandských magických spisů (galdraboekur) obsahuje invokace 
k starogermánským deitám, a to více než půl tisíciletí od „kon-
verze“ země! Biskup Gottskálk se s touto knihu nechal pohřbít 
a o 200 let později – v 18. století – se o získání tajemství této kni-
hy nekromantickou cestou pokusil další islandský magik Galdra-
Loptur. Pokusil se přivolat biskupa Gottskálka se záhrobí, nic-
méně namísto získání moudrosti obsažené v tajemné biskupově 
knize se Galdra-Loptur dočkal duchovního a mentálního otřesu, 
jehož povahu Edred Thorsson, který tuto příhodu zmiňuje, blíže 
nespecifikuje.9

Americká hádanka

Kontroverzními záležitostmi jsou runové artefakty ze 
Severní Ameriky. O tom, že část Vinlandu byla Seveřany osídle-
na (v době po christianizaci Islandu), není pochyb. Svědčí o tom 
nejen severské ságy, ale i archeologické nálezy. Nicméně zdá se, 
že historie trvalého vikinského osídlení Vinlandu neměla dlou-
hého trvání. Předpokládá se, že ke krátkému pokusu o osídlení 
Vinlandu Vikingy z Grónska došlo kolem roku 1000 n.l. a že po 
střetech s místními domorodci („skraelingy“) Vikingové Vinland 
opouští. Nicméně existují náznaky, že které se zdají ukazovat, že 
nám stále uniká jak to vlastně ovšem bylo. Ve státě Maine byla 
kupříkladu nalezena norská mince z druhé poloviny 11. století. 
Někteří badatelé soudí, že je možné, že některé vikinské komu-
nity se rozptýlily mezi domorodým obyvatelstvem.10

7  Edred Thorsson, Runelore: A Handbook of Esoteric Runology (York 
Beach 1987), str. 104

8  Jan Fries, Helrunar: A manual of rune magick (Oxford 1997), str. 30-
31

9  Edred Thorsson, Northern Magic: Rune Mysteries and Shamanism (St.
Paul 1998), str. 124

10  James Graham-Campbell (ed.), Svět Vikingů (Praha 1998), str. 179

Ovšem většina badatelů odmítá možnost, že 
by Seveřané pronikli dále na severoamerický kon-
tinent. A tak existují artefakty, které věda odmí-
tá uznat jako autentické, protože odporují tezi 
o „objevení“ Ameriky Kolumbem, resp. zdají se 
naznačovat, že Evropané pobývali na severoame-
rickém kontinentu poměrně často a to dávno 
před Kolumbem.

Roku 1898 byl u Kensingtonu v Minne-
sotě objeven jedním farmářem kámen s runo-
vým písmem. Nápis informuje o severské 
expedici v Minnesotě v roce 1362. Vědci ten-
to nález zavrhli, mimojiné s tím, že se v nápi-
su vyskytují anomálie. Někteří skandinávští 
badatelé ovšem upozornili, že ony anomálie 
jsou v souladu s jazykem 14. století a že nápis 
se skutečně může datovat do roku 1362, při-
čemž autentičnost potvrdili též někteří geolo-

gové, kteří zkoumali runy vytesané na kameni. 
Nález se může snad vztahovat k výpravě Paula Knut-

sona, kterého roku 1354 vyslal král Magnus Eiríksson zjistit, co 
se stalo s osadami na dalekém Západě a případně zde upevnit 
křesťanskou víru. V Grónsku Knutson neměl co dělat a jeho dal-
ším cílem se pravděpodobně stal Vinland. O této výpravě neví-
me vlastně vůbec nic, snad jen to, že dopadla katastrofálně. Zpět 
se vrátilo pouze asi 7 mužů.

Další kameny se našly k Oklahomě, Ohiu a v Maine. Co 
se kamenů z Oklahomy týče, pak zmiňme heavenerský kámen 
(a také poteauský kámen). Heavenerský kámen byl objeven ve 
30. letech 19. století místními Indiány. Od té doby byl považo-
ván za „indiánský“ kámen. Roku 1923 byl potom vědci označen 
za „padělek“, který spáchal někdo se „skandinávskou gramati-
kou v ruce“ (podobné argumenty padly v souvislosti s kensing-
tonským kamenem). Někteří badatelé si ovšem uvědomili, že 
je vysoce nepravděpodobné, že by se místní Indiáni věnovali ve 
30. letech 19. století studiu severských gramatik a vytesávání 
run a tak byla oklahomským kamenům jistá pozornost věno-
vána. Dánský kryptograf Alf Monge určil nápis z poteauské-
ho kamene jako zápis kalendářní (jde o datum 11.11. 1017). 
Zápis z heavenerského kamene se pak překládá jako „gnomedal“ 
– „Údolí slunečních hodin“. Co je ovšem zajímavé na těchto 
dvou oklahomských kamenech ve srovnání s kensingtonským 
kamenem (zapsaným ve variantě mladšího fuhtarku) je fakt, že 
se zde vyskytují runy z tzv. staršího futharku, příp. anglosaského, 
kde jsou též zachovány. To ovšem nikterak samo nezpochybňuje 
autenticitu těchto kamenů, neboť vzdělaný Seveřan 11. století 
mohl být obeznámen s anglosaskými runami. Ostatně, někteří 
badatelé soudí, že autorem mohl být dost dobře Angličan.

 Nálezy se ovšem neomezují pouze na kamenné artefakty. 
Roku 1952 byl objeven v Illinois blízko Chicaga roh s runovým 
nápisem a rytinami vztahujícími se k symbolice Ragnaroku. Alf 
Monge datoval tuto rytinu do roku 1317.11

ovalareiks

11  Nigel Pennick, Secrets of the Runes (London 1998), str.39-40
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Pokračování z minulého čísla

Prostředky zkoumání božské vůle byly: jednoduché vrhání 
losů, pozorování vnitřností nebo řinoucí se krve obětovaných zví-
řat, poslouchání hlasů, vzdouvající se bitevní pokřik (barditus), 
stejně jako ržání chrámových koní a také souboj muže proti muži 
– zajatce nepřátelského vojska a vybraného válečníka kmene.

Pokud dopadly předzvěsti dobře, byly  božstvu přineseny 
oběti, aby se usmířilo, pokud tam byla nějaká stará zloba proti 
tomu lidu. Spojené národy Suebů, Cherusků a Sugamberů proti 
Drufusovi ukřižovaly 20 římských centuriů(onů) jako oběť spol-
ku a doufali tímto ve spolehlivé vítězství: oběť nemohla být urče-
na nikomu jinému než vůdci bitvy Tiovi. Aby byl usmířen hněv 
boha, musela téct lidská krev jako první oběť války. 

Před bitvou u Idisiaviso (Walkürenwiese = louka valkýr 
u Elberfeldu) představil Arminius Římany jako oběti určené roz-
zuřeným bohům. Také proklínající formule, které nechal Civilis 
vyslovovat své bojovníky, měly náboženský význam a slibovaly 
bohům nepřátelské vojsko. Krev všech křesťanů slíbil pohanský 
král Radagais svým bohům při tažení do Itálie r.405, pokud by 
mu dali vítězství. Když r. 539 Frankové, kteří již byli křesťa-
né, ale drželi se pohanských obětí a losů, přepadli ze zálohy 
poslední Góty, na mostě řeky Po obětovali zajaté gótské ženy 
a děti jako první oběti války a hodili mrtvoly 
do řeky. Gótové zasvětili Tiovi, pánovi bitev, 
život zajatců a první části kořisti - na stromy 
svých hájů věšeli ukořistěné zbraně. Když stála 
vojska proti sobě, byl vržen oštěp nad nepřátelským 
vojskem. Z jeho letu se určoval výsledek boje – 
ještě v křesťanské době bylo zvykem vrhat před 
bitvou nad nepřátelské vojsko oštěp s proklína-
jící formulemi.

Tento vrh oštěpem byl také původně 
obětním úkonem pro boha smrti (r Totengott), 
který se stal divokým bohem války (r Krieg-
sgott). (historický vývoj Wodana ??? – pozn.
překl.)

Tak jako při slavnostních průvo-
dech v míru, tak při útoku vojsk, zazně-
ly svaté zpěvy, v nichž byly opěvovány 
hrdinské činy bohů jako vzor k následo-
vání. Zvláště v těchto písních byl opěvován 
a o pomoc vzýván pomocný Donar (Thor): v krát-
ké písni mýtického obsahu byl opěvován nějaký hrdinský čin 
Donara, aby  rozhořel odvahu ve vojsku. Tak jako Donar při 
valení hromu fouká burácivě do svého vousu, až se země třese, 
tak zpěvem Donarovy písně napodobovali válečníci Donarův 
hlas, tím že drželi před ústy štít a hlasitě do něj křičeli. Slav-
ný barditus (spíše zpěv do vousů než zpěv do štítu) není tedy 
pouhým hurrráááá, ale polním pokřikem s jednotlivými slo-
vy dávajícími smysl nebo dokonce větami (bohužel nezůstalo 
dochováno). K tomuto barditu mužů existoval ženský „protěj-

šek“: kněžky Kimbrů doprovázely bitvu tím, že tloukly na kůže 
natažené po stranách vozů.

Samozřejmě, že se často stalo, že válečník v bitevní vřavě 
padl do rukou nepřátel a byl spoután. Zajatec se snažil o osvo-
bození a mumlal si kouzla na uvolnění pout, asi jako na způsob 
slavných merseburských kouzelných zaříkávadel.

Eiris sâzun idisi, sâzun hęra duoder. 
suma hapt heptidun, suma heri lezidun, 
suma clűbôdun umbi cuoniouuidi: 
insprinc haptbandum, inuar uîgandun !

Einst setzten sich Idisen, setzten sich hierher... 
Manche hefteten Haft, manche hemmten das Heer. 
Einige zerrten an den Fesseln. 
Entspring den Haftbanden, entfahr den Feinden!

Kdysi si sedli Idisi sedli si sem i tam 
Některé upevňovaly pouta (nepřátel. zajatců), jiné brzdily 
vojsko (nepřátel) 
Některé pracovaly (cloumaly, škubaly) na poutech (zajatců 
zajatých nepřáteli): 

Vyvleč se z pout – uteč nepřátelům!

Jeden ze zajatých válečníků zažil po vroucí motlitbě, jak 
valkýry pracují během bitvy – přiletí vzduchem (idisiaviso) 
a zúčastní se bitvy na straně spřáteleného vojska rozděleny do 

tří skupin: jedny svazují pouty nepřátelské zajatce, druhé 
se přímo účastní bitvy tím, že vrhají oštěp nebo náhlým 

úlekem způsobují blok nepřítele a třetí se usadí za 
nepřátelským vojskem a zde „pracují“ na poutech 

a vyslovují (raunen) formule uvolňující pouta: 
“Entspring den Haftbanden! Entfahr den 
Feinden!“ (Vyvleč se z pout! Uteč nepřáte-

lům!“) Zajatec doufá, že vyslovováním těch-
to formulí se osvobodí z pout. Mimochodem 

staří Germáni měli různá taková zaříkávadla, 
pořekadla, formulky (Sprüche) k osvobození (e 

Lösung) zajatce (r Kriegsgefangene) (viz. Thule, 
Edda II.- verš 173, 178).

Před začátkem bitvy bylo bohům slíbeno za 
získané vítězství obětovat nepřátele. A slib musel být 

splněn. Po velkém vítězství nad Římany u Arausia (r.105) 
hodili Kimbrové získané zlato a stříbro do vody;  Římané jak 

padli, tak zůstali ležet, bez toho, že by je někdo pohřbil, včetně 
zbytků zbraní a mrtvých koní; na stromech byly přibity koňské 
lebky – vlastní oběť bohům. V blízkých lesích stály oltáře, na 
kterých byli obětováni tribunové a centurionové prvního řádu. 
Ostatní zajatci viseli na šibenicích, nebo byli zaživa pohřbeni. 
Nikoli zuřivá krutost způsobila tyto úděsné činy, ale povinnost 
vůči bohu války, který tuto oběť vyžadoval poté, co si vyslechl 
prosbu a slib a dal vítězství Germánům.

Staroněmecké obětní zvyky – část III.
Výpis z knihy Paula Hermanna : Altdeutsche Kultgebräuche, vydáno v Eugen Diederichs v Jeně 1928
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7 .Služba bohům jednotlivce v běžném životě 

Náboženské zvyky doprovázely život našich předků od 
okamžiku narození až po „hodinku smrti“.

Sotva narozené a bezbranné dítě bylo spolu s matkou vysta-
veno útokům nočních neřádů (r Unhold). V noci hořel odstrašu-
jící oheň proti čarodějnicím, druidům (historický pokles významu 
slova ?), maren (nightmare = noční můra) a elfům, kteří mohli 
dítě ukrást a vyměnit za kus dřeva (r Balg). Jako ochrana byly 
do kolíbek řezány/ryty runová kouzla – v jižním Německu se 
dodnes (r. 192�) maluje Drudenfuss (viz.vysvětlivky v minulém 
čísle) na kolébky proti čarodějnicím (že by Algiz??). Vysokého 
stáří je zaříkávadlo z Curychu: “Mahr, entflieh! Nirgends, wo 
Schutz war, war ein Mahr. Woher kamst du da? Fahr in deine 
Gebirge, in deine Seen! Dies dir zur Abwehr!“ (Uteč můro! Všu-
de, kde je ochrana, není můra. Odkud jsi přišla? Vrať se do svých 
hor, do svých jezer. Tohle k Tvému odhánění!“ Závěr zaříkávadla 
byl vykládán jako zahánění můry do svých stanovišť.

Záleželo na vůli otce, zda bylo nově narozené dítě přija-
to do rodiny nebo mělo být vydáno všanc (odloženo??). Rozho-
dujícím úkonem, kterým dítě nabylo svých práv a bylo uznáno 
jako osoba, bylo pojmenování. Pokud mělo být dítě odloženo, 
nesmělo po narození dostat žádnou lidskou stravu, např. mateř-
ské mléko. Jakmile dítě dostalo jméno, již nesmělo být odloženo. 
Pojmenování proběhlo zpravidla během devíti nocí od narození 
dítěte a bylo již u Germánů spojeno s ponořením do vody nebo 
politím vodou. Tento křest prováděl sám otec rodiny a teprve 
tímto aktem byla upevněna tělesnost malého človíčka. Podle sta-
ré pověry v Lüneburském vřesovišti dostává dítě 3.den duši.

