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Vá!ené "tená#ky, vá!ení "tená#i,

otevíráte již desáté číslo magazínu, v němž opět nebudete ochuzeni o poznatky a postřehy, překlady prací významných postav sou-
časného pohanství či poezii našich stálých, ale i některých nových přispěvatelů. O bylinách a nerostech vážících se k Letnicím a Freyfaxi 
více poví Ronger v pravidelném seriálu Síla země a čekají na nás také některé z jeho básní, zatímco dalšími nás poctila Egle.

dalreiks přispěl další částí rozhovoru Dr. Mirabella s představiteli Ódinova bratrstva, přeložil i články, které nám vysvětlí co 
je to Frith, objasní povahu tzv. folkish náboženství a přiblíží postavení ženy v germánském náboženství. Ingolf připojil studii o vývoji a 
periodizaci germánských jazyků, Zmiu druhý díl pojednání o Snorriho Eddě.

Calarien popsala edici Mythologie nakladatelství Lidových novin a Lorraine zvěřejňuje jednu ze svých povídek. Njal dokončil Sig-
markův překlad Anglosaské runové básně a přečíst si můžete i recenzi na zajímavou knihu.

Teď už zbývá jen popřát vám příjemné čtení.

Redakce sauilo

Čekám, Ohniváku.
Stojím pod stromem a čekám...
na záblesk jisker
a dlouhý zpěv,
spíš sten flétny.
Čekám tu, 
abych zahlédnul tvou zlatavou korunku.

Vím, že dokážeš přeletět země
bez nejmenší námahy
s večerním větrem,
který nosí moři slzy.
Lidé tě mají za padající hvězdu.

A přejí si.
Tvá píseň zapaluje plamen v srdcích.
Přeju si.

Už vás moc nezbývá, Ohniváku.
Kdepak máte hnízda?
Jsi jako úlomek slunce v nejhlubší díře
- třeba ve spánku.
Přinášíš sny těm,
kterým prolétneš kolem oken.

Máš přízeň u princezen,
které si myslí,
že princ bude krásný, moudrý a laskavý,
že jim navleče na štíhlý prst 
kroužek z tvého ztraceného pírka.
Potom jim trochu zpocenými dlaněmi
sevře ruku, neschopný slova.
Bude klopit zrak
a  jemně se probírat prameny jejich vlasů.

Vím, že tvůj dech otvírá oči i slepcům,
dokonce i těm, kteří nechtějí vidět.
Prolétáš nad oceány
a žádná dálka není nepřekonatelná 
pro tvůj hlas.

Čekám tu ve stínu, Ohniváku,
s napnutou tětivou.
Zabiju tě.

Egle

Poznámka k Erbenovi
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Síla Země a její období
d  Letnice XXI.VI. – letní slunovrat F

U dnešních Letnic se podíváme na dnes tolik zprofano-
vanou rostlinu jako je Konopí a se zeleným Turmalínem pro 
povzbuzení naší kreativity.

Konopí seté (Cannabis sativa)

Jinak se mu také říká například hašiš, marjánka, marihuana 
a nebo úplně lidově tráva.

Jeho planetárním vládcem je Saturn. Jinak patří k živlu 
vody, k principu ženskému a k runě Ac.

Mezi bohy je zasvěcen Freyrovi jako bohu plodnosti a štěstí 
rodinného krbu.

Konopí je jednoletou rostlinou, která má svůj původ nej-
spíše v oblasti severních Himalájí.

Přirozeně se vyskytuje od Asie, Indie až po Evropu a od 
pradávných dob se pěstuje na Dálném východě a v Mexiku.

Patří do čeledi konopovitých a může dorůst až do výšky 
dvou metrů.

Lodyhu má přímou, pýřitou, s charakteristickými dlanito-
sečnými listy, které jsou složené z pěti až sedmi kopinatých lístků 
s pilovitým okrajem.

Jejich horní strana je tmavě zelená, spodní je světlejší, se 
zřetelnou žilnatinou.

Samčí rostliny rostou rychleji než samičí a jejich květy 
v úžlabinách vrcholových lat obsahují velké množství pylu.

Za to samičí rostliny mají na svém vrcholu lodyhy chomáče 
velkých listů, květy jsou shluklé ve vrcholovém květenství.

Plody mají světle šedohnědé nažky, keteré jsou balené lis-
tem.

Samičí byliny sklízíme o několik týdnů později než samčí 
a teprve tehdy, když jejich plody dozrají.

Konopná látka (droga) se rozděluje na tři části:

Bhang - to jsou sušené listy a vrcholky květenství samčích 
i samičích rostlin. A je to nejlevnější a nejslabší forma používa-
ného konopí.

Ganja - je kombinací pryskyřice a květních vrcholků sami-
čích rostlin a je silnější ve svém účinku než bhang.

Charras – To je čistá pryskyřice z květů samičích rostlin 
rostoucích ve vysoké nadmořské výšce a je to svými účinky nejsil-
nější a nejdražší forma konopné latky.

Hašiš – je méně jakostní formou než charras.

Na největší obsah učinných konopných látek je nejbohatší 
Konopí indické (Cannabis sativa)

Konopí známe jako narkotizační rostlinu, ale i jako rost-
linu s využitím například v textilu, kde nám poskytuje užitečná 
vlákna. Také se z jeho vláken splétají velmi silné a pevné konopné 
provazy.

Rostlinou se vyhánějí zlí duchové z těla nemocného tak, že 
se mává jejími stonky nad postelí.

Konopí se doporučuje pro léčení celé řady zdravotních 
potíží, včetně krvácení z nosu.

V léčebných praktikách se využívá například k léčení rev-
matismu, chřipky, vodnatosti, zánětu pohrudnice, astmatu, 
migrény, neuralgie a dokonce i jako pomocná látka při odvykání 
ze závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

V medicíně se také používá k léčení nespavosti, deprese, 
neuralgie, ale i v zubním lékařství. Dokonce může blahodárně 
působit i při léčení zeleného zákalu a roztroušené sklerózy.

Po staletí je konopí vnímáno jako posvátná bylina, která 
nám umožňuje uvolnit se a vnímat jiné dimenze jiných sfér (ast-
rálu). Ale vše co souvisí s tou to bylinou se považuje za riskantní 
a proto se musí její duch musí pojímat s úctou.

Při používání 
této mocné rostliny 
pro pouhé potěšení 
dochází k tomu, že její 
duch posléze potlačí 
vůli dotyčného, který 
takto zneužívá jejích 
energií.

Její delší aktivní 
používání má ale také 
za následek neblahý 
vliv na krátkodobou 
paměť.
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Každopádně v dnešní době je její používání a přechovávání 
v mnoha zemích světa včetně České země nelegální záležitostí!

Turmalín

Je to zásaditý borokřemičitan, který obsahuje celou řadu 
prvků a tyto prvky ovlivňují jeho barevnost. Má poměrně hojný 
výskyt, je velmi barevně rozmanitý i v jednom krystalu (zonálně) 
a má schopnost třením nebo zahřátím se chovat pyroelektricky.

Je tedy kamenem vícebarevným buď zonálně nebo samo-
statně ( např. je modrý, růžový, zelený, hnědý, žlutý a šedý). Je 
průhledný až neprůhledný, skelného lesku.

Na našem území se nalézá například v Nové Vsi u Kremže, 

v  Rožné, v Dobré Vodě u Velkého Meziříčí, v Stupné v již-
ních Čechách, v Drahotíně na Moravě, ve Studnici u Přísečné, 
v Dolních Borech, v Cyrilově, v Rousměrově a v Písku,

Mimo naše území jej nalezneme například v Rusku a snad 
ve všech zemích severní a střední Evropy.

V meditačních činnostech jej využíváme podle jeho barvy 
a podle dané potřeby.

Jeho energie jsou různé, stejně tak jako vážící se k němu 
planety a živly, vše se totiž odvíjí podle jeho zbarvení.

Často nám slouží jako kámen pro získání či udržení lásky, 
přátelství, peněz, obchodu, zdraví klidu, energie, odvahy a astrál-
mí projekce.

My se nyní zaměříme na zelený turmalín, který je spojen 
přímo s Letnicemi a těm ostatním se budeme dopodrobna věno-
vat někdy příště.

Zelen! turmalín (verdelit)
Jeho energie je receptivní, planetárním vládcem je Venuše, 

patří k živlu země a u run náleží k runě Fehu ( f ) .

Tento kámen se v magických praktikách používá čas-
to k přivolávání peněz a obchodního úspěchu, působí totiž na 
povzbuzení naší kreativity.

I verdelit má obdobné vibrace široké škály jemných odstí-
nů, jako jeho červený bratr rubelit.

Jeho zelená barva je barvou přírody. Je schopen vnášet do 
našich myšlenek pocit klidu a míru, vyrovnanosti, která nás vede 
k trpělivosti a také k ústupkům v konfl iktech, protože každý 
vy hrocený spor je vlastně formou negace, která se má tendenci 
nějak vracet.

Díky své síle je schopen pomáhat při léčení srdečních cho-
rob, kdy posiluje srdeční svalstvo a stěny cév a žil. Také je schopen 
upravovat krevní oběh a tlak a též tišit astma.

Umí také posilovat naši imunitu. Je doporučován pro zmír-
nění procesu Parkinsonovy nemoci a sklerózy multiplex.

V době středověku se používal při bolestech hlavy, různých 
zánětech, vředových onemocněních, souchotinách a také epilep-
sii.

Čistíme jej stejně jako ostatní druhy turmalínu pod prou-
dem vlažné vody, nebo také v misce s vodu společně s křišťálem, 
přes noc.

Nabíjíme jej na přímém slunci.

Problém je sehnat verdelit z Evropy nebo přímo z naší 
země, protože se vyskytuje prakticky v malých a neopracovatel-
ných množství, ale šanci přece jen máme, když budeme trpěliví 
a půjdeme se podívat na různé burzy drahých kamenů, kde se to 
různými sběrateli jen hemží.

Tak vám, pokud jste se pro ten to kámen rozhodli, přeji 
mnoho štěstí při jeho hledání.

Ronger
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Děkovné slavnosti za úrodu I.VIII.

Nyní se seznámíme s Borytem barvířským jako s rostlinou 
vládnoucí modré barvě a se Zirkonem jako s kamenem pomáha-
jící nám ve vyrovnávání naší vitální energie.

Boryt barví!sk" (Isatis tinctoria)

Jeho planetárním vládcem je Saturn. 
U živlů patří k vodě, u principů k principu 
ženskému a mezi svátky ke svátku Hlaifaiws 
- FreyFaxi  nebo také Lammas.

Je dvouletou, vzácně i vytrvalou rostli-
nou s krátkým vegetačním cyklem, z čeledě 

brukvovitých, která je původní ve střední a jižní Evropě a Asii.

Je odpradávna pěstovanou rostlinou a zplaněný dnes i mís-
ty i zdomácněl. Můžeme ho najít podél cest a tratí, nebo na lou-
kách a pastvinách, úhorech a třeba i na vinicích.

Má vícehlavý kořen s růžicemi přízemních listů, které se 
tvoří a jsou podlouhle kopinaté.

V druhém roce vyrůstají modrozelené lodyhy, které jsou 
vysoké až C centimetrů, na nichž se od května do července tvoří 
hrozny malých žlutých nadýchaných květů. Plodem jsou velké 
křídlaté nažky, které jsou v době zralosti tmavohnědé.

Při jeho pěstování vyséváme semena od února do července 
do dobře rozryté půdy, cca II - V centimetrů hluboko. Jeho pěs-
tování má však potíž a to v tom, že nadměrně vyčerpává půdu, ve 
které neroste v jeho okolí tráva ani jiné zemědělské plodiny. Také 
ho nemají rády včely.

U borytu sbíráme pouze dospělé listy. Jestliže vybíráme jen 
listy velké, můžeme sběr z jedné rostliny během roku opakovat.

Už v dobách keltů 
se boryt pěstoval hlavně 
pro modré barvivo. Kelto-
vé si jím barvili těla, když 
šli do bitvy.

Sasové jej zase 
používali také běžně pro 
modré barvivo, ale také 
pro smíchání se žlutým 
barvivem z rýtu barvířské-
ho, čímž vznikla proslulá 
lincolnská zeleň.

Římani jej používali 
ve své době tak hojně, že 
jej museli často Sasové pro 
svou potřebu dovážet.

V léčivých praktikách se používá pro své adstringentní 
účinky. Jeho listy můžeme použít jako placky při léčení vředů 
a zánětů.

Boryt je nejvíce znám pro svou schopnost poskytovat mod-
ré barvivo, a pokud jej smícháme s kamencem, dostaneme jako 
výslednou barvu růžovou.

Zirkon

Je čirým, ale také žlutým, červenohnědým až oranžovým, 
zeleným až modrým kamenem, u kterého se jeho zabarvení mění 
podle jeho příměsí. Má vzácně efekt tygřího oka, po diamantu 
má největší lom světla a disperzi.

Je průhledný, průsvitný, skelného nebo také diamantového 
a mastného lesku. Jeho krystaly jsou s bipyramidálním zakonče-
ním.

Jeho energie je projektivní. Jeho planetárním vládcem je 
Slunce. U živlů patří k živlu ohně a jako přidružený kov k němu 
patří zlato. Mezi runami k němu patří tuna Raido (r).

Používáme ho pro jeho schopnost ochrany, probouzení 
krásy, sexuální energie, pro léčení a nebo jako pomocníka proti 
zlodějům.

Je trochu matoucím kamenem, který se vyskytuje v mnoha 
zbarveních, z nichž některá byla záměrně vytvořena uměle. Jsou 
známa pod různými názvy.

Nyní se ale zaměříme jen Zirkon jménem Hyacint, který se 
váže k tomuto času Hlaifaiws - FreyFaxi skrze runu Raido a k těm 
ostatním se vrátíme opět v tomto čase v návaznosti na něm.

Na našem území jej můžeme nalézt například v pyropo-
vých štěrcích u Podsedic na Třebenicku, nebo v náplavech na 
Jizereské louce.

Mimo naše území se nachází třeba v Rusku.

Síla Země a její období
a Hlaifaiws – FreyFaxi  r
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V meditačních činnostech jej používáme podle jednotli-
vých barev.

Je nutné ale upozornit na to, že zirkon někdy obsahuje sla-
bou radioaktivitu, která je způsobená obsahem thoria a uranu (až 
deset procent).

Proto jej přikládáme na tělo jen na krátkou dobu, nebo jen 
po čas meditace či léčení.

Hyacint spadá svým červenohnědým zbarvením do centra 
sleziny a vitality.

Jeho nejčastějším, a dalo by se říci že základním, barevným 
tónem je hnědé zbarvení, které v sobě slučuje barvu červenou 
(barvu energie) a barvu žlutou (barvu inteligence) a také modrou 
(barvu klidu a sebeovládání).

Tímto je v nás schopen podporovat znalost lidí a z toho 
vyplývající respekt, trpělivost a laskavost. Umí nám také dodávat 
vnitřní jistotu svou podporou naší vytrvalosti a optimismu.

Svojí vyrovnanou vibrací udržuje harmonický stav, kdy 
nám pomáhá tlumit přebytek naší energie a zároveň zahání nega-
tivní stavy mysli jako je melancholi,e stres, hněv a výbušnost.

Také umí rozvádět potřebnou vitální energii po celém těle 
a tím zajistit regeneraci celého organismu.

Při vnitřním užíváním hyacintové vody podporuje funkci 
slinivky břišní, jater a sleziny. Je schopen hojit žaludek a střeva, 
zevně také kožní onemocnění.

Tradičně se ho používalo jako pomocníka při porodu.

Hyacint se nosí pro zvýšení bohatství s odpovídajícími 
rituálními praktikami. Nebo také jako ochranu před zbraněmi  
a také pro jeho schopnost vytahovat z těla jedy a bolest.

Čistíme jej důkladně nejlépe přes noc v misce s vodou.

Nabíjíme jej na horském křišťálu na nepřímém slunečním 
světle.

Ronger

Oheň

Teplo domova a ohně žár.
Ohně žár,
ve tvářích vehnaná krev - svár.
Ohně planou a nyní myšlenky na dobu míru
jdou stranou.

Proudy vod zrudly krví
a pod páry těžkých bot se zmítají mrtví.
Ticho a klid, výbušnost všeho
je po bitvě pryč.
Těžké vzdechy raněných spolu s krkavčími skřeky
nad mršinou zní.
To valkýry své vyvolené do síní vedou
a je slyšet jejich smích.

Ohně žár, klid domova i svár,
ten život náš v sobě stále má.

Ronger XXIX.III. MMVI

Vučica

Chtěla bych proběhnout
srdcem stínu
vyplivnout
hnát se šípkovými trny
táhnout kůži
povlávat
Řvát v jediném jazyce plném er
nacházet stopy
sledovat
zatínat drápy
lámat je o kameny
Rozmnožit noční světla
Protínat tepny mokrých cest
Jediná
nejvyšší stvůra noci
protrhnout krajinu 
pohltit ji
Kalit jedy
Padat a otvírat zemi
nacházet kosti
obracet drny
zalomit hlavu
řvát v jazyce plném er
měnit tváře
propíjet mlhy 
roztrhat 

Egle
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Pojem Frith

V současném pohanství se často setkáváme s pojmem frith. 
Tak to má být, neboť šlo o záležitost, jíž si naší dávní předko-
vé velmi cenili. Bohužel stejně jako mnoho jiných pojmů i frith 
upadl na dlouhou dobu takřka do zapomnění a mnoho dneš-
ních pohanů je plnému významu zcela nerozumí. Abychom lépe 
pochopili tento pojem, podívejme se na jeho původ a význam 
v dávné řeči.

Slovo frith je odvozeno z proto-indoevropského *priyas 
– „vlastní“ (jako „vlasní silou“, „vlastní společenství“). Z tohoto 
kořene je také odvozeno mnoho dalších slov, jako staroanglické 
fréodom (dnešní freedom; gótsky freihals, frijei), frigian /fréog(e)an/ 
(to love; gótsky frijón) a Fréa (pán, Frey; gótsky Fráuja), každé 
s konotacemi sounáležitosti s větším celkem, jako je domácnost, 
klan či komunita, tj. s jakoukoliv skupinou, kterou člověk může 
nazvat „vlastní“.

