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„Je konec!“ zvolal Wodan a hlas se mu zlomil. Stál na vrcholu
strmé hory, která nesla jeho jméno, a shlížel do údolí, kde
plála jasným ohněm jeho svatyně. Kouř těžce stoupal dusným
vzduchem vzhůru podél svahu, štípal Wodana v očích a vhá
něl mu do nich slzy. Plameny hladově olizovaly hrubě tesané
dřevo posvátného přístřešku, jehož praskot se mísil s dusotem koní franských vojáků, kteří mizeli v ohbí stezky stáčející
se do hustého lesa. Byla to poslední Wodanova svatyně široko
daleko v tomto kraji a i ta měla za několik okamžiků stejně

jako mnohé předtím lehnout popelem a být větrem rozne
sena na všechny světové strany. Její hliněné základy zarostou
do roka plevelem a nic nebude svědčit o hlučných slavnos
tech, které se tu dříve konaly na Wodanovu počest. I hro
mady kostí dobytčat a koní, které mu lidé přinášeli v oběť,
ztrouchnivějí a rozpadnou se na prach a to, co z nich zbude,
pokryjí nánosy prsti a zelený porost. Koho budou nyní lidé
žádat o vítězství, až půjdou do boje, koho budou prosit
0 zdar při všem svém konání?
Mocný král Franků zavrhl Wodana a ostatní své staré bohy,
přijal víru v nového,- jediného boha a rozkázal, aby tak učinili
1 jeho poddaní. Vysílal vojáky do všech krajů své říše i za
její hranice a ve jménu nového boha dal sežehnout odvěké
svatyně a vymýtit všechny památky na staré bohy.
Byly časy, kdy na Wodana a bohy jemu příbuzné neotře
sitelně věřily všechny germánské kmeny, a těch nebylo málo.
Jejich sídliště byla roztroušena v údolích řek, na kopcích a na
mýtinách v hlubokých hvozdech pevniny, omývané sever
ním mořem, až k mohutným tokům Dunaje na jihu a Rýna
na západě. Na východě sahala Wodanova moc až k Labi,
ale uctívali jej i hbití Vandalové a Gótové, kteří postupovali
ze severu k jihu údolím další velké řeky na východě, Visly.
Wodan nejraději vzpomínal na doby, kdy tito lidé vyznávali
pohyb a nespoutanost a neohroženě se vydávali ze severu
stále hlouběji a hlouběji do vnitrozemí, odkud vytlačovali
kmeny jiných plemen, které jim stály v cestě. Tehdy jej

uctívali ve volné přírodě, zasvěcovali mu šumící háje a pa
horky, tyčící se nad krajinou, i kameny, které vynikaly svým
tvarem či osamělostí nad okolím. Věřili také, že božská moc
je ukryta v bystře proudících řekách a v perlivých pramenech.
Sama příroda jim tu moudrou víru vnukla. Uprostřed přírody
poznali, že tiché, ustavičné zurčení pramenité vody zjevuje
pozorně naslouchajícímu uchu tajemství ukryté v zemských
hlubinách, a viděli, že i za parného letního dne prýští ze země
ledová voda a tajuplnou životodárnou silou vytváří kolem
sebe zelený koberec i na nej vyprahlejší pustině. Tehdy byla
důvěra lidí ve Wodanovu moc bezmezná.
Později však byla tato důvěra vystavena těžkým zkouš
kám - to když vládci mocné římské říše zatoužili podmanit
si celou evropskou pevninu a vysílali na ni všemi směry legie
svých vojáků. Dobývali jedno území za druhým, vnucovali
svou vládu odedávna tam usazeným kmenům a přinášeli
s sebou své zákony, zvyky i bohy. A bohy měli věru podivné.
Vypadali skoro jako lidé a Římané tesali jejich podoby do
hladkého, mléčně bílého kamene a stavěli pro ně obrovské
domy z červených kostek, které sami uhnětli a upekli v žáru.
Nejmocnějším bohem se zdál být Caesar, směšně zženštilý,
běloskvoucí muž s nakrátko zastřiženými kadeřavými vlasy
a v splývavém dívčím rouchu bez nohavic. Ještě směšnější byl
Mars anebo Merkur, ti byli dočista nazí. Herkules se alespoň
mohl honosit mohutnými svaly, za jaké by se nemusel hanbit
ani nej silnější germánský bojovník.