Křesťanský křest (e Taufe) z pohledu poha-
na nesplňuje tu sílu, kterou připisuje pohan 
pohanskému zasvěcení, tj. upevňování tělesnosti 
dítěte. Proto považovala církev pohanský křest za 
„konkurenční“ a dílo ďáblovo. Starý název pro 
svěcení vodou byl daupjan = taufen = křtít; Wul-
fila tímto termínem přeložil pojem křesťanský 
křest. 

Do jména, které dítěti bylo dáno, byly 
vloženy schopnosti a charakterové rysy, kterými 
se měl v dospělosti vyznačovat – jméno mělo 
být ideálním vzorem, o které dítě mělo usilo-
vat. Pokud to bylo jméno boha, tak jeho činy 
dotyčnému měly být vzorem. Složeniny s Woda-
nem, Donarem, Baldrem se opakovaně vyskytují 
v německých mužských jménech. Stará označení 
božstva jsou obsažena v jménech jako Answalt 
(ten, který vládne nad bohy), Oswald, Ansgar 
(božský oštěp), Reginbirin (dítě radících bohů). V alb, hûn, thurs 
(obr) jsou obsaženy démonická jména nebo jména zvířat, která se 
obětovala válečným božstvům – arn, hraban, swan, ebur a wolf.

Ctitelé Wodana dali svému dítěti spojené jméno dvou sva-
tých zvířat tohoto boha – vlka a havrana (Wolf  a Rabe) – Wolf-
gang. U žen převažovala ve starší době jména valkýr, která byla 
složena velmi často s bojovnými slovy: - hild, - gund, - hadu, 
- wig. Ale také podle lesních žen, vodních žen a elfek dostávala 

děvčátka jména. Často ukazuje jméno na kněžskou činnost, na 
svatyně: alah, wih; na oběti: gelt(gildi); na kouzla a věštění: rûn.

Vystupoval-li syn z moci otce, tak mu opět otec (vykonával 
tím kněžské služby) ustřihl vousy a vlasy – vlasy jako symbol 
plodnosti, byly věnovány božstvu růstu nebo to bylo chápáno 
jako zástupná oběť za toho člověka samotného.

Veselé časy probudivší se přírody jsou také slavnosti lásky. 
Starý zvyk na 1. máje byl, že dívka zdobila květinami klobouk 
milého a že ji chlapec zasadil před dveře májku jako znamení jar-
ního božstva. Mladé páry přeskakovaly velikonoční a svatojánské 
ohně, aby dosáhly požehnání pro sebe a majetek. Při vyhazování 
kotoučů vyhazovali chlapci hořící kola pro svou milou. A o zim-
ním slunovratu se podle prastarého zvyku dotazoval osud a ptalo 
se na budoucího partnera.

Svatba (e Hochzeit = hôhe zît) se jmenuje slavnostní den 
sňatku. Lidé se brali v ten den svátku boha, pod jehož ochranu 
chtěli manželství mít. Den předtím byla nevěsta „usmířena“ (aus-
gesühnt) očistnou koupelí, tj. očištěna od zlých duchů a nepřízni 
bohů. Také byla přinesena oběť – posvátné zvíře Donarovo – byl 
zabit kozel nebo beran a krví postříkána nevěsta. Také zakrývání 
nevěsty poukazuje na prastarý obětní úkon podzemním, plod-
nost darujícím silám (viz. Antická mystéria od Hoška – chtonická 
ženská mystéria plodnosti spojená s matkou podzemí Deméter -  ???, 
pozn.překl.).

Večer před svatbou se konal Polterabend (poltern = rámu-
sit = odtud termín Poltergeist), který měl rámusem rozbíjených 
předmětů zahnat škodlivé neřády. Jako bůh domácího krbu 
a ochranný bůh domu byl uctíván Donar. Mladý pár třikrát obe-

šel krb, ve kterém byl zažehnut čerstvý oheň a 
novomanželka přinesla obět domácím duchům. 
Na svatební hostině nechybělo také posvátné zví-
ře boha povětří Donara – svatební kohout. Za 
slavnostní motlitby se pozvalo božstvo k jídlu 
– v starších dobách požívali největší důležitost 
předkové a domácí duchové a později bohové 
hodní uctívání. Obzvláště se při tom myslelo na 
ženy osudu.

Tanec, zpěv a hry (Tanz, Gesang und 
Spiel) patřily k starým náboženským slavnostem 
– takže nechyběly ani na  svatbě. Starohorno-
něm. slovo hî-leih, středohornoněm. hî-leich 
(Hochzeitleich = svatební zpěv a tanec dohroma-
dy) a hî-rât (Heirat) – první článek slova zname-
ná v starohornoněm. hîwo = r Gatte = manžel 
a hîwa = e Gattin = manželka – v celku Hochzeit 
(pokud by se vycházelo z dnešního hoch = vyso-

ký-posvátný? čas) = svatba. Jeden batávský pár postavil a zasvětil 
Donarovi a Haevě oltář jako poděkování za požehnání dětmi 
– našel se v blízkosti Nijmvegen a je zasvěcen Donarovi a jeho 
božské manželce. 

Svatební pár byl doprovázen slavnostním průvodem mužů 
a žen, kteří se převlekli do kožešin zvířat, ženy se oblékly za muže 
a naopak a očernili si obličeje, aby odradili zlé duchy. Průvod 
za účelem vyzvednutí nevěsty se často podobal běžecké soutěži 
– podle prastarého zvyku běželi hosté dokonce bosí. Také nevěsta 
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a ženich podnikli běh – nevěsta dostala náskok a na 
konci ji byl odejmut věnec. Také Siegfried získává 
v soutěžním skoku nevěstu-valkýru pro Gunthera 
(viz. Nibelungenlied). Jako nejsilnější a nejrych-
lejší z bohů byl o přízeň (r Beistand) v soutěži 
vyzýván Wodan. Na Nordendorfské přezce ze 
6. nebo 7. st. se nám zachovalo svatební přá-
ní, kterým vyzývali nevěsta s ženichem Wodana 
– rčení je v runách: „LOGA THORE WODAN, 
WIGI THONAR“ a je to z dvou krátkých řádků sestáva-
jící dlouhý verš (Langvers):“Die Heirat ersiege, Wodan; 
weihe, Donar!“ a přečíst by se to mělo asi jako:“Die 
Flamme möge Wodan (entfachen) (=Flammenbringer 
bei Wodan); Donar weihe sie!“ (Plamen ať roznítí Wo-
dan, Donar ji posvětí) a zachoval se i nápis na zadní 
straně: “Da sprach Mutter Erde den Weihespruch.“ 
(Tu vyřkla matka Země posvěcení). Také jméno ale-
manského zamilovaného páru je zachováno: „Awa hat 
die Spange dem Leubwini geschenkt.“ (Awa darovala 
sponu Leubwinimu). 

Zatímco se Wodan vzýval jako vítězný ochránce 
běhu svatebního páru, vlastní zasvěcení (e Weihe) se při-
pisovalo Donarovi.

Také při sňatku nechyběl usmiřující oheň (s sühnende 
Feuer). Kolo ozdobené slámou se zapálilo, hosté tančili okolo 
a mladý pár skákal přes svatý plamen.

S novými povinnostmi otce domu převzal na sebe muž 
i povinnosti všech náboženských úkonů – prováděl motlitby pro 
svůj dům, přinášel malé oběti a sliby stromům, skalám, prame-
nům a hrobům zemřelých v rytmech střídání ročních období. 
Např. při sklizni obilí „se chytal ten Staroch (r Alte) nebo ta 
Stařena (e Alte)“, která se utekla do poslední otýpky – svázali 
ji/ho a odvezli s poslední fůrou a ponechali si ji do příští úrody 
jako symbol starého, smrti propadlého obilí nebo se věřilo, že 
v obilí leží malý chlapec, který je tak těžký, že ho nezvedne ani 
celý zástup mužů. Když se nechá ležet na slunci a větru, slibuje 
to úrodný rok. Myslel se tím snop určený pro výsev, který byl 
malý, ale těžký a se zasvěcením bohu sliboval o to bohatší výnos 
pro příští rok.

V náboženských zvycích jednotlivců se nejvíce dochoval 
a uchoval kult duší (Seelenkult) hlavně v podobě kouzelných 
zaříkávadel (r Zauberspruch). Existovala kouzelná zaříkávadla 
proti uhranutí (nebo očarování = e Behexung), křeči, bolákům, 
rakovinovým nádorům, průjmu, píchnutí včely, horečce, boles-
tem hlavy, kuřím okům, svrabu, růži (asi kožní onemocnění), 
uštknutí štírem, nervovému třesu a krvácení z nosu. Amulety 
s runami se věšely okolo krku nebo se vypilo něco malého s kou-
zelným zaříkávadlem nebo se nejraději nosil stále při sobě nějaký 
čaromocný (zauberkräftig) poklad. Ještě dnes (vždy se myslí r. 
192�) jsou šperky, kameny, byliny a kosti pokládány za amule-
ty – jako sídlo ochranného ducha nebo bytost duše. Ještě dnes, 
stejně jako v 7.st., se věří, že díky zaříkávadlům a očarování se dá 
u domácích zvířat dosáhnout více mléka, vajíček a medu.

K zaříkávadlům se dají počítat některé staroněmecké runo-
vé nápisy asi mezi 550 až do 7.st., u nich byl magický účel pro-
kázán. U mnohých se kouzelná formule opakuje:“.. tu řekl(a) 

kouzelnou píseň (r Zaubergesang) ……..(jméno 
božstva)“ – některé formule se musí číst odzadu 
dopředu. Zvláštní magická moc je obsažena ve 
slovu – motlitba a kouzlo patří přirozeně k sobě. 
Mnohé kouzelné formule patří ve svém založení 
do indogermánské minulosti: 2.merseburské 
zaříkávadlo na uzdravení zvrtlé nohy koně se čás-
tečně doslova opakuje v indické verzi. Starosaské 

pořekadlo proti ochromení koně zní: “Ryba plava-
la po vodě, tu si zranila ploutve, tu ji uzdravil náš pán. Ten 
samý pán, který uzdravil rybu, uzdravil koně od kulhání.“ 

Saské a hornoněmecké kouzelné zaříkávadlo proti „červí 
nemoci“ (e Wurmsucht) – píchavá bolest se připisova-
la červům. Nemoc se má zahnat do šípu, který je při-
držen na bolestivém místě a když do něj „přeleze“ červ, 
vystřelí se šíp do divokého lesa, kde sídlí zlí démoni, 
od nichž pochází nemoci.

Geh aus, Wurm mit neun Würmlein;
„Vyjdi, červe, s devíti červíčky,

Heraus von dem Mark in die Adern,
ven z (kostní) dřeně do žil,

von den Adern in das Fleisch,
z žil do masa,

von dem Fleische in die Haut,
z masa do kůže, 

von der Haut in diesen Pfeil!
a z kůže do tohoto šípu!.“

Pořekadlo proti strnulosti údů koně je dokonce obsahem 
staré lidové říkačky z 9.st.:

„Ein Mann ging seinem Wege nach, zog sein Ross hinter sich 
drein;
Jeden muž šel svou cestou a táhl svého koně za sebou;

Da begnete ihm mein Herr mit seinem himmlischen Gefolge.
Tu ho potkal můj pán s nebeským doprovodem.

„Warum, Mann, gehst du? Warum reitest du nicht?“
„Proč, člověče, jdeš? Proč nejedeš na koni?“

„Wie kann ich reiten! Mein Ross ist steif geworden!“
„Jak mohu jet na koni! Můj kůň je ochromen!“

„Dann zieh es hier beiseite und raune ihm in das Ohr,
„Tak ho zatáhni tady stranou a zašeptej mu (runy) do ucha.

Tritt es an den rechten Fuss, so wird es von der Steifheit gehe-
ilt.!
Šlápni mu na pravou nohu (nejsem si jistá překladem), tak se vylé-
čí ze strnulosti.“

Síla kouzla se zvyšuje, když se účinek, kterého chceme 
dosáhnout, porovná s ději ze světa bohů – 2. merseburské zaříká-
vadlo: Dva bohové, Balder a Wodan vyjeli do lesa, kůň Baldera si 
vyvrkl nohu, čtyři bohyně: Sinthgund, Sunna, Frija a Volla jsou 
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okamžitě na místě a opěvují zranění, avšak bez účinku. Tak ho 
zaříkával Wodan, který tomu dobře rozuměl. Wodanovo zaříká-
vadlo vyléčilo koně, a tak se má 3x předříkat u poraněného koně 
a při 3x se opakujícím „so“ = tak:

„so die Knochenverrenkung, so die Aderverrunkung, so die 
Gliedverrenkung, Knochen zu Knochen, Ader zu Ader, Glied zu 
Gliedern, als seien sie geleimt“

„TAK zvrtnutí kostí, TAK zvrtnutí žil, TAK zvrtnutí kon-
četiny, kost ke kosti, žíla k žíle, končetina ke končetině, jakoby byly 
slepené“ 

a nastane uzdravení poranění. 

Samozřejmě, že byl rozdíl v tom, zda obětoval bohům 
jedinec nebo obec nebo celé kmenové svazky – jednotlivec si 
nemohl dovolit obětovat např. koně, takže Indiculus č. 27 nám 
např. dochoval zmínku, že byly objeveny obrazy model na cárech 
hader.

Narození, život a smrt stály v rukou vyšší moci – smrt 
byla dílem bohyně osudu Wurd (přesný text). Umírající/mrtvý 
byl omyt a spolu s rakví pokropen světící vodou. Pokropením se 
očistil mrtvý od těžkých hříchů a smířil se s božstvy. 9 dní trvala 
smuteční doba věnována kultu smrti – uzavřela se 9.den obětí 
podzemním božstvům. Pozůstalí byli pozváni k pohřební hostině 
– co se na hostině vypilo a snědlo, přišlo mrtvému k dobru.

Krátce nato následoval nástup dědice – ačkoli se slavnostně 
obětovalo mocným božstvům, která zaštiťovala dům, pole a les 
(Haus und Hof, Feld und Flur, Wald und Weide)1, pivo dědi-
ce (s Erbbier)se pozdvihlo před prázdným stolcem (r Hochsitz) 
zemřelého a připilo se na jeho památku a dědic si na stolec sedl.