Podle A Concise Anglo-Saxon Dictionary J.C. Halla zname-
ná frith:

mír, klid
bezpečí, útočiště
výsadu zvláštní ochrany a trest za její porušení
vrácení práv psanci

Zdá se, že v současnosti užívá většina pohanů slovo frith 
v prvním významu „mír, klid“. Podle původu z proto-indoev-
ropského * priyas se zdá, že původním významem slova frith 
byl „mír v kruhu svých vlastních“ (rodiny, kmene...), což vedlo 
k dalšímu významu „bezpečí“ a „útočiště“ – neboť kde jinde než 
mezi „vlastními“ může být člověk v bezpečí? Frith se ve svém 
významu míru a bezpečí zajištěných příslušností k danému spo-
lečenství projevuje také při „vrácení práv psanci“. Mezi dávnými 
Germány byl psanec někdo, kdo se dopustil takového zločinu, že 
byl vyňat z ochrany práva a nebyl již součástí společnosti. Jako 
takový neměl coby jedinec žádná práva – psanci mohli být zabiti 
bez obavy z obvinění z vraždy. Vrácením práv se psanec znovu stal 
členem společnosti a mohl se tedy podílet na frithu.

Ve staré anglosasštině a dalších germánských jazycích se 
zdá, že s frithem se vždy pojí konotace „bezpečí, útočiště“, i když 
je užit ve významu „mír“.Potvrzují to různé složeniny, ve kterých 
se toto slovo objevuje. Slovo frithgeard znamenalo v podstatě 
„azyl, útulek/svatyně“ a zdá se, že bylo užíváno pro oblasti vyhra-
zené náboženským účelům. Frithgeard by tedy byla jakákoliv 
vyhrazená oblast věnovaná uctívání bohů. Z islandských zdrojů 
víme, že násilí (vyjma násilí nezbytného k provedení oběti) bylo 
na svaté půdě zakázáno, a není důvod předpokládat, že by tomu 
tak nebylo mezi ostatními Germány. Jelikož bylo násilí na svaté 
půdě zakázáno, byl frithgeard nejen místem míru, ale také bezpečí 
a útočiště.

Další složeninou, ve které se objevují oba hlavní významy 
slova frith, je pojem frithgield (v moderní angličtině frithguild). 

1.
2.
3.
4.

A anglo-saské Anglii byly frithgildy skupinami mužů, které měly 
za úkol hlídat mír – jako takové byly předchůdkyněmi jak stře-
dověkých strážních hlídek, tak moderních policejních sborů. 
Frithgildy v podstatě zajišťovaly neporušování frithu – tedy že 
společnost jako taková žila v míru a tak byla pro své členy „bez-
pečným útočištěm“.

Významy slova frith „mír“ a „bezpečí“ tedy nemohou být 
odděleny. I když je užito ve významu „mír“, zachovává si toto 
slovo i význam „bezpečí“ a „zabezpečení před újmou“. Obdob-
ně, když znamená „bezpečí“, nese si „mírový“ význam (tj. žádné 
násilí apod.). Toto pojetí ještě mezi Germány nevymizelo, vždyť 
i dnes jsou policisté označováni jako „peace officers“.

Frith a právo

Implikace pojmu frith jdou dále než se může zdát pouhým 
pohledem na etymologii a význam slova. Abychom frith lépe 
pochopili, měli bychom se možná podívat na jeho vztah s kon-
ceptem práva. Dávní pohané nahlíželi právo coby kolektivní 
zvyky (obyčeje) kmene, coby záležitost vycházející ze společných 
činů kmene a určenou minulými precedenty. Toto pojetí práva do 
jisté míry přežívá v anglosaském zvykovém právu, které je dodnes 
základem práva nejen britského, ale také amerického. Stejně jako 
nelze oddělit jedince od jeho činů, neoddělovali dávní Germáni 
zvyklosti kmene od kmene samotného – a tak bylo do jisté míry 
právo totožné s kmenem. Frith coby stav míru a bezpečí, který 
umožňuje společenství přežít, je také stavem, který umožňuje 
přežít zákonu (kmeni i jeho zvyklostem). Právě z toho důvodu by 
měli být policisté vskutku označováni coby „peace officers“.

Tento pohanský systém práva dosud žije ve společenských 
systémech germánských národů, ale s ním soupeří koncept 
„práva“ („zákona“) vycházející z judeokřesťanství. Podle tohoto 
konceptu je „Právo“ (resp. spíše „Zákon“) jednoduše systémem 
ustanovení daných vyšší mocí (tj. Jehovou). Toto pojetí se odráží 
jak ve společenském zřízení dávných Hebrejců, jejichž králové 
(jako David a Šalamoun) mohli coby zástupci Jahveho na Zemi 
tvořit zákony svými výnosy (šlo o klasickou orientální despo-
cii), tak v novověké Evropě, jejíž králové vládli „z boží milosti“. 
V pohanském pojetí právo vychází z minulých činů kmene, takže 
se na jeho tvorbě podílí každý člen kmene. V judeokřesťanském 
pojetí je naopak „právo“ („zákon“) jednoduše souborem naříze-
ní daných společnosti vyšší mocí (ať již „Bohem“, parlamentem 
nebo králem). Je možná lepší nazývat první koncept „právem“ (či 
zákonem v pravém slova smyslu) a druhý nařízením (tj. „záko-
nem“).

Rozdíl mezi právem a nařízením je lépe vidět z pohledu 
zachovávání frithu. Jelikož pohanské právo je jak úhrnem konání 
kmene, tak tímto kmenem samým, musí se nutné zabývat ucho-
váním míru a bezpečnosti kmene – doslova frithem. Zatímco by 
se teoreticky nařízení uchováním společnosti, je skutečností, že 
tomu tak vždy není. Jelikož nařízení je jednoduše výnosem vlád-
ce (či vládců), lze jen těžko zabránit těm u moci, aby nezavádě-
li nařízení, která společnosti škodí. Dokonalým příkladem jsou 

Co je to Frith?
Eric Wodening
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poslední francouzští králové, kteří si žili v palácovém přepychu, 
zatímco francouzští rolníci pomalu hladověli v ubohých chatrčích 
(nakonec tento stav vyústil do tzv. Velké francouzské revoluce). 
Zatímco právo musí zachovávat frith, nařízení nutně nemusí.

Příkladem toho mohou být slyšení Výboru pro neamerickou 
činnost ve 40. a 50. letech 20. století. Teoreticky fungoval tento 
Výbor coby orgán Kongresu dle Ústavy U.S.A. (tedy dle zákona). 
Ve skutečnosti fungoval podle odlišných pravidel (svých vlastních 
nařízení), často v přímém střetu s Ústavou. Podezřelí „komunisté“ 
předvolaní před Výbor byli zpravidla pokládáni za vinné, dokud 
nedokázali svou nevinu, přičemž byly někdy pomluvy, narážky 
a domněnky dostatečným „důkazem“ k „usvědčení“ dotyčného 
z „komunismu“. Práva vyplývající z Bill of Rights (Listiny práv, 
tedy z prvních Deseti dodatků k Ústavě) byla dezinterpretová-
na či přímo ignorována. Nejen, že to vše odporovalo právu (tj. 
bylo to protiústavní), ale narušovalo to také klid a bezpečí (tj. 
frith) mnoha jedinců. Následkem slyšení Výboru lidé přicháze-
li o práci, někteří opustili zemi či spáchali sebevraždu. Mnoho 
Američanů, kteří se „provinili“ pouze svým přesvědčením demo-
kratů New Dealu, se obávalo vyjádřit vlastní názory z obavy, aby 
nebyli označení za „naivní antifašisty“ či „levičácké slabochy“. 
Výbor řídící se svými vlastními nařízeními narušil spolu s dalšími 
komunistobijci frith U.S.A.

Rozpor mezi právem a nařízením lze najít i v dnešním 
postoji k pořádkovým silám. Frithgildy anglosaské Anglie byly 
v zásadě předchůdkyněmi moderních policejních sborů a mohou 
být považovány za jakousi jejich ranou obdobu. Jejich hlavním 
úkolem bylo zajištění trvání frithu, jak již název frithgield nazna-
čuje. Dohlížely na to, aby se členové komunity k sobě navzájem 
chovali jako „vlastní k vlastním“ a nepůsobili si újmu. Frithgil-
dy tedy zajišťovaly komunitu coby mírumilovný jednotný celek 
(a nikoliv tedy coby jakési sdružení vzájemně soupeřících frakcí). 
Běžný Anglosas nejspíše obdivoval a respektoval frithguildsmany 
coby strážce míru a významnou součást společnosti.

Současně policejní sbory si stále něco z ducha frithgild 
zachovávají. Policisty stále označujeme coby „officers of the pea-
ce“ a udržování zákona a pořádku označujeme jako „keeping the 
peace“. Jelikož však bohužel naše společnost částečně chápe zákon 
coby nařízení daná vyšší mocí1, má mnoho Američanů tendenci 

1  Eric Wodening se obrací především na americké publikum. Kdyby 
psal o situaci v Evropě, vypadalo by hodnocení situace ještě více tristněji. Kon-
tinentální Evropa je zcela pod diktaturou judeokřesťanského pojetí práva coby 
nařízení. Abychom však byli objektivní, konstatujme, že toto pojetí našlo svůj 
výrazný projev již v římském právním formalismu. Spojení tohoto zdegenero-

vidět policisty ne jako strážce míru (frithu), ale jako vynucovatele 
nařízení daných shora. Tento náhled lze shrnout výrazem „law 
enforcement“, který označuje souhrnně policisty, šerify, maršály, 
agenty ad. Mnoho lidí si tak plete právo a nařízení. Důsledkem 
je jak zášť, tak nedostatek respektu k „officers of the peace“, kdy 
lidé jsou náchylní nahlížet policisty ne jako „soukmenovce“, kteří 
jsou zde, aby chránili mír a bezpečnost, ale jako cizáky, kteří je 
chtějí „dostat“ pro porušení nařízení. Takové cítění bezpochyby 
ztěžuje výkon policejních povinností, což je situace, která jen 
těžko přispívá k zachovávání frithu.

Pou#ení z frithu

Poučení, které nám frith poskytuje, je poznání, že pro přežití 
komunity musí být zachováván smysl pro mír a bezpečnost (tedy 
doslova frith). To je důležité ponaučení pro moderního ásatrua-
ra. Je nutné neohrožovat frith ásatrú zbytečnými spory a spíše 
se věnovat jeho upevňování. Zbytečné spory ohledně politiky či 
teologie, které nejsou řešeny rozumným způsobem, odčerpávají 
zbytečně sílu, kterou lze věnovat na budování zdravého a vzkvé-
tajícího revivalu.

Ásatrú musí tedy zajistit, aby jeho frith zůstal celistvý. Toho 
může být jednoduše dosaženo čestným jednáním, i když s názo-
rem druhé strany sporu nesouhlasíme. Když se někdo vytrvale 
chová bezectně, potom jej musíme jako ásatruaři příslušně potres-
tat – tedy vyloučit jej z podílu na frithu. Zdůrazněme však, že to, 
že něčí politické či teologické názory se neshodují s našimi, ještě 
neznamená, že dotyčný „jedná bezectně“. Tak jedná, ohrožuje-li 
svým jednáním frith a svobodu lidu.

Naši předkové si frithu vážili více než čehokoliv jiného. 
Pokud máme oživit jejich (a naše) naboženství a světonáhled, 
potom musíme nade vše dbát na zachovávání frithu ásatrú. 
Pokud má pohanství přežít a prosperovat, musíme zajistit, aby 
mezi námi převládl frith (onen společný prostor míru a bezpečí).

Přeložil a upravil dalreiks  

vaného právního formalismu s judeokřesťanskými koncepty vedlo k vytvoření 
pokřesťanštělého římského práva, které kodifikoval císař Justinián. Toto římské 
právo sloužilo – díky vlivu církve, která na něm vystavěla své právo kanonické 
- a slouží coby podklad pro právní systémy moderní Evropy. Zvykové germánské 
(ale též slovanské ad.) právo bylo postupně během středověku vytěsňováno prá-
vem římským, které jej nakonec zcela nahradilo. Pouze oblast Velké Británie a je-
jích kolonií, ke kterým patřily i pozdější Spojené státy americké, zůstala ušetřena 
tohoto osudu a anglosaské zvykové právo zde tvoří základ právního systému.
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Povaha folkish náboženství
Steve McNallen, AFA

Pozn. p!ekladatele:

V tomto čísle začínáme překladový seriál článků od růz-
ných autorů, ve kterém chceme přiblížit a objasnit povahu tzv. 
folkish ásatrú, význačného proudu současného germánského 
duchovního revivalu, proudu vysoce autentického, který sta-
ví na tradičním holistickém chápání člověka. Edred /orsson 
píše: „Žijeme ve věku, kdy se lidé snaží pochopit a najít to, co je 
holistické a přírodní. Lidé chtějí znovu žít v harmonii 
s Přírodou, chtějí pochopit jednotu těla, duše a ducha. 
To jsou vznešené a hodnotné cíle... Pokud chcete žít 
holistický, celostně pojatý život a snažit se dosažení 
integrace jednoty těla, duše a ducha, musí Vám být 
jasné, že klíče k Vaší duchovní cestě se naleznete ve 
Vašem vlastním těle – v genetickém kódu, který 
jste zdědili po vašich předcích. Nejpřirozeněj-
ší, nejintuitivnější je právě tato cesta předků... 
Pokud toho [hluboké duchovní autentici-
ty tradičních kultur – Indiánů, Indů, 
Afro-karibčanů apod.] chceme dosáh-
nout – individuálně i kolektivně – musí-
me to najít sami v sobě. Nenalezneme to 
ve zdrojích mimo naši tradici, mimo náš 
vlastní nadčasový proud jednoty těla, duše 
a ducha. Z ostatních tradic se můžeme hodně 
poučit, ale z holistického hlediska zůstávají mimo 
nás... Pamatuji si, jak jsem když mi bylo asi šest let 
na výletě do Nového Mexika a Arizony proplakal noc, neboť jsem 
tak moc chtěl „být Indiánem“. Byl jsem unesen těmito vznešený-
mi, autentickými a sebeuvědomělými lidmi. Ale co jsem tehdy v šesti 
letech ještě nechápal bylo, že to nebyli Indiáni samotní, co mě fasci-
novalo, ale to, co sami představovali a vtělovali. Pokud chcete znovu 
získat onu vznešenost, autenticitu a sebeuvědomění, které jsou vlast-
ní Indiánům a tradičním kulturám vůbec, nemůžete je získat od 
nich, zvenčí, musíte je najít ve vlastním bytí, sami v sobě.“1    

Tento seriál navazuje na článek Na vašich předcích záleží 
od Steva McNallena, který pro první číslo SAUILO přeložil Sig-
mark.

dalreiks

Povaha folkish nábo$enství

V moderních západních zemích je náboženství především 
osobní záležitostí. Lidé meditují nebo se modlí, hledají osobní 
duchovní osvícení nebo osobní spasení. Náboženství je jen sou-
borem doktrín a praktik, které si hledající může vybrat stejně tak 
snadno jako si může koupit nové auto – a změnit je může ještě 
snadněji.

To je velmi recentní pojetí, jehož vzestup je přímo úměrný 
našemu odcizení se od přírody a našich předků. Pro lidi tradič-
ních kultur je takové sebestředné pojetí skutečně podivné.

1  Edred /orsson, Northern Magic, St. Paul 1998, str. xii-xiii

Všechny duchovní a náboženské cesty mají individuální 
dimenzi, která je hodnotná a následováníhodná. Na Západě se 
nicméně často tak soustředíme na jednotlivce, až je to na úkor 
dimenze společenské. To neznamená, že po společenství jako 
takovém netoužíme – v Americe tuto sounáležitost dává svým 
členům mnoho místních farností a jejich role se zvětšuje ruku 
v ruce s rozpadem tradiční rodiny pod tlakem moderní společ-
nosti.

Co však Zápaďané nechápou je, že folkish2 
náboženství, ať už je nazýváme domorodá či při-
rozená náboženství, jsou spojena s danou kulturní 
a etnickou skupinou... s lidem. Náboženství není 
něco nezávislého na životě skupiny – naopak je to 
jeden z projevů její existence. Náboženství vyplývá 

ze samotné podstaty lidu a je výrazem celosti 
jeho zkušenosti od počátku věků.

Folkish náboženství jsou hluboce 
spjata s předky. Ti, kteří nám předcháze-

li, praotcové a pramatky z časů minulých, 
jsou stále spojeni s kmenem či lidem. 
Pouta rodu překračují prostor a čas. Však 

také mnoho z nás ásatruarů věří, že předci 
se do rodiny či klanu znovuvtělují. Linie 

rodu běží napříč životy a generacemi. Byli 
jsme již zde, společně v tomto světě. Krev nejenže 

není voda, je silnější než smrt a vzdálenost.

Z tohoto hlediska je nemyslitelné, aby bylo náboženství 
nahlíženo jenom jako nějaký „doplněk“, jako něco, co lze odho-
dit jako kabát či klobouk. Náboženství se spíše stává projevem 
naší vlastní podstaty, naší součástí, podobně jako jí je naše vlastní 
tělo. Ásatrú není něco, čemu věříme, je to něco, co jsme.

Je jen přirozené, že hledáme duchovní cestu, po které krá-
čeli naši předkové. Koneckonců jsme spíše jako naši předkové 
než jako kdokoliv jiný. Neseme v sobě jejich esenci. Můžeme 
se to snažit racionalizovat a poukázat roli dědičnosti u člověka, 
avšak ono spojení je především duchovní podstaty. Se svými 
předky a potomky jsme spojeni pouty, která nesdílíme s nikým 
jiným. Když nalezneme cestu našeho lidu, nalezneme tajemství, 
která nikde jinde nelze najít.

Jsou to právě tyto dva faktory – zaměření na společenskou 
povahu náboženství, která vyvažuje individuální aspekt víry, 
a význam předků – které odlišují folkish náboženství od moder-
ních vykořeněných a umělých konstruktů.

Ásatrú není jen vírou či souborem praktik, je výrazem 
toho, kdo coby Evropané jsme. 

2  Steve McNallen píše „folk religions“, což znamená lidová náboženství, 
etno-náboženství. Jelikož však v článku jde de facto o přiblížení pojetí folkish 
ásatrů coby autentického folk religion, rozhodli jsme se pro tuto změnu.
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Edice Mythologie
Úvod

V tomto článku se budu věnovat charakteristice jednot-
livých titulů edice Mythologie Nakladatelství Lidové noviny 
a zamyšlení nad jejich přínosem etnologickému oboru, ale i širší 
veřejnosti. V závěru naleznete seznam vydaných a připravova-
ných titulů této edice. 

Záměrem edice1bylo předložit čtenářům soubor publikací 
zachycujících a vysvětlujících fenomén mýtického myšlení, v jeho 
odlišných regionálních i časových podobách. Na rozdíl od prací 
rozebírajících různé mytologie z psychologické (najmě pak jungi-
ánské) stránky, zde dostala přednost stránka literární, filologická 
a v neposlední řadě antropologická a etnografická. Ačkoliv jde 
o edici určenou zejména laické veřejnosti se zájmem o mytologii, 
s předpokladem, že odborníci dají přednost dílům v originále, 
poznámkový aparát, bibliografie, komentáře k textům a podobné 
doplňky děl činí tituly užitečnými i pro odborníky. 