V

těsné blízkosti sídlišť Wodanových věrných vyrůstaly

římské valy a města s těmito falešnými bohy a stalo se do
konce, že muži nejprůbojnějších germánských kmenů, Kimbrů a Teutonů, spatřili tyto bohy na vlastní oči uprostřed vší
jejich slávy v samém srdci římské říše na Apeninském polo
ostrově. Jaký div, že potom nevěděli, koho mají dříve uctívat.
Horší však bylo, že římští vojáci táhli i krajinami Germánů,
vypalovali jejich obydlí, vyvraceli svatyně a vysmívali se jejich
bohům, hrubě řezaným ze dřeva neumělou rukou barbara.
Wodanovi věrní se jim urputně stavěli na odpor, ba sami
přepadali jejich tábory, nadbíhali nepříteli ze zálohy a mno
ho vojáků pobili v lesích a bažinách. Častokrát však bitvu
prohráli. Tu pak byli ti, co přežili, zajati, nej silnější z nich po
voláni do římského vojska a ostatní i se svými plavovlasými
ženami a dcerami prodáni na trzích s otroky v Římě.
Všichni takoví nešťastníci se museli sklonit před římskými
bohy. Ti však, kteří se ubránili, se ještě více zatvrdili a nedali
se pokořit. Na pouhé desetiletí se Římanům podařilo pro
niknout přes Rýn, vnutit jim svou nadvládu a nazývat Germánii, jak říkali germánským krajům na západě, svou. Když
proti nim povstali udatní Cheruskové a porazili je v líté bitvě
v Teutoburském lese, slavil Wodan velké vítězství. Dostal
odměnou v oběť římské zajatce a podíl z válečné kořisti. Byl
přesvědčen, že jeho moc nikdy nepomine a bude se dál šířit
s těmi jeho kmeny, které pomalu, ale jistě postupovaly stále
blíže k jižnímu slunci.
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Wodanova velká chvíle přišla, když do jeho hájemství vtrhly
od východu z asijských stepí divoké tlupy Hunů a jeho věrní
se před nimi vydali na svůj poslední velký pochod. Neustupovali přemoženi strachem, bili se statečně a jako vždy, když
se dali do pohybu, vzburcoval v nich Wodan sílu a s ní touhu
dobývat. Čím rychleji byli nuceni opouštět svá sídliště na
východě, tím více vzrůstala jejich chuť na cizí kraje na se
veru, západě a jihu. Wodan je vedl a podněcoval v nich starou
zášť proti Římanům a jejich nenasytnému rozmachu. Stejnou
nenasytnou touhu po rozmachu probouzel nyní ve svých
chráněncích. Všude, kde bylo proneseno jeho jméno, se lidé
chvěli strachem.
Na severu pronikly Wodanovy kmeny do rozlehlé ostrovní
Británie a germánští Jutové, Anglové a Sasové odtud vypudili
nejen Římany, ale vytlačili na nehostinný západ a sever i místní
Kelty, z nichž někteří před nimi uprchli na evropskou pev
ninu. Na západě dobývali Germáni kraj za krajem nejmocněj
ší římskou provincii Galii. Už dávno jim nestál v cestě ani
mohutný tok Rýna, ba nezastavilo je ani pohoří pyrenejské,
chránící Hispánii. Největší slávu však získali v samém srdci
otřásající se římské říše, na poloostrově Apeninském. Západní
i východní Gótové se vydali po obou stranách Dněstru ze
své říše na břehu Černého moře, vyvrácené Huny, průsmyky
karpatskými, ovládli Panonii, úrodnou římskou provincii na
břehu Dunaje, a postupovali dále na Řím. Západní Gótové
dospěli do slavného města oklikou přes Řecko a celé jaderské
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pobřeží, dobyli Rím, ale neklidná krev je hnala dál opět na
sever, na středomořské břehy Galie, a odtud nakonec až do
Hispánie, kde vybudovali své království. Jejich východní bratři
se dali vést vidinou moci a slávy rovnou na Apeninský polo
ostrov, vítězně jím prošli až na samý jih, ovládli spolu s Vanda
ly dokonce Sicílii, a na severu poloostrova založili silnou říši.
Z těchto úspěchů svých chráněnců se Wodan mohl rado
vat, vždyť je sám k nim podněcoval; ale neradoval se. Neboť
v tom velkém změtení národů, jejich bohů a zvyků zapomína
li Germáni, kdo vlastně jsou a odkud vyšli, přestala je spo
jovat soudržnost a společná víra. Stávalo se dokonce, že se
z čiré touhy po boji zúčastnili bitvy, v níž zápolili proti sobě
navzájem, či že se bojechtiví, ctižádostiví germánští náčelníci
dali dobrovolně najímat do římského vojska. Jindy se hnali
vpřed z pouhé vášně proniknout co nejdále a vkliňovali se
mezi kmeny, které jim byly cizí a jejichž jazyku nerozuměli.
Co pohledávali Gótové a Vandalové na Sicílii a v Hispánii, ba
Vandalové dokonce pod žhavým nebem afrického světadílu?
Wodan věděl, že je v těch horkých, cizokrajných zemích
nečeká nic jiného než zánik, ne-li rychlé vyhlazení maurskými mouřeníny. Jak dlouho zůstanou Langobardi pány nad
nížinami řeky Pádu?
Co bylo platné, že slavný germánský vojevůdce posledních
zbytků římské armády lstí svrhl císaře v Římě z trůnu a sám
na něj usedl? Jeho vláda nepotrvá dlouho. Vždyť panovat
v slunném Středomoří nebylo germánským kmenům bohy
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nikdy souzeno. Ti však, kteří po tom prahli, se už dávno sudbou Wodanovou neřídili. Stejně jako se Římané zpronevěřili
svým zženštilým bohům, i oni zavrhli Wodana a své odvěké
ochránce a po vzoru Římanů přijali při první příležitosti
nového boha, kterému říkali Bílý Kristus. K tomu osudnému
činu se dali svést svými sousedy už Gótové u Černého moře
a východogótský král teď dokonce stavěl v městě Ravenně
novému bohu a jeho bojovníkům, kterým říkají svátí, obrov
ské kamenné svatyně, zvané chrámy.
Wodan se od Gótů a všech těch, co změnili daleko pod
jižním sluncem oděv i víru, bez lítosti odvrátil. Věděl, že
jim ve vzdálených cizích krajích nebude dopřáno dlouhé
slávy a že zaniknou. Všechnu svou přízeň i naději upřel na
početný, a přece soudržný kmen Franků, kteří nejlépe na
plňovali jeho záměry. Stmeleni jednou vírou a vůlí spojit
všechny příbuzné kmeny a vybojovat jim společný prostor,
dobývali s Wodanovým jménem na rtech jeden sousední
kraj za druhým, až si podmanili skoro celou Galii a nespočet
rozptýlených kmenů, a nyní pod svým žezlem založili říši,
jíž nebylo na evropské pevnině rovno.
Avšak panovačnost, již jim Wodan ze sebe propůjčil, se
mu vymstila; i Frankové ho zklamali. Jejich král, posedlý
ctižádostí převzít po Římanech světovládu, převzal i jejich
víru a poručil všem uctívat Krista.
Teď tedy stojí Wodan na hoře nesoucí jeho jméno, při
hlíží požáru své svatyně a kouř ho štípe do očí. Touha po
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moci a bojovnost, k nimž povzbuzoval své chráněnce, se
obrátily proti němu. Je konec. Zde už není v bezpečí. Musí
odejít.
Žijí zde, v prastarých germánských sídlištích, na odlehlých
místech ještě kmeny, které rozpínaví Frankové dosud nesta
čili pohltit, ale Wodan ví, že to nebude dlouho trvat a Fran
kové si je podmaní, a to - jaký výsměch - ve jménu nového
boha! Musí odejít co nejdále, tam, kam nikdy nepronikli ani
Římané a kam snad neproniknou ani Frankové a kde mu lidé
dosud věří.
Wodan má dva havrany, které vysílá každý den do světa,
aby mu donášeli čerstvé zprávy. Ti mu už dlouho vyprávějí
o zemi na závětrné straně severního moře, kde nezní třeskot
mečů a lidé nejsou dosud jati pochybami a své staré bohy
horlivě uctívají. Je to nevídaně plochá, úrodná země a sklá
dá se z velkého poloostrova a mnoha malých ostrovů, úžin
a průlivů. Právě odtud, z nejzazšího severu, vyrazily první
kmeny Germánů, oddaní ještě starým bohům, na své tažení
na jih evropskou pevninou.
Wodan se dlouho nerozmýšlí. Naposledy pohlédne na
zčernalé trosky své poslední svatyně, z níž stoupá k nebi už
jen bílý dým, a vsedne na svého rychlého koně, který umí
jezdit po zemi stejně jako vzduchem. Hrdým pohozením
hlavy se navždy rozloučí s tímto nevděčným krajem, jehož
obyvatele ochraňoval po nesčetná lidská pokolení. Havrani
zamávají křídly, vzlétnou a ukazují mu cestu.
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Mezi Dány, jak se jmenovali Germáni obývající zemi
omývanou mořem, do níž havrani svého pána dovedli,
byl Wodan v bezpečí jak před nahými bohy Římanů, tak
před Bílým Kristem a jeho křížem. Bez soků však ani zde
nebyl. Ukázalo se, že dávno před ním se sem z evropské
pevniny přestěhoval bůh Tý, a také jiní bozi, jako Tór, na
pevnině zvaný Donar, a Njórd, kteří se tu uchýlili do svých
zdejších svatyní a dokonale tu už zdomácněli a získali
si úctu. Wodan tak podruhé doplatil na svou divokou
neústupnost, kterou sám nazýval věrností: pro zdejší lidi
nebyl první a nejmocnější. Protože však byl zvyklý prvním
být, zvolil si za svůj nový domov zelený ostrov, kde dosud
žádná svatyně nestála. Ostrov se jmenoval Fyn a tamní
lidé se cítili jeho přítomností poctěni, začali mu říkat ve
svém jazyce Odin a záhy mu postavili krásnou, prostornou
svatyni Odinsvé, kde ho společně uctívali a přinášeli mu
oběti. Odinova sláva se odtud šířila po dalších dánských
ostrovech, lidé po něm nazývali hory, háje a řeky a stavěli
mu další svatyně.
Odinovi to však nestačilo, a není divu. Ostrov Fyn,
jakkoli krásně zelený a rodící bohatou úrodu, byl nicotným
kouskem prsti proti širým, nedohledným krajům, odkud
bůh přišel. Zdejší hory byly směšné kopečky vedle vyso
kých, strmých horstev Odinovy vlasti a řeky bezvýznamné
potůčky proti Rýnu a Dunaji. Odin toužil po rozlehlejší
zemi.