Předkové pobývali jako strážní duchové rodiny ve svatém 
ohni domácího krbu a otec domu (r Hausvater) jim přinášel den-
ně a v určitou hodinu oběti. Po všechna léta v den úmrtí se zjevili 
(ti předkové) opět na hřbitově, aby pozřeli donesené poživati-

1	 jedná se o tzn. něm.Stabreim, který se projevuje jako opakované řazení 
stejně začínajících slov často synonymního nebo podobného významu jako např. 
Feld a Flur, což se dá přeložit jako pole v obou případech. Stabreim sleduje přísně 
pravidla přízvuku  a aliterace:

Ukázka:

Zum fálschen Fréund / geht ein Féhlweg hín, (Langvers = dlouhý verš) 

wenn er am Wég auch wóhnt; (Kurzvers =  krátký verš) 

doch zum gúten Fréund / führt ein gráder Stéig, (Langvers) 

zog er auch férnhin fórt. (Kurzvers) 

(Edda, Havamal Nr. 44, nach Genzmer)

Neexistuje žádné pevné metrum, počet bezpřízvučných slabik je volný – existuje 
až 14 nepřízvučných slabik v jednom verši – teoreticky by mohl takový verš také 
sestávat jen z 4 přízvučných slabik.

Přízvuk mohou nést jen obsahově důležitá slova. Jejich přízvučné slabiky aliterují 
z části – stabují.

Dle  teorie Edreda Thorssona má Stabreim  původ v germánských magických 
formulacích.

ny jako oběť – uctění památky bohů (e Götterminne) a uctění 
památky zemřelých předků (e Verstorbenenminne) patřilo vždy 
dohromady.

Vysvětlivky a poznámky:

Idisi = Disen ( nordicky dis = „žena, paní“) – severoger-
mánské označení pro bohyně plodnosti a osudu, strašidelné ženy 
a pomahačky při porodu; ochranní duchové mužů v postavách 
žen. Svým chráněncům se zjevují Disir ve varujících snech.

K Disir patří valkýry a norny.

Jako dis (jednotné číslo) Vánů je označována Freya.

Když začne umírat Geirödd, zjistí Odin, že mu Disen ne-
jsou nakloněné. (Edda, Grimnierlied 53).

Podle Grimma jdou Disir rovny Idisi (starosasky žena) 
(Deutsche Mythologie I., 333). Podle 1. mersebusrkého zaříkáva-
dla jsou přítomny v boji. Idisi jednak připravují pouta pro zajatce 
nepřátel a  zároveň uvolňují pouta zajatcům přátelského vojska.

Disen platí jako ženská božstva. Byly nositelkami magic-
kého vědění, do kterého museli být nejprve zasvěceni Ásové. Tak 
musel Odin podstoupit rituál sebeobětování, než mu bylo ote-
vřeno tajemství run.

Zdroj: http://www.sungaya.de/schwarz/germanen/disir.htm

Slovník:

Raunen – šeptat, šuškat, tajně šeptat

Bannen – zažehnávat, zaříkávat, vyobcovat, vymítat (ďábla), 
vyhánět

Stätte – místo, stanoviště

verwünschen – proklínat, zaklínat,  zlořečit

lösen – uvolnit, rozvázat (uzel)

Spruch, r – výrok, ortel, rčení, průpověď, rozsudek, pořekadlo

e Taufe – křest

e Wasserweihe – svěcení vodou

e Heide = pohan, vřesoviště

e Beschwörung = zaříkávání

e Hochzeit  = svatba, veselka

e Heirat = vdavky, ženitba

e Vermählung = sňatek, svatba
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Kyjev – část II.
Pokračování z minulého čísla

Válečná elita v cizím etniku

Varjazi však nebyli jediní, kdo ovládl cizí etnikum. Srov-
náním s podobnými případy se dá odhadnout, co prameny 
nezachovaly, a že historické podmínky, do kterých byli Varjazi 
vrženi, jejich wyrd, poměrně jasně určily hranice jejich politiky 
v ovládnuté zemi. 

BULHAŘI

Původní Bulhaři (nebo-li Protobulhaři) pocházeli z okru-
hu turkotatarských etnik a přikočovali na Balkán od Černé-
ho moře. Na základě společného ohrožení Byzancí se Bulhaři 
a Slovani sblížili a r.681 založili Bulhaři stát. V 8.století se výraz 
Bulhar rozšířil na veškerou šlechtu, i tu původem slovanskou. 
Kolem r.850 je stát charakterizován jako de facto slovanský, bul-
harští šlechtici, pokud uvádějí turkotatarská jména, tak vedle 
dávají i slovanské, i panovnické rody pojmenovávají potomky 
slovanskými jmény (prvním takovým vládcem Malamir r.831). 
Přijetí křesťanství znamená další popud k smazání etnických roz-
dílů a r.894 prohlašuje car Symeon slovanštinu za oficiální státní 
i církevní jazyk. 

Z protobulharštiny se povedlo dešifrovat kolem čtyřiceti 
slov. Tak ze slova „boil“ vzniklo „boljarin“ a z něj známé „bojar“, 
označení šlechtice v Rusku. Osobní jméno Boris může pocházet 
z turkotatarského Bogoris.1)

FRANKOVÉ

Frankové postupně ovládli galorománskou Galii, největší 
úspěchy zaznamenal Chlodvík (481-511), připojil území Alama-
nů, Burgundů a vytlačil Vizigóty. Jméno Frank se stalo politic-
kým označením, jeho etnický význam ztrácel na významu, „Fran-
kové přejímali jazyk Galorománů, Galorománi franská jména“. 
Nová dynastie Karlovců v 8.století tak už nevládla Frankům jako 
germánskému kmeni, ale mnohem spíše Frankům/Francouzům 
jako členům daného státu, etnicky rozrůzněného a s galoromán-
ským jazykem. 

Z původní franštiny přešla do francouzštiny slova z okru-
hu vlády - např. baron, z válečnictví – maršál, brogne (brnění), 
heaume (přilba), épieu (kopí), z práva – plége (záruka), ordálie 
(boží soud, souboj), alleu (alod), pak např. z oblasti zemědělství, 
pojmenování částí těla nebo barev.2)

OBECNÝ PRŮBĚH

Válečně činný národ ovládající jiné etnikum po své asi-
milaci přenechává obecně své jméno oné  zemi i národu. Sám 
přebírá jazyk dobyté země (otázka vzájemného počtu lidí), jehož 
slovní zásobu obohatí slovy z okruhu vojenství, státních funkcí 
a práva a osobních jmen. Asimilace trvá přibližně několik gene-
rací, u Bulharů a Franků 200-300 let, u Varjagů asi 150. 

Z obecného výčtu se dá předpokládat, že po Varjazích by 
měly zůstat ještě nějaké pojmy ve slovní zásobě, které se mi nyní 
nepovedlo zjistit. Menší počet převzatých slov spolu s rychlej-

ší asimilací může napovídat procentuálně nižší počet Varjagů 
v dobyté zemi oproti jiným národům, které se stěhují vcelku 
nebo po částech, nikoli jen jako družina elitních bojovníků.3) 

Do výčtu přejatých slov by patřila i místní jména, po Varjazích 
jsou doložena na obchodní trase Kyjev-Praha4), dohledat by se 
pravděpodobně nechala i jinde. 

Společenský a kulturní život

Náboženství

POHANSTVÍ

Kníže Vladimír po svém nástupu na trůn nechal postavit 
v Kyjevě na březích Dněpru sochy pohanských božstev Peru-
na, Chorse, Dažboga, Striboga, Simargla a Mokoše. V Novgo-
rodu jeho strýc Dobryňa vystavil sochu Peruna. Ve smlouvách 
s Byzancí se ruští pohané klejí  Perunem a Velesem. 

Všechna tato božstva patří do slovanské tradice, stejně 
u dalších zachovalých prvků ruského pohanství není doložen 
skandinávský původ. Shodné prvky Velesa s Ódinem (magie, 
vztah k zásvětí) a jiných pocházejí mnohem spíše ze společného 
indoevropského dědictví než z vlivu Varjagů. 

KŘESŤANSTVÍ

Vedle pohanství fungovalo nerušeně i křesťanství. Nové 
náboženství přijala např. kněžna Olga, ve smlouvách s Byzan-
cí skládá část Rusů přísahu v kostele sv. Eliáše. K r.983 uvádí 
Nestor příběh, kdy se bojaré a kmeti jali obětovat chlapce a dív-
ku, los padl na syna jednoho křesťanského Varjaga. Varjag syna 
odmítl vydat, načež byl i se synem ubit davem. Církev udává oba 
mučedníky pod jmény Theodor a Jan, jejich svátek slaví 12.čer-
vence. 

Přijetí křesťanství jako státního 
náboženství ale padá obecně na hla-
vu vládce, který má moc jej zavést po 
celé zemi. Této role se zmocnil kníže 
Vladimír r.988 nebo 989. Jako ofi-
ciální pohnutka jeho křtu se uvádí 
podmínka byzantského císaře, který 
by mu jinak nevydal svou dceru za 
manželku. 

Přijetí křesťanství a spojenec-
tví s církví ale skýtá vladaři mnohé další výhody. Církev zvěstu-
je, že panovník má moc od Boha, tudíž je nedotknutelný. Nové 
náboženství láme moc regionálních pohanských kultů a jejich 
vykonavatelů, ať už kněží nebo světských vládců,1) a tím pod-
řizuje lid přímo své moci (ruská církev vystupovala i po parce-
laci země na knížectví celorusky a jako integrující síla). Přijetím 
křesťanství se Rusko na dlouhá staletí definitivně dostalo pod 
vliv Byzance a pravoslaví, dokonce po dobytí Konstantinopole 
Turky převzalo byzantské nástupnictví. 

Následky christianizace se projevily vzápětí. Hromad-
nému křtu Kyjevanů ve vodách Dněpru předcházelo stržení 
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soch pohanských bohů, do státního znaku se namísto 
rurikovského trojzubce probil křesťanský hrdina 
Michael. 

Literární památky

PÍSMO

Po formální stránce, z hlediska písma, 
nejsou písemnosti Kyjevské Rusi ovlivněny 
skandinávským runovým písmem. Dalo se 
to čekat, hlásky symbolizované runami totiž 
nevystihují všechny hlásky slovanštiny. 

Legenda o Konstantinovi praví, že svě-
tec nalezl v Rusku žaltář s „ruskými písmeny“, 
ale mnohem spíše než o runy se může jednat např. 
o původní azbuku nebo o gótské písmo. Runy se hodí pro 
tesání do kamenů nebo dřeva, ale ne už pro vyšší nároky sepiso-
vání knih. A protože i na Kyjevské Rusi se začalo rozvíjet psaní 
knih, máme další důvod, proč runové písmo nemohlo nalézt 
uplatnění.

OLEGŮV KŮŇ

Kníže Oleg zahynul podle Nestora zvláštním způsobem. 
Podle předpovědi čarodějů měl umřít vinou vlastního koně. Oleg 
jej odklidil do ústraní a když si na něj po několika letech vzpo-
mněl, dostal zprávu, že kůň dávno zemřel. Oleg se tedy vysmál 
čarodějům a zavelel jet se podívat na místo, kde ležely ostatky 
koně. Tam vstoupil na jeho lebku a usmívaje se pravil: „Tato-li 
leb by měla být příčinou smrti mé?“, načež z lebky vystřelil had, 
kousl ho do nohou, a Oleg „z toho rozstonav se umřel.“2)

Erben považuje bajku o koni přenesenou ze Skandinávie. 
Podobný děj poskytuje totiž islandská „Saga af Oervar Oddi“. 
„Král norvežský Oervar Odde měl koně, jenž se jmenoval Fax. 
I prorokovala jemu věštice, že tento kůň bude příčinou jeho smr-
ti. Král dal koně zabíti a pohřížiti v bažinu a nad ním nasypati 
mohylu. Potom odebral se z vlasti své na moře a teprv po 300 
letech se zase navrátil. I vzpomněl si na svého koně a šel se podí-
vat ku mohyle; tu dal kopati, řka, že již nemá se čeho báti od 
něho. A když vykopali zpukřelou hlavu koňskou, otázal se oko-
lostojících, zdali ji za koňskou hlavu poznávají? Ti přisvědčili, 
a král doložil, že to jest hlava Faxova, obraceje ji svým kopím. 
V tom z hlavy vyskočilo hádě a bodlo jej do kotníka, od čehož 
opuchnuv zemřel.“3)

ZKÁZONOSNÍ VRABČÁCI

Tuhou válku Rusů s Dřevany zakončilo lstivé dobytí hlav-
ního sídla Dřevanů Iskorosteně. Olga poslala obléhaným Dře-
vanům vzkaz, že nemá cenu dál mrhat životy v patové situaci 
a jako symbolickou náhradu za zabití manžela žádala od každého 
obyvatele po třech vrabcích a holubech. Jenže po setmění zavele-
la přivázat k ptákům sirky zabalené do plátna a vypustit je. Ptáci 
odletěli do svých hnízd, a tím způsobili v Iskorosteni požár. Pro 
Rusy už nebyl problém město dorazit.4)

V germánském prostředí se motiv popsané lsti opakuje. 
Sasové vedení Gurmundem tímto způsobem dobyli Chichestre 
v Británii, Harald Dánský jedno město na Sicílii. Také němec-

ká vojska obléhající r.1421 husitský Žatec lapala holuby 
a vrabce za stejným účelem, ale tehdy se město ubrá-

nilo.5)

VRŽENÍ KOPÍ

Slavný válečník Svjatoslav započal kari-
éru už v raném věku. Když jeho matka Olga 
táhla na Drevljany potrestat Igorovu smrt 
a „obojí pluky sešly se na hromadu, hodil 
Svatoslav kopím na Dřevany“.6) 

Vržení kopí znamená jasné vyhlášení 
otevřeného nepřátelství a boje. V Římě vyhla-

šovali válku z pověření senátu kněží boha války 
Jova, když neobdrželi od cizího národa patřičnou 

satisfakci za skutečné nebo domnělé prohřešení. To 
se pak kněží odebrali k hranicím nepřátelské země, kde 

za přítomnosti alespoň tří tamějších obyvatel vrhli přes hranice 
opálený oštěp s krvavým hrotem. Na rituálu kněží velmi lpěli, 
i když v důsledku rozšiřování římského území se cesta na hranice 
stále prodlužovala. V pozdější době problém řešili i tak, že přiměli 
příslušníka nepřátelského národa, aby v Římě koupil kus území, 
na něm postavili sloup coby symbol hranice a vrhli zde.7) 

Válku mezi Ásy a Vany ve Vědmině písni předchází porada 
Ásů s hlavní otázkou, „zda mají výkupné splatit, či oběti budou 
bohům všem patřit“. Otázku rozsekne další strofa, „oštěpem 
mrštil do nepřátel Ódin“.8)

Germáni spojili vržení kopí s ostatními bitevními rituá-
ly. Každá bitva s sebou nese množství prolité krve a skončených 
životů. Germáni z důvodu racionálnějšího využití bitev uzavírali 
dohody, že prolitá krev zajatců z druhého kmene bude náležet 
bohům. Podle Tacita si kmeny Chattů a Hermundurů slíbily, že 
zajatce a kořist ze vzájemné bitvy obětují bohům války. Orosius 
navlas stejnou praxi připisuje Kimbrům, ti „vedeni nezvyklou 
touhou po zkáze“ zničili všechnu kořist, koně utopili a zajatce 
oběsili. Zvyk je znám i ze středověké Skandinávie.9)

Co se týče Ódinova úderu kopím do nepřátel, bylo podle 
Hegera10) „germánským zvykem házet před bojem do řad nepřá-
tel nebo přes jejich řady oštěp a tímto úkonem zasvětit je v oběť 
Ódinovi. První takový čin se připisuje Ódinovi samotnému“. To 
by vysvětlovalo i citát z Vědminy písně, že bohům budou pat-
řit oběti v případě války. Zasvěcení kopím Ódinovi je doloženo 
i v jiném místě Eddy. Ódin na Yggdrasilu, zasvěcený jako oběť 
sám sobě, visel proklán kopím. 