Bohužel, organizačně náročný projekt pravděpodobně 
nebude mít své pokračování. Nejisté je i vydání posledních dvou 
připravovaných titulů, MacKillopových Keltských mýtů a Woll-
manových Pověstí o Bílé paní a Vampyrických pověstí. Rovněž ne-
jsou plánovány dotisky knih. Zrušeno bylo vydání původně plá-
nované knihy Vzdálený hlas (Literatury předkolumbovské Ameriky: 
Aztékové, Mayové, Inkové). 

Vzorem pro tuto edici se stala edice nakladatelství Odeon, 
Lidové umění slovesné, konkurencí se pak stala zejména edice 
Capricorn nakladatelství Argo.

Nakladatel původně rozdělil tituly do dvou oddělených 
řad- Texty (soubory lidové slovesnosti) a Studie (teoretická díla 
zabývající se nejen rozbory mytologickými, ale i religionistický-
mi, psychologickými a etnografickými), v jejichž rámci byla díla 
číslována. Pro zjednodušení systému se po jistém čase od číslo-
vání i dělení do dvou řad ustoupilo, a tak se nám dnes pospo-
lu vyskytují jak tituly zařazené a očíslované, tak bez zařazení 
a očíslování. Domnívám se, že byl tento krok poněkud zbytečný, 
a zvláště nevhodný zhruba v polovině vydávání knih, a přispěl 
pouze k celkovému zmatku pro nezasvěcené čtenáře.

1 dle tvrzení redaktora edice Štěpána Kosíka

Vydané tituly edice Mythologie

Vůbec prvním titulem, který v edici Mythologie vyšel, 
byly v roce 1996 Děti opeřeného hada s podtitulem Mýty, legen-
dy a pohádky mexických indiánů od Oldřicha Kašpara, zařazený 
jakožto první svazek řady Texty. O. Kašpar je přeložil ze španěl-
štiny, opatřil komentářem a doslovem. Texty mexické ústní lidové 
slovesnosti pochází jak z vydaných edic, tak z autorových terén-
ních výzkumů. 

V doslovu nalezneme kromě historického přehledu sběrate-
lů mexické lidové slovesnosti též zamyšlení nad nazíráním mýtu 
západním pohledem. Ačkoliv jsou mýty předmětem zájmu hned 
několika oborů, stále nemáme k dispozici uspokojivé odpovědi 
na otázky jako např. proč vznikaly či jak mohly být kdy vnímá-
ny jako pravdivé, když jsou zjevně nepravděpodobné. Autor zde 
vyslovuje názor, že je omylem hledat v mýtech pouze zástupné 
symboly pro reálně existující jevy, neboť pro národy, které mýty 
vytvářely, byly čímsi zcela přirozeným, stejně skutečným jako 
stromy či kameny.

Jednotlivé mýty, legendy a pohádky, jichž je zde 50, jsou 
tématicky rozřazeny na ty, týkající se zrození světa bohů a světa 
lidí; o životě ve světě bohů a lidí a na podání ze světa zvířat. 
Najdeme zde jak mýty kosmogonické, tak i etiologické (vysvět-
lující vlastnosti lidí i zvířat), mýty s kulturním hrdinou (v tom-
to prostředí je jím Quetzalcoatl-stvořitel lidí) a mýty s prvkem 
mýtické transformace. Hned v úvodu je předestřen esenciální 
mýtus Aztéků zachycující jejich vizi světa a kosmu vůbec- mýtus 
O čtyřech sluncích a jednom navíc, v němž je svět čtyřikrát zničen 
a obnoven a lidé dosud čekají na příchod konce pátého. 

Z pohádek dominují kouzelné a pohádky o zvířatech, při-
čemž u kouzelných pohádek můžeme vysledovat silný vliv Evro-
py (např. motivy člověka zakletého ve zvíře, kouzelné předměty 
či zvířecí pomocníci; dále pak interference s evropskou legendou 
a pověstí) a rovněž zde máme vliv katolicismu. Kniha se snaží 
napravit nedostatek dřívějších bádání, kdy byla pozornost věno-
vána takřka výlučně tzv. vysokým kulturám Střední Ameriky, tj. 
Mayům a Aztékům, zatímco okrajové rurální oblasti byly až do 
19. a 20. století (a místy dodnes) opomíjeny. 

Druhým vydaným titulem, tentokrát prvním svazkem v řa-
dě Studie, byly Přechodové rituály (1997) s podtitulem Systematic-
ké studium rituálů od nizozemského etnologa a folkloristy Arnol-
da van Gennepa. Jeho práce vyšla poprvé roku 1909 ve Francii 
jako Les rites de passage, ale skutečného uznání dosáhl autor až po 
své smrti v roce 1957. Od té doby je jeho práce považována za 
zcela zásadní teoretické dílo zabývající se klasifikací rituálů. 

Poprvé bylo schéma jeho členění předneseno rok před 
vydáním knihy na Kongresu dějin náboženství v Oxfordu. Gen-
nep tehdy upozorňoval, že navzdory bohatému etnografickému 
materiálu popisujícímu jednotlivé magickonáboženské úkony, 
nebyla dosud provedena uspokojující klasifikace, jež by pomoh-
la pochopit smysl rituálů, nalézt mezi nimi paralely a především 
vysvětlit, proč jsou jednotlivé úkony prováděny v daném pořadí 
a ne jinak. Zavedl proto tři dodnes platné kategorie odloučení 
(séparation), pomezí (marge) a přijetí (agrégation), které můžeme 
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vysledovat v tak zdánlivě nesouvisejících obřadech jako jsou vstup 
do bratrstva, přijetí speciálního účesu či obřízka. 

Ačkoliv jde o rituální úkony zapojené do náboženského sys-
tému, tvrdí Gennep, že jde především o světský přechod, o pře-
chod sociokulturní, kdy se z jednoho období, místa či společnos-
ti přesunujeme do jiných. Úkony pak slouží ke zmírnění stresu, 
nejistoty a napětí z nově vzniklé situace. Gennep upozornil rov-
něž na to, že pozůstatky těchto rituálů jsou patrné dodnes, např. 
místně stále dodržované přenášení nevěsty přes práh. Gennepova 
práce je tedy něčím stále nadčasovým, a ačkoliv ne všechny rituá-
ly jsou přechodové, upozornit na tento důležitý a dlouho neuvě-
domovaný prvek bylo nehynoucí zásluhou tohoto etnologa.

Třetím titulem, rovněž v řadě Studie, je v roce 1997 vydaná 
Srovnávací mythologie od estonského autora Jaana Puhvela. Jak 
sám Puhvel v předmluvě ke knize uvádí, nejedná se o vědecké 
pojednání, jež by si činilo nárok na to být souhrnným dílem, 
ale především o příručku a studijní materiál, který si studenti 
na svém profesorovi po letech vymohli. Puhvel totiž srovnávací 
mytologii přednášel řadu let, zejména na půdě Kalifornské uni-
verzity (od roku 1960). Mezi jeho učitele patřili slavný Georges 
Dumézil či S. Wikander. 

V knize se zabývá i historií studia mýtů (tedy historií myto-
logie v pravém slova smyslu), vysvětlením pojmosloví atd. Přede-
vším však předkládá zhuštěný rozbor kosmogonických, theogo-
nických, anthropogonických a jiných mýtů indoevropské jazykové 
rodiny, vykládá funkce jednotlivých bohů této oblasti, vyhledává 
paralely mezi nimi i mezi příběhy, kde vystupují, rozebírá stěžej-
ní témata tohoto rozsáhlého kulturního okruhu (bůh a válečník, 
král a panna, kůň a vladař, oheň ve vodě a dvojče a bratr). Na 
nich ukazuje všudypřítomný princip trifunkcionality (existence 
kněžského, válečnického a selsko-řemeslnického stavu), na který 
upozornil již jeho učitel Dumézil. Metoda, kterou pro své rozbo-
ry používá, nazývá monogenezí. Jde o indukční metodu, která se 
snaží vypátrat společné kořeny zdánlivě dosti rozdílných kultur, 
skrze jazykovou, kulturní a společenskou podobnost. 

V Puhvelově případě se jedná o hledání jednotného indo-
evropanství, neboť tato oblast světa je jedinou, kde můžeme sle-
dovat kontinuální a písemně zaznamenaný vývoj již 4000 let. 
Puhvelova práce je ojedinělým počinem v oblasti mytologie, ve 
významu vědy studující mýty, neboť provedl nevídaně rozsáhlou 
komparativní analýzu stovek mýtů prostoru sahajícího od západ-
ního cípu Evropy až po jižní Asii a nalezl mezi nimi dosud ukry-
tou příbuznost tkvící ve společné indoevropské pravlasti.

Čtvrtým počinem nakladatelství byl ve výjimečně plodném 
roce 1997 Obětní beránek Reného Girarda, třetí svazek řady Stu-
die. Girard, vystudovaný archivář a odborník na francouzskou 
literaturu, se věnoval studiu klasických i „primitivních“ mýtů, 
v nichž hledal neustále vztah násilí a řádu nebo normy. Výše 
zmíněná kniha, jež vyšla poprvé roku 1982, poukazuje na sou-
náležitost společnosti (masovějšího charakteru) prostřednictvím 
perzekuční mentality a pudové žádostivosti. 

Vysvětluje, že v době krize (ať už se jedná o živelné katastro-
fy, epidemie či politické zvraty) společnost zavrhuje nefunkční 
pravidla, nastává chaos, mizí schopnost rozlišovat mezi různý-
mi případy a hledat příčiny. Společnost v takové chvíli potřebuje 

viníka - obětního beránka -, skrze nějž je možno nastolit opět 
původní pořádek. Viníkem se stává někdo, kdo je „jiný“, tedy 
člověk jakkoliv stigmatizovaný, vyvržený. Na něm si společnost 
vybije své pudy a dochází opět ke stabilizaci, během níž je z oběti 
učiněn spasitel a uctívaný mučedník. 

Takové motivy nalézáme jak v Bibli (Ježíš, Jan Křtitel), 
tak i v mytologii (germánský Baldr, řečtí Titáni). Ale nejinak je 
tomu v moderní, příliš překotně se měnící společnosti, kde často 
pochybujeme o naší identitě a jsme občas neschopni diferenciace. 
Autor skrze toto své psychologizující a přesto na půdě mytolo-
gie se pohybující dílo odhaluje mechanismy perzekučního násilí, 
ale také utváření typu mýtického hrdiny- mučedníka, obětního 
beránka.

Po roce 1997 následovalo pár let redakčního klidu a až 
v roce 2000 vyšel v řadě Texty soubor Hlasy větrů s podtitulem 
Mýty severoamerických indiánů, sesbíraný americkými autorkami 
Edmondsovou a Clarkovou, z nichž druhá jmenovaná prováděla 
vlastní výzkumy v 15 indiánských rezervacích. 

Kniha je přehledně rozdělena dle geografických oblastí 
Spojených států a Kanady na Severozápad (např.Aleutové, Seli-
šové), Jihozápad (např.Hopiové, Navahové), Z velkých planin 
(např.Arapahové, Dakotové), Středozápad (např.Čipevajové, Wi-
nebagové), Jihovýchod (např.Čerokíové, Seminolové) a Severo-
východ (např.Senekové, Irokézové). Připojena je užitečná mapka 
a slovníček pojmů. Prameny mýtů se staly dokumenty vládních 
výborů, časopisy, referáty terénních antropologů, ale třeba i zápis-
ky prvních pionýrů a již zmíněné výzkumy E.E.Clarkové. 

Autorky se snažily uchovat mizející tradici původních oby-
vatel Severní Ameriky, kterou po generace ústně udržovali kme-
noví kronikáři, jež směli pod pohrůžkou trestu duchů vyprávět 
své příběhy jen u zimních ohňů, kdy nebylo možné provádět 
jiné práce jako byl lov či sklizeň. V příbězích vystupovali vždy 
dobří a zlí duchové, podřízení Velkému duchovi (či Náčelníku 
nebeských duchů), důležitý byl i osobní strážný duch, jehož 
mladý člověk získal až po několikadenním osamělém strádání. 
Důležitým fenoménem indiánských příběhů byl trickster (šibal), 
často v podobě havrana či králíka, který byl jednak dobrotivým 
popletou, ale také často krutou postavou nastavující nemilosrdně 
zrcadlo skutečnému světu.

 Potíž se vyskytla kvůli nejednotné transkripci indiánských 
národů a jmen, přičemž se autoři přidrželi textu Zdeňka Sal-
zmanna, Příspěvek k vytvoření podob indiánských jmen, z časopisu 
Naše řeč (1972). V některých případech byly použity názvy z kni-
hy Mnislava Zeleného Indiánská encyklopedie, Indiáni tří Amerik 
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(1994). Upřednostněna byla tedy podoba počeštěná dle indián-
ské výslovnosti názvů a jmen. 

V roce 2000 se řada Texty rovněž přesunula na území Afri-
ky, a to v díle Otakara Hulce Cesta do nebe s podtitulem Jiho-
africké mýty, legendy a vyprávění. Jak však autor záhy vysvětlu-
je, nejedná se o geograficky vymezenou jižní část Afriky (tedy 
od hranic Konga ke Střelkovému mysu), ale o oblast osídlenou 
bantuskou a khoisanskou jazykovou skupinou, tedy i o oblasti 
Afriky západní či východní. Původní pravlastí Bantuů je nigerij-
sko- kamerunské pohraničí na jih od Čadského jezera. Ačkoliv 
bantuská rodina zaujímá rozsáhlé území, mytologický základ je 
u různých kmenů totožný. Do knihy byly zařazeny i příběhy sva-
hilské, a to ty, jež nebyly příliš zasaženy cizorodou, muslimskou 
kulturou. Další složku tvoří vyprávění Sanů (nesprávně Křová-
ků), kteří prosluli skalními kresbami a malbami, znázorňujícími 
jejich sepětí s přírodou. 

Ponejvíce v příbězích nalézáme náboženské pozadí, čili 
poselství posvátné pravdy. Na paměti je třeba mít, že Afričané 
nemají pojem jednoho stvoření, ale svět je u nich v neustálém 
procesu tvoření, prostor i čas jsou nekonečné, příroda je odušev-
nělá a nesmírně mocní jsou duchové předků, kteří v závislosti na 
chování potomků škodí nebo pomáhají, a mohou i v zapomenutí 
zemřít. Nejvyšší božstva jsou představována protipóly Sluncem 
a Měsícem. V Africe nacházíme jak monoteistické, tak i četnější 
polyteistické představy.

Africká orální tradice nebyla ztracena především díky 
misionářům, kteří zapisovali příběhy i velmi rozsáhlé genealo-
gie a důležité historické události, ale také díky koloniální správě. 
V knize jsou zaznamenána i vyprávění některých šamanů. V Afri-
ce nedochází tak silně jako jinde 
k zániku tradic vlivem civilizace, 
dodnes jsou udržovány příběhy 
recitované za doprovodu hudeb-
ních nástrojů či přímo zpívané. 

Africké příběhy jsou rozřaze-
ny tematicky: počátky světa a lidí, 
lidé a mocní duchové, mezi nadpři-
rozenými silami a vyprávění o zví-
řatech. Kniha je vybavena mapou 
jižní části kontinentu s vyznače-
ným územím jednotlivých kmenů. 
Editorská činnost O.Hulce je či-
nem záslužným, zvláště vezmeme-
li v potaz nedostatečnost zpracová-
ní podobného materiálu v českém 
prostředí.

V roce 2002 se řada Texty 
dostala z afrických končin zpět 
do české vlasti, a to díky dílu J. F. 
Musila Tajemný hlas minulosti s podtitulem Pověsti ze středního 
Polabí. Editor souboru vymezil střední Polabí, „zlatý pruh země 
české“, přítoky Vltavy a Cidliny do Labe. Některé pověsti sahají 
do dob pohanských, kdy země počala být osidlována a následně 
christianizována, další pojednávají o pokladech, tajných chod-
bách, potopených zvonech, zázračných studánkách, čertech, 
čarodějích, fextech, bezhlavých rytířích, hastrmanech či loupež-

nících (známých především na Kokořínsku, Housce, Dražicích 
a v lese Vidrholec). Etiologické pověsti vysvětlují původ hradů, 
kostelů a vesnic. 

Musil čerpal zejména od Václava Hájka z Libočan, z Kos-
mových děl, z prací A. Sedláčka, ale také třeba L. Böhma nebo 
J. K. Votky. Poznamenává, že střední Polabí je oblast na pověsti 
chudá (což je zapříčiněno možná rovinatostí kraje málo podně-
cující fantazii). Za první republiky uveřejňovali sesbírané pověsti 
místní učitelé v časopise Naše Polabí, dále zaslal Musil dotazník 
115 regionálním kronikářům, ovšem s malým úspěchem. I tak 
se do knihy povedlo nasbírat 100 pověstí, např. Zakladatel hradu 
Kokořína, Krev sv. Václava, Zázračný obraz staroboleslavský, Černý 
pes nebo Loupežník petrovský. Smysl pověstí je dle autora nejen 
v rozšíření folkloristických obzorů, ale také slouží jako „turistický 
průvodce“, kdy je možno se vydat obrazně řečeno v jejich „sto-
pách“ a dodat tak nový rozměr poznávání daného kraje.

V témže roce v řadě Texty vychází i Cesta medvěda s podti-
tulem Mýty, pohádky a příběhy tunguzských Evenků, s editory 
Pavlínou Brzákovou a Vitalijem Voronovem. Voronov do kni-
hy zařadil několik svých povídek s námětem rusko-evenckých 
vztahů, sesbírané příběhy i deníkové záznamy. Hlavní část však 
tvoří vyprávění sesbíraná P. Brzákovou během jejích šesti cest do 
Evenckého a.o. v letech 1991-1995, pro ozvláštnění byly zařa-
zeny i básně víceméně neznámého básníka Bagdarína Ankoula, 
jehož dílo bylo u nás i v Rusku prezentováno v dalším díle Brzá-
kové a Voronova- Goromomo goroló. Dále autorka čerpala z knihy 
V. Jermakova Tančami. 