I vyslal své havrany, aby se rozhlédli po zemích na vý
chodní straně moře a přinesli mu dobrou zprávu. Ještě
téhož večera havrani o překot vyprávěli o čarokrásné zemi
za mořem, která je stejně zelená a plodná jako ostrov Fyn,
leč nepoměrně větší a s mnoha hlubokými hvozdy plnými
zvěře. Lidé tam sice také už uctívají Tóra, Njórda a další
bohy, z nichž zvlášť oblíbený se zdá Frey, ale země je tak
veliká, že se tam najde dost místa pro všechny. „Vládne tam
král Gylfi,“ dodali havrani nakonec.
Odin byl se zprávou spokojen, ale hodlal se o přednos
tech země ještě přesvědčit na vlastní oči. Povolal k sobě
proto jednu potulnou ženu, která vynikala velkým důvti
pem i uměním kouzel a navíc měla dobré styky s obry,
kteří se jinak před lidmi skrývali ve skalách. Přikázal,
aby se vydala s jeho havrany ke králi Gylfimu a získala
od něho kus jeho země. Žena, která se jmenovala Gefjun,
vše přislíbila a odléda s havrany ke Gylfimu. Král ji přijal
jako vítaného hosta k zahnání dlouhé chvíle, a protože ho
Gefjun po celý večer dobře bavila, dovolil jí, aby si z jeho
země vzala tolik půdy, kolik za jeden koloběh slunce vyoře
se čtyřmi býky.
Gefjun měla s jedním obrem čtyři syny a ty druhého dne
na úsvitu proměnila v býky, zapřáhla je do pluhu a po celý
den a noc s nimi orala. Neúnavně je poháněla stále vpřed
a vedla radlici s takovou silou, že než vyšlo slunce, vyorala dokola hlubokou brázdu a oboraná půda se od země
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odtrhla. Gefjun ji pak s býky odtáhla na moře a umístila
nedaleko Fynu, aby si ji Ódin mohl obhlédnout.
Ódin byl nadšen. Půda byla porosdá šťavnatými stvoly
trav, košatými stromy, kvetoucími keři i zelenými klasy obilí
a v moři vytvořila ostrov větší než sám Fyn. Odin jej daro
val Dánům odměnou za jejich pohostinství a ti jej nazvali
Sjíelland, kdežto místo, odkud Gefjun zem odtáhla, dostalo
název jezero Málarské.
Odin vyčkal, jakou dá nový ostrov úrodu, a když se pře
svědčil, že hojnost sena, zrna i lesních plodů je pod stře
chou, vydal se do země Švédů, jak se jeho cíl jmenoval.
Mezitím se ochladilo, moře mezi dánskými ostrovy zamrzlo
a vzduchem vanuly studené větry. Odin si stáhl přilbu přes
uši, spletl si z plnovousu dva copy a obtočil si je kolem
krku jako šálu, vsedl na koně a zvolal: „Vpřed!“ Havrani se
vznesli, Odin se pustil tryskem za nimi a zastavili se až na
pobřeží Švédská.
Snesli se na pevninu, promrzlí a obalení jinovatkou,
a Ódin se rozhlížel po nějakém stavení, kde by rozmrzl.
Dlouho se rozhlížel marně. Kolem bylo všude bílo, celý kraj
byl pokryt sněhem a spal. Konečně zahlédl proužek kouře,
který stoupal z jednoho zasněženého pahrbku, a když přijel
blíže, zjistil, že je to lidské obydlí, skoro zaváté sněhem. Jen
cestička od studánky ke dveřím byla proházená.
Odin na dveře zabouchal, a když se zevnitř ozval hlas,
vešel. Lidé v chalupě vypadali přátelsky a hovořili k němu
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zpěvavou řečí, které při troše pozornosti dobře rozuměl.
Hospodář ho hned usadil na lavici k ohni a ženy začaly po
bíhat po světnici a snášet jídlo. Odin za chvíli roztál, a než
se nasytil, byl suchý.
V

chalupě se mu zalíbilo, i požádal hospodáře, zda by

u něho mohl zůstat až do jara. Bude za to nad ním a jeho
rodinou držet ochrannou ruku. Hospodář souhlasil a Odin
měl příležitost poznat lid, jemuž měl být od nynějška bo
hem. Když se sněhová pokrývka slehla a pokryla tvrdou
korou, vydával se každý den na vyjíždky po kraji a pozo
roval život. Brzy zjistil, že lidé jsou tam mírumilovní a ne
chovají k sobě navzájem zášť, o všechno se spravedlivě
dělí a nelační po boji. Když se všichni uprostřed zimy sešli
k velké slavnosd, aby prosili bohy o zdar a dobrou úrodu
v nadcházejícím roce, přivedl každý po jednom dobytčeti
k obětnímu obřadu a všichni stáli svorně v kruhu kolem
svatyně. Jejich kněz pomazal krví dobytčat posvátné sloup
ce a potom mrtvá těla společně upekli na ohništi a sesedli
se k hostině.
Ódina hnědo, že lidé neobětují jemu, nýbrž bohům,
kterým tu za dlouhá léta už přivykli a na něž při svém způ
sobu života spoléhali: Tórovi za příznivé počasí a Freyovi
za dobrou úrodu. Ti, kdož se v létě živili rybářstvím, se
klaněli také Njórdovi. Když Odin viděl jejich oddanost
těmto bohům, měl chuť postavit se proti všem a vzkřiknout:
Já jsem nejvyšší bůh! Nakonec v něm však zvítězila úcta
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k obřadu, potlačil pýchu a v duchu uzavřel s místními bohy
smír. Poznal, že důvěru tohoto lidu si musí vydobýt činy
a ne bojem. Hle, ze zběsilého a všemi obávaného Wodana
z Teutoburského lesa se stal spravedlivý Odin. Nikoliv
laskavý, nikoliv mírný, ale spravedlivý, uznávající i jiné
hodnoty než věčný boj.
Zima byla přesně taková, jakou si lidé přáli: mrazy po
levily v pravý čas a přecházely v pozvolné tání, řeky se jen
mírně rozvodnily. Když se tráva zazelenala a ptáci začali
zpívat, vypravil se Odin na cestu. Bohové, kteří se zdržovali
v tomto kraji, se k němu přidali a všichni vyrazili dál na
sever. Lidé se s Odinem přátelsky loučili a děkovali mu za
dobrou zimu. Kam Odin se svým průvodem cestou zavítal,
tam zavládl zdar, a pověsti o Ódinově moci se šířily všemi
kraji.
Jednoho dne zastavil průvod v dubovém háji u Uppsaly.
Odin seskočil z koně a rozhlédl se po pěkné zelené rovině,
jíž se klikatila mírná, rybnatá řeka, a zvolal: „Tady! Tady se
usadím, tady chci mít svou svatyni.“
A tak se stalo. Svatyně, kterou zdejší lidé Ódinovi posta
vili, byla největší, jakou kdy měl. Její sláva i sláva Odinova
se odtud šířily po celé zemi i do země sousední, obývané
Nory, a odtud i na Island, ostrov, zneklidňovaný věčným
větrem daleko uprostřed moře. To však už i na severu za
zněl třeskot mečů a muži nasedali do skvělých válečných
lodic s kýlem na přídi stočeným do podoby draka a vydávali
19