Kdo ví, možná není náhoda, že Nestor vkládá kopí právě 
do rukou poslednímu pohanu a největšímu válečníkovi na vla-
dařském stolci Kyjevské Rusi. 

HRDINA A OBR

Největší bohatýr ruských bylin Ilja se onehdy dostal do 
konfliktu s obrem Svjatogorem. Nejprve se schoval i se svým 
koněm do obrovy mošny, takže obrův kůň náklad stěží unesl 
a Ilja byl prozrazen. Ilja vyskočil z mošny a třikrát obra vší silou 
udeřil kyjem. Ten oglosoval údery jako štípnutí komárem a ospa-
le mžoural, aniž by se mu cokoli stalo.11)
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Ilja spolu se svatým Eliášem přebrali v křesťanské kultuře 
roli boha Peruna. Všichni jezdí po obloze, házejí blesky a vyni-
kají ohromnou silou. Skandinávským protějškem těchto hromo-
vládců je Thor a i jemu se přihodilo podobné dobrodružství.

Na jedné cestě do země obrů zastihlo Thora a jeho dopro-
vod v noci zemětřesení. Schovali se spolu do jakéhosi stavení. 
Ráno zjistili, že stavením byla ve skutečnosti rukavice obra Skrý-
miho, jehož chrápání v noci způsobilo ono zemětřesení. Příští 
den putují i s obrem, ale večer vzbudí Skrými Thorovu zlost, 
když mu nabídne jídlo ze svého tlumoku, který ale Thor při vší 
síle nemůže otevřít. Potupený Ás udeří celkem třikrát obra do 
hlavy, ten se pokaždé vzbudí, ale údery má za spadnutí lístečku, 
žaludu nebo větvičky. 

Mimo motivů třech úderů, obrova ospalého stavu a scho-
vání siláka do části obrovy výstroje se další okolnosti a děj již 
liší, o nějakém vzájemném vlivu nebo původu motivu se dá jen 
spekulovat. 

HMOTNÁ KULTURA

Varjagům jsou připisovány archeologické nálezy podél 
Dněpru, o něco méně jich pochází z okolí Volhy, další z měst 
jako Stará Ladoga. Mapa nálezů přesně kopíruje rozmístění Var-
jagů podle písemných pramenů, a tedy i jejich bezprostřední vliv. 
Hmotná kultura Slovanů přirozeným způsobem navazovala na 
ty předešlé, i kultura Poljanů v okolí Kyjeva dále rozvíjela kul-
turu slovanských Antů, poljanských předků. Asimilaci  Varjagů 
a Slovanů mohou dokládat tzv. gnězdovské mohyly u Smolenska 
z 9.-10.století a jiné nálezy se smíšenou kulturou obou etnik. 

Co se týče mincí, vlastní Varjagové nepoužívali a cizí spíše 
přetavovali zpět na drahý kov. Na Rusi se užívalo mincí cizích, 
vlastních od konce 10. století. Mince nesou často slovanské nápi-
sy společně s řeckými. 

Další projevům hmotné kultury jasně dominuje kultura 
Byzance. Zlatá brána postavená v Kyjevě za Jaroslava nese jméno 
brány v Konstantinopoli, stejně chrám sv. Sofie atd. 

Umění sloužilo hlavně potřebám křesťanství, architek-
tura kostelů a klášterů, obrazy ikon atd., to vše vyrůstá na 
byzantských předlohách. 

Závěr

ØRLÖG

Po Varjazích zůstala v Rusku vzpomínka. 
V pověstech o dávných časech vystupuje Varah 
jako spíše nebezpečná osoba shromažďující bohatství z lupu. 
V národním povědomí Rusů se objevuje Varjag hlavně jako cizí 
a nepřátelský element,1) přestože vláda Varjagů patřila k nejsvo-
bodnějším údobím ruského státu v jeho dějinách.

Otisk Varjagů do ruských dějin se dá částečně doložit, jiná 
část otevírá prostor k diskusi a spekulacím, „co by bylo, kdyby“. 
Varjazi založili ruský stát. Okolní slovanské kmeny již byly na 
cestě k vlastnímu státu, Varjazi celý proces urychlili. Ale neje-
nom to, dá se předpokládat, že slovanské kmeny by založily stát 

každý na svém území, resp. by nějaký kmen ovládl své sousedy. 
Naproti tomu Varjazi ovládli celé území podél Dněpru a ruský 
stát zahrnoval díky silné vojenské moci od počátku více slovan-
ských kmenů, připojoval systematicky nová a nová slovanská 
území pod centrální moc a nahrazoval místní rodovou šlechtu 
velmoži podřízenými přímo kyjevskému stolci. Nelze samozřej-
mě vyloučit, že ovládnutí území podél Dněpru by se časem moh-
lo povést i např. tamním silným Poljanům. Kyjev zaujímal ve své 
době díky své poloze místo přirozeného obchodního mocenské-
ho centra, jeho ovládnutí naznačovalo významný mocenský krok 
vpřed, jak pochopili před Varjagy už např. Gótové. 

Urychlení procesu vzniku státu přineslo pravděpodobně 
i urychlení christianizace. Křesťané se na východoslovanských 
územích již vyskytovali, v Kyjevě měli i kostely, ale systematic-
ké zavedení nového náboženství mohla prosadit až státní moc. 
Centralizovaná moc měla navíc možnost prosadit křesťanství na 
velice rozlehlém území. Pokřestění Kyjeva znamenalo okamžité 
prosazování víry např. v dalekém Novgorodu. Christianizace 
decentralizovaných kmenů probíhala vždy pomaleji a postupně, 
jak ukazuje příklad vleklých křížových výprav proti Baltům (přes 
všechny jiné, hlavně geograficko-přírodní okolnosti). 

Následek varjažské vlády spočíval v začlenění Ruska mezi 
státy křesťanského univerza, v budoucím štěpení křesťanství 
vyhlídku na místo po boku pravoslaví. Významný otisk do dějin 
představovalo zavedení dynastie Rurikovců, která vládla zemi až 
do r. 1613. V zahraniční politice dynastie udržovala v upomínce 
na svůj původ nadstandardní vztahy se skandinávskými zeměmi, 
včetně sňatkové politiky. 

Ale to už je dávno. Do dějin Ruska zasáhly významněji 
další vlivy, pro porovnání považuji za vhodné je zmínit. Mongol-
ská invaze vytrhla Rusko z evropského okruhu. Zatímco Evropa 
prožívala období renesance, Rusko sloužilo s nadsázkou jako pas-
tvina pro koně nomádů. Mongolský stát Zlatá Horda s centrem 
v bývalé chazarské říši nepřispíval nijak ke kulturnímu rozvoji 
podmaněných států, fungovala jako čistě kořistnický stát. Její 

válečná družina se neproměnila v konstruktivní prvek napo-
máhající rozvoji svého území, jak to dokázali např. právě 
Varjagové či Mongolové v Číně nebo Íránu. Do Ruska při-

nesli Tataři despotické formy vládnutí, symbolizované oso-
bou Ivana Hrozného. Od dob mongolské nadvlády se 

Rusko nikdy nevymanilo z pověsti země, která patří 
někam na Východ, ale ne do civilizované Evropy.

Byzantský zápis do ruské kultury se projevil 
nejvíce v ideologické rovině, v pravoslaví. Cent-
rum pravoslaví Konstantinopol padla r.1453 po 
náporu Turků. Rusko se ujalo vítězně prestižního 

boje o nástupnictví, stalo se „Třetím Římem“, legitimitu nástup-
nictví dotvrdil sňatek Ivana III. se Sofií Paleologovnou, neteří 
posledního byzantského císaře. Tímto přímým dynastickým 
spojením se ruský kníže stal nástupcem byzantského císaře, sám 
se začal nazývat císařem – carem. 

Přes přežívání pohanských prvků hlavně na vsi se křesťan-
ství povedla nevídaná věc, když se prosadilo jako prvek národní 
identity Rusů. Matka Rus nebo Svatá Rus2) je symbolem pro rus-
kou identitu v opozici vůči pohanům – Mongolům nebo třeba 
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muslimským národům. Výmluvným příkladem křesťanské iden-
tity je ruské označení rolníka – krsťjanin3) –, netřeba překládat. 

Od Byzance převzalo Rusko ještě jednu závažnou stránku 
v ideologické rovině. Byzanc jako velmi starý stát s původem ve 
starověku vycházel z tzv. despotického způsobu vládnutí – stát 
funguje proto, aby sloužil svému vládci. Vůči tomuto despotic-
kému absolutismu vznikla v Evropě alternativa v podobě osví-
cenského absolutismu s přepólováním funkcí, panovník plní roli 
prvního služebníka státu, nebo se do ní alespoň formálně stylizuje. 
Ruský prototyp osvícenského panovníka představuje Petr Veliký 
se svými slavnými cestami po Evropě, kde se věnoval technickým 
a kulturním objevům, aby je zavedl i v Rusku. Petrovi nástup-
ci včetně posledního cara Mikuláše II. se ovšem navrátili zpět 
k byzantskému modelu, což bránilo pokroku a způsobilo další 
zaostávání Ruska za Evropou.4)

GERMÁNSKÉ PRVKY NA KYJEVSKÉ RUSI

Varjagové prosadili svou tradici v oblastech jim nejbližších, 
tzn. v oblasti státu. Prosadili svoje právo, protože právo jako tako-
vé potřebovali pro upevnění moci a v germánském právu se uměli 
orientovat a byli na něj zvyklí. I v kultuře se povedlo zjistit ty 
germánské prvky, které nějak souvisí se státem – některé příběhy 
z ruské kroniky jsou přímo ovlivněny příběhy severskými. 

Do jiných oblastí společenského života germánský vliv 
příliš nepronikal. Např. v otázce náboženství neměli Varjagové 

žádný zájem vnucovat své bohy Slovanům. Jednak to odpovídá 
pohanské toleranci a jednak by z takové změny nevznikl Varja-
gům žádný užitek. 

Časový průběh asimilace se dá odhadovat podle asimilace 
vládnoucího rodu, r. 962 nastupuje panovník se slovanským jmé-
nem Svatoslav a po něm jasně převažují jména slovanská. I před 
r.950, pokud se uvádějí germánská jména, tak v kontextu listin 
psaných slovansky, přijetí slovanských jmen Varjagy proces asimi-
lace symbolicky dovršuje

PŘÍMÉ PAMÁTKY

Do přímých dochovaných pozůstatků varjažské přítomnos-
ti se dají započítat v jazykové oblasti jméno země, se vší pravdě-
podobností varjažské, několik osobních jmen a označení varjažin 
pro malého obchodníka. 

Dále města založená nebo přestavěná za varjažské vlády 
(Polock, Rostov, Muromsk, Izborsk atd.) a z oblasti náboženské 
dva pravoslavní svatí Theodor a Jan. 

Víc se mi objevit nepodařilo. Baltské moře už dávno nene-
se jméno Varjažské, Černé moře už se nejmenuje moře Ruské, 
Dněpr už není Austarweg a na ruské Vikingy zbyla hlavně ta 
vzpomínka. 

Ingolf

Poznámky:
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Nebe a hvězdy v severské tradici – část IV.
Dokončení

Tu část našeho vyprávění, kterou jsme věnovali jednotli-
vým hvězdám a souhvězdím, musíme považovat za ukončenou, 
protože naše prameny, které se týkají tohoto tématu byly vyčer-
pány. Tvrdí se, že Gótové za časů Sully znali kromě planet a sou-
hvězdí zvířetníku ještě 344 hvězd a Nigel Pennick ve své Runo-
vé astrologii pojmenovává severskými názvy daleko více hvězd 
a souhvězdí, než zde bylo dosud uvedeno, osobně bych však, prá-
vě pro nedostatek jiných zdrojů, zůstala zdrženlivější a kapitoly 
věnované hvězdám tak uzavřela.

14. Slunce

Tór:
„Řekni mi, Alvísi, 
jenž osudy znáš 
jistě všech věcí, 

jak slunce se jmenuje 
nad syny lidí 

u rodů v různých říší?“

Alvís:
„Sluncem u lidí, 

u bohů světlodárcem, 
v podsvětí pochodní jasnou, 

plamenem u obrů, 
u álfů kolem  

a věčným u Ásů ohněm.“
Píseň o Alvísovi (15, 16) 

Slunce je jednoznačně nepřehlédnutelným nebeským 
objektem. Už antický autor Tacitus tvrdil, že slunce bylo ger-
mány uctíváno. Slunce je nejčastěji popisováno jako feminin-
ní bytost, jako krásná, dobrá a laskavá bohyně. V době Jacoba 
Grimma se ještě v Německu říkalo paní Slunce a pan Měsíc. 
V Aventinovi (19) se objevuje : „frauw Sonne geht ze rast und 
gnaden“. Nicolase Magni de Gawe, který psal v latině, uvádí že 
slunce bylo bohyní které se říkalo svatá paní. Přísahy se udájně 
skládaly s prsty vztaženými ke slunci.

Německá báseň ze 13. století představuje pozdrav slunci:

Wol dir frouwe Sunne!
Du bist al der Welt wunne.
Só ir die Sunnen vró sehet,

schönes Tages ir jehet,
der eren ir der Sunnen jehet

wenn ir si in liechtem schine sehet.

 Ve Snorriho Eddě je však slunce nejprve popisováno jako 
žhavý oharek z Múspellheimu, který je po obloze tažen koňským 
spřežením, které musí řídit snad lidská dívka, potrestaná bohy za 
opovážlivost svého otce.

Gylfiho obluzení (11):

„Tu pravil Gangleri: Jak Praotec řídí chod slunce a měsíce?