Příběhy vypráví o stvoření světa a lidí dobrým duchem 
Chevekim a jeho zlým bratrem Chargím (někdy prezentovaný-

mi jako Kristus a Satan), o zvířatech (jež se chovají 
stejně jako lidé a jsou považována za bratry a sestry 
lidí), o lidojedech-čingitech (možná skuteční zchudlí 
lidé dopouštějící se kanibalismu), o šamanech-chap-
tajích (jež byli tvrdě perzekuováni za sovětského 
režimu), o vztazích Rusů a Evenků a také, možná 
především, o medvědech, kteří jsou považováni za 
prapředky Evenků. Ti jim říkají něžně ami/amikan/
báťuška (tatíček) nebo aka (strýc), utkávají se s nimi 
jen v čestném souboji, jejich kožešinu vždy někomu 
darují (nesmí si ji tedy ponechat ani prodat) a na 
místě zabití nechávají ležet hlavu a přední tlapy. Vel-
ký důraz přikládají Evenkové svým snům a různým 
znamením boadil-duchů. 

Zajímavým doplňkem je drobná studie 
o evenckých jménech od J. A. Kurejské, v níž vyklá-
dá význam místních jmen, jež jsou dávána vždy až 
po narození, dle okolností narození nebo povahy 
dítěte. Úsměvným je dnes připomenutí módy „pro-
režimních“ jmen jako byl Kommunist, Stalin, Kol-
choz či Elektron. 

Zvláště působivým je obsáhlejší doslov P. Brzákové líčící 
osudy tunguzského lidu, někdejších svobodných kočovníků po 
tajze. Domorodci, kteří se kdysi střetli čas od času s několika 
volně se pasoucí sobi byli nahnáni do ohrad místních sovcho-
zů, čímž se mladší generace odnaučila péči o soby. Děti, vycho-
vané v ruských internátech, zapomněly evenčtinu, dlouho na 
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sebe nenechaly čekat potíže s alkoholismem, jenž Evenky sužuje 
dodnes. Smutnou epizodou je též osud chaptajů, jež byli jakož-
to tmáři režimem vyhlazeni do posledního muže, a tak dnes na 
Sibiři „pravého šamana“ sotva potkáme. Práce obou editorů je 
tedy zejména záznamem tradice lidu, který stále podléhá ruské 
asimilaci, jazykové i kulturní, a jehož obroda možná závisí i na 
udržení povědomí o vlastním folklóru. 

Plodný rok 2002 přinesl v řadě Texty i další práci Oldřicha 
Kašpara, tentokrát sbírku Ukradený meloun s podtitulem Kubán-
ské lidové pohádky, povídky a humorky. Jak autor poznamenává ve 
své úvodní stati, kubánská lidová slovesnost je silně poznamenána 
pestrým a historicky proměnlivým etnickým složením země. Již 
krátce po osídlení španělskými dobyvateli bylo téměř vyhlazeno 
domácí indiánské obyvatelstvo, jež se ukázalo být nevhodným 
pro těžkou práci na místních plantážích. Proto byli v 16.stole-
tí dovezeni afričtí černoši, kteří si částečně zachovali hmotnou 
a duchovní kulturu své vlasti, a to zejména kraje Jorubů. V 19.
století se na Kubě objevili další pracovní síly, a sice yucatánští 
indiáni a dokonce smluvní dělníci z Číny, nasazení především na 
plantážích cukrové třtiny. 

Základní syžety kubánské pohádky jsou evropské, nicméně 
objevit můžeme i prvky indiánské (např. důležitost indiánského 
totemového zvířete, želvy) a africké (úloha hudby a písně; lvi, 
sloni a jiná africká zvířata,  či představa  lidské matky všech zví-
řat). Nejčastěji jsou tyto proudy tak propletené, že tvoří dokona-
lou syntézu. Rysem kubánské pohádky je i demokratičnost, kdy 
je hrdinou např. prostý rybář. Pronikají samozřejmě i moderní 
reálie (např.oddávajícím princezny je soudce). Kromě pohádek 
rozčleněných žánrově (o zvířatech, kouzelné), zde nalezneme eti-
ologické pověsti, lidové povídky a lidové anekdoty. Ty si tropí 
legraci z rozličných kubánských etnických skupin, nejsžíravěji si 
ale dobírají gallegos, tedy Španěly, někdejší kruté dobyvatele. 

Hlavním pramenem k příběhům je sbírka básníka Samuela 
Feijóo Kubánské lidové pohádky22), další jeho díla Pohádky kubán-
ských černochů33), Kubánské humorné příběhy44), a několik dalších 
děl jiných autorů. Kubánská folklórní slovesnost je unikátní prá-
vě díky své syntetizující povaze, kde je úkolem folkloristů nalézt 
jednotlivé motivy pocházející z rozdílných oblastí světa.

V roce 2003 do textové řady přibylo jedno ze zásadních 
děl světové literatury a tudíž poněkud vybočující položka- Epos 
o Gilgamešovi, přeložený a studiemi opatřený badateli Proseckým, 
Hruškou a Rychtaříkem. Dílo přeložili z akkadských, sumer-
ských a chetitských originálů, čtvrtstoletí po posledním českém 
překladu. Nový překlad by možná nebyl nutný, kdyby se mezi-
tím nenalezly nové doplňující texty a kdyby se neobjevily opět 
nové interpretace textu. Je možné, že archeologické vykopávky 
či muzejní depozitáře přinesou časem opět další upřesnění dosa-
vadních znalostí.

 Epos vešel ve známost až po roce 1874, kdy Brit George 
Smith přednesl ve Společnosti pro biblickou archeologii přednáš-
ku „Chaldejské líčení potopy“, díky níž vyvolal poprask popisem 

2 2) Cuentos populares cubanos I, II, Santa Clara 1960,1962

3 3) Cuentos de negros cubanos

4 4) Cuentos cubanos de humor, 1979

babylónského příběhu, jenž tvoří paralelu k části biblické knihy 
Genesis. Dlouho se pak mluvilo o vlivu mezopotámské kultury 
na Bibli. Dílo bylo časem přeloženo do mnoha světových jazyků, 
u nás tak učinil ve 3 vydáních v letech 1958-1976 asyriolog Lubor 
Matouš. Epos se stal inspirací básníkům i hudebním skladatelům 
(mezi nimi i B. Martinů). Význam vyprávění o vládci Uruku, 
siláku, bojovníkovi, staviteli i veleknězi, je důležité už proto, 
že je sumerština se staroegyptštinou vůbec nejstarším písemně 
doloženým jazykem světa. Epos je oslavou přátelství a hrdinské 
odvahy, ale vyjadřuje také úzkost z lidské smrtelnosti, pochyby 
o smyslu života, nabízí možnost nesmrtelnosti skrze nesmazatel-
né skutky. 

Existují teorie, že inspirací k sepsání eposu byly sumerské 
básně o potopě, kde se vyskytuje např. motiv stavby záchranné 
lodi, jenž pak do eposu převzali Akkaďané. Během babylónského 
zajetí se s ním mohli seznámit Židé a posléze zakomponovat do 
svých představ, zapsaných v Bibli. V šesti sumerských básních se 
vyskytuje jméno Bilgames a některé další motivy, které známe 
z eposu. Autoři však popírají, že by akkadský příběh byl kopií, 
ale spíše se jeho autoři nechali sumerskými básněmi volně inspi-
rovat a utvořili dílo odpovídající vlastním tradicím. Nevýhodou 
eposu je jeho zřejmě nepřekonatelná zlomkovitost, kdy mnoho 
důležitých částí textu chybí. I přesto je epos živoucím dokladem 
mentality lidí vzdálených nám časově celá tisíciletí, ale myšlenko-
vě až neuvěřitelně blízkých. 

Posledním dosud vydaným svazkem, a sice v řadě Studie, 
je v roce 2005 vydaný počin italského badatele přednášejícího 
v Čechách, Giuseppe Maiella, s názvem Vampyrismus v kultur-
ních dějinách Evropy. Jde o dílo z vcelku pochopitelných důvodů 
nejlépe prodávané v rámci této edice. Maiello (v pohanských kru-
zích známý jako Dervan), zabývající se u nás slavistikou a kultu-
rologií, se snaží čtenáře zbavit „upířího stereotypu“ získaného čte-
ním pokleslé literatury a sledováním filmových braků, a rovněž 
dokázat, že upír není jen slovanským, či dokonce balkánským, 
specifikem, ale jeho výskyt je vpravdě celosvětový. 

Podstata je v tom, že ve slovanské sféře přežívala víra v upí-
ry ještě v 19. a 20.století, vzácně je možno se s ní setkat dodnes. 
Slovanská kulturní oblast je tedy jakýmsi reliktem, kde přetrvala 
v Evropě nejdéle animistická koncepce světa, jež byla dřív typic-
ká pro celou Eurasii, potažmo zbytek světa, a jež byla úspěšně 
vymýcena v době nadvlády racionalismu. Typ „balkánského upí-
ra“ se do západoevropské kultury ovšem dostal až v době, kdy 
tam původní vampyrická tradice zcela vymizela, a proto se stal 
prototypem jediného možného upíra. 

Maiello vyděluje tři typy těchto bytostí- upíra (jenž může 
být nerozkládajícím se mrtvým, nebo i živým, opouštějícím le-
tem duše své tělo, pokaždé však jde o čaroděje), moru (živou oso-
bu, jejíž duše opouští v extázi tělo) a vlkodlaka (živou osobu, jejíž 
duše ve spánku odchází a tělo se mění v tu dobu ve vlka). U nás se 
„vampyrologií“ ve 20. letech 20. století zabýval F. Wollman, jehož 
ovšem Maiello označuje za pozitivistu a vyzdvihuje spíše badatel-
ský přístup M. Murrayové, jež přikládala váhu třeba i výpovědím 
čarodějnic. Stejně tak důvěřuje Maiello lidovým vyprávěním, 
naopak se nezabývá tzv. literárním upírem, jenž zcela nesprávně 
hledá svůj předobraz ve valašském knížeti Vladu Tepesovi. 
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Kniha je nejen historickým přehledem tohoto mezinárod-
ního fenoménu, nabízí i názory průkopníků „vampyrologie“, 
vyjasňuje často zaměňované pojmy a především popisuje součas-
né teorie o původu tohoto jevu, jež se obrací spíš k šamanistic-
kým vysvětlením. Maiellovou zásluhou je to, že čtenáře zbavuje 
pevně zakořeněných mylných představ o vampyrickém folklóru, 
uvádí věc na pravou míru a nabízí možné alternativy, pro někoho 
možná dosud nepadající v úvahu.

P!ipravované tituly

Toliko ke knihám již vydaným. Připravovaná kniha Jamese 
MacKillopa Keltské mýty by měla čtenářům nabídnout teoretické 
pojednání o keltské mytologii z pera odborníka na keltské jazyky 
a literaturu z oficiálních kruhů, nikoliv tedy samozvaného „kelto-
loga“, jak je v dnešní době zvykem. 

Kniha Franka Wollmana Pověsti o Bílé paní a Vampyrické 
pověsti je dílkem poněkud kontroverzním. Např. G.Maiello je 
považuje za již překonané, na druhou stranu zde máme i názory, 
že je dílo svým strukturálním přístupem cenné i v dnešní době. 
Za první světové války vycházelo na pokračování v Národopisném 
věstníku českoslovanském, poté se však Wollman od folkloristiky 
odvrátil a věnoval se spíše slavistice a literární komparatistice. 

Obě knihy by měly, doufejme, vyjít v blízké době v (již neofici-
ální) řadě Studie.

Edici Mythologie bych celkově zhodnotila jako velmi pod-
nětnou, cennou pro laiky i odborníky, byť nutně představuje 
pouze zlomek toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co s téma-
tem mytologie souvisí. Na edici oceňuji to, že pokrývá tématic-

ky velkou část světa a krom samotných mýtů, legend, pohádek 
a podobných útvarů sem bylo zařazeno i dílo poněkud jiného 
žánru, a sice psaný epos. Za zdařilou myšlenku, bohužel nepříliš 
šťastně (ne)dovedenou do konce, považuji rozčlenění edice jak 
na část teoretickou (Studie), tak na praktickou (Texty). I přes 
podobné nedostatky si myslím, že je edice kvalitním materiálem, 
odrážejícím současný vzestup zájmu o mytologická témata.

Seznam vydan$ch a p#ipravovan$ch titul% edice Mytho-
logie

Vydané:

KAŠPAR, O. (tr. a ed.), Děti opeřeného hada (Mýty, legendy 
a pohádky mexických indiánů), Praha: NLN, 1996. (texty-svazek 
1)

GENNEP, A. van, Přechodové rituály-systematické studium rituá-
lů, Praha: NLN, 1997. (studie-svazek 1)

PUHVEL, J., Srovnávací mythologie, Praha: NLN, 1997. (studie-
svazek 2)

GIRARD, R., Obětní beránek, Praha: NLN, 1997. (studie-svazek 
3)

EDMONDSOVÁ, M., CLARKOVÁ, E.E. (ed.), Hlasy větrů 
(Mýty severoamerických indiánů), NLN: Praha, 2000. (texty-sva-
zek 2) 

HULEC, O. (tr. a ed.), Cesta do nebe (Jihoafrické mýty, legendy 
a vyprávění), Praha: NLN, 2000. (texty-svazek 3)

MUSIL, J.F. (ed.), Tajemný hlas minulosti (Pověsti ze středního 
Polabí), Praha: NLN, 2002. (texty-svazek 4)

BRZÁKOVÁ, P., VORONOV, V. (tr. a ed.), Cesta medvěda (Mýty, 
pohádky a příběhy tunguzských Evenků), Praha: NLN, 2002. (tex-
ty)

KAŠPAR, O. (tr. a ed.), Ukradený meloun (Kubánské lidové pohád-
ky, povídky a humorky), Praha: NLN, 2002. (texty)

PROSECKÝ,  J. a kolektiv (tr.), Epos o Gilgamešovi, Praha: NLN, 
2003. (texty) 

MAIELLO, G., Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Praha: 
NLN, 2005. (studie)

P!ipravované:

WOLLMAN, F., Pověsti o Bílé paní a Vampyrické pověsti

MacKILLOP, J., Keltské mýty

Calarien
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Někdy se říká, že germánské pohanství je velmi patriarchál-
ní, klade společenskou moc do mužských rukou a uctívá bohy 
jako jsou Ódin, / or, Baldr, Frey ad. …Ale jedná se o pohled 
zvenčí, který nebere vůbec v potaz fakt, že bohyně hrály a hrají 
v životě i kultu germánského lidu vysoce významnou roli. 

Vládcem Ásgardu je Ódin, Všeotec,  ale Frigga je stejně tak 
vládkyní Ásgardu a Freya je mocná mezi Vány. Ve skutečnosti 

byly ženy v germánské společnosti považovány za rovné mužům 
a v době bronzové byla bohyně Nerthus mezi Germány považo-
vána za nejpřednější. Zdá se, že bohové a bohyně se v různých 
dobách různě podíleli na moci. A i poté, co Ódin upevnil svou 
vládu mezi bohy germánského panteonu, podléhal úradkům 
bohyní Osudu – Noren.  

Ženy mohou v germánském pohanství najít různé uplat-
nění. Je nutno znovu obnovit ženské kněžstvo vánských i áských 
bohyní. V germánském pohanství je žena ženou a muž mužem. 
V dávných mýtech a legendách  hrají ženy významnou roli, jsou 
stejně tak statečné a svobodomilné jako jejich muži a rodiny.

Jaké místo tedy zaujímá žena v germánském pohanství? 
Místo vysoce vážené, s muži rovnocenné, a už vůbec ne podřadné 
či druhořadé! V dávných dobách muž mohl být lovcem, rybářem 
a nebo dokonce válečníkem, ale byla to žena, kdo byl základem 
rodiny, kdo vychovával děti a pečoval o domov. Neboť rodina 
a domov byly základem společnosti a tím nejdůležitějším pro ger-
mánské kmeny! Není to snad něco, co stojí za to obnovit? 

Z materiálů Odinic Rite přeložil a upravil dalreiks

Místo ženy v germánském náboženství

Ženy v Ásatrú
V germánském pohanství mají ženy nejen rovná práva 

s muži, ale jsou považovány za schopné užšího styku s božský-
mi silami než muži. Křesťanské patriarchální myšlení1 je tomu 
pohanskému naprosto cizí.

V naší společnosti jsou ženy stále objektem větších či men-
ších předsudků. Útlak žen v Evropě začal se šířením křesťanství. 
V náboženství jednoho boha není místo pro bohyni a tudíž ani 
pro ženy. „Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští 
se jim mluviti, ale aby poddány byly, jakž i zákon praví,“ hovoří 
známá biblická pasáž (1 Kor. 14:34). Hnutí za práva žen mohlo 
začít až s rozkladem křesťanské dominance. Křesťanství se pomo-
cí inkvizice a čarodějnických procesů snažilo upevnit nadvládu 
mužů a vyhubit vědmy a léčitelky. Voltaire odhadl, že za oběť 
tomuto šílenství padlo devět milionů žen.22 Hony na čaroděj-
nice pořádané monoteistickými fanatiky se dodnes odehrávají ve 
Třetím světě. Ideologie, která za tímto zvěrstvem stála se nijak 
nezměnila a Bible je dosud považována za svatou knihu. „Čaro-
dějnici nedáš živu býti,“ (Exodus 22:18) přikazuje pouštní démon 
Jahve svým následníkům. 

Mezi našimi germánskými a keltskými předky to bylo zcela 
jiné. Moudré ženy byly vysoce ctěné a lidé se jich ptali na radu, 
vědmy putovaly zemí a byly vítány coby léčitelky a věštkyně. Ženy 
si mohly vybrat jak budou žít a hospodyně ve věcech domácnosti 

1  „Žena se vztahuje k muži jako se nedokonalé a vadné vztahuje k doko-
nalému.“ (Tomáš Akvinský). „A protož jakož církev poddána jest Kristu, tak 
i ženy mužům svým ve všem.“ (Efezským 5:24)

2  Jak vidět, křesťanství přímo ohrozilo biologickou sílu indogermánské 
Evropy.

rozhodovaly. Nenávist k lidskému tělu a lidské sexualitě, kterou 
přineslo křesťanství, byla v pohanství neznámá. Vedle hospodyň 
a vědem, byly také ženy válečnice, jako například gótské ama-
zonky, o kterých se okolo roku 600 zmiňuje Jordanes. Svou zemi 
bránily před nepřáteli po dvěstě let. Ženy tak měly a mají svobod-
nou volbu, jak chtějí žít. Společenské postavení hospodyně bylo 
v dávných dobách mnohem vyšší než dnes. Staré pohanské zvy-
ky toto postavení dosvědčují. Žena nosila nůž, coby symbol své 
svobody, a klíče od domácnosti, coby symbol své autority paní 
domácnosti. Řídila hospodaření domácnosti, dostávala první jíd-
lo atd. atd. 