se za moře k pobřežím cizích zemí. Doma, na palubě lodí
i tam, kde vkročili na pevninu, všude byl Odin uctíván
spolu s ostatními bohy, lidé jejich podobu tesali do kamene
a odlévali z kovu, vyprávěli si o jejich činech a zdatnosti
a přemýšleli o tom, co bylo předtím, než tito bozi začali
vládnout přírodě a světu. Své vědění i domněnky, oděné
v příběhy, předávali jeden druhému a po nich je vyprávěli
jejich synové a dcery, pokolení za pokolením, až i na se
ver přišel Bílý Kristus a bohové zůstali jen ve vyprávění
lidí. Někteří lidé leccos pozapomněli, jiní naopak něco
přidali z vlastní hlavy a každý krášlil staré příběhy, jak
uměl. Někdo je přednášel ve verších, druhý hbitou a třetí
zajíkavou mluvou a nakonec je ti, kteří to uměli, zapisovali
a znovu vyprávěli po svém. Tak se prastaré báje zachovaly
budoucím generacím a dnes si je můžeme vyprávět i my.

JAK VZNIKL ŽIVOT A SVĚT

Na počátku nebylo nic než chlad a žár. Na jedné straně
byl Niflheim, svět temných mlh a věčné zimy, a na druhé
straně Múspell, nekonečný oceán sžíravých plamenů a ru
dě zbarvené záře. Mezi Nifiheimem a Múspellem zela jen
bezedná propast Ginnungagap. A v tomto obrovském
prázdnu mezi světlem a tmou, žárem a mrazem započal
kdysi život.
První jiskru života zažehla v mrtvé prázdnotě první vel
ká událost: setkání ohně s ledem. Uprostřed světa hustých
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mlh se na jednom místě vytvořil z věčného vlhka pramen
vody a z něho začaly prýštit a téct do Ginnungagapu ledo
vě studené řeky. Mohutněly a spadaly ve vodopádech přes
okraj propasti, kde mrzly v obrovské rampouchy a ledovou
tříšť. Na rampouchy se pokládala mlžná vlhkost a měnila se
v jinovatku, vrstva po vrstvě, až se ta část Ginnungagapu,
směřující k Niflheimu, zaplnila masami ledu, z nichž táhlo
vlhko a studený van. Na opačné straně však olizovaly propast
horké plameny z Múspellu i od nich se tvořilo v Ginnunga
gapu teplé a bezvětrné ovzduší. A když se led setkal s tímto
teplem, začal tát a z kapek povstala podivná bytost podobná
člověku, jenom nesrovnatelně větší a hrubší. Byl to obr Ymi,
praotec všech mrazivých obrů - hrímtursů.
Takto o tom vypráví píseň Starší Eddy:
Na úsvitu věků
nebylo nic než Ymi,
nebylo písku ni moře
ni chladných vln;
nebyla země
ni nebe nad ní,
jen pustá hlubina
zela bez travin.
Ani první bytost se neobešla bez potravy, měla-li zůstat
naživu. Z tajícího ledu vznikla ještě další bytost: kráva. Měla

obyčejný vzhled, leč neobyčejnou dojivost; z jejího vemene
tekly bez ustání čtyři mléčné řeky a jejich mlékem se Ymi
živil.
První kráva na světě, zvaná Audhumla, měla jako všechny
budoucí krávy ráda sůl. A protože na počátku světa nerosta
ještě tráva, pustila se do olizování kamenů, pokrytých slaným
jíním. A tu se stalo, že z jednoho kamene vyrostly první den
lidské vlasy, druhý den celá hlava a třetího dne vyskočila
z kamene živá bytost. Byl to silný a krásný muž a jmenoval
se Búri. Z něho pocházel Odin, pozdější nejvyšší bůh.
Také obři se rozmnožovali. Nejstarší Ymi měl děti sám se
sebou. Když spal, potil se, a tehdy mu zpod levé paže vy
rostli muž a žena, zatímco jeho nohy zplodily syna. Takový
byl původ rodu obrů, které lidé na Severu nazývají jotuny
nebo trolly.
Všechny bytosti spolu žily v míru a pohodě, soudě po
dle toho, že spolu měly i děti. Odin sám byl dítětem syna
krásného Búriho, Bora, a mladé obryně Besdy, a stejně tak
jeho bratři Vili a Vé. Více sourozenců však neměl. Z mohut
ného těla obra Ymiho, který dobře nasycen mlékem krávy
Audhumly pořád jen ležel a klímal, však vyskakovali stále
noví a noví trollové, a vypadalo to, že zakrátko zaplní celý
prázdný prostor.
Odin a jeho bratři, synové Borovi, znepokojeně sledovali
tento vývoj věcí. Věděli, že žijí na okraji propasti obklope
ni samými trolly, kteří budili hrůzu už jen svou obrovitostí

a poněkud tupým výrazem. Bratři se cítili ohroženi, a když
se obři stále množili, rozhodli se, že starého Ymiho zabijí
a celý jeho rod vyhladí. Přikradli se k obrovi, když spal, ale
přesto mezi nimi povstal tuhý boj. Ymi sebou zmítal, až
ledovce v Ginnungagapu pukaly, a když konečně padl mrtev,
vylilo se z jeho těla tolik krve, že se v ní všichni obři utopili.
A ty, co se snažili zachránit a udržet se nad hladinou, spláchl
rudý proud do propasti. Jen jediný vyvázl i se svou ženou;
vlezli si do jakéhosi koryta a odpluli v něm do mlh a tam se
ukryli. Z nich se potom zrodilo nové pokolení hrímtursů,
kteří se stali úhlavními nepřáteli bohů.
Ymiho tělo odtáhli Borovi synové doprostřed Ginnunga
gapu a položili je přes bezednou propast jako poklop. Z masa
udělali zem a z krve jezera, řeky a širé moře, jímž zem obklo
pili. Z velkých kostí nadělali hory a skály, ze zubů a z drob
ných a polámaných kostí balvany a kamení a z vlasů stromy
a trávu. Ymiho mozek vyhodili vysoko do vzduchu a tam se
z něho stala oblaka. Nakonec vzali Ymiho lebku a postavili ji
na čtyři rohy nad zem jako kopuli. To bylo nebe.
V