Vysoký říká: Muž jménem  Mundilfari měl dvě děti. Byly tak 
hezké a líbezné, že syna nazval Měsíc a dceru Slunce a provdal ji za 
muže jménem Glen. Leč bohové se rozhněvali nad jeho opovážlivostí 
a oba sourozence vzali a vyzvedli na nebe a poručili Slunci vést 
koně táhnoucí vůz se sluncem, stvořeným bohy ze žhavého oharku 
jenž odlétl z Múspellu. Koně se jmenují Árvak a Alsvid Pod plece 
koní připevnili bozi dva dmýchací měchy, aby je ochlazovaly; těm se 
v některých rčeních říká železný mráz.“…

Píseň o Vaftrúdnim (22, 23):

Ódin:
„Pověz mi za druhé, 

postřeh-li máš
a všechno, Váftrúdni, víš: 

odkud měsíc přišel,
který nad lidmi pluje, 
a zářivé světlo slunce?“

Vaftrúdni:
„Mundilferi má jméno, 

jenž zplodil měsíc 
i jasné světlo slunce.

Po nebi kračejí  
Každý den, 

By lidem čítali čas.“

O Mundilfariho totožnosti nic nevíme, pouze se dále 
dozvídáme, že slunce je řazeno mezi bohyně z rodu Ásů.

Gylfiho obluzení (36):

…Také Sól(Slunce) a Bil (Chvíle) se počítají mezi Ásynje, ale 
o jejich vlastnostech byla už řeč…

V Jazyce básnickém jsou na dvou místech vyjmenovány 
opisy slunce:

Jazyk básnický (34):

Jak se opisuje slunce?
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Tak, že se nazývá dcerou Mundilfariho, sestrou Mániho, ženou 
Glena, ohněm nebe a vzduchu.

 Jazyk básnický (66):

Slunce: světlokruh, věčně žhavé, přejasné, líc, krasokolo, útěš-
ná zář, Dvalinova družka, álfí kotouč…

Mnoho nevíme ani o Glenovi, pouze jen že jeho jméno 
znamená záře nebo třpyt a může se jednat o zástupné pojmenová-
ní nějaké známější bytosti. Proč se slunci říká Dvalinova družka 
také nevíme. Dvalin je vládcem skřítků, který je zmíněn ve 
Vědmině věštbě (14-16), ve Výrocích Vysokého (143) jako ten, 
kdo dal runy skřítkům a je také označován za jednoho z tvůrců 
náhrdelníku Brísingů. Brísingové mají být potomci Brísinga tj. 
zářícího – povšimněmě si, že jméno Glen lze vykládat podobně. 
Brísingové měli být v Příběhu o Södim čtyři skřítci, z každým 
z nich strávila bohyně Freya jednu noc, aby jejich šperk získala. 
Dvalin je v Písni o Grímnim také jeden z jelenů, kteří se popásají 
na jasanu Yggdrasil. Pojmenování álfí kotouč nebo teké Alfrödul, 
elfí třpyt, je ještě nejasnější, protože k němu už se nelze dopátrat 
ničeho bližšího.

 Slunce je sestrou Měsíce, stojí však za povšimnutí, že v Mer-
senburgských zaříkadlech je jmenována sestra Slunce Sindgund 
(308). Její jméno snad vyjadřuje provázení nebo následování 
a mohlo se jednat o rannní nebo večerní hvězdu, či snad o minu-
le zmíněné souhvězdí Plejád, které má během noci opisovat po 
obloze stejnou dráhu jako slunce během dne.

 Slunce během Ragnaröku čeká zkáza, porodí však dceru, 
která bude sluncem obnoveného světa.

Gylfiho obluzení (53):

…A možná tě udiví, že slunce zrodilo dceru neméně jasnou, 
než je samo, a ta bude putovat po matčině dráze, jak se vypravuje 
zde:

Zářná Álfrödul
zrodí dceru, 

než zlý vlk ji zhltne. 
Ta po smrti božstev 

bývalou  cestou 
plavé matky půjde.

Píseň o Vaftrúdnim (46, 47):

Ódin:
„Mnoho jsem prošel, 

prohlédl mnoho, 
mnoho se ptal věčných vládců. 

Odkud slunce 
na oblohu stoupne, 

když je přec zhoubný zhltne vlk?“

Váftrúdni:
„Plavou dceru povije Jasnozřivá, 

než zhoubný ji zhltne vlk. 
Po matčiných 
pojede cestách, 

až zlé moci zahubí bohy.“

Slunce i měsíc jsou až do Ragnaröku pronásledováni dvěma 
vlky, slunce Sköllem a měsíc Hatim – Gylfiho obluzení (12):

…„Tu pravil Gangleri: Slunce jede opravdu rychle, skoro jako 
by je poháněl strach. Ani kdyby se bálo vlastní smrti nechvátalo by 
víc. 

Vysoký odpovídá: Není divu, že ujíždí tak kvapně. Má 
v patách pronásledovatele a nezbývá mu než před ním prchat.

Gangleri se otázal: Kdo to je, že působí takové nesnáze?

Vysoký praví: Jsou to dva vlci. Jeden běží za sluncem a jmenuje 
se Skol. Toho se bojí a ten je také jednou chytí.Vlk, který běží před 
sluncem se jmenuje Hati, syn Hródvitniho a chce chytit měsíc. To se 
také stane.“…

Gylfiho obluzení (51):

…vlk spolkne slunce a to bude pro lidi těžké neštěstí…

…Země tone v moři, 
tmí se slunce, 
z nebe se tratí

třpytné hvězdy...

Píseň o Grímnim  (39):

Sköll je jméno vlka, 
který za jasným jde božstvem 

až k lemu lesa. 
I jiný vlk, Hati,
Hródvitnův syn,

doprovází nevěstu nebes.

Zatmění slunce nebo jeho ukrytí za mraky se ve Skandiná-
vii nazývá solvarg, solulf – sluneční vlk. Zatmění slunce a měsíce 
bývalo považováno za předzvěst Ragnaröku, zániku všech věcí 
a konce světa. Lidé si představovali, že se slunce ocitlo mezi vlčí-
mi čelistmi a snažili se vlka vyplašit křikem a rámusením. Během 
zatmění slunce bylo také zvykem zakrývat studny, protože se věři-
lo, že jejich voda se může zkazit a otrávit.

 Vlci Hati a Sköll byli považováni za potomky Lokiho syna 
Fenriho, který byl bohy spoután, ale během Ragnaröku se uvolní 
a zahubí Ódina.

Vědmina píseň (39):

Stařena seděla 
v Železném lese, 
o život pečujíc

potomků Fenriho.
z nich všech jeden

zvlášť zhoubcem bude
plavého slunce, 
v podobě trolla.
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 Ale slunce není popisováno pouze jako bohyně, jejíž osud 
jsme právě vylíčili. Slunce bylo také viděno jako okrouhlý zářící 
štít – výraz rudý štít se často objevuje v germánské poezii i právu. 
Poetický opis pro slunce je tmimo jiné překrásný štít nebes. Také 
se říkalo, že slunce je zakryto štítem Svalinem, aby země byla 
chráněna před jeho spalujícími paprsky. 

Píseň o Grímnim  (38):    

Svalin stojí 
Před horkým sluncem

 štít ten kryje štědrý zdroj.
Háje i hory by 

hořely bez užitku, 
kdyby přímým žhlo žárem.

 Ve středohornoněmecké poezii je 
slunce také nazýváno „daz mérere leiht“– 
větší světlo, vedle menšího světla měsíce. 
Slunce je také ohnivým kolem, v Jazyce 
básnickém (66) je mimo jiné opisováno jako 
světlokruh a krasokolo. Slunci je připisována 
také runa sowulo (šestnáctá ve starším futharku).

 Se sluncem patrně souvisí i písmeno hwair gótské abecedy 
i anglosaský výraz hweol, moderně wheel, fríský výraz fial, kte-
ré jsou příbuzné s staroseverským jól, švédským jul a anglickým 
yule – výrazem pro zimní slunovrat. Slovo wheel (kolo) má zřej-
mě stejný kořen jako slovo while (chvíle) a patrně se vztahuje 
ke koloběhu času určovanému pohybem slunce. Slunce hraje 
významnou roli v lidském vnímání času počínaje pohybem slun-
ce po obloze během dne, přes střídání dne a noci, až po proměny 
ročních období a plynutí let. Solární symbol kruhu rozděleného 
na čtyři díly se zřejmě vztahuje k tradičnímu dělení dne na čtyři 
části a roku na čtyři roční období.

 Slunce mění svůj běh dvakrát ročně, při letním a zimním 
slunovratu. Tyto body obratu slunečního roku byly mohutně 
oslavovány. Letní slunovrat, nejdelší den roku, se s příchodem 
křesťanství transformoval ve svátek svatého Jana Křtitele, avšak 
v lidových představách se zachoval termín svatojánská noc i víra 
v kouzla která se mají v tento čas odehrávat: otvírají se pokla-
dy, byliny nasbírané během svatojánské noci mají mít vyjímečné 
vlastnosti.Existoval i zvyk pálení svatojánských ohňů na vrchol-
cích kopců odkud se v dřívějších časech vyhlížel nejsevernější 
východ slunce v roce. Svatojánskou noc známe i z literatury, když 
pomineme lidovou slovesnost, je nejznámější Shakespearův Sen 
noci svatojánské (ovšem pozor v originále Midsumer´s Night 
Dream), kdy má v tuto dobu do života lidí zasahovat moc cizích 
bytostí. Shakespearova postava krále elfů Oberona má snad svůj 
původ v Alberichovi z příběhů o drakobijci Siegfriedovi a pokla-
du Nibelungů. Ve skandinávských zemích patří letní slunovrat 
dosud mezi dny pracovního klidu.

 Oslavy zimního slunovratu, bodu, od kterého se dlouhé 
zimní večery začínají opět zkracovat a dny prodlužovat, nahradily 
vánoce. Antický autor Procopius však již ve své době popisoval, 
jak lidé z Thule po noci, která trvá pětatřicet dnů, vyšplhají na 
vrchol nejvyšší hory, aby zahlédli první krátký úsvit vracejícího 
se slunce a pak slaví svou největší slavnost.

 Dalšími významnými svátky určenými sluncem je jarní 
a podzimní rovnodennost, kdy noc a den trvají stejnou dobu 
a doplňují základní body slunečního roku na čtyři. Slunci byl 
také zasvěcen první den týdne – neděle (Sunday, Sonntag).

V mytologiích různých národů bylo slunce velmi často při-
podobněno k božímu oku. Pro Peršany to bylo oko Ahura-

mazdy, pro Egypťany pravé oko vládce bohů Rea nebo 
Hóra, pro Řeky mimo jiné okem Dia, podle J. 

Grimma mohlo být slunce pro Germány okem 
Wotana. V Eddě je popsáno jak dal Odin 

jedno ze svých očí do zástavy Mímimu, 
nebo je ukryto v Mimiho studnici a bůh 
je proto zobrazován jako jednooký:

„I to vím, Ódine,
kdes oko ukryl:

v Mímiho studni
mnoho proslavené.
Za ranního úsvitu 

upíjí Mími
ze zástavy vládce.

Ví někdo víc?“

Tato interpretace nám může připadat dost přitažená 
za vlasy, dokud si v Jazyce básnickém nenalistujeme opisy nebe 
– jeden z nich zní větrný Mími.

 V Beowulfovi je slunce „beácen Godes“, oko kterým bůh 
shlíží na svět a kterému nic neunikne. Ve staroseverské poezii 
jsou slunce, měsíc a hvězdy nazývány očima nebes, ale také 
klenoty nebo drahokamy nebes, starohornoněmecky gimstein 
himins, staroanlicky heofones gim nebo wuldres gim.

V ranně křesťanské poezii germánského okruhu není slun-
ce jen božím okem, ale též jeho tváří, bůh byl často přímo zto-
tožňován se sluncem. Podle Otfrieda se slunce při Spasitelově 
smrti zatmělo či zčernalo: „In mi liaz si nuzzi thaz scónaz annuzi, 
ni liaz in scínan thuruh thaz ira gisiuni blídaz“. Jen připomeňme, 
že slunce se podle starších představ mělo také zatmít, či zcela 
pohasnout během Ragnaröku, kdy z oblohy zmizí i hvězdy:

Vědmina píseň (40):

Masem se plní  
mrtvých mužů, 

trůny bohů
barví krví,

slunce se tmí,
nastávají léta 
lítých bouří.
Ví někdo víc?

Vědmina píseň (55):

Slunce se tmí, 
v moři zem tone,  
do hlubin padají 

hořící hvězdy, 
plameny strom 
života pohlcují, 
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sahá žár ohně  
k samému nebi.

Slunce však nebude ohroženo jen během Ragnaröku. Bylo 
(i když neúspěšně) požadováno obrem jako cena za stavbu valu 
kolem Midgardu.

Gylfiho obluzení (42):

…Stalo se záhy na počátku dob, kdy bohové osídlili svět založi-
li Midgard a postavili Valhalu, že k nim přišel stavitel z Jötunheimu 
a nabídl jim postavit za dvě zimy a léto val tak důkladný, že za 
ním budou jisti a bezpečni před skalními i mrazivými obry, i kdyby 
ti snad vnikli do Midgardu. Za odměnu žádal Freyu a nádavkem 
slunce a měsíc…

Zdá se, že síly nepřátelské bohům stále usilují o zničení 
nebo ukrytí slunce, zřejmě také proto, že slunce má jistou moc 

nad nimi, jak se vypráví nejen v Eddě, ale také v lidových pohád-
kách a pověstech celé Evropy. Bytosti noci a temnoty, jako jsou 
trollové, obři, skřítci a trpaslíci se denního světla bojí a skrývají 
se před ním v podzemí – při jeho spatření se rozplynou, nebo se 
změní v kámen – jako Alvís, o kterém byla řeč už v úvodu (Píseň 
o Alvísovi, 35).

Tór:
„Tak mnoho moudrosti

z úst jednoho muže 
jsem nikdy neslyšel. 