Vysoké postavení, kterému se ženy těšily, přetrvalo jistým 
způsobem až do středověku například v lyrické poesii minnesän-
gerů, což byla v zásadě kryptopohanská záležitost, která často šla 
víceméně skrytě proti ofi ciální křesťanské ideologii. 

V naší mytologii jsou bohové a bohyně stejně mocní. 
V anthropogonickém mýtu byli muž a žena stvoření stejně ze 
dvou stromů, muž z jasanu a žena z jilmu, což značí jejich rovno-
cennou hodnotu (a zároveň stejnost /v obou případech jde o stro-
my/ i odlišnost /jde o dva různé druhy stromů/). 

Tuto rovnocenné postavení žen zcela odporuje blízkový-
chodnímu monoteistickému pohrdání a útlaku žen. Tyto síly zla 
jsou stále aktivní a na naši Evropu neustále dorážejí a útočí. Nejen 
evropští muži, ale i ženy si musí uvědomit, o co tu jde – o boj za 
svobodu proti tyranii a zotročení.

Geza von Nemenyi, přeložil a upravil dalreiks
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Interview dr.Mirabella s Ódinovým bratrstvem II.
Motto: …když bohové stvořili člověka, stvořili zbraň…

O polyteismu a povaze boh%1

MM: Poj!me se bavit o va"ich bozích.
OB: Dobrý nápad. Člověk je tím, co uctívá.

MM: Mohu se zeptat pro# uctíváte mnoho boh$? Pro# jste 
polyteisté?
OB: Monoteismus, víra v jednoho totalitářského boha2, je nesmy-
slná a absurdní. Žádná jediná, nadpřirozená, všemocná bytost 
neovládá všechny reality.

MM: Tak%e oslavovan& judeok'es(ansk& b$h neexistuje? Je pou-
hou okultní fikcí? Metafyzick&m v&myslem?
OB: To jsem neřekl. Bytost nazývaná Jehova (či Jahve) existuje 
– je násilnickým bohem síly a majestátu – ale je pouze jedním 
z mnoha bohů.

MM: Jak víte, %e Jahve není jedine#n&?
OB: Dokonce i Starý zákon připouští pravdu. Například v prv-
ním verši Žalmu 82 se o Jehovovi hovoří jako o jednom bohu 
mezi mnoha bohy.3

MM: Ale to je jen jedna pasá%.
OB: Nový zákon také připouští pravdu. V prvním dopise Korinťa-
nům Pavel z Tarzu píše, že „je mnoho bohů a mnoho pánů.“4

MM: Tak%e vá" polyteismus je zalo%en na d$kazech z Bible?
OB: To určitě ne. Naše přesvědčení je založené na třech podkla-
dech.

MM: A to jsou?
OB: Zaprvé se odvoláváme na Tradici. Lidé uctívali mnoho bohů 
po tisíce staletí. Idea monoteismu, klam smyšlený nemocným 
egyptským panovníkem, je pouze nanejvýš třicet století stará 
záležitost. Třicet století! To je jen nějakých sto lidských generací. 
Je to nesmyslná, neskutečná smyšlenina.

MM: A jak& je druh& podklad?
OB: Odvoláváme se na přirodní fakta. Pozorujte vesmír okolo 
vás – vesmír ovládaný skutečně jediným božstvem by oplýval 
znaky, které charakterizují jakoukoliv diktaturu,5 ale náš kosmos 

1  V následujících řádcích se setkáme s okultní doktrínou „égregorů“ 
v její takřka nejčistší podobě. Členové Ódinova bratrstva, se kterými dr.Mirabello 
hovořil, mají nepochybně zkušenosti s theurgickou teorií i praxí. Zároveň jejich 
názory korespondují s tradičním pohanským lidovým chápáním otázky bohů.

2  Na společné mentální znaky bolševického a judeokřesťanského myš-
lení upozorňuje litevská socioložka Inija Trinkuniene.

3  „Bůh (tj. Jahve) stojí v shromáždění božím, u prostřed bohů soud 
čině...“ Zde editorům Bible očividně unikl pozůstatek z doby, kdy byl Jahve tepr-
ve „primus inter pares“ v rámci židovského (západosemitského?) panteonu.

4  Korintským I, 8:5 „Nebo ačkoli jsou někteří, ježto slovou bohové, i 
na nebi i na zemi (jakož jsou mnozí bohové a páni mnozí)...“

5  O takové totalitní vizi světa se snaží přesvědčit autoři Bible. Díky 
kombinaci politických a náboženských faktorů ztratili staří Židé polyteistický svět 
semitského pantheonu svých předků. Odtud vede cesta k judeokřesťanství a islá-
mu. Přesto zůstává samotný judaismus tribálním náboženstvím, které je schopné 

zcela jasně nevykazuje žádné důkazy jediné všeřídící vůle. Náš 
vesmír je charakterizován diverzitou a chaosem6 a to naznačuje, 
že vesmír je formován mnoha vůlemi a nesčetnými silami.

MM: A jak& je t'etí podklad pro polyteismus?
OB: Odvoláváme se na cit našich duší – cítíme, že bohů je mno-
ho.

MM: Odvolávat se na pocity a emoce je docela iracionální.
OB: To je pravda, ale ódinisté věří, že iracionálno může být zdro-
jem osvícení.

MM: Pokud p'edpokládáme, %e polyteismus je pravdiv&, potom 
kolik je tedy boh$?
OB: Příroda, ona oblast vší existence, je neuvěřitelně komplexní 
a je plná bohů a vysokých bytostí. Žádná mysl je nezná všechny.

MM: Tak%e se P'íroda7 doslova hem%í bohy a bo%sk&mi bytost-
mi?
OB: Ano, to je pravda. Japonský šintoismus odkazuje na osm 
milionů bohů, ale i toto číslo je příliš nízké.

MM: Jsou v"ichni bozi v"emocní?

koexistence s ostatními tribálními náboženstvími, neboť netrpí prosyletickými a 
světovládnými tendencemi. Totéž se již nedá říci o jeho univerzalistických deri-
vátech. Díky specifickému vývoji křesťanství bylo do značné míry „europeani-
zováno“ (viz sauilo 6 – Křesťanství a my anebo „Ježíši, co s tím“) již v době, 
kdy dospělo na Sever a dokonce o něm lze částečně hovořit (především o mystic-
kých katolických a pravoslavných proudech a o lidovém katolicismu a pravoslaví) 
coby o jistém vehikulu evropské duchovní tradice, byť se zásadními výhradami. 
Přesto, že jsme překonali toto ohrožení naší duchovní identity, stojí před námi 
další výzvy. Naši předkové byli velmi tolerantní, o čemž se mohl čtenář přesvědčit 
v minulém čísle v článku „Středověk – boj o přežití Tradice“ a to bylo nakonec 
jednou z příčin prohry evropského pohanství ve střetu s vysoce bezskrupulózním 
a v zásadě fundamentalistickým křesťanstvím. To sice bylo alespoň již v zásadě 
„europeanizované“ a mohlo dále nést elementy evropské duchovní tradice, přesto 
byl výsledek tohoto střetu téměř katastrofální. Na obalu u nás nedávno vyšlé kni-
hy profesora University of Brighton Briana Batese se přiléhavě píše: „Hluboko…leží 
ukrytá historie Středozemě (tj. Midgardu – POZN. překl.), světa magie, mystérií 
a osudu…Samotná krajina byla plná kouzel a světu vládla životní síla. Po tisícile-
tí trvajícím souboji s křesťanstvím však tento svět takřka vymizel a zůstaly po něm 
jen stopy v lidových vyprávěních a pohádkách.“ (Brian Bates, Skutečná Středozem, 
Praha 2005) Naštěstí tento svět nevymizel zcela a je na nás, abychom jej znovu 
spatřili, neboť je zde stále. Avšak zatímco jedna hrozba, kterou náš lid nakonec 
překonal a přes kterou dokázal přenést elementy Tradice (a podařilo se také zacho-
vat zapsanou vysokou mytologii) pomalu, ale jistě mizí, objevují se hrozby další. 
Je jistým paradoxem, že christianizace Evropy zabránila čemusi daleko horšímu. 
Neboť tolerantní a vstřícné pohanství nebylo asi tím, co by mohlo vzdorovat 
nebezpečí, které mělo přijít. Bylo to křesťanství se svou dávkou monoteistického 
fundamentalismu, které mohlo vzdorovat čemusi nesrovnatelně mnohem horší-
mu než bylo samo. Bohové vidí daleko…

Žijeme ve svobodném světě, ať si již o této civilizaci myslíme co chceme. Jed-
ním ze základu naší současné civilizace je tolerance, hodnota zděděná od našich 
pohanských předků. Avšak tolerovat můžeme jen ty, kteří tolerují nás! Svoboda 
je jen pro svobodomilovné! Netolerantní fundamentalisty, totalitářské zotročitele 
a nepřátele svobody tolerovat nelze, ať již mají masku extrémní levice, pravice 
nebo náboženského fundamentalismu. Toto by si měl uvědomit každý ásatruar 
a měl by si vzít poučení ze skutečně moudrých pohanů  dávných dob, jako byl 
kupříkladu jarl Hákon Mocný.  

6  Viz kupř. James Gleick , Chaos: vznik nové vědy, Brno 1996

7  Pojem „Příroda“ je zde nutno chápat asi jako pojem „Multiverse“ 
v dílech Edreda /orssona.
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OB: Všemohoucnost je iluze. Ve vesmíru plném synchronistic-
kých a antagonistických proudů a sil uplatňují bohové svou vůli 
skrze boj a ne skrze „budiž“.8

O Ásgardu

MM: Kdy% germán"tí bohové nav"t)vují Zemi, odkud p'ichá-
zejí?
OB: Přicházejí ze zářného Ásgardu.

MM: Ásgardu?
OB: To je enkláva eddických bohů v božské realitě.

MM: Kde je tato „bo%ská realita“, tento „sv)t boh$“? Je to para-
lelní vesmír? Jiná dimenze? Jiná plá* existence?
OB: Řeknu pouze toto – v Přírodě jsou skryté koridory, které vět-
šina lidí spatří nanejvýš pouze ve svých snech. Svět bohů existuje 
v jednom z těchto koridorů.

8  To je validní filosofický postřeh. Zmiňme také klasický materialistic-
ký argument vyvracející všemohoucího boha (boha-osobu, nikoliv božství jako 
takové, které jest pozadím všech bohů a světů) typu: Může všemohoucí bůh stvo-
řit...kámen, který neuzvedne; boha, který je mocnější než on; jsoucno jemu samé-
mu neznámé /zde vyvracíme najednou jak všemohoucnost, tak vševědoucnost :-)/ 
atd. atd. Klasické argumenty osvícenců (Voltaire ad.) snad ani nemá smysl uvádět. 
Tak či onak „vaří“ monoteistická teologie z ničeho...

MM: A jak se eddi#tí bohové dostávají z Ásgardu na Zem?
OB: Ve Světě bohů je tajemná brána, která se otevírá ve Světě 
lidí.

MM: Brána?
OB: Ano. V Přírodě je tomu tak, že Svět bohů se prolíná se Svě-
tem lidí. Když jsou tyto světy „kolmo“ na sebe, vytvoří se v místě 
průniku tajemná brána.

MM: Kde se tento otvor nachází?
OB: Když se objeví, je to na hranici viditelného a neviditelného.

MM: M$%ete b&t konkrétn)j"í?
OB: Ne, neboť brána není nikdy na stejném místě.

MM: M$%ete to vysv)tlit?
OB: Brána se neustále pohybuje. Někdy se může objevit na hor-
ském vrcholu, jindy v mořských hlubinách.

MM: Pokud se brána p'emis(uje, jak ji lze najít?
OB: Abyste ji nalezli, hledejte „Most neprůhledných barev.“

MM: „Most nepr$hledn&ch barev“?
OB: Duhu, která je naplněna krásou.

Redakčně zkráceno a upraveno, přeložil dalreiks

Zaříkání sedmi
...už vím.
Musel jsem projít sedm černých zemí,
v každé z těch zemí stálo sedm dvorců.
Každý z dvorců měl sedm bran z bronzu.
Od sedmé brány se sedm písečných stezek 
rozbíhalo do všech stran.
Sedmá cesta vedla údolím s popelavými lány
a  na sedmé křižovatce leželo sedm bochánků
- v každém sedm svic.
Kolem stálo sedm bílých stromů.
Vrkalo na nich šest hrdliček s obojky na hrdle.
Jen ta sedmá naříkala.
Tos byla ty.

Egle

Říjen
Listí, mokrý kabáte,
kdyby se tebou proháněl
rezavý hřebeček 
s hřívou jako med,

kdyby ta bosá dívka,
co sedí na studni,
půjčila svůj pás
na uzdu, uzdičku,

našel by se někdo,
kdo by jel na skálu hadů
pro kůži na střevíce.

Egle

Píseň od Rigy
Daugava chladná
otvírá náruč
pro mého bratříčka,
bude z něj rybička.

Egle
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Kelti a Germáni
Steve McNallen

Náčelník se pozvedl 
nad své válečníky usazené 
v začouzené hale. Hluk 
a hovor ustal a všechny 
oči se upřely na vousatou 
a svalnatou postavu jejich 
vůdce.

Vysoko pozvedl svůj 
roh naplněný medovinou 
a připil Vysokému bohu 
s kopím, okolo něhož 
poletují havrani. Všichni 
souhlasně vykřikli a zvedl 
se další válečník, pozvedl 
svůj roh a připil Hromo-
vládci. Ostatní jej následo-
vali a podle vřelosti jejich 
bratrství se mohli všichni 

klidně nacházet ve velké hale, kam po smrti přicházejí válečníci 
a hodují maso z věčně se regenerujícího kance a kde o ně pečují 
bojové děvy.

Jde o scénku z vikinských dějin? Typický večer v germánské 
hale? Nikoliv – vykreslili jsme hostinu z prostředí jejich bratranců 
Keltů.

Jako pro většinu z vás, ani pro mě nebylo ničím novým, že 
tyto dvě kmenové skupiny dávné Evropy měly mnoho společné-
ho. Obě jsou součástí velké indoevropské rodiny. Jejich myto-
logie sdílí společnou strukturu, hmotné aspekty jejich kultury 
si jsou velmi podobné a heroický přístup k životu spojuje Kelty 
i Germány. Ale to vše je jen pouhý začátek!

To, že dnes takto rozlišujeme mezi dvěma větvemi naše-
ho lidu, vychází z nemalé míry z pozorování Julia Caesara. Ten 
v podstatě prohlásil kmeny na jedné straně Rýna za Germány 
a ty na druhé straně za Kelty. Ve skutečnosti to tak jednoduché 
nebylo. Badatelé mají dnes za to, že některé kmeny, které byly 
dříve označovány za germánské, byly fakticky keltské – a naopak. 
U některých kmenů vůbec nevíme do jaké z těchto dvou skupin 
patřily, neboť nevíme, jakým jazykem hovořily. Jasné je, že hmot-
né artefakty, které po sobě zanechaly, jsou často k nerozeznání 
podobné a že to jediné, co je dělí, je jazyk.

Fyzický vzhled také není vodítkem, neboť římští pozoro-
vatelé popisovali Germány a Kelty stejným způsobem. Obojí 
byli vysocí, spíše světlovlasí lidé světlé pleti. Mimochodem slovo 
„Teuton“ je téhož původu jako „Tuath“ (obojí ve významu lid či 
kmen), což poukazuje na fundamentální jednotu!

Zcela jasně jsem si to uvědomil při četbě „Myths and Sym-
bols in Pagan Europe“ (Syracuse University Press 1988) od Hildy 
Davidsonové. Podtitul knihy je signifikantní: „Rané skandináv-
ské a keltské náboženství.“ Autorka stranu za stranou a kapitolu 
za kapitolou dokumentuje podobnosti mezi mytologií, folklórem 

a rituály Germánů a Keltů. Při čtení jsem si začal dělat výpisky 
a netrvalo dlouho, měl jsem popsáno několik stránek poznámek. 
Nebudu zde zacházet do podrobností, ale na některé záležitosti 
bych tu rád upozornil. Pro lepší přehled je rozdělím do několika 
širokých kategorií.

Bohové a bohyn&

Keltský Lugh a náš Ódin jsou do 
značné míry totožní. Ódin je otec 

bohů, má dva havrany, nosí magické 
kopí a je jednooký. Lugh je prv-
ní v keltském panteonu bohů, je 
spojen s havrany, nosí Kopí vítěz-
ství a na bojišti přivírá jedno oko, 

(takže je jednooký) když koná své 
divy.

Severský /ór, 
jehož jméno zname-
ná Hromovládce, si 

cení svého mocného kla-
diva. Jezdí po nebesích ve voze taženém nadpři-
rozenými kozly a směje se pod (svými rudými) 
vousy. Keltský Taranis, jehož jméno také zna-
mená hromovládce, jezdí ve voze taženém dvě-
ma býky. Má hromoklín, jehož keltské jméno 
se odvozuje ze stejného indoevropského kořene, 
od kterého se odovzuje jméno /órova kladiva 
(Mjolnir). Také Taranis je rudovlasý a rudovousý.

Naše mýty nás zpravují o tom, že Týr přišel o svou ruku při 
poutání vlka Fenriho. Podle badatelů býval Bohem nebes, dokud 
jeho místo nezaujal Ódin. Keltský Nuada ztratil svou paži v boji 
proti Fomoirům a tak se vůdcem bohů stal Lugh – keltská podo-
ba Ódina.

V oblasti plodnosti a bohatství nám vládne náš dobrý bůh 
Frey. Jedním z jeho oblíbených zvířat je kůň, který je také zasvě-
cen Dagdovi, „dobrému bohu“, který je keltskou podobou Frey-
je.

Dal'í bo$ské bytosti

Co obři? Jsou u Keltů, stejně jako jsou u Germánů. Kelti je 
nazývají Fomoirové a keltští bohové proti nim válčí. Role, kterou 
u Keltů hrají, je stejná jako u Germánů – ve vesmíru to jsou síly 
inertní a entropické.

Valkýrije mají svou podobu u Keltů coby divoké válečné 
bohyně, které darují vítězství, předou osudovou osnovu válek 
a starají se o hrdiny v zásvětí. Tento jejich dvojí aspekt – na jedné 
straně démonické bytosti krve a smrti, na straně druhé svůdné 
milenky – najdeme u obou našich větví. Podobně nás keltské 
i germánské ságy zpravují o nadpřirozených válečnicích, které 
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učí a zasvěcují vyvolené hrdiny. Brynhilda učí Sigurda tajemnou 
magii a náčelnice Scathach („Stín“) si bere do péče irského Cu 
Chulaina a učiní z něj válečníka, kterým se má stát. Není asi 
náhodou, že jak Sigurd, tak Cu Chulain pocházejí od Ódina/
Lugha.