Ymiho těle, proměněném v zem, se zakrátko začali

hemžit malí červíci, a těm dali budoucí bohové lidskou
podobu, nedovolili jim však vyrůst. Tak se zrodili skřítci,
kteří žijí v zemi a ve skalních slujích a jsou nej zručnějšími
kováři a řemeslníky. Čtyři z nich postavili Borovi synové
pod čtyři nebeské rohy a dali jim jména Východ, Západ, Jih
a Sever.

Tak byl konečně stvořen svět a nad nim se klenula nebeská
báň. Vládla v něm věčná tma a ani čas, ani život neměly do
sud řád. Ještě bylo třeba mnohé učinit, aby svět ožil a život
dostal svůj pravidelný běh.
Nejprve dali Borovi synové zemi světlo. Pochytali jiskry
a oharky, které vyletovaly z ohnivého Múspellu, a rozeseli je
po obloze v podobě nebeských těles. Zatím jim nedali jména
ani stanoviště a ohnivá tělesa bloudila zmateně po obloze,
jak vypráví píseň Starší Eddy:
Neznalo slunce,
kde sídlo má,
nevěděl měsíc,
jakou má moc,
neznaly hvězdy
na nebi své místo.
I učinili synové Borovi přítrž tomuto chaosu. Některým
světlům vykázali pevné místo, jiná nechali obíhat po obloze,
ale i těm vyznačili dráhu. Podle nich se pak určoval čas,
rozlišoval den od noci a počítaly roky.
Za denního světla se mohli Borovi synové konečně roz
hlédnout po svém díle a uvážit, jak zemi nejlépe uspořádat
pro všechny, kteří na ní budou žít. Když jednou kráčeli po
pobřeží, obhlíželi svět a radili se, našli v písku dva kmeny,
vyplavené mořem na pevninu. Není krásnější sochy než

dřevo, které se dlouho plavilo v moři, moře je vybílilo
a ohladilo a nakonec vyvrhlo na zem, kde je slunce vysušilo
ve vyhřátém písku. Odin a jeho bratři se nad kmeny zastavili,
dlouho je uznale prohlíželi, až Odin poznamenal:
„Tak krásná díla je škoda nechat ležet ladem. Dejme jim
život.“
I zvedli kmeny a stvořili z nich dva lidi. Jeden z bratrů jim
vdechl život, druhý jim dal rozum a pohyb a třetí podobu, řeč,
sluch a zrak. Dali jim též oděv a jméno. Muže pojmenovali
Ask - Jasan a ženu Embla - Jíva. Z těch dvou se rozmnožil
lidský rod.
V

novém světě nyní už žili obři, skřítci a lidé a samozřej

mě Odin a jeho bratři. Protože tito tři bratři byli tvůrci země
a jejího řádu, považovali je lidé za bohy a nazvali je Asy.
Ásům ještě zbývalo určit všem bytostem jejich místo
na zemi. Dali hlavy dohromady a radili se hlavně o tom,
jak uchránit sebe i lidi před obry, kteří se už zase hodně
rozmnožili a čekali jen na příležitost, jak Asy napadnout
a pomstít se jim. Odvěké nepřátelství mezi obry a bohy
započalo zabitím Ymiho a mělo trvat, dokud svět Asů ne
pomine, i když se výjimečně stávalo, že bohové některého
z obrů přijali přátelsky, a vůbec nebylo vzácností, že si vy
bírali sličné obří dcery za ženy.
Nyní však šlo o to, vykázat celý obří rod do patřičných
mezí. A Ásové rozhodli, že jim dají k obývání ty nejzazší
končiny země, kraje skal a divokých lesů při pobřeží, za nímž

se prostíral už jen nekonečný oceán. Tento svět obrů dostal
jméno Utgard či Jötunheim.
Uprostřed země pak Asové chystali obydlí lidem. Nejprve
je však museli co nejbezpečněji zajistit před vpádem obrů.
I rozhodli, že kolem světa lidí postaví pevné hradby. Z čeho
je však vybudovat? Přemýšleli a uvažovali, až se rozpomněli,
že jim při stvoření země zbylo něco, co by mohlo být nyní
k užitku: Ymiho řasy. I pustili se neprodleně do práce a po
stavili z obřích řas mohutnou palisádovou hradbu. Uvnitř
hradeb vykázali místo lidem a celé hradiště nazvali Mid
gard.
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ÁSOVÉ SE STĚHUJÍ DO ÁSGARDU,
ZDOKONALUJÍ SVĚT
A UZAVÍRAJÍ SMÍR S VANY

Nastal čas, kdy si Ásové mohli po prvním období stvoření
a budování chvíli oddychnout a uvažovat také o tom, kam
položit základy vlastního sídla. Odin už založil rodinu. Zvo
lil si za ženu snášenlivou a mírnou Frigg, dal jí na starost
přírodu a ochranu manželské lásky a přenechal jí péči o své
syny. Sám měl v úmyslu cele se věnovat vladařským povin
nostem. Po důkladných úvahách o budoucím sídle si Ásové
vybrali vyvýšenou pláň uprostřed Midgardu, chráněnou
ze všech stran skalnatým pohořím. Zde se ihned pustili
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do práce a zanedlouho začal vyrůstat na širé, zelené plošině,
zvané Idská planina, pevný a rozlehlý hrad, kterému dali
jméno Ásgard. Každý z Ásů a Ásyní, jak zněl titul jejich žen
a bohyní, tam dostal svůj palác.
Nejprve však Ásové postavili dům společný všem, svou
svatyni, kam umístili trůn pro Odina a dvanáct stolců pro
ostatní bohy. V tomto domě z ryzího zlata, který se nazývá
Gladsheim, Domov radosti, se Ásové každý den scházeli,
rokovali a radili se, jak zdokonalit své sídlo a celý svět.
Po Gladsheimu postavili též svatyni bohyním, překrásnou
síň zvanou Vingólf. Pak ale usoudili, že jim jde práce příliš
pomalu a že holýma rukama málo zmohou. I vybudovali si
dílnu s výhní a kovadlinou, kde vyráběli nářadí a náčiní, vše
z ryzího zlata, obráběli kov a dřevo a tesali kámen na dal
ší stavby. Vzpomněli si také na skřítky, kteří se zrodili jako
červíci v Ymiho těle, a hojně využívali jejich řemeslnické
zručnosti.
V