Velkou lstí, skřítku, však 
jsem tě přelstil:

příchod tě překvapil dne,
slunce v síň svítí!“

Xin

Rukopisy Snorriho Eddy
Jelikož v předchozím článku je tabulka, a v ní jsou jakási 

písmena, která označují rukopisy, nezbývá mi, než o nich napsat 
něco více, protože asi ne každý je seznámen s tím, co tyto ruko-
pisy obsahují a jaký je mezi nimi rozdíl. To, že Snorriho Eda 
nevypadala tak, jak ji známe dnes, je snad jasné každému, ale 
asi ne každý má možnost se dost blíže ke zdrojům, a porovnat 
je. Ne, že bych měla v ruce přímo rukopisy, ale viděla jsem něk-
teré pod sklem, a také v jsem se o nich něco dozvěděla ve škole. 
A v knihovně v Reykjavíku se dá nalézt spousta dobrých knih, 
kde naleznete vše, co potřebujete. Hlavním zdrojem pro tento 
článek je kniha od Guðrún Nordal – “Tools of literacy: the role 
of skaldic verse in Icelandic textual culture of the twelfth and 
thirteenth centuries”, Toronto, Buffalo, London, 2001

Jaké tedy máme rukopisy Snorriho Eddy? 

Nejdůležitějších rukopisů je šest, to jsou ty nejstarší. Každý 
z nich obsahuje trochu jinou, nezávislou formu Eddy. Někdy se 
k nim ještě přidává sedmý, ale ten je z pozdější doby, nicméně 
je také důležitý. Existují i další pozdější rukopisy, ale ty nejsou 
pro nás teď podstatné. To, co ony nejstarší rukopisy obsahují, 
podávám jen ve stručnosti. Na některé detaily, jako kde co chybí 
a pod. narazíme snad v některém z dalších čísel Sauila v seriálu 
o Snorriho Eddě. 

Rukopisy máme tyto:

U:  DG 11 4to - Codex Uppsaliensis (cca1300-25)
R:  GKS 2367 4to - Codex Regius Snorra Eddu (cca1300-25)
W:  AM 242 fol. - Codex Wormianus (cca 1350)
A:  AM 748 Ib 4to (cca 1300-25)
B:  AM 757 a 4to (cca 1400)
C:  AM 748 II 4to (cca 1400)

T:  Traj. no.1374 4to - Codex Trajectinus (cca 1595) 

Všechny rukopisy obsahují, s výjimkou dvou – R a C –, 
také nějaké gramatické pojednání. Ta jsou označována např. 

1GT pro first grammatical treatise (první gramatické pojednání), 
2GT pro druhé gramatické pojednání apod. Nejstarší z nich je 
1GT, které pochází z 12. st. a nejmladší 4GT je ze 14.st. Všechna 
pojednání najednou jsou obsažena v rukopisu W, který je také 
jediným zdrojem pro 1GT a 4GT. Každopádně jsou tato pojed-
nání vždy uchována v souvislosti se Snorriho Eddou. Existuje 
ještě 5GT, ale z toho je dochováno jen pár řádků.

Nejznámějším z rukopisů je Codex Regius Snorra Eddu, 
neboli konungsbók. Jeho číslo je GKS 2367 4to. To zde uvádím 
pro ty, které to zajímá hlouběji a pro úplnost. Ale obecně je tento 
rukopis označován jako R, jak můžete vidět v tabulce k předcho-
zímu článku. Codex Regius obsahuje Prolog (část však chybí), 
Gylfaginning, Skálskaparmál, Þulur (jde o jednotlivá pojmeno-
vání (heiti) pro různé věci, zvířata a bohy, které jsou v každém 
rukopise trochu jiné), Háttatal, a dále básně Jómsvíkingadrápa 
a Málsháttakvæði. Tyto dvě básně jsou přípisovány Bjarnimu 
Kolbeinssonovi (1150-1222), který byl orknejským biskupem. 
To, že v názvu uvádím, že jde o Codex Regius Snorriho Eddy 
je proto, že nejznámější rukopis poetické Eddy se jmenuje také 
Codex Regius. Tak aby se to nepletlo. 

Codex Regius (Snorra Eddu) pochází přibližně ze stejné 
doby jako další z rukopisů, Codex Uppsaliensis neboli Uppsa-
laEdda (DG 11 4to) označovaný jako U. Ten obsahuje Prolog, 
Gylfaginning, začátek Skáldskaparmálu, Skáldatal (výčet skaldů), 

rodokmen Sturlungů, Lögsöguman-
natal, (výčet zákonopravců), pak 
pokračuje Skaldskaparmál, tři skald-
ské strofy, 2GT a Háttatal. 

Třetí významný kodex je 
Codex Wormianus (AM 242 fol.) 
z poloviny 14.st., nazýván Islanďa-
ny Ormsbók. Je ze všech rukopisů 
nejobsáhlější. Obsahuje Prolog, 
Gylfaginning, Skáldskaparmál, Pro-
log ke gramatickým pojednáním 
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a následovně pak všechna čtyři gramatická pojednání. Dále se 
zde nachází Háttatal, Rígsþula, (Píseň o Rígovi), pak Ókend heiti 
in Skáldskaparmál, a Maríuvísur. (verše o Marii). Jako zkratka 
pro tento rukopis se používá W. Tento rukopis je také jediným 
zdrojem pro Rígsþulu.

Další tři rukopisy jsou označovány jako A, B a C., jejich 
čísla a datování můžete vidět výše. 

Jako A:AM 748 Ib 4 to je označována druhá půlka ruko-
pisu, jehož první část označovaná (AM 748 Ia 4 to) obsahuje 
eddické básně. Jde celkem o sedm básní. Začátek a konec této 
části je ztracen. Možná zde původně bylo více básní. Nyní zde 
máme: Hárbarðsljóð 19-60, Baldrs draumar, Skírnismál 1-
27, Vafþrúðnismál 20-5, Frá Hrauðungi kóngi (Grímnismál), 
Hymiskviðu, a začátek proazaického úvodu k Völundarkviðě. 

Druhá část rukopisu obsahuje konec 5GT, 3GT, pasáž zva-
nou “Litla Skálda”(malí skaldi ), Skáldskaparmál, þulur, a Íslen-
dingadrápu, což je báseň o islandských hrdinech z času osídle-
ní. Mimo to je zde mezi 3GT a Skáldskaparmálem krátká pasáž 
o vlku Fenrim, která není moc známá, a v běžných vydáních 
Eddy se nevyskytuje. Její překlad se objeví snad v nějakém dalším 
číslu Sauila. Za autora 3GT je považován Ólafr Þórðarsson. 5GT 
je jinak neznámé, a máme z něj jen těch pár řádek v tomto ruko-
pisu. Nicméně výskyt tohoto pojednání poukazuje na fakt, že zde 
bylo více gramatické literatury, než je v kodexu W. 

Začátek rukopisu B: AM 757 a 4to obsahuje podobné věci 
jako A. Jedná se o 3GT, sekci Litla Skálda, sekci o vlku Fenrim, 

Skáldskaparmál a þulur. Další části jsou už jiné. A to jsou: Hei-
lags anda vísur, Leiðarvísan, Líknarbraut, Harmsól, Maríudrápa, 
a Gyðingsvísur. Jedná se o křesťanské náboženské básně. 

Rukopis C: AM 748 II 4to obsahuje jen útržky Skáldska-
parmálu, þulur a rodokmen Sturlungů. Pak ještě obsahuje rodo-
kmen dalšího rodu, Skarð, ale to je dopsáno v 17. století. Ruko-
pisy C, R, A a B, ve kterých þulur následují bezprostředně za 
Skáldskaparmálem, nám ukazují, že tyto þulur jsou jeho pevnou 
součástí.  

Poslední rukopis, který chci zmínit, je codex Trajectinus 
(Trektarbók), což je papírový rukopis, a je to pravděpodob-
ně kopie rukopisu ze 13.st., který je nyní ztracený a který byl 
podobný Codexu Regius. Možná oba tyto rukopisy měly stejný 
pravzor. Tímto rukopisem se víc zabývat nebudu, ale možná ho 
občas zmíním v dalších číslech, teď ho zde jmenuji pro úplnost. 
Hlavní rukopisy jsou oněch zmíněných šest uvedených výše. 

Rukopisy R, A, B, a C jsou uloženy v ústavu Árniho  Mag-
nússona v Reykjavíku (stofnum Árna Magnússonar), viz obrá-
zek.

Toto byl jen stručný úvod k rukopisům Snorriho Eddy. 
Slouží především pro orientaci, která bude zapotřebí, neboť 
v dalších číslech Sauila, v článcích o Snorriho Eddě, budou tyto 
rukopisy často zmiňovány a nebudu je zde pokaždé vypisovat, 
zmíním pouze jejich zkratky.

zmiu

Snorriho Edda, skaldi atd. – část I.
V několika následujících číslech Sauila bych se chtěla 

postupně věnovat jednotlivým částem Snorriho Eddy, a tomu, co 
s ní souvisí, tomu, co je nepřeloženo, tomu, kde se jednotlivé 
rukopisy od sebe liší, apod. Jelikož Snorriho Edda je především 
knihou o poetice, nelze se vyhnout skaldské poezii a jejím auto-
rům. Tím bych chtěla v tomto úvodním díle začít. Nejprve  však 
ve stručnosti o Eddě. 

Jméno Edda

Toto jméno se původně vyskytuje jen pro Snorriho spis 
o poetice, který nazval Edda. Poté se začal používat i pro sou-
bor básní známých později jako starší Edda nebo Sæmundova 
Edda. Samotný název Edda je dost nejasný. Teorií o jeho původu 
je několik a vědci stále nevědí, ke které se přiklonit. Slovo Edda se 
vyskytuje v básni Rígsþula (píseň o Rígovi) a znamená prababič-
ka. Nebo může být odvozeno od místa Oddi, které bylo tehdej-
ším centrem vzdělanosti, a Snorri zde vyrůstal. Další výklad říká, 
že by mohlo jít o odvozené slovo od pojmu óðr, které se používá 
pro poezii. Jestli vám toto slovo připomíná Óðina, tak to není 
náhoda, znamená také šílený, zuřivý apod. Ale v tomto případě 
jde o přídavné jméno, v případě poezie je to podstatné jméno. 

Poslední teorie odvozuje slovo Edda od edo, které vzniklo 
z latinského creddo, credda, já věřím. Tato teorie mi případá asi 

nejvíce přitažená za vlasy, ale hlouběji jsem to nezkoumala, tak ji 
také uvádím pro přehled. Jelikož jde o teorie a nevíme, která by 
mohla být blíže pravdě, nezbývá nám nic jiného než je postavit 
vedle sebe.

Části Eddy

Edda začíná prologem, o kterém někteří vědci pochybují, 
zda ho vůbec napsal Snorri. Poté následuje Gylfaginning, neboli 
Gylfiho oblouzení, obojí je přeloženo do češtiny. Daleko problema-

tičtější je další část, 
Skáldskaparmál, ne-
boli Jazyk básnický. 
Tato část Snorriho 
Eddy pojednává, jak 
název napovídá, o ře-
či skaldů, různých po-
jmenováních a opi-
sech. Je také 
doprovázena četnými 
příklady a ukázkami 
ze skaldské poezie, 
které však bohužel 
v českém překladu 
chybí. Neříkám to 
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jako kritiku, jen na tento fakt upozorňuji. Mnohé z těchto básní 
obsahují mytologické náměty a byly zřejmě pro Snorriho jedním 
z nejdůležitějších zdrojů. A my můžeme jen smutně konstatovat, 
že to nejpodstatnější nám v překladu chybí. Ale Snorri řadu věcí 
převypravuje, a báseň uvádí jako ukázku toho, co říká v próze. 

Další část Snorriho Eddy, Háttatal, pojednává o různých 
metrech spolu s ukázkami. Do češtiny opět nepřeloženo a není 
čemu se divit, protože překládat skaldskou poezii je takřka 
nemožné. Buď ji přeložíte tak, aby zůstalo zachováno metrum, 
ale pak musíte použít jiných opisů a vznikne v podstatě něco 
jiného. Jako nejlepší řešení vidím nechat původní text a vedle něj 
překlad s poznámkami. Tak to má třeba O.E.G. Turville-Petre ve 
své knize Scaldic Poetry, kterou můžu vřele doporučit. Jsou zde 
však jen ukázky z děl hlavních skaldů. 

Jelikož nám jde, alespoň se domnívám, spíše o to, co je 
zde opravdu napsáno, o mytologii, o konkrétní jména, tak origi-
nál, i když mu nerozumíme, má pro nás větší cenu, než básnický 
překlad. Ten má cenu literární a je pěkné si ho přečíst. My však 
musíme vědět, jestli je zde Óðinn zván opravdu zrovna tímhle 
jménem a ne jiným, a o ostatních mytologických pojmech to pla-
tí také. Pravda, druhá otázka je, jak moc je pro nás Edda závazná, 
jak moc jí můžeme věřit. Otázky, nakolik je Edda ovlivněna pro-
středím, kde byla napsána, dobou, kdy byla napsána, a nakolik 
je zde křesťanský vliv, ponechávám stranou. Diskuse o tom by se 
mohla vést celá léta, a na poli vědeckém se také vede, a moud-
řejší z toho nejsme. Řada dalšího materiálu byla zachycena jinde 
a v jiné podobě, takže dogmatismus zde opravdu není na místě. 
To, co platilo v jednom kraji, v jiném kraji bylo zase jinak. Jak by 
Edda vypadala, kdyby byla napsána ve Švédsku, Anglii, či v našich 
krajích, to se můžeme jen domnívat. Ale i tak je zde něco, co je 
společné pro všechna indoevropská náboženství, a Snorri nám 
poskytl velmi cenný materiál. Díky němu se dochovaly mnohé 
mýty a mnohá skaldská poezie, u které bych chtěla začít. 

Severská poezie

Nejdříve bych chtěla v krátkosti něco říci o středověké 
severské poezii obecně. Ta se dělí především na poezii eddickou 
a skaldskou. Rozdíl mezi nimi je ten, že eddická poezie nemá zná-
mého autora, (pokud ovšem nemluví sami bohové J )a její met-
rum není tak vyvinuté jako u skaldské poezie. Ta má formu tak 
vyvinutou, a je natolik svázána pravidly, že aby je mohla dodržo-
vat, musela si pomáhat kenningy (opisy) a tzv. heiti (pojmenová-
ní). Užívá je v mnohem větší míře než poezie eddická. 