Podobně je tomu s „nižšími“ bytostmi, které se jen zřídka 
vyskytují ve vysoké mytologii a v poesii, ale které ulehčují život 
obyčejných lidí. U Keltů i Germánů jsou duchové země podob-
ní. Elfové a jejich spojení s předky byli stejní pro dávné Teutony 
a jejich keltské současníky.

Nábo$enství

Již v úvodu jsem se zmínil o takřka identickém válečnic-
kém „ráji“, ale propojení keltského a germánského náboženství 
je daleko hlubší.

Jak Keltové, tak Germáni obětovali po celé severní Evropě 
do močálů a bažin. Zbraně a zbroj získané v bitvách, jídlo a kera-
mika, různé drobnosti – to vše bylo ukládáno do jezer a močálů 
stejným způsobem a většinou nemůžeme ani přesně určit, které 
nálezy jsou germánské a které keltské.

Když druidi obětovali bohům, byli shromáždění lidé kro-
peni krví zelenou ratolestí, aby se mohli podílet na božské energii 
obsažené v krvi. V dávném ásatrú dělali naši předci během blótu 
přesně to samé. Dnes užívají Kelti i Germáni za tímto účelem 
medovinu (která je sama o sobě posvátnou božskou tekutinou).

Po celém evropském kontinentu uctívali naši předkové 
bohy v otevřených prostorách, neboť se jim zdálo nepatřičné uza-
vírat je do omezujících struktur, jakými jsou křesťanské kostely. 
Obdobně byla v raných dobách zpodobnění našich bohů skuteč-
ně jednoduchá – často šlo o vyřezávané kusy dřeva, kterým Příro-
da poskytla již základní tvar a lidská ruka jej pouze zdokonalila.

To vše se vztahuje jak na Kelty, tak na Germány.

Příslušníci obou skupin užívali při náboženských obřa-
dech intoxikující pití. Často šlo o medovinu, ale mohlo jít také 
o chmelovinu (pivo). A když už se bavíme o změněných stavech 
vědomí, vzpomeňme si na záchvaty a šílenství Ódinových váleč-
níků, berserků. Ve starém Irsku se takové válečné běsnění nazý-
valo {\i ferg}.

Čtenáři severských ság si vzpomenou na to, jak Sigurd Völ-
sung zabil draka Fáfniho a opekl jeho srdce. Když si olíznul popá-
lený prst, zjistil, že rozumí řeči ptáků. Irský hrdina Fergus získal 
stejnou schopnost, když si popálil prst při pečení lososa.

Mapa sv&ta

Když se podíváme na germánskou a keltskou kosmologii, 
nemůžeme než vidět podobnosti. U obou je velestrom, střed kos-
mu a základ, kolem něhož jsou uspořádány další světy, Germáni 
jej nazývají Yggdrassil, Keltové Bile.

Dalším důležitým elementem světa byla pro dávné Ger-
mány Well of Wyrd („Studna osudu“), kde se nacházejí všechny 
minulé činy. Doušek jejích vod dává moudrost a Ódin se vzdal 
jednoho svého oka za tuto výsadu. U Keltů se také nachází tato 
studna – padají do ní lískové oříšky, které pojídá Losos moud-
rosti.

Záv&rem

Jediný skutečný rozdíl mezi germánským a keltským ná-
boženstvím jsou asi jména, kterými jsou nazýváni bohové. Viking 
z 10. století by se pravděpodobně cítil docela doma při keltském 
rituálu mezi Galy z přelomu letopočtu. Keltské náboženství se od 
„standardního“ ásatrú neodchyluje více než kupříkladu island-
ská kněžka Freyjina kultu či teutonský Wotanův válečník z doby 
Arminia. A skutečně můžeme konstatovat, že ve skutečnosti je 
jen jedno evropské náboženství – a keltské a germánské nábožen-
ství jsou jeho dvě podoby.

Co z toho všeho tedy vyplývá? Třeba to, že takový Ir se 
nemusí cítit nijak divně při vzývání bohů, kteří jsou spíše spojo-
vání s norskými 1ordy než s kopci a pláněmi Zeleného ostrova. 
Koneckonců jsme jak duchovní, tak genetičtí příbuzní. Jsme jed-
na rodina.

Tato kelto-germánská jednota zpochybňuje často slýchané 
tvrzení, že jsme všichni víceméně „smíšeného“ původu, neboť růz-
né rodové větve mnoha Evropanů mají kořeny v různých zemích. 
Často Američané říkají, že jsou směska jak Heinz 57 – „částečně 
Ir, částečně Švéd, částečně Angličan a částečně Němec.“ Jenže ve 
skutečnosti o žádnou „směsku“ nejde, neboť jsme jedním lidem, 
jak ve fyzických aspektech, tak v duchovních. Nesmíme náš lid 
rozdělovat na základě nějakých povrchností!

Vzájemný vztah našich duchovních systémů znamená, že 
můžeme doplnit mezery díky jejich znalosti. Když obnovujeme 
tapisérii ásatrú, narazíme na díry způsobené moly času a perzeku-
ce. Ale známe-li společný vzor a jeho zpracování v keltském mate-
riálu, potom můžeme tyto mezery poměrně s jistotou vyplnit.

To už by pro dnešek stačilo! Z celého bádání mám už žízeň! 
Naliji si do svého rohu láhev Guinesse a připiji všemu keltskému 
a germánskému... Skoal a Slainte vám všem!

Přeložil dalreiks

Pozn. p!ekladatele

Zlatá slova Steva McNallena, přední osobnosti panevrop-
ského folkish ásatrú, lze doplnit s tím, že totéž, co konstatoval 
o Keltech a Germánech, lze také konstatovat o Baltech a Slova-
nech. Společně tvoří panevropskou čtveřici, která sdílí folklór, 
mytologii vysokou i nižší, a fundamentální kulturní i genetickou 
jednotu. Společně jde o jeden panevropský lid. 

(Podobné srovnání jako Steve McNallen mezi Kelty a Ger-
mány jsme provedli mezi Germány, Balty a Slovany v článku 
Indogermánský duchovní systém v sauilo 1/2004)
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Vývoj a periodizace germánských jazyků
Germánské jazyky se po oddělení od indoevropského pra-

základu začaly rozcházet i od sebe navzájem. Vysledovat konkrét-
ní změny, dobu, kdy se odehrály, a načrtnout následné rozvrstve-
ní germánských jazyků je úkolem tohoto článku. 

Indoevrop'tina

Každý úvod do indoevropštiny začíná tak trochu negativis-
tickou poznámkou, že se jedná o čistě spekulativní termín, který 
navíc neodpovídá žádnému geograficko-historickému etnickému 
společenství. K možné podobě indoevropštiny se došlo pomocí 
srovnávání různých, již konkrétních indoevropských jazyků, kdy 
při zpětné projekci jazykových změn vyplouvá na povrch prapů-
vodní podoba toho kterého jazyka. Každé rekonstruované indo-
evropské slovo se označuje napřed hvězdičkou, aby se zdůraznilo, 
že tato jeho podoba se nedá stoprocentně dokázat.

Indoevropané se začali konstituovat někdy v třetím tisíciletí 
př.n.l., jejich pravlast se pravděpodobně rozkládala na sever od 
Černého moře. Ve druhém tisíciletí následovala expanze jednak 
směrem do Asie (Írán, Indie, Chetité v Anatolii), jednak do Evro-
py, kterou toto jazykové společenství až na výjimky plně ovlád-
lo. Mimo stojí pouze některé národy na nehostinném severu, 
mimo směr hlavního náporu (Finové, Estonci, Laponci), Maďaři 
jako představitelé poslední asijské kočovnické vlny v panonské 
nížině a Baskové dodnes bránící národní tradice ve vysokohor-
ských Pyrenejích. 

Gramaticky byla indoevropština silně ohebná řeč, tím 
se míní, že při skloňování se používá hláskových změn uvnitř 
samotných slov, na rozdíl např. od maďarštiny, kde se pády vyja-
dřují přidáním přípon k jinak nezměněnému slovu. Populární 
pozůstatkem tohoto jevu jsou pro studenty němčiny silná slovesa, 
kde má každé sloveso svůj specifický tvar v minulém čase. 

Protogermán'tina

Germánština se oddělila odo indoevropštiny v intervalu 
2000-500 let př.n.l na území germánské pravlasti v jižní Skan-
dinávii a okolo horního Labe. Nejvýznamější změny proběhly 
v hláskových posunech, přízvuku a skloňování.

Obecný, nikoli vždy a všude stoprocentní průběh hlásko-
vých změn, tzv. první hláskový posun, vypadá následovně:

souhlásky -  
bh"b  dh"ð  gh"g
b"p  d"t  g"k 
p"f  t"þ   k"ch

U první skupiny odpadá přídech v podobě „h“, „ð“ se 
vyslovuje jako anglické „th“ ve slově the, „þ“ nejlépe vystihuje 
anglické „th“ ve slově thin. 

U druhé a třetí skupiny dochází k posunu kvůli snadnější 
nebo podle názoru nedbalejší výslovnosti. Pro představu i v češ-
tině původní hláska vyslovená na konci slova zní jako ta druhá 

nebo jako něco mezi. „B“ na konci slova vyslovujeme jako „p“, 
„d“ jako „t“ atd. 

Při tzv. runové reformě, ke které došlo na území Skandi-
návie a Dánska, se zredukoval počet run z 24 na 16. Z čistých 
souhlásek vypadly runy D,G,P a V. Některé runy tak musely 
znázorňovat dvě i více hlásek, jejichž výslovnost byla podobná. 
Runa T tak vyjadřovala i hlásku „d“, runa K i hlásku „g“, runa 
B i hlásku „p“ a runa F i hlásku „v“1. Už na 24-runové řadě na 
brakteátu z Vadsteny z 1.pol. 6.století je runa P nahrazena runou 
B, která se tak na amuletu vyskytuje dvakrát. 

Slovanštinu zasáhl v případě těchto hlásek podobný posun, 
ale ne tak silný. Např. staroslovanština nezná vůbec psané písme-
no „f“, všude se používalo „v“. I pokud by se vyslovovalo jako „f“, 
nedošlo k písemné kodifikaci jako v případě starogermánského 
futharku, který obě hlásky rozlišuje i písemně. Moderní němčina 
zná také obě písmena, ale obě čte jako „f“, pro výslovnost „v“ 
musí používat psané „w“. 

Např: z indoevropského výrazu pro dobytek vzniklo v lati-
ně slovo „pecu“, podle popsaných hláskových změn jej germán-
ština zná jako „fehu“. Stejné jméno má i první runa futharku, 
také s významem dobytek.2

lat. gót. n)m. ang. #esky
pater fadar Vater father otec
genu kniu Knie knee koleno
duo twai Zwei two dvě

Nejdůležitější změny samohlásek -  
o"a  ā"ō  ei"i

př: lat. hostis " gót. gasts, lat. mater " as. modar (matka), 
ide. *treies " ger. þris (tři)

Přízvuk, který se původně mohl klást libovolně, usadila ger-
mánština pevně na kmenovou slabiku, tzn na první místo, pokud 
ji náhodou nepředchází předpona. Přízvuk na kmenové slabice 
používá i čeština, ale ne v takové míře. Germánský přízvuk vedl 
v němčině až ke stavu, že při vyslovení nezbylo důrazu na samo-
hlásku na konci slova, takže ta zmizela úplně, resp. se změnila 
na neznělé „e“. Pro porovnání fungují názorně česká a německá 
slova vana-Wanne. Český přízvuk není tak silný, tak dynamický, 
aby změnil koncové „a“ na „e“. 

1  S výjimkami typu runa U pro hlásku „v“, např. „uikikR“ pro slovo 
„viking“, „uabn“ pro „vapn“. 

2  Runa fehu znamená doslova dobytek, její význam je materiální 
bohatství a vůbec fyzický blahobyt. Indoevropské pastevecké národy totiž vidě-
ly v dobytku hlavní symbol bohatství a platební jednotku. S dobytkem se dalo 
stěhovat (na rozdíl od půdy, symbolu bohatství dalších dob), v případě potřeby 
znamenal jistotu, že vlastník nebude strádat hlady. Jako pasáci dobytka vystupují 
v mýtech i urození a hrdinové (např. Herkules).

S ústupem od výměnného obchodu ke směnnému obchodu bylo nutno přistou-
pit k pohodlnějšímu platidlu namísto dobytka, které nalezlo vyvrcholení v peně-
zích. Peníze se latinsky řeknou „pecuniae“, název odvozený od pecu - dobytka.
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Změna přízvuku zasáhla dalekosáhle i skloňování. Protože 
skloňování uvnitř slov, které záleželo i na koncovkách, přestávalo 
být funkční, nastupuje skloňování pomocí určitých a neurčitých 
zájmen, pomocí předložek („s“, „pro“ nebo „o“ pro vyjádření 
pádů) a slabé skloňování. V minulých časech se začínají použí-
vat složené tvary s pomocnými slovesy a po odpadání funkčních 
koncovek se prosazuje jednotná koncovka „-d“, nejvíce u nově 
vznikajících sloves. Ta v angličtině platí dodnes, v němčině se 
v rámci hláskových posunů ustálilo „-t“. 

V germánské poetice se používá tzv. aliterační rým, kde se 
rým týká prvních slabik, na kterých leží přízvuk. Rýmování kon-
cových slabik, jak je běžné v češtině, se do germánských oblastí 
rozšířilo až s napojením na jižní, latinskojazyčný kulturní okruh. 

Protogermánština dokončila tyto změny někdy okolo r.500 
př.n.l., samotná existence protogermánštiny se udává pro interval 
700-100 let př.n.l.

Rozpad germánské jazykové jednoty

Stěhování národů rozdělilo Germány na tři hlavní skupiny. 
Severní Germáni zůstávali ve Skandinávii a na Jutském poloost-
rově. Východní Germáni s územím na východ od Labe – Gótové, 
Vandalové, Gepidové a Burgundové - expandovali na jih, resp. 
západ, kde vymřeli nebo splynuli s ostatními, stejně jako jejich 
jazyk. Na původní území východních Germánů poté nastoupili 
Slovani, kteří zbytky původních germánských etnik překryli. Po 
Gótech ale zůstal nejstarší germánský souvislý text, a sice část 
překladu Bible. Zachoval se tzv. Codex argenteus, opis vzniklý 
kolem r.500, nyní opatrovávaný ve švédské Uppsale. 

Centrem dění, co se týče jazykového vývoje, byl okruh 
západních Germánů. Tzv. severomořská jazyková jednota složená 
ze Sasů, Anglů a Frísů položila základ angličtině. Jazyková skupi-
na rozložená kolem Vesery a Rýna, složená z Franků a části Sasů, 
ovlivnila nizozemštinu. Konečně němčina vznikla z jazykové 
skupiny polabských kmenů Durynků a Langobardů, z jižnějších 
Alamanů a Bavorů a dalších. 

Franská říše v Galii se časem plně porománštila, včetně 
jazyka. Verdunská smlouva mezi Západofranskou a Východo-
franskou (tzn. německou) říší z r.843 už musela být sepsána dvoj-
jazyčně – německy a francouzsky. 

Jazykový rozpad zapříčinil nejvíce tzv. druhý hláskový 
posun, který započal někdy kolem r.500 př.n.l. v jihogermánské 
oblasti, v dnešním Švýcarsku osídleném Alamany, a skončil okolo 
r.500 našeho letopočtu. Druhý hláskový posun dosáhl přibližné 
hranice na tzv. benrathské linii Cáchy – Kolín nad Rýnem – Ben-
rath – Magdeburg – Frankfurt nad Odrou. 

Plnou změnu prodělala tzv. hornoněmčina – Hochdeutsch.  
Výrazem „horní“ se míní horské alpské oblasti a týkají se dnešní-
ho Švýcarska, Rakouska a Bavorska. 

Částečná změna proběhla u Langobardů, národa vymřelé-
ho v 9.století v severní Itálii, a v oblasti zvané Franky, tzn. dnešní 
Švábsko a Bádensko-Würtenbersko. 

Beze změny zůstala tzv. severomořská jazyková jednota 
složená ze starosaštiny, staroangličtiny a starofríštiny. Změny se 
netkly ani franštiny a starosaštiny, předchůdkyň dnešní nizozem-
štiny a severobelgické vlámštiny.

Německá jazyková oblast se v důsledku hláskových změn 
rozdělila na starohornoněmčinu (Althochdeutsch – AHD) jižně 
od benrathské linie a na starodolnoněmčinu (Altniederdeutsch 
– AND) neboli starosaštinu na sever od linie, obě v intervalu 
asi 750-1050. Rozdělení přežívalo až do novověku, poté v rámci 
unifikace nastoupila na místo spisovné němčiny hornoněmecká 
verze, dolní verze němčiny zůstává už jen záležitostí dialektů.3 

Druhý hláskový posun se týkal souhlásek (samohlásky pro 
zjednodušení vynechávám):

b"p  d"t  g"k 
p"pf, f  t"tz, z  k"ch

Hlásky „tz“ a „z“ se vyslovují jako české „c“. U druhé sku-
piny hlásek je vidět, že některé změny zůstaly napůl cesty, jako 
„pf“ někde mezi „p“ a „f“. Ale i tam, kde se v psané formě obje-
vují písmena „p“ a „k“, se vyslovuje přídech s náznakem druhého 
písmene – např. Kopf se vyslovuje jako [Kchopf ]. Jinde v rámci 
celé linie, jako g"k"ch, se může psané „g“ vyslovovat jako „ch“, 
tedy poslední článek řetězce. Německé König se může vyslovovat 
jako [Kchönik] nebo [Kchönich].

Jazykové změny uvnitř germánských jazyků pokračovaly 
přirozeně nadále. Ve 12.století v rámci již středohornoněmčiny 
(Mittelhochdeutsch – MHD, asi 1050-1350) nastupuje spřežka 
„š“, pokud po písmenu „s“ následuje samohláska. „Š“ se vyjadřuje 
buď přímo jako psané „sch“, nebo se ponechává původní „s“, 
ale vyslovuje jako „š“ (např. když je na začátku slova „st“ nebo 
„sp“).

Příklady:

Starohornoněmčina převzala množství slov z latiny, tato 
slova byla rovněž zasažena hláskovými posuny.

lat. ahd. #esky
tabula Tafel stůl, deska
planta Pflanze květina
breve Brief dopis
campus Kampf boj
strata Straße ulice
scribere schreiben psát

Podobně se dají srovnávat slova z germánských okruhů, kde 
neproběhl druhý hláskový posun.