tomto čase pokojné práce a budování, který zůstal

v paměti jako Zlatý věk, zdokonalovali Ásové také své první
výtvory z úsvitu věků a pojmenovávali to, co tenkrát stvořili.
Takto o tom vypráví píseň Starší Eddy:
Sešli se Asové
na Idské planině,
kde posvátné chrámy
postavili;
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vyzdili výheň,
tepali zlato,
pobili kleště,
kdejaký nástroj.
Vak vládcové světa
na stolce zasedli',
přesvatí bohové
přemýšleli;
jména dali
ročním dobám,
noci i dni,
světlům na nebi,
svítání, večeru
k výměře času.
Jedna obryně temné pleti a černých vlasů se jmenovala
Noc. Měla syna s Dellingem, jenž pocházel z rodu Ásů.
Syn se vyvedl po otci, měl krásné plavé vlasy a světlou po
kožku, byl ztepilý a jmenoval se Den. Odin k sobě matku
i syna povolal, dal každému z nich vůz a koně a vyslal je
na nebe, aby objížděli zemi. Nejprve jezdí Noc a její vůz
táhne kůň Hrímfaxi - Ledohřívek. Má hřívu pokrytou jino
vatkou a pěna, která mu kape z udidla, zkrápí každého jitra
zem jako rosa. Za Nocí jede Den. Jeho kůň se jmenuje Skinfaxi - Světlohřívek, protože má hřívu bílou jako mléko. Ta
zaplavuje zemi světlem, i když je slunce za mraky.
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O pravidelnou dráhu jasného slunečního kotouče se po
starali bohové jinak a vypráví o tom následující příběh. Je
den muž jménem Mundilfari měl dvě děti, chlapce a dívku.
Obě děti byly tak líbezné, že na ně byla radost pohledět, když
si spolu hrály. Dívka byla rusovlasá a věčně rozesmátá, chla
pec plavý a bledý a stále trochu zamyšlený. Otec byl na své
děti tak pyšný, že dal dívce jméno Slunce a chlapci Měsíc.
Asy však jeho opovážlivost rozzlobila a za trest mu děti vzali.
Zvedli je do výšky až k samému nebi a Slunce posadili na
kozlík za koně, kteří táhnou na voze sluneční kotouč po ob
loze, a totéž udělali s chlapcem. Ten řídí koně, kteří táhnou
ve voze bledožlutý měsíc, a určuje též, kdy jej přibývá a kdy
ubývá. Oba, slunce i měsíc, měly zapotřebí pevné lidské ruky,
aby neztratily směr, protože po obloze takřka pádí. Není
divu, jde jim o život: každého z nich pronásleduje ukrutný
vlk, zrozený ve světě obrů, chňapá po nich hladovou tlamou
a chce je zhltnout. Tato neblahá, věčná hrozba byla, rozumí
se, dílem obrů. Ásové ji pomocí dvojice dětí aspoň zmírnili.
Také létu a zimě dali Ásové jméno podle člověka nejlas
kavějšího a naopak nejkrutějšího. O řízení větru se sám od
sebe přihlásil obr z nejsevernější výspy Jótunheimu, který
proměněn v orla vylétá nad zemi a mává obrovskými křídly
v povětří. Vládu nad hromem, blesky a počasím si Ásové
ponechali sami a také vliv na úrodu a úlovky rybářů by
nejraději byli svěřili někomuo z vlastních řad. Hodlali se
o tom dohodnout v první volné chvíli.
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Nejdříve však ještě završili své dílo posledním činem,
jímž dali světu pevnou osu a člověku zajistili chod života od
zrození po smrt. Zasadili doprostřed světa strom — zvolili
ten druh, z něhož kdysi stvořili prvního člověka mužského
pohlaví, tedy jasan - a dali mu jméno Yggdrasil. Je to strom
nejen největší, ale i nejkrásnější. Jeho koruna sahá až k obloze
a podpírá nebeskou báň a jeho větve se klenou přes celý svět.
Ve větvích jasanu sedí vševědoucí orel a dodává Ódinovi
zprávy o tom, co se děje ve světě. Kam nedohlédne orel, tam
vidí jestřáb, jenž mu sedí mezi očima. Po kmeni jasanu běhá
nahoru dolů veverka Ratatosk a donáší orlovi nevraživé
pomluvy hada, který žije u jednoho z kořenů Yggdrasilu.
Ve větvích jasanu se prohánějí čtyři jeleni a pochutnávají si
na mladých výhoncích posvátného stromu.
Jasan Yggdrasil má tři mohutné kořeny, které vedou do
všech částí světa. Jeden je u Asů a druhý u mrazivých obrů,
kde kdysi zela hlubina Ginnungagap. Pod tímto kořenem
sedí obr Mími a střeží zázračnou studni, v níž se skrývá
voda moudrosti a všeho vědění. Mími tuto vodu pije, a je
proto nejmoudřejší bytostí na světě, k níž se často bude
utíkat o radu i sám Odin. Třetí kořen vede do podsvětí a je
pod ním také studně, jejíž vodu střeží had Nídhógg. Ten
a nespočet hladových háďat ve studni se stanou, až se naplní
čas, hrozbou světovému stromu.
Ve stínu a vlhku kdesi u tohoto kořene Yggdrasilu, snad
v Niflheimu, rozhodně však u řeky Gjóll, jedné z těch, co
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kdysi vytryskly ze světa mlh a temnot do propasti Ginnun
gagapu, se rozkládá podsvětí. Přicházejí sem stíny lidí, kteří
zemřeli na nemoc nebo stářím, a mají zde svůj posmrtný
domov. Tato rozlehlá říše, zvaná Hel, je obehnána ukrutně
vysokou mříží, aby nikdo nemohl podsvětí opustit.
Také pod kořenem v Asgardu je studně, neméně slavná
než studně Mímiho. Ásové u ní mají své sudiště a každý
den se sem sjíždějí po mostu Ásů, Bifróstu. U studně, zvané
Urdino zřídlo, je krásná síň, z níž jim vycházejí vstříc tři pan
ny jménem Urd, Verdandi a Skuld. Jsou to norny a určují
lidem jejich osud. Vysílají své služebné norny ke kolébce
každého novorozeněte, a ony dítěti ukládají určenou sudbu.
Tři nejvyšší norny pečují také o to, aby jasan měl stále dost
vláhy a neosychal. Nabírají vodu z Urdina zřídla a každého
jitra jí jasan zalévají. Krůpějím, které přitom padají na zem,
říkají lidé medová rosa a živí se jimi včely.