Básnické metry měly také různá pojmenování. Asi nej-
známější a nejdůležitější pro skaldskou poezii je tzv. dróttkvætt, 
používaný pro poezii recitovanou na dvorech. Taková poezie byla 
skládána k oslavě panovníkových skutků či k zármutku nad jeho 
smrtí. Dróttkvætt měl v každém řádku 6 slabik, aliterace byla 
vždy v párech.  Celá strofa měla 8 řádků, ale jako samostatná se 
počítala i půlka strofy. Odtud plyne i názor, že je zde možná spo-
jitost s runami, 4 krát šest slabik, dává dohromady 24 run, a že 
se dróttkvætt používal k magickým, popř. náboženským účelům. 
jak to činil např. Egill Skala-Grímsson. Dróttkvætt ještě použí-
val vnitřní rým, který spočíval v podobnosti vokálů uvnitř slov, 
a tzv. poloviční rým, kde se uvnitř slova neshodovala samohláska, 
ale pouze souhlásky. Pro přehled, jaké další metry máme, slouží 

Snorriho Háttatal, kde jich je uvedeno 102, ale někdy jde jen 
o různé varianty dróttkvættu.1 

Jmen skaldů ve Snorriho Eddě je celá řada, zrovna tak jako 
ukázek z jejich děl, ale nejdůležitějším zdrojem pro mytologickou 
tématiku jsou zejména čtyři básně a spolu s nimi i jejich autoři. 

Bragi enn gamli (starý) a jeho Ragnarsdrápa (báseň na Rag-
nara Chlupatou nohavici).

Úlfr Uggason – Húsdrápa (báseň o domě)
Tjóðolfr z Hvinu – Haustlöng (Po celý podzim)
Eilífur Gudrúnarson –Thórsdrápa (báseň o Thórovi)2

Bragi enn gamli - Bragi Starý

Bragi enn gamli je 
nejstarší ze skaldů, jejichž 
poezie se dochovala. Pozo-
ruhodné je také to, že se 
jmenuje stejně jako bůh 
poezie Bragi, takže se 
někteří badatelé domní-
vají, že jde o básníka, kte-
rý byl později zbožštěn, 
a usuzují tak z poměrně 
pozdních zdrojů o tomto 
bohu. Ze starší poezie je to 
těžké určit. Někdy je Bragi 
zmíněn mezi bohy, jinde 
mezi hrdiny. (Např. v bás-
ni na Erika Krvavou sekyru 
a jeho přijetí ve Valhöll.) 

Přízvisko enn gamli (starý) dostal Bragi až později, aby se odlišil 
od jiného básníka stejného jména, který žil ve 12. století. Tento 
Bragi žil někdy v 9. st., známe datum 830. Byl to Nor. Podle něk-
terých to byl on, kdo vlastně vynalezl pravidla pro měření sklad-
ské poezie, ale proti mluví to, že jeho poezie měla metr značně 
vyvinutý. Ve Skáldatalu (výčet skaldů), další části Snorriho Eddy3, 
jmenuje Snorri starší básníky, ale jejich verše nemáme, tak neví-
me, v jaké byly podobě. 

Z Bragiho poezie je pro nás nejdůležitější Ragnarsdrápa, 
která se ve Skáldskaparmálu objevuje na několika místech, ale 
pouze jen v některých edicích. (O edicích a rukopisech si povíme 
v některém z dalších dílů.)

Ragnarsdrápa je báseň na Ragnara, legendárního dánského 
krále, který Bragimu poslal darem štít, a tento štít Bragi popisuje 
ve své básni. Ve Snorriho Eddě máme celkem dvacet strof a něko-

1  Další básní, která pojednává o metrech a nejspíš byla také inspirací pro 
Snorriho je Háttalykill (Clavis metrica), jehož autory jsou Rögnvaldr jarl a Hallr 
Þórarinsson. Báseň pochází z 12.století a je značně porušená. Má 42 slok. 

2  kde je to možné, tam používám překlad Heleny Kadečkové (Edda a sága 
o Ynglinzích), aby se čtenáři lépe zorientovali, co je co. V dalších citacích už budu 
užívat jen původní jména. 

3  Jmenovali jsme si sice základní části Snorriho Eddy, ale máme několik 
rukopisů, a ty obsahují ještě další a další věci. O rukopisech snad přístě nebo 
přespřístě. 
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lik řádek je také ve „Čtvrtém gramatickém pojednání“. Existují 
názory, že báseň byla původně delší.

Když si představíme štít, jak asi vypadal v té době, tak měl 
čtyři části. Na dvou částech se odehrává příběh z mythologie, na 
dvou hrdinský příběh. 

Jediné, co z básně máme přeloženo do češtiny, je pasáž 
o Gefjon, která se objevuje na začátku Gylfaginningu a také v Yn-
glingově sáze. Jsou to dvě a půl strofy. Delší část básně představu-
je Thórův boj s Miðgardsormem, kde se Thórovi nepovede hada 
zabít. Celkem tato pasáž zabírá sedm a půl strofy. Některé ukázky 
jsou v kapitole o Thórovi, (Skáldskaparmál 11).

Na třetí části je zobrazen příběh bratrů Sörliho a Hamðira, 
kteří napadli gótského vládce Jörmunrekka (také Erminrekkr 
nebo Emanaric), aby pomstili svou poloviční sestru Svanhildr. 
Tento příběh Snorri vypráví v kapitole 50. Další verze tohoto pří-
běhu popisují básně Hamðismál a Guðrúnarhvöt, a také Völsun-
ga, sága 44. Podle Bragiho, který nám to popisuje v osmi a půl 
strofách, se útok odehrává v noci, kdy Gótové spí (nejspíše po 
noční pitce). Podle dalších zdrojů to nebylo v noci, ale to, že jsou 
Gótové opilí, hlavně vládce, je například v Hamðismálu. 

Poslední část štítu představuje bitvu Hjadningů (čtyři stro-
fy), která je rovněž vylíčena Snorrim. (kap.60 v čj.) Dvě a půl 
strofy jsou věnovány dárci štítu. Báseň se nazývá drápa, což je 
označení pro vznosnou báseň, která obsahuje refrén. Ale tento 
refrén nemusí být za každou slokou, ale objevuje se třeba jen dva-
krát v celé básni, nebo třeba jednou za pět slok. Tady je refrén 
v sedmé a ve dvanácté sloce. Ale jde nejspíše o rekonstrukci, jak 
asi báseň vypadala.

Na ukázku uvádím jeden veršík. 

Knátti eðr við illan  
Jörmunrekr at vakna  
með dreyrfáar dróttir  

draum í sverða flaumi.  
Rósta varð í ranni  

Randvés höfuðniðja,  
þás hrafnbláir hefndu  
harma Erps of barmar.

Tučně vytištěná jsou počáteční písmena slov, která spo-
lu aliterují. Podle jmen se můžete domyslet, že onen verš je     
o Jörmunrekovi a bratrech, co ho jdou zabít. Jde o verš 154. 
(ed. Anthony Faulkes)  nebo 115. (ed Guðni Jónsson), možná 
i v jiných edicích najdete jiné číslování. Jinak je to kapitola o Völ-
sunzích.  A zrovna tento verš se také objevuje ve “Čtvrtém grama-
tickém pojednání”.

V Eddě tato báseň není vcelku, stejně tak jako ostatní bás-
ně, a dokonce některé pasáže se objevují jen v některých edicích. 
Jednotlivé verše se objevují napřeskáčku v příslušných kapitolách. 
Pro přehled uvádím tabulku, kde jsou čísla veršů, a také zde uvi-
díte, které pasáže jsou vcelku. Nicméně celou báseň, aspoň tak, 
jak se nám dochovala, lze najít v knihách o skaldech nebo na 
internetových stránkách. Báseň zde celou neuvádím, poněvadž 
ji stejně nedovedu přeložit, ale v seznamu zdrojů uvádím přísluš-
né stránky a každý si ji může najít a podívat se na ni. Bragi má 

v Eddě ještě další verše, které se rovněž dají najít na oněch strán-
kách. Jde možná o fragmenty (brot) z delších básní nebo o tzv. 
lausavísur, samostatné verše, které byly proneseny při nějaké pří-
ležitosti. Jednu ukázku z Bragiho poezie si však neodpustím. Jde 
o konverzaci mezi ním a trolí ženou, kterou potkal, když se vracel 
v noci domů. Kapitola 67, v českém překladu kap. 64.: “Čím se 
vyznačuje básnické pojmenování bez přívlastku? Tím, že se kaž-
dé věci dá její název. Jaké jsou názvy pro básnictví? Nazývá se 
brag (bragr) a sláva (hróðr), zanícení (óðr), hold (mærð) a chvála 
(lof ).“4 Dále následuje nepřeložená pasáž, kterou jsem si dovolila 
přeližit, doufám, že bez velkých přehmatů.: “Toto řekl Bragi enn 
gamli, když jel lesem pozdě večer, a tu ho oslovila obryně (trolí 
žena), a zeptala se ho, kdo to tam jede: 

(to co řekla ona):

“Troll kalla mik, 
tungl sjöt-rungnis, 

auðsug jötuns, 
élsólar böl, 

vílsinn völu, 
vörð nafljarðar, 
hvélsvelg himins. 

Hvat er troll, nema þat?”

Překlad:

“Trollem mě nazývají, 
měsícem Rungniho příbytku, ( možná Hrungniho???) 

ženou obra,pohromou slunečního deště (erupce? tento řádek je 
trochu nejasný) 

spojencem vědmy, 
stážcem hor, 

polykačem nebeské koule. 
Co je troll, když ne toto?”

a on odpověděl:

“Skald kalla mik 
skapsmið Viðurs, 
Gauts gjafrötuð, 
grepp óhneppan, 

Yggs ölbera, 
óðs skapmóða, 
hagsmið bragar. 

Hvat er skald, nema þat?”

Překlad:

Skaldem mě nazývají, 
důstojným řemeslníkem Vidurovým, 

Gautovým spoludárcem, (particeps muneris) 
básníkem neskromným, 

Yggovým nosičem piva (číšníkem) 
tvůrcem básnictví 

zručným tvůrcem poezie. 
Co je skald, když ne toto?

Tyto verše patří mezi lausavísur. Někdy je potíž nalézt mezi 
skaldskou poezií to, co řekla obryně, ale dost řasto je to prostě 

4  Z překladu Heleny Kadečkové
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přidáno k Bragimu. Tímto bych Bragiho opustila a příště se podí-
váme na někoko dalšího.
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Kdo by si chtěl porovnat překlad s anglickým překladem, 
tak neco najde na www.northvegr.org

Internetové odkazy:

www.skaldic.arts.usyd.edu.au - kompetní databáze skaldské 
poezie, s uvedenými zdroji veršů. Pro začátečníky trochu nepře-
hledné, je tam množství zkratek, a nedostanete se ke všemu, něco 
je na heslo. Ale i tak asi nejlepší link.

http://www.hi.is/%7Eeybjorn/ ´- zde najdete seznam ken-
ningů, některé básně, rukopisy apod., a část “lexicon poeticum” 
ale jde o překlad do dánštiny a nejfrekventovanější písmena chy-
bí. Jinak řada věcí je zde v angličtině, takže rozhodně stojí za to 
tuto stránku projet. Seznam skaldů zde najdete také pod okýn-
kem Skaldatal. Jistou zárukou věrohodnosti jsou dvě písmena. 
HI v adrese znamená háskoli Íslands (University of Iceland) Z té-
to stránky jsem také použila a upravila tabulku. 

Další dobrý zdroj poezie je odkaz : http://www.heimskrin-
gla.no/ , kde rovněž najdete mnohé ze severské poezie.

zmiu

Poslední Germáni v Čechách – archeologická výstava
Tuto výstavu jsem navštívila sice již na podzim 

v Hornickém muzeu Příbram, ale vy máte mož-
nost zhlédnout ji ještě celkem na třech 
místech v republice. Od 13.ledna do 
3.března v Městském muzeu Sedlčany, 
od 3.dubna do 31.května v Městské 
knihovně Praha-Lochkov a od 8.září 
do 5.listopadu v Regionálním muzeu 
v Kolíně. Autorem výstavy je archeolog pří-
bramského muzea Rastislav Korený, jehož 
texty byly použity jako podklad k tomuto 
článku. Výstava se nezabývá pouze archeologií 
posledních Germánů u nás, jak zní titul, ale též érou 
prvních Slovanů v Čechách v období stěhování národů, tj.v 
6.století.

V době římské a poté v období stěhování národů bylo naše 
území osídleno kmeny Markomanů, Durynků, méně pak Lan-
gobardů a Sasů. Zanechali zde po sobě památky v podobě nížin-
ných sídlišť a pohřebišť jak žárového, tak kostrového typu. Kvetlo 
u nás jak zemědělství, tak i řemeslná výroba, obchod a vojenství. 
Vzhledem k tomu, že docházelo k výrazné diferenciaci společ-
nosti, kde stáli na vrcholu králové a nobilita a půda již nebyla 
vždy společná, lze mluvit o raném stadiu barbarské říše. 

Postupně však byli Germáni nuceni z našeho území odejít. 
Markomané se podíleli v 5.století na vzniku kmene Bavorů (Baj-
uvarů), Durynkové (jež obsadili naše území po roce 480) odešli 
po porážce Franky v roce 531, Langobardi se roku 568 usídlili na 
severu Apeninského poloostrova, kde nám po nich dodnes zůstal 
místní název, Lombardie. I tak ale v Čechách část germánského 
obyvatelstva zůstala a splynula s nově příchozími slovanskými 
osadníky.

Z období 2.poloviny 6.století máme celkem 26 nalezišť, 
z toho pouhé jedno sídliště, zbytek tvoří pohřebiště či ojedinělé 
hroby. Jde o lokality osídlené Germány ze středního Německa 

a dolního Labe na konci 5.století. V první polovi-
ně 6.století došlo k vyklizení východních 

Čech. K početnímu oslabení však došlo 
i v Poohří, Polabí a Pražské kotlině. 
V 70.-80.letech 6.století můžeme už 

hovořit o poslední fázi germánského osídlení 
Čech, ale i jižní Moravy. Na jihozápadním Slo-
vensku mizí Germáni již zhruba o půl století 
dříve.

Zachovalo se nám také zhruba 25 nálezů zla-
tých a měděných mincí a ve dvou případech i stříbrné 

nominály. Přísun zlatých mincí končí v době vlády Justiniána 
I. (tj. zhruba polovina 6.století), měděné mince se objevují ještě 
v 80.letech. Podobně je tomu na jižní Moravě, kdežto na jiho-
západním Slovensku ražba zlatých mincí končí už v posledních 
desetiletích 5.století a v první polovině 6.století se objevují pouze 
mince měděné.

V mladší fázi stěhování národů k nám pronikají vlivy ze 
středního Německa, o čemž svědčí třeba durynské spony a kera-
mika, a také se prosazuje zvyk umělých deformací lebek (přelom 
5.a 6.století). Z Durynska přichází i tradice mohylových a žáro-
vých hrobů, zatímco na langobardské Moravě je jen jeden doklad 
o mohylovém pohřbívání, dva-tři hroby žárové a jediný případ 
deformace lebky. Na našem území nepozorujeme z té doby skoro 
žádné elitní hroby tak jako u našich sousedů, pokud ano, jde 
opět o vliv středního Německa.