3  Sjednocování němčiny začalo ve vrcholném středověku prostřednictvím 
literárních interpretů, kteří putovali od dvora ke dvoru s hrdinskými, milostnými 
a jinými písněmi. V 16.století se jakousi neoficiální formou sjednocené němčiny 
stal Lutherův překlad Bible, šířený mezi široký lid. Cílenou snahu vyvíjely poz-
ději jazykové kanceláře států na rozdrobeném německém území. Jednota jazyka 
byla z nutnosti dovršena po sjednocení Německa r.1871, jako poslední tečku pak 
Německo, Rakousko a Švýcarsko r.1901 zavedly společný pravopis. 
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ahd. dne"ní 
n)m#ina

staro-
sa"tina 
(and.)

angli#-
tina

staro-
sever"-
tina

#esky

tag Tag dag day dag den
off en off en opan open otevřít
apful Apfel appul apple jablko
phlëgan pfl egen plëgan pečovat
ezzan essen etan eat jíst
ziohan ziehen tiochan táhnout
daz das dat it to
ih ich ik I ek já
brëhhan brechen brëkan break zlomit

tief deep hluboký
schwarz svart černý
Zunge tongue tunga jazyk
zu to ke 
Zahn tann zub 
Waff e weapon vápn zbraň
Eiche oak eik dub
Schild shield scyld štít
Schwert sword sverð meč

Shrnutí

Germánské jazyky se prostřednictvím různého vývoje roz-
dělily na několik větví. Popsané změny nejsou jediné a nelze je 
uplatňovat stoprocentně (např. ne každé „b“ se v němčině změ-
nilo na „p“), ale jako základ platí. Konečná situace se dá popsat 
následovně:

1) Severní, skandi-
návské jazyky – švédšti-
na, norština, dánština, 
faerština a islandština. 

2) Centrální 
okruh, kde se prosadil 
druhý hláskový posun 
– němčina, švýcarská 
a rakouská němčina. 
Dolnoněmčina na seve-
ru Německa byla v rám-
ci sjednocování jazyka 
odsunuta stranou. 

3) Západní jazyky. Stará dolnoněmčina nebo-li starosaština 
spolu s jazykem Anglů, Jutů a Frísů položila základ angličtiny, 
jiná část Sasů spolu s Franky dala základ nizozemštiny a vlámšti-
ny (jazyk germánské části Belgie). Nizozemština má daleko blíže 
k angličtině než k němčině. Jak říká nizozemský historik Van der 
Horst: „Až do dnešní doby jsou anglosaské kroniky srozumitel-
nější Frísům – a Nizozemcům – než Angličanům samotným.“ 

4) Východní jazyková větev zmizela, zůstaly po ní jen vzác-
né písemné památky a názvy některých oblastí (Andalusie jako 
upomínka na Vandaly, Burgundsko na Burgundy). 

Merseburská za!íkadla

První písemné památky zachované na německém území 
pocházejí z klášterů, center vzdělanosti a gramotnosti. Z toho 

vyplývá zaměření raných textů na křesťanské spisy, ale po stránce 
formy také latina jako nejpoužívanější jazyk těchto pramenů. 

Všechny tyto okolnosti snižovaly pravděpodobnost, že se 
povede sepsat něco z předkřesťanské, pohanské tradice, natož 
v domácím jazyce, který nezkresluje původní jména a význa-
my. Prvky staré víry se objevují útržkovitě v pozdějších hrdin-
ských eposech typu Písni o Nibelunzích nebo eposu Hildebrand, 
kde ale bývají různou měrou překrouceny křesťanskou optikou 
nahlížení světa. 4

Vzácnou výjimku představují v Německu dvě tzv. Merse-
burská zaříkadla z 9.století. Zde jsou uvedena ve starohornoně-
meckém originále, v dnešní němčině a v češtině. 

První merseburské zaříkadlo:

Eiris sazun idisi, sazun hera duoder,
suma hapt heptidun, suma heri lezidun,

suma clubodun umbi cuniowidi:
insprinc haptbandum, invar vigandun!

Einstmals setzten sich Idise, setzten sich hierhin, dorthin und 
dahin,

Einige Hafte hefteten, einige lähmten das Heer,
Manche klaubten um heilige Fesseln:

Entspring den Haftbanden, entfahr den Feinden!

Jednou se sesedly Dísy, sedly sem a tam a tam,
Jedny sepnuly pouta, jedny ochromily vojsko,

Jedny uvolnily posvátná pouta:
Unikni z pout, uteč nepřátelům!

Dísy se udávají v tomto kontextu jako bytosti příbuzné val-
kýrám (v severské mytologii jsou dísy norny-sudičky), které se 
snesly ze vzduchu ve třech zástupech na zem na pomoc vojsku. 
Jeden zástup uvrhl nepřátele do pout, druhý ochromil nepřátelské 
vojsko, třetí zástup uvolnil pouta zajatců v nepřátelském vojsku. 
„Posvátná“ pouta mají údajně znamenat dubová pouta, kterými 
ovíjí král nebo kněz ty zajatce, kteří mají být obětováni bohům. 

Poslední řádek představuje samotné zaklínadlo, možná se 
ho používalo jako formule k obraně proti nemoci. 

Druhé merseburské zaříkadlo:

Vol ende Wodan vuorun zi holza,
do wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit.

thu biguolen Sinthgut, Sunna era swister.
thu biguolen Friia, Volla era swister,

thu biguolen Wodan, so he wola conda,
sose benrenki, sose bluotrenki,

sose lidirenki:
ben zi bena, bluot zu bluoda,

lid zi geliden, sose gelimida sin!

4  Z jiných zemí: např. dánský kronikář Saxo Gramaticus uchoval jména i 
příběhy pohanských bohů, které ale považuje za lumpy a podvodníky, kteří se za 
bohy pouze vydávají. Sbírky původních mýtů zachovali gramotní církevní hod-
nostáři pouze v nábožensky výjimečně tolerantních zemích Irsku a Islandu. 
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Vol und Wodan ritten in den Wald.
Da ward dem Fohlen Balders sein Fuss verrenkt.

Da besprach ihn Sinthgunt (und) Sonne, ihre Schwester.
Da besprach ihn Frija (und) Volla, ihre Schwester,

da besprach ihn Wodan, der es wohl konnte,
wie die Beinrenke, so die Blutrenke,

so die Gliedrenke:
Bein zu Bein, Blut zu Blut,

Glied uz Glied, als ob sie geleimt sein!

Vol a Wodan jeli do lesa.
Tu se stalo Balderovu koni, že si vymknul nohu v kotníku.

Tu ho zařekla Sinthgunt (a) Slunce, její sestra.
Tu ho zařekla Frija (a) Volla, její sestra,

tu ho zařekl Wodan, který uměl uzdravovat,
jak vymknutí nohy, tak výron krve,

tak vykloubení údu:
kost ke kosti, krev ke krvi,

úd k údu, jako by byly slepené!

Pod jménem Vol se skrývá Baldr. 

Srovnávací mytologie udává, že magická formule „kost 
ke kosti, krev ke krvi, úd k údu!“ se téměř doslovně objevuje 
i v indické Atharvavédě, védě zaměřené na drobnější magii 
a uzdravování nemocí. Ve 14.století zaříkadlo cituje český učenec 
Tomáš Štítný ze Štítného. Mimo indoevropský okruh jej zná fin-
ský epos Kalevala. Pomocí formule skládá matka zabitého hrdiny 
Lemmikaïnena jeho tělo a navrací mu život, v českém překladu 
„nechať maso k masu přilne, ke kosti kost a úd k údu!“. Zaklína-
dlo je evidentně velmi rozšířené a staré ještě z doby před rozpa-
dem indoevropské jazykové jednoty. 

Ingolf

Tajemný les

Tajemný les a v něm je postava tančící.
Kdo to je, se sám sebe ptám?
Žena nebo muž, to nepoznám.
Jen vidět je občas mihnout se do tmy oči zářící.

A hudba je slyšet podivná,
avšak ten, kdo ji vydává ne,
všude je jen tma jak v ranci
a co chvíli jeho zrak jak plamen rytmu zaplane.

Točí se mi hlava
a nejde jít už blíž,
už ani krok neudělám již.

Vše rozmazané se zdá
a neslyším už žádný hluk,
jen ty oči jsou blíž a blíž!
Jsem bezmocný jak malý kluk.

Klid a ticho,
všude mlha jen.
Mokro od ranní rosy
a od krve - divný to sen.
Tělo mé navždy už v kapradí v lese spočívá.

Kdo jsem?
Žena nebo muž?
Když se jen svým zářícím zrakem do tmy na vás zadívám?

Ronger IX.I. MMVI
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Jedním z nejkontroverznějších principů ásatrú (alespoň pro 
lidi indoktrinované falešnými ideologiemi současnosti) je naše 
přesvědčení, že na našich předcích záleží – že dědičnost má také 
duchovní a metafyzické implikace – a že tedy nejde o náboženství 
pro všechny lidi, ale pouze pro ty, kterým je takto vlastní. Toto 
naše přesvědčení vede k mnohému nedorozumění a někteří se nás 
pokoušejí označit za rasisty či dokonce příznivce totalitarismu.

V tomto příspěvku nastíníme myšlenku metagenetiky.Ta 
se týká nejen genetiky, ale také se dotýká náboženství, metafyziky 
a archetypální psychologie. Základy metagenetiky neleží v tota-
litářských dogmatech 19. a 20. století, ale v intuitivním myšlení 
starém jako náš lid. Během posledních dekád byly tyto prastaré 
náhledy potvrzeny vědeckými důkazy.

Každý, kdo je obeznámen s ásatrú, ví, že klan a rodina 
mají v našem náboženství zvláštní místo. Příbuzenství je ceněno 
z duchovních i praktických důvodů a řetěz generací vidíme jako 
překračující hranice času, jako cosi neomezeného limitovaným 
vnímáním minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jaké závěry 
moderní vědy z toho činí něco více než zbožené přesvědčení? Je 
na genetickém spojení něco zvláštního z duševního a duchovního 
hlediska?

Povšimněme si podivuhodného propojení mezi dvojča-
ty. Jednovaječná dvojčata mají samozřejmě stejnou genetickou 
výbavu. Není tedy překvapením, že dvojčata mají pozoruhodně 
podobné vzory mozkové aktivity a ani není nijak překvapivé, 
že dánský badatel dr. Jule-Nielson zjistil, že dvojčata vychova-
ná odděleně mají obdobné vlohy i osobnosti. Je také pravda, 
že v mnoha kulturách jsou dvojčata považována za mezi sebou 
navzájem obdařená extrasenzorickou percepcí (ESP). Dr. Rhi-
ne, známý badatel na Duke University, řekl, že „byly čas od času 
zaznamenány případy, které naznačují výjimečné telepatické spo-
jení mezi jednovaječnými dvojčaty.“ 

Studium dalších případů ESP ukazuje, že obdobné spoje-
ní často sdílejí i další rodinní příslušníci. Lze shromáždit mno-
ho narací, které svědčí o genetickém základu těchto fenoménů. 
Takovéto psychické spojení lze samozřejmě vysvětlit i jinými 
hypotézami, ale pokud toto vše umístíme do kontextu dalších 
informací, které máme, je jistá role dědičného spojení pravdě-
podobná. A prokázaný biologický (či částečně biologický) základ 
ESP fenoménů by mohl tuto problematiku učinit více přijatel-
nou pro zaryté racionalisty.

Pojďme dále a podívejme se na neinkarnační vzpomínky. 
Nemusíme věřit v reinkarnaci, jak je obecně prezentována, aby-
chom akceptovali realitu tohoto fenoménu. Zdá se, lidé někdy 
mají „vzpomínky,“ které nejsou jejich – či alespoň ne „jejich“ tak, 
jak se to běžně chápe. Můžeme přijmout či odmítnout doslov-
ná vysvětlení reinkarnace, jak jsou lidově podávána, ale pro tyto 
záležitosti existují další vysvětlení. Je možné, že tyto vzpomínky 
– či mnoho z nich – jsou vzpomínky genetické. Timothy Leary 
byl tohoto názoru. Napsal, že ať již to nazýváme akášickou kro-
nikou, kolektivním nevědomím či fylogenetickým nevědomím, 
lze to připsat „neorogenetickému okruhu,“ či tomu, co nazýval 

signály DNA-RNA dialogu. Jinými slovy – tyto vzpomínky jsou 
obsaženy v samotné DNA.

Je zajímavé, že v mnoha kulturách – mezi jinými v sever-
ské či indiánské – se převtělení vyskytuje obzvláště v rodové 
linii. Člověk se nejčastěji vrací ne jako brouk nebo králík, ani 
jako příslušník jiné rasy či etnické skupiny, ale jako člen vlastní-
ho rodu. Svatý Olaf, norský král zodpovědný za převážnou část 
christianizace své země, byl pojmenován po svém předkovi Olafu 
Geirstadálfovia byl považován za jeho převtělení. Křesťan Olaf 
samozřejmě takovýto názor nebyl schopen akceptovat či alespoň 
tolerovat.

Oproti nám si indiánští Tlingitové uchovali domorodou 
víru až do dnešních dnů a tak mohou být jejich náhledy badateli 
zkoumány mnohem podrobněji než je tomu u víry našich předků. 
Dr. Stevenson je kmenovým profesorem psychiatrie na lékařské 
fakultě University of Virginia a zajímá se o fenomén reinkarnace. 
Mimo jiné publikoval studii „Twenty Cases Suggestive of Rein-
carnation,“1 jejíž konzervativní titul poukazuje na jeho vědecký 
přístup k tématu. Jeden z případů, které zkoumal, se týkal znovu-
zrození v klanové linii v současné tlingitské rodině. Celý případ je 
příliš rozsáhlý na to, abychom jej zde uváděli, poznamejme jen, že 
důkazy jsou přesvědčivé. Přísně vědecky vzato nelze možná zcela 
jistě dokázat, že Tlingit se znovunarodil jako svůj vlastní vnuk 
– a ani o to nejde. Jde o to, že pouto genetického příbuzenství má 
metafyzické implikace.

Lze se – jen tak mimochodem – tázat, zda převtělení (ať již 
doslovně chápané jako převtělení individuální osobnosti či jako 
převtělení jakési duchovní essence, která je více než biologické 
povahy) nemůže být jakýmsi druhem evoluční výhody pro klan 
či etnickou skupinu, kdy  nejlepší, nejduchovnější apod. vlast-
nosti jsou zachovány v rodové linii.

Pokračování příště.

Přeložil dalreiks

1  „Dvacet případů naznačujících reinkarnaci.“ Dr. Stevenson je auto-
rem a spoluautorem mnoha vědeckých studií z oblasti psychologie a psychiatrie. 
Bližší informace lze nalézt na: www.healthsystem.virginia.edu/internet/psychiat-
ric/stevenson.cfm

Metagenetika
Steve McNallen, AFA
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Chvála želvy aneb pár řádků o něčem úplně jiném...

Není tomu tak dávno, co vyšla jedna z nejpodnětnějších 
knih poslední doby. Jejím autorem je Zdeněk Kratochvíl, který 
toto své dílo věnoval „všem veselým bohům, památce kyllénské 
Máie a moci, která vládne všem křižovatkám, rozcestím a sces-
tím.“ Těm vládne Hekaté, Strašlivá bohyně. Není potom divu, 
že tato kniha je plná vyprávění, jejichž obsah „ohrožuje stabili-
tu, rozum, mravnost etc.“ Ostatně dojde i na „dvojitě strašlivou 
demytologizaci Strašlivé bohyně.“ Strašné...

Tato kniha je „gnostická“ v nejlepším slova smyslu, neboť se 
čtenáři otevírá na takové rovině, která odpovídá jeho smyslu pro 
filosofii. Čím více je pak člověk obeznámen s klasickou evrop-
skou kulturou, tím hlouběji jej nechá kniha proniknout. Tedy za 
předpokladu, že čtenář není pevným zastáncem Nepohnuté Prav-
dy (v jakémkoliv jejím ražení), v kterémžto případě knihu odloží 
coby blasfemii proti všemu svatému, „vědou“ počínaje a „oprav-
dovou duchovností“ konče (výběr je na každém podle osobního 
založení). Pokud je však čtenář hledač jako třeba takový Pepíček, 
potom jej želva mimoděk provede totální dekonstrukcí jeho „svě-
tonázoru“, na jejímž konci čeká výzva k hravé rekonstrukci.

Kniha je pod patronací Hermovou dostupná také virtuálně 
(resp. virtuálně aktuálně) přes http://www.fysis.cz/Hermes/index.
htm Zde se už nějak domyšujete k želvě…

dalreiks

Rákosí ti šeptá:
Usni, moje nejmilejší mládě.
Až přijde tvoje matka
s vlasy černými 
a hebkým dechem…
S očima černýma.
Tak jemným dechem…
Bude večer
a hvězda.
a zachytí se v hrbolku
na jejím rtu.
Řekne: Draga moja,
rákosí ti posílá příběh.

Egle

Rusalka

Já nikdy neodcházím
a kráčím-li, zem mnou prostupuje.
Já si moc nescházím,
jsem milá bez milého.
Ti, kdo mě objali,
plakali do rukávu.
Plachá jako stíny na sklovině očí.
Tahleta panenka nemá živé slzy
a když se s ní otáčí, říká:
... brzy, teď ještě ne, má lásko.
Co když se nenarodíš?

Egle

Morana
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Anglosaská runová báseň
dokon"ení z druhého "ísla

  

/e poplar bears no fruit; yet
without seed it brings forth suckers,

for it is generated from its leaves.
Splendid are its branches and gloriously adorned

its lofty crown which reaches to the skies.

B#íza nenese žádného ovoce, přesto i bez semen vznikají její 
výhonky

Protože pocházejí z jejího listí.
Nádherné jsou její větve a překrásně ozdobena jest 

Její vzosná koruna, jež dosahuje nebes.

/e horse is a joy to princes in the presence of warriors.
A steed in the pride of its hoofs,

when rich men on horseback bandy words about it;
and it is ever a source of comfort to the restless.

K%& je pohodlím princů, kdy jsou s válečníky.
Hřebec je pyšný na své podkovy,

Kdy o něm si bohatí muži slova vyměňují,
A vždy je zdrojem útěchy pro neklidné.

/e joyous man is dear to his kinsmen;
yet every man is doomed to fail his fellow,

since the Lord by his decree will commit the vile carrion to the 
earth.

Veselý "lov'k je drahý svým blízkým
Přesto osudem kadého jest zklamání svého druha,

Protože Bůh svým rozhodnutím předá zemi mrtvé tělo.