***

Když se Ásové postarali jak o řádný chod dnů a ročních
období, tak o osud každého jednotlivého člověka a dali
věcem jména, zajistili si svou vlastní bezpečnost. Jako je
dinou přístupovou cestu do Ásgardu vybudovali klenutý
most Bifróst. Ze země jej lze občas spatřit v podobě
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duhy a rudá barva v něm je oheň. Plameny šlehající po
celém mostu měly sloužit jako obrana proti nepovolaným
návštěvníkům. Kromě toho stála u vjezdu na most pev
nost Himinbjórg a z ní most střežil Heimdall Zlatozubý.
Byl ze všech bohů nejpodivnější: narodil se z devíti matek,
které byly současně vlastními sestrami. Víc se o jeho pů
vodu neví, ale i to málo stačí k údivu. Heimdall byl však
tím nejpovolanějším strážcem, neboť spánku měl zapotřebí
méně než ptáče, viděl stejně v noci jako za dne na sto honů
a sluch měl tak dokonalý, že slyšel růst trávu na zemi i vlnu
na ovcích. Měl u sebe polnici Gjallarhorn, jejíž hlahol dolehl
do všech konců světa, a troubil na ni na poplach ve chvílích
nebezpečí.
Stvoření bylo dovršeno a úcta lidí získána, Midgard byl
zajištěn před vpádem obrů a Ašům nyní ještě zbývalo po
věřit někoho ze svých řad mocí nad úrodou luk a polí a nad
bohatstvím zvěře v lesích a ryb v moři. Tu si však povšimli,
že všechny tyto věci, pro život lidí tak důležité, docela dobře
prospívají i bez jejich péče.
Odin vyzval orla a jestřába v koruně Yggdrasilu, aby pro
zkoumali příčinu tohoto zdárného uspořádání. A zjištění
bylo překvapující: Ásové měli na zemi soupeře. V sever
ních krajích světa žil rod, jehož příslušníci si říkali Vanové
a považovali se za bohy. A zřejmě právem. Neboť i lidé
k nim vzhlíželi jako k bohům a vzývali je, když obětovali za
úrodný rok nebo když se chystali na moře lovit ryby.
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„Soupeře nestrpíme,“ znělo jednomyslné rozhodnutí Ásů
při ranním rokování ve zlatistém Gladsheimu. „Buď nám
ustoupí, nebo je vybijeme jako kdysi rod obra Ymiho.“
„Snad byste se s nimi mohli dohodnout,“ navrhla Frigg,
která seděla na stupni Odinova trůnu, což tehdy ještě dělá
vala často. Řeč žen platila na počátku vlády Ásů tolik jako
řeč mužů, a mírná Frigg, která navíc viděla dál do budouc
nosti než její mužští potomci, cítila často potřebu krotit roz
horlení svého nesmlouvavého chotě.
„Ne,“ odtušil Odin suše. „Tohle je vážná věc. Vanové nám
musí ustoupit.“
A Ásové se odebrali do ásgardské dílny, přiložili na ko
vářskou výheň a ukuli na kovadlině prvá kopí na světě.
Takto vyzbrojeni vytáhli proti Vanům.
Ukázalo se, že Vanové se vskutku právem nazývali bohy.
Na příchod Ásů byli připraveni, neboť i oni měli svou
věštkyni, která uměla prorokovat věci příští. Neměli sice
kopí, byli však dostatečně vybaveni kosami, cepy a sekyrami,
které za všedních dnů užívali k činnostem prospěšnějším
než k potyčkám s protivníky. Kopí Ásů je naopak zaujalo
jako šikovný nástroj k lovu divoké zvěře. O opuštění svých
pozic nechtěli ovšem ani slyšet a vysvětlovali to vcelku
rozumně:
„Vše, oč pečujeme, dobře prospívá. Pole rodí, tráva roste,
zvěř v lesích a ryby ve vodách se množí. I lidé se množí.
Tak proč bychom se svých pravomocí vzdávali? Nechte nás
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na pokoji, my budeme dohlížet na obdělávání půdy a na
mořeplavbu, a vy si hleďte svého.“
Ašům, kteří přitáhli s takovou vervou, bylo však stydno
ustoupit a odejít s nepořízenou. Zmohli se proti Vanům na
jakýs takýs výpad, ale protože nebyli ještě zvyklí s kopím
zacházet a ani Vanové se neučili užívat kos a sekyr k zabíjení
lidí, uštědřili si navzájem pár škrábanců, rozdupali krásně
vzrostlý ječmen a rozešli se s nerozhodným výsledkem.
V

Ásgardu se Ásové po krátkém zaslouženém odpočinku

hned zase sesedli v Gladsheimu k zhodnocení situace. Frigg,
která jejich návrat netrpělivě očekávala, si při pohledu na
svěšené božské hlavy neodpustila poznámku:
„Co jsem vám říkala? Měli jste se dohodnout!“
Ásové svěsili hlavy ještě víc a spíše ze zvyku začali probírat
své možnosti. Ale ať je probírali z kterékoliv strany, stále
jim vycházelo, že bojechtivost tu není na místě. Vybili kdysi
obry? Vybili! A ti se přesto znovu rozmnožili a stali se je
jich úhlavními nepřáteli. Osvědčil se dohled Vanů na dary
země, nebo ne? Osvědčil se dobře. I Odin a jeho syn Tór,
od přírody obdařený bojechtivostí až bezhlavou, to museli
uznat. Tór ostatně měl ve svém postavení vládce hromů
a blesků na úrodu také vliv, a přinejhorším... Nakonec dali
tedy za pravdu Frigg a vyslali k Vanům posla s nabídkou na
mírové jednání.
Pokojní Vanové nabídku rádi přijali a v určený den se obě
strany sešly na neutrálním území a uzavřely spolu věčný smír.
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Dohodu stvrdili symbolicky: jeden po druhém přistoupili
k připravenému soudku a každý do něj uplivl svou slinu.
A sliny obou stran se smísily k nerozeznání. Na důkaz toho,
že smlouvu nikdy neporuší, si také vzájemně vyměnili ru
kojmí. Ásové dostali od Vanů Njórda, který platil, za spo
lehlivého ochránce rybářů a mořeplavců, a Njórd si s sebou
vzal také svého syna Freye, boha plodnosti, a dceru Freyju,
bohyni lásky. S těmi Ásové ani nepočítali a oba sourozenci
byli přijati s velkým nadšením, které záhy vyústilo v trvalou
oblibu a úctu. Všichni tři, Njord, Frey a Freyja, se stali velkou
posilou Odinova rodu a Ásové i lidé časem na jejich původ
pozapomněli a nazývali je také Ásy. Zejména sličná Freyja
byla ozdobou Ásgardu a nejvíce velebenou bohyní u lidí.
Vyprávělo se o ní, že ji Odin provdal za boha Óda, který ji
však záhy opustil a zmizel z Ásgardu. Ódova totožnost byla
poněkud podezřelá, Freyja nicméně jeho zmizení nápadně
želela, oplakávala ho zlatými slzami a prý ho všude po světě
hledala.
Zbývá povědět, koho vydali Vanům jako rukojmí Ásové.
Ti nebyli zdaleka tak dobromyslní a neradi se zbavovali
někoho ze svých řad. Věc se stala dokonce předmětem
spekulací a na radu diplomatického Ódina byla vyřešena
poněkud záludně. Nabídli Vanům Hóniho a vylíčili jim ho
jako skvělého náčelníka. Hóni vypadal opravdu velkolepě,
ale brzy se ukázalo, že vůdčí zjev je jeho jedinou silnou strán
kou. Jakmile měl o něčem rozhodnout, znejistěl a odbyl
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otázku mávnutím ruky: „Ať rozhodnou jiní.“ Podvedení
Vanové poslali na rukojmí stížnost a vyzvali Ásy, aby je buď
vyměnili za lepší, nebo alespoň přidali k Hónimu nějakou
moudrou hlavu. I tentokrát se vyřízení jejich žádosti ujal
Odin. Uřízl hlavu moudrému Mímimu a poslal ji Vanům.
Mrtvá hlava jim ovšem byla málo platná, Hónimu poradit
nemohla a ten řešil i nadále všechny problémy mávnutím
ruky. Uražení Vanové naložili hlavu do nůše a nůši na
Hóniho, poslali oba Ašům zpět a navždycky se odmlčeli.
Odin, který se vyznal i v kouzlech, potřel Mímiho hlavu
lektvarem z léčivých bylin, hlava ožila a Ódin mohl dál
využívat jejího rozumu.