Změny na konci 5.století a v dalších desetiletích jsou pod-
míněny zřejmě nejen kulturním vlivem shora zmíněným, ale 
též expanzí Durynské říše, která si na českém území zřídila svou 
provincii. Ke konci 5.století se např.Durynkové objevují až na 
horním Dunaji, v oblasti Pasova. Dokladem nám mohou být 
možná hroby zemřelých se sečnými ranami v pražských Koby-
lisech. Durynská moc upadává až po zmíněné bitvě . s Franky 
a po smrti krále Hermenefrida v roce 534. Tehdy také odchází 
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germánské obyvatelstvo z našeho území, jednak jihovýchodním 
směrem ( jižní Morava, Rakousko, západní Maďarsko a sever-
ní Itálie) a také směrem severozápadním. Čeští Germáni mohli 
napomáhat v odporu proti Frankům, anebo byli přesunuti na 
jiné území samotnými Franky. 

Slované k nám dle nejnovějších výzkumů dorazili ve dvou 
vlnách. První vlna k nám dorazila po roce 568 z pravlasti mezi 
řekami Visla, Bug a horní Dněpr, přičemž nejdříve osídlila Mora-
vu a poté se tzv.trstenickou stezkou podél řeky Svitavy a Labe 
dostala až do nitra Čech. Pozdější vlna se u nás objevila až v první 
polovině 7.století a přišla z oblasti středního Podunají a Karpat-
ské kotliny.

Z počátečního období osídlení napočítáme 21-22 lokalit, 
přičemž zde jde naopak většinou o sídliště a jen dvakrát o hrob 
či pohřebiště. Mezi Labem a Sálou (východní Durynsko) se Slo-
vané objevují v poslední třetině 6.století, na jižní Moravě až na 
konci 6.století a v jihozápadním Slovensku již v první polovině 
6.století. Lze předpokládat, že se na území prvních slovanských 
památek naleznou ještě předměty germánské. Tento předpoklad 
zpochybňuje teorii Dušana Třeštíka, že se u nás Slované objevili 

už v letech 510-535, protože u nás z této doby žádné takové-
to nálezy nemáme, a proto osídlení Čech Slovany spadá až do 
2.poloviny 6.století. Nejstarší doklad je hřeben právě z této doby 
z lokality Komjatice-Blatnice na JZ Slovensku, později pak např. 
chata smíšené konstrukce v Dessau- Mosigkau, kde se nalezla 
i durynská keramika.

Výstavu kromě tabulí s texty doplňuje fotografický a obra-
zový materiál a také některé archeologické nálezy, např. kerami-
ka, šperky nebo předměty denní potřeby. V Sedlčanech můžete 
výstavu navštívit v úterý, čtvrtek a pátek od 9-12, ve středu pak 
navíc ještě od 13-16 hodin. Mimo otevírací dobu si lze prohlídku 
domluvit na tel.čísle 318 821 240.

Calarien

Zdroj: Rastislav Korený, Hornické muzeum Příbram
Info: www.muzeum.sedlcany.cz , www.muzeum-pribram.cz 
Ilustrace: Rekonstrukce původní podoby hrobu germánského 
– durynského velmože a jeho ženy ze 6. století. Kamýk u Velkých 
Přílep (kresba Michaela Černá)

Davies, Norman: Ostrovy – dějiny
BB/Art, Praha, 2003. 

Čtivě napsaná kniha se zabývá souhrnnými dějinami brit-
ských ostrovů (včetně Irska) od pravěku po dnešek. K období 
pohanství (resp. styků pohanů s nastupujícím křesťanstvím) od 
pravěku po konec vikinské éry se vztahuje 250 stran, plná třetina 
díla, což by vydalo samo o sobě na samostatnou knihu. 

Přehled komplexního pojetí dějin jednoho území má tu 
výhodu, že dává autorovi možnost konfrontovat staré dějiny 
s novodobými pohledy na ně, čehož Davies v poslední kapito-
le inkriminovaného období vždy bohatě a s patrným potěšením 
využívá a které stojí za to přiblížit.

Tak např. ke kapitole o keltské civilizaci připojuje popis 
novodobého „keltství“, které se prosadilo jako „jakási protilátka 
proti stresům dnešního života i proti kulturním zájmům establis-
hmentu Spojeného království“. Následuje výčet novokeltských 
projevů – hudba, folklor, filmy nebo založení pankeltské organi-
zace Celnic League, která si klade za úkol utužovat styky zbylých 
keltských národů. 

Naopak zájem o anglosaské období je podle Daviese u ang-
lické veřejnosti menší, zájem o anglosaské dynastie se zvedl, když 
se na britském trůnu usadil hannoverský rod – Hannover leží 
v původní vlasti Sasů. Rehabilitace se dostalo ponejvíce anglo-
saskému králi Alfrédu Velikému za zásluhu, že uhájil anglickou 
monarchii proti Vikingům. Vikingové totiž, čteme na jiném 
místě, zůstávají v očích Britů cizím prvkem, „jehož místo je na 
otevřeném moři a v cizích zemích“, ale nikoli v historii vlastního 
národa. 

Nevýhodou tak rozsáhlého zpracování bývá, že autor ustřelí 
v nějakém detailu v těch oblastech, na které není specialistou. Ve 
scénách o stěhování národů uvádí Davies, že Hunové dali jméno 
dnešnímu Maďarsku, „Hungarii“. Podoba jmen je sice svůdná, 
ale maďarští historikové dávají přednost teorii původu jména 
od kočovného kmenového svazu Oněgurů, kde tvořili Maďaři 
významnou část. i v dobových pramenech jsou Maďaři označo-
váni jako Ungri, v mluvě pramenů doby římské zůstává dnešní 
Maďarsko stále Panonií, nikoli Hungárií. 

V odstavci k tématu vikinského náboženství se píše, že 
„Mjöllnir, třímající ohromné kladivo, drtil obry…“ Ve skuteč-
nosti je Mjöllnir právě jméno toho obávaného kladiva, které drtí 
obry bůh Thor. Možná se ale jedná jen o nepřesnost v překla-
du, i na jiném místě je např. valkýra Skogul skloňována podle 
mužského vzoru. 

Pohled na dějiny a výklad dějin, nikoli jen suchý popis 
dějin samotných a zavalení čtenáře fakty, se týká zaměření celé 
knihy. Davies nepředstavuje ostrovní dějiny jako „vítězný pochod 
anglického národa“, ale všímá si i dějin okrajových částí Británie, 
Walesu, Skotska i zaniklých keltských království, např. Strathc-
lyde. Ve všech obdobích si autor všímá složitostí vztahů Anglie 
a keltských národů, které nejsou protagonisty, ale obětmi slav-
ných dějin britského impéria. 

Svým přínosem při prezentaci různých výkladů ostrovních 
dějin, zaměřením na neprávem opomíjené dějiny keltských náro-
dů a v neposlední řadě velkorysostí zpracované látky se jedná 
o velmi sympatický počin. 

Ingolf
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Neznámá noc Luny / Lunární lexikon
Johana Paugnerová / Thomas Popp 

Knížek o Luně  a její moci bylo na-
psáno jistě dodnes dost, ale tato knížka se 
přeci jenom v něčem od základu od těch 
ostatních liší. Ne tím, že je celosvětovým 
bestselerem, ale tím, že je pro nás oprav-
dovou učebnicí, s jejíž pomocí můžeme 
poznat vliv Luny na nás samotné a na naše 
okolí tak, jak se nám doposud dochovalo 
od našich předků se všemi náležitostmi 
a podle toho se lze v těchto vědomostech 

dál zdokonalovat svou praxí k našemu a nejen našemu užit-
ku. Kniha nám nabízí základní rady týkající se jak výživy, péče 
o zdraví a naši domácnost. A také nám ukazuje souvislosti měsíč-
ních impulsů a znameními zvěrokruhu.

K této knížce vyšlo ještě její zkrácené vydání a pokračování 
Neznámá moc Luny II, ale toto pokračování, které se má věno-
vat především výživě a věcem okolo, se autorům trochu vymk-
lo a není už tolik spojené s praktickými účinky Luny tak, jako 
jejich první díl.

Vše, ale autoři vynahradily následujícím počinem, který 
nazvali Lunární lexikon. Ten je opravdickým doplněním první 
knihy v různých směrech a opravdu stojí za to.

Všechny tyto tituly vydal Knižním klub a pod ním nakla-
datelství Ikar.

Ronger

Básně malé i větší
Zimní tvor

Je zima, ve které mrzne svět, 
Je krutá zima stovky let. 

Na šedivé obloze zčernalo slunce. 
Sněhu a ledu konce nevidět.

V bouřích a vánicích bytosti táhnou, 
Co teplo mají jak vzpomínku dávnou, 
Podivné bytosti s prázdnýma očima. 

V led mění se všechno, na co sáhnou.

Ty choulíš se, kde oheň plápolal, 
A pryč je plamen, co Tě hřál. 

Ve spárech z rampouchů zima Tě drtí, 
Kdy sám sebe zeptáš se, co bude dál?

Studený chřtán bude ze rtů Tvých? 
A v žilách místo krve sníh? 

Podivné bytosti k Tobě se blíží, 
Dotknou se? Budeš jednou z nich?

Zahoříš steskem po dávném létě? 
Marně budeš ho volat v každé větě? 

Jak pochodeň vzplane Tvá marná touha... 
Jak vyhaslý uhlík zima obejme Tě?

Nebo se naučíš brodit se v závějích, 
Neztrácet vnitřní žár v bláhových nadějích? 

Na zčernalém slunci budeš umět se vyhřívat, 
Tiše blízké své vodit ve svých šlépějích?

Sníh a led od nížin po vrcholky hor, 
Otázkou zní všech vichřicí chór: 

Poddáš se ledu? Shoříš v marnivém blouznění? 
Přežiješ... budeš zimní tvor?

Skopová hlava

Pro radost

Mám touhu stokrát vyprávěné znova vyprávět? 
Čas nečeká -  jak kůň se žene vpřed... 
Jsem jako plamen? Zápal, hádka, svár? 

Jen ženská náruč chladí sporů žár.... 
Když najdu zřídlo, kde pramení zlost 
Pak Její i mé srdce tluče pro Radost! 

A statky statkům – hmotě nechám svět... 
S radostí v srdci hledám labyrintu střed.

Skopová hlava
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???

Norny, ty za všechno mohou,
že vyhrál bůh krásných nohou. 

Kde bude žít se svou Skaði?
Zvítězí moře – či vnady? 

Ona by v horách žít chtěla,
však nádhera Njördova těla

dilema vskutku jí činí. 
Lahodné chrochtání sviní

nahradí mořský pták. 
Až nasytí se Skaði ptáku,

Reknete, Norny, co bude pak?  

Zmj

BEZEJMENNOST

Bezejmenný krčí se muž v koutě a tajemný muž v černém hávu 
sem k sobě zvou tě. 

Jak, ale poznat máš kdo kým je a co s tím co dají ti uděláš? 
Jak oslovit člověka bez jména? Jaký příběh ti z moudrosti svého 

života předá? 
Ani oni samotní to netuší a snad je jim to i jedno sami v sobě se 
topí a mají před očima bez náznaku světla naděje, že je někdo 

osloví jen temno samotné.

Hrob prostě hromada popela pod hromadou kamení a ticho. 
Ticho a samota ducha osamělého, na kterého všichni a všechno 

zapomnělo - prostě pro ně není. 
Tíživý klid a pokora před životem, který proudí všude okolo. 

Bloudění ducha neklidného a dlouhé tápání po místě s těmi, ke 
kterým patřil a patří. 

Však i on žije životem jež nuzně dlouhý se mu zdá a vše co měl 
rád už ho k nám více nepoutá.

Bezejmenné činy  slavné - ztracené jsou z paměti. 
Není bytí bez jména, není předané moudrosti bez vědomí, kdo 

žil a kým kdysi jsi zde byl. 
Smrti v zapomnění poznal vždy ten, kdo v koutě se svými činy 
jen krčil se, ale i ten jež tajemným v pozadí zůstával na vzdory 

okolnostem všem. 
Není kdo by přišel za tím, kdo velké činy konal, když jméno na 

náhrobku chybí ! 
Není kdo by květiny byl položil a na jeho příběh třeba jen 
v myšlenkách svých zavzpomínal či pronesl oslavnou řeč. 

Není nikoho kdo by připil a vyslovil slova díků, když bezejmen-
ný jsi byl.

Smutek a beznaděj jen po tobě vězí tu. Prázdnota v duši jak 
mlhovina se zde vznáší. A smysl tvého života unikl jak jiskřička 

z plamínku ohně jež Norny dali ti do vínku.

- Vše není takové jak se na první pohled zdá! -

Ronger  XXII.IV MMV

ŠIKMÉ ŽIVOTA STÍNY

Slzy dívek i žen truchlících stékají po tvářích. 
Srdce jejich tušící, že milovaní se už nevrátí. 

Tak jak se třepotají ptáků křídla, tak láska proběhla. 
Muži běsní v krvavé řeži a rozumí jen ostřím svých zbraní 

a jejich řeči.

Tak, znovu doma zůstaly, jako už tolikrát a na ně čekali. 
Jiní se za ni mi lísaje přišli a lží přispěli ke svodům, aby prázdno 
vyplnili alespoň na chvíli nežli také odtáhli a zklamání za sebou 

jen nechali.

Však někde to pravé ryzí zůstalo a mnozí hledají, co mnozí 
pozbyli. 

A víra v lásku zůstala ta smrti od lži neznala po celé věky lidské.

Ronger  XXIX.XI. MM

Dědictví

Naše dědictví je jako strom, aby jsi ho co nejvíce mohl poznat 
a porozuměl mu musíš se o něj starat a naslouchat mu a někdy 
po něm i šplhat vzhůru do výšin, které ti přijdou příliš vzdálené 

a přesto na dosah ruky. 
Musíš ho cítit v sobě i všude okolo, aby jsi doopravdy v moud-

rosti předků žil.

Pokud si z něj vezmeš jen kořeny po chvíli v rodné zemi uhnijou 
ti. 

Pokud vezmeš jen kmen jen dočasně můžeš život mu vnést. 
A pokud korunu jen, tak plody pojíš jen jednou a pak i s květy 

v náručí celá uschne ti.

Je však, ale vždy naděje, že při tvém obratu k naší společné 
moudrosti z pařezu, který nám tu zbyl nové větévky vyraší 

v nový život, který zde nikdy svou pouť neskončil.

Ronger VI.V.MMV
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