/e ocean seems interminable to men,
if they venture on the rolling bark

and the waves of the sea terrify them
and the courser of the deep heed not its bridle

Oceán se lidem zdá býti nekonečný,
Kdy plaví se ve vratké bárce,

Plni strachu z vln,
Neb hlubinný oř shodil svou uzdu.

Ing was first seen by men among the East-Danes,
till, followed by his chariot,

he departed eastwards over the waves.
So the Heardingas named the hero.

Dánové první mezi lidmi spatřili Inga,
Dokud ve svém voze 

neodešel přes moře východním směrem.
Tak Heardingové pojmenovali hrdinu.

An estate is very dear to every man,
if he can enjoy there in his house

whatever is right and proper in constant prosperity.

Majetek jest drahý každému člověku,
Pokud ve svém domě smí užívat

Cokoliv, co je správné a vhodné k neustálému blahobytu.

Day, the glorious light of the Creator, is sent by the Lord;
it is beloved of men, a source of hope and happiness to rich and 

poor
and of service to all.

Den je vznešeným světlem Stvořitele, sesílán Bohem
jest milým všem lidem, a zdrojem naděje a štěstí pro bohaté 

i chuďase;
Všem prospívá.

/e oak fattens the flesh of pigs for the children of men.
Often it traverses the gannet‘s bath,

and the ocean proves whether the oak keeps faith
in honourable fashion.

Dub činí maso prasat bohatým, pro potřeby dětí člověka.
Často překonává hlubiny

A oceán prověří, jestli se na dub lze
Plně spolehnouti.
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Les a jeho prokletí
Tichý les byl a v klidu si ve svém tichu žil.
Když v tom v jeden okamžik se v něm všechen život zastavil.

Zazněly rány seker a zvuk pil,
vše v šílenství tichých vzdechů proměnil.

Úpění padajících stromů v ozvěnách duchů lesů znělo bez ustá-
ní.
Nikdo nový život tam sám od sebe nezplodil
a přesto ho z chamtivosti utratil.

Do hanby oděl se,
znesvěcení lesa vykonal
a urážku do svých rukou vzal,
ten, co vše pro zisk zosnoval.

Nikdo obětinu nepoložil
na místa pustinná.
A černý vítr zloby se nad hlavami pošetilců,
ničící ta pouta posvátná rozehnal!

A světem zazněla jejich kletba veliká!
My odešli jsme na druhý břeh,
vy jste tu však zůstali bez nás
a krátit se vám bude dech!
Smrt bude vysvobozením,
nikoliv však pro vás!

A v další čas zhouba vítá nás!

Pustiny zející jak prázdná, věčně hladová ústa.
Už nezní šumnění listí
ani ptačí zpěv.

Vítr si se svou silou se vším pohrává
a vysmívá se všemu a všem.

Není kořenů, co drží pohromadě zem,
a ta vše pod svou váhou nenávratně pohřbívá do útrob svých.

Vody vylily se ze svých břehů
a co nevzala zem,
ony ten zbytek vzali všem.

Nyní až lidské oči pláčí
a konečně se ozývají hlasy svědomí
seker a pil,
ale pozdě je pro tentokrát již.

Ve svém pohodlí a lhostejnosti, zapoměli někteří,
že jsme jen její pouhou součástí - naší matky největší!

Tak i já jsem svou kletbu na podobné přidal
a vítr jí k nim nese též v dál.

Ronger XVII.I. MMVI

/e ash is exceedingly high and precious to men.
With its sturdy trunk it offers a stubborn resistance,

though attacked by many a man.

Jasan je nesmírně považovaný a drahý lidem.
V jeho pevném kmeni skrývá se nepoddajný odpor,

ač lámán mnohými lidmi.

Yr is a source of joy and honour to every prince and knight;
it looks well on a horse and is a reliable equipment for a jour-

ney.

Luk je zdrojem radosti a cti každého prince a rytíře,
Na koni dobře se vyjímá, a je spolehlivým vybavením na cestu.

Iar is a river fish and yet it always feeds on land;
it has a fair abode encompassed by water, where it lives in 

happiness.

Had je říční tvor, ale potravu nachází vždy na suché zemi;
Jeho pěkný příbytek je obklopen vodou, kde šťastně žije.

/e grave is horrible to every knight,
when the corpse quickly begins to cool

and is laid in the bosom of the dark earth.
Prosperity declines, happiness passes away

and covenants are broken.

Hrob je strašný pro každého rytíře,
Když mrtvola rychle vychládá 

Vložena jest do náruče temné země.
Blahobyt končí, štěstí mizí 

a úmluvy se hroutí.

Přeložil Njal
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V první části našeho povídání o Eddě jsme načali skaldy, 
a jistým nedopatřením se kamsi vypařila tabulka, o které tam na 
více místech hovořím. Proto se ještě vrátím k Bragimu. Tabul-
ka označuje začáteční verše Ragnarsdrápy s označením rukopisů 
a uvádím ji zde pro přehled o pořadí jednotlivých veršů, které je 
v Eddě zpřeházeno, a také pro informaci, ke kterým kapitolám 
se které verše vážou. Snorri cituje verše jako příklady kenningů, 
proto je dobré vědět, kde je najdeme. A pokud je úryvek z nějaké 
básně uveden např. v kapitole o Óðinovi, tak patrně obsahuje 
nějaké jméno pro Óðina. Více k tabulce je v minulém čísle, které 
jste si jistě všichni pořídili. J

V dnešním díle se budeme věnovat dalšímu významnému 
skaldovi.

Úlfr Uggason

Tento islandský skald žil v 10. století, a prakticky jedi-
ná báseň, kterou od něj známe, je Húsdrápa (Báseň o domě). 
O samotném Úlfově životě máme jen pár zmínek v dalších pra-
menech. Landnámabók (S76, H64) říká, že „Þórarinn korni átti 
Jórunni, dóttur Einars í Stafaholti; þeirra dóttir var Járngerður, er 
átti Úlfr Uggason.” (Þórarinn korni si vzal Jórunn, dceru Einara 
ze Stafaholtu, jejich dcera byla Járngerðr, kterou si vzal Úlfr Ug-
gason.) Touto svatbou se Úlfr dostal do příbuzenství s významnou 
rodinou. Další zmínka o něm se objevuje v sáze o Njálovi, kde se 
v 60. kapitole píše, že Úlfr měl konflikt s Ásgrímem Ellidagríms-
sonem a musel platit pokutu. Poté se o něm ještě hovoří v kapi-
tole 102, kde jsou uvedeny i jeho verše, kromě Húsdrápy jediné 
dochované. Jejich příčinou bylo to, že jiný skald, Þorvaldr, poslal 
Úlfovi verše na pomoc proti misionáři Þangbrandovi. Chtěl, aby 
Úlfr Þangbranda zabil. Ale Úlfr mu odpověděl dalšími verši, kte-
ré znamenaly odmítnutí. Poté byl Þorvaldr Þangabrandem zabit, 
a to se odehrálo v roce 999. Také se to zmiňuje v Kristni saze. Ale 
bez pochyby nejdůležitější informace pro nás je v Laxdæla saze 
(sága o lidech z lososového údolí), kde se v kapitole 29 mluví 
přímo o Húsdrápě. 

“Eftir það fastnar Geirmundur sér Þuríði og skal boð vera að 
áliðnum vetri í Hjarðarholti. Það boð var all/ölmennt því að þá var 
algert eldhúsið. Þar var að boði Úlfur Uggason og hafði ort kvæði um 
Ólaf Höskuldsson og um sögur þær er skrifaðar voru á eldhúsinu og 
færði hann þar að boðinu. Þetta kvæði er kallað Húsdrápa og er vel 
ort. Ólafur launaði vel kvæðið.”

 („Pak se Geirmund s Turídou zasnoubili a svatba se měla 
konat koncem zimy v Hjardarholtu. Hodovní síň byla již hoto-
va a bylo zde plno hostí. Na svatbě byl též Úlfr Uggason. Úlfr 
složil píseň na Óláfa Höskuldssona a o příbězích, které byly v síni 
vypodobněny, a přednesl ji při hostině. Tato píseň byla nazvána 
Húsdrápa a je složena ve skvělých verších. Óláfr se mu za ni boha-
tě odměnil.”)

Toto se odehrálo pravděpodobně někdy mezi lety 980-
985. V Húsdrápě máme několik zajímavých momentů. V prvé 
řadě je to jediná báseň, která pojednává o Baldrovi (5 strof ). 
Zde je v několika stanzách popsán jeho pohřeb. Další téma je 
boj Lokiho s Heimdallem o Hafnýru na místě zvaném Singast-

einn (1 strofa). Hafnýra, což znamená “mořská ledvina” je s nej-
větší pravděpodobností Brísingamen. Třetí téma je /órův boj 
s Midgardsormem (5 strof ), ale zde na rozdíl od jiných zdrojů 
/ór hada poráží, což odpovídá i jiným indoevropským mýtům. 
Z celé básně máme dochováno pouze 12 strof, které Snorri stejně 
jako i jiné básně cituje v různých kapitolách, podle toho, jak se 
mu to hodí. 

V knihách o skaldech najdeme Húsdrápu seřazenou tak, 
jak asi pravděpodobně navazovala. Stejně tak ji i uvedu v tom-
to článku, s uvedením příslušných kapitol v Eddě. Tím se as-
poň vyhneme tabulce. Zkratka Skpm. označuje Skáldskaparmál, 
jazyk básnický. Verše jsou číslovány od začátku Skáldskaparmá-
lu. Ke každému verši pak uvedu velmi volný překlad, jestli se to 
vůbec dá nazvat překladem. Spíše to bude takové shrnutí obsahu 
veršů bez nějakých složitých poetismů. Využívám k tomu částeč-
ně některé anglické překlady. Ne ty poetické, ale ty, které báseň 
překladádají doslovně. 

Húsdrápa

1. Skpm.10, verš 39 Kapitola o pojmenování pro básnictví

Hjaldrgegnis ték Hildar 
herreifum Áleifi, 

hann vilk at gjöf Grímnis, 
geð/arðar ló, kveðja.

Zde Úlfr říká, že bude přednášet verše pro udatného Olafa. 
Snorri tuto pasáž uvádí jako příklad kenningů pro básnictví,které 
se zde nazývá Grímniho darem. Tato strofa je v Eddě před mís-
tem, kde se hovoří, že básnictví se nazývá mořem nebo tekutinou 
skřítků. 

2. Skpm. 23, verš 64 Kapitola o opisech pro Lokiho.

Ráðgegninn bregðr ragna 
rein at Singasteini 

frægr við firna slœgjan 
Fárbauta mög vári ; 

móðöflugr ræðr mœðra 
mögr hafnýra fögru, 

kynnik, áðr ok einnar 
átta, mærðar þóttum.

. Zde je řečeno, že Heimdallr bojuje s Lokim o Hafnýru na 
Singasteinnu a je první, kdo ji získá. Loki je zde nazván hrozným 
Farbautiho synem a Heimdallr je nazván obráncem cesty vládců 
a synem osmi dívek a jedné. V kapitole o Heimdallovi Snorri 
říká, že o boji o Brísingamen byla složena dlouhá pasáž v Húsdrá-
pě, a že oba zůčastnění měli podobu tuleňů. Nicméně v těchto 
verších o tuleních nic není, a tak můžeme předpokládat, že o tom 
bylo v nějaké ztracené části. Jednu strofu snad nejde považovat 
za dlouhou pasáž. Je docela možné, že když ostatní témata jsou 
vybásněna v pěti strofách, tak i toto mohlo mít stejnou délku. 

Těmito verši začíná pasáž o /órovi:

Snorriho Edda, skaldi atd. – II. část
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3. Skpm. 11, verš 54 Kapitola o opisech pro /óra. Tento 
verš je někdy připisován Bragimu, nikoliv však v kodexu U. 

Þjokkvaxinn kvezk þykkja 
þiklingr firinmikla 

hafra njóts at höfgum 
hætting megindrætti.

Tento verš je O /órovi a Hymim a říká přibližně to, že 
Hymir cítil velké nebezpečí při rybolovu. (pravděpodobně ve 
chvíli, kdy /ór tahal hada z moře.) /ór je zde nazván tím, kdo 
užívá kozlů. 

4. Tento verš není v Eddě a nemám zde k dispozici žádný 
doslovný překlad, ale v zásadě jde o boj s hadem. 

Innmáni skein ennis 
öndótts vinar banda ; 
óss skaut œgigeislum 
orðsæll á men storðar.

5. Skpm.70, v. 205 Jarðarheiti. Snorri zde tento verš uvádí 
jako příklad pro pojmenování země. Země se zde nazývá frón 
(kraj). 

En stirðþinull starði 
storðar leggs fyr borði 

fróns á folka reyni 
fránleitr ok blés eitri.

Zde je řečeno zhruba to, že ostře hledící strnulá smyčka 
země (Midgardsorm) zírala přes kraj lodi na /óra (ten je zde 
opsán pomocí jeřábu a dalších několika pojmů) a plyvala jed. 
Tentýž verš je také uveden v kapitole 59, verš 250 jako pojmeno-
vání pro muže. Snorri zde říká, že muž se opisuje jmény stromů, 
jak bylo řečeno svrchu, nazývá se jeřábem zbraní či bojů, cest 
a činů, lodí a všeho toho, co řídí a s čím zachází, jak pravil Úlfr 
Uggason.

6. Skpm. 11, verše 54 a 55. Zde se vracíme zpátky do kapi-
toly o /órovi. Tyto verše jsou někdy uváděny odděleně jako dvě 
poloviční strofy, ale např. v rukopise U jsou dohromady. 

Fullöflugr lét fellir 
/all-Gauts hnefa skjalla 

(ramt mein vas þat) reyni 
reyrar leggs við eyra ;

Víðgymnir laust Vimrar 
vaðr af frónum naðri 

hlusta grunn við hrönnum. 
Hlaut innan svá minnum.

Zde se říká, jak /ór praštil pěstí obra do ucha a že to byl 
velký zásah. /ór je zde opsán jako bijec obra. 

Druhou část strofy komentuje Snorri  s tím, že /ór se zde 
nazývá obrem Vimurského brodu, a v této strofě se říká, jak /ór 
praštil hada do hlavy (?). 

Nyní následuje pasáž o Baldrově pohřbu. 

7. Skpm.14, verš 63 Snorri tento verš uvádí jako příklad 
pro jméno Freyova kance Gullinburstiho.

Ríðr á börg til borgar 
böðfróðr sonar Óðins 
Freyr ok folkum stýrir 

fyrstr enum golli byrsta.

Zde je řečeno, jak Freyr jede na svém kanci k pohřební hra-
nici Óðinova syna. Freyr je zde vylíčen jako jezdec, jako znalý 
bitev, a jako ten, co vede vojsko. 

8. Skpm. 9, verš 8, kapitola o opisech pro Óðina, který je 
zde opsán jako Hroptatýr, někdy psáno jako Hroftatýr. Výslov-
nost by měla být v obou případech jako “p”.

Ríðr at vilgi víðu 
víðfrægr, en mér líða, 
Hroptatýr, of hvápta 
hróðrmól, sonar báli.

Zde je řečeno zhruba to, že věhlasný (slavný široko-daleko) 
Hroptatýr jede k obrovské hranici svého syna a z mých čelistí 
o tom plynou slova chvály. 

9. Skpm.9, verš 14 

Þar hykk sigrunni svinnum 
sylgs valkyrjur fylgja 

heilags tafns ok hrafna. 
Hlaut innan svá minnum.

Cca-Zde vidím valkýry a krkavce (hrafn není havran ale 
krkavec), jak doprovázejí mocného Óðina ke svaté oběti. V tom-
to verši je použit stejně jako výše v případě /óra přirovnání 
boha (muže) ke stromu. Óðinn je zde nazván vítězným stromem, 
sigrunnr.
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10. Skpm. 9, verš 19 

Kostigr ríðr at kesti, 
kynfróðs þeims goð hlóðu 

Hrafnfreistaðar, hesti 
Heimdallr, at mög fallinn.

Vybraný (elitní) Heimdallr jede na svém koni ke hranici 
vztyčenou bohy pro Óðinova syna. Óðinn je zde opsán pomocí 
krkavců. 

11. Skpm. 61 verš 180,  uveden jako příklad pro kenningy 
zbraní.

Fullöflug lét /alla 
framm haf-Sleipni þramma 
Hildr, en Hropts of gildar 

hjalmelda mar feldu.

Obryně plná síly (velmi silná) posunula loď dopředu, 
zatímco Óðinovi muži sklátili jejího koně. Použit je zde kenning 
pro meč, který je zde nazván ohněm helmy, hjálms eldr.

12. Skpm. 67, Skáldskaparheiti, v. 237 kenningy pro poezii. 
Tyto verše jsou v kodexu U připsány Ormovi Stenþórssonovi. 

Þar kømr ó, en æri 
endr bark mærð af hendi, 

(ofrak svá) til sævar, 
sverðregns (lofi þegna).

Tyto verše hovoří stejně jako první verš o básni a říkají, jak 
básník znovu pěje chválu o válečníkovi. Básnictví je zde nazváno 
mærð, chvála, a také lof, chvalořeč, jak Snorri komentuje níže. 
„Hér er lof kallat skáldskapr.” (Zde se básnictví nazývá chvalořečí.) 
Ve slovníku jsou tato dvě slova přeložena stejně, tak snad jsem 
vystihla podstatu věci. Tímto bych ukončila povídání o húsdrá-
pě a doufám, že ač zde není přesný překlad, tak tento článek 
poslouží pro lepší orientaci v Eddě. V příštím díle se možná podí-
váme na něco dalšího ze Snorriho Eddy, a co to bude, to se nechte 
překvapit. 
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kapitoly za#átek ver"$ rukopisy
Sks.237-238 Vilið Hrafnketill heyra (+) R T U W A C Ragnarsdrápa 01-02
Sks.154-158 Knátti eðr við illan (+) R T C Ragnarsdrápa 03-07
Sks.250-254 Ok ofþerris æða (+) R T W Ragnarsdrápa 08-10, 12, 11
Gg.01 Ge1un dró frá Gylfa R T W Ragnarsdrápa 13
Sks.024 Þat erumk sýnt at snimma R T U W B Ragnarsdrápa 14
Sks.048 Hamri fórsk í hægri R T U W Ragnarsdrápa 15
Sks.042 Vaðr lá Viðris arfa R T U W Ragnarsdrápa 16
Sks.051 Ok borðróins barða R T U W Ragnarsdrápa 17
Sks.153 Þás forns Litar flotna R T Ragnarsdrápa 18
Sks.366 Vildit vröngum ofra R T A B C Ragnarsdrápa 19
Sks.110 Hinn es varp á víða R T U W B Ragnarsdrápa 20

Tabulka slibovaná ji# v první "ásti "lánku
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