ÓDIN HLEDÁ MOUDROST
A NACHÁZÍ VĚČNÝ BOJ

Ódinovi bratři z úsvitu věků, Vili a Vé, zmizeli neznámo
kdy a kam a Odin zůstal sám nejstarším bohem a stal se
praotcem nejen těch, kteří z něho pocházeli, ale všeho bož
ského pokolení. Byl tím, k němuž všichni vzhlíželi jako
k nejvyššímu vládci.
To, že byl nejstarší a praotec, však neznamená, že byl
starý vzhledem. Takový nebyl žádný z bohů díky tomu, že
v posvátném háji v Ásgardu rostla vzácná jabloň, která ro
dila jablka mládí. Ti, kdo je pojídali, nikdy nezestárli, měli

železné zdraví a byli statní jako mladíci. Čas, který každého
přibližuje k smrti, pro ně neexistoval a jeden den u nich
znamenal tolik, co pro člověka celý život. Této výsadě,
která krom všech tělesných předností mládí přinášela i dar
věčného života, se těšili pouze bozi, a ti svá jablka pečlivě
střežili. Péčí o ně pověřili mladičkou, líbeznou bohyni Idunnu, která jabloň ošetřovala a jablka sklízela, ukládala je do
své skříňky a každému bohu pravidelně přidělovala jeho
porci.
Odin měl tedy vše, co je touhou každého člověka: mládí
a zdraví, a přitom rozum a zkušenosti stáří. Záleželo jen
na něm, jak s těmito dary naloží. Zdálo se, že má všechny
předpoklady stát se osvíceným vládcem. Nevedl uzavřený
život uvnitř Ásgardu a využíval každé příležitosti k tomu,
aby se dozvěděl, co se děje ve světě lidí. Často se vydá
val do Midgardu a dlouho pobýval na cestách, většinou
v přestrojení a pod jiným jménem než Ódin. I pokud byl
doma, měl o světě dokonalý přehled. Na nejvyšší skále
v Ásgardu osobně vlastnil jakousi vyhlídkovou věž zvanou
Valaskjálf, s trůnem Hlidskjálfem, z něhož každý den ob
hlížel celý svět. Kam mu ve výhledu překážely větve jasanu
Yggdrasilu, tam vysílal s rozbřeskem dne své dva havrany,
Munina a Hugina, kteří se k večeru zase navraceli, usadili
se svému pánovi na ramenou a šeptali mu do ucha všechny
novinky. Ty doplnil ještě orel s jestřábem mezi očima,
vyhlížející z košaté koruny jasanu Yggdrasilu.

Vědomostí o světě měl tedy Ódin dostatek. Poněkud
na pováženou bylo, že si je ponechával pro sebe a nesdílel
je s ostatními bohy. Mluvil obratně, leč zřídka, a pak si
osoboval konečné rozhodnutí při všech společných po
radách. Jen s nornami u Urdina zřídla vedl dlouhé, tajné
hovory, které zřejmě mířily k hlubším otázkám osudu
bohů. Když se ho však někdo na takové věci zeptal, s ob
libou odpovídal:
„Moudrý muž
moudrým se zve,
že umí se ptát
a sám i odpovědět. ”
Zvídavost a tajnůstkářství se zdály být hlavními Odinovými vlastnostmi, možná však jeho chování bylo jen taktikou
vůči ostatním; kdoví co se v něm dělo.
Neboť jisté je, že Odin nebyl jen zvědavý a zvídavý, ale
prahl i po skutečné moudrosti, a tu pak štědře rozdával
jiným. Jeho první cesta z Ásgardu vedla kdysi k moudré
mu obru Mímimu a k jeho studni vědění. Žádal Mímiho
o doušek vzácné vody a toužil po moudrosti v ní obsažené
tolik, že obětoval své oko, které na něm obr požadoval jako
zástavu a protihodnotu za napití. Od té doby byl Ódin jed
nooký a jeho druhé oko bylo uloženo ve studni. A Ódina
bylo často vidět v zamyšlení.
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Jednou, když byl opět oslněn rozhledem po celém světě,
zamhouřil své jediné oko a zaujat koloběhem života na zemi,
snažil se zahledět sám do sebe. A to, co uzřel, ho velmi
rozrušilo. Uvědomil si, že vše živé se musí zrodit, růst, bo
jovat o život, stárnout, uvadat a zhynout. A co to je život?
Život je radost a touha i bolest a utrpení. Neznáš-li bolest,
nevíš, co je radost a zdraví. O život musíš bojovat i za cenu
utrpení.
Když Odin domyslel tyto myšlenky do konce, vyšel z Asgardu do jednoho háje, kde měli lidé své obětiště a kde viseli
na stromech na jeho počest mrtví koně, býci, ba i lidé. A tady
Ódin pověsil sám sebe na větev vysokého dubu, až se mu
řemínek na krku zařezával do masa a on pocítil všechnu
bolest a úzkost světa, které musí unést lidské bytosti. Tak
to tam visel, mrtvý a zároveň živý, obětován sám sobě
devět nocí a devět dní. A po celý ten čas vstřebával plnými
doušky nejvyšší moudrost bohů i lidí oné doby, tajemství
čarovných run, které - pokud byly správně použity - posky
tovaly radu ve všech situacích. Na konci devátého dne si
odřízl řemínek na krku a vrátil se do své síně v Ásgardu.
Byl nyní opravdovým pánem nad životem i smrtí, znal lid
ský strach a bolest těla. Byl vševědoucí a všemocný. To byla
jeho výsada. Ale o znalost run se dělil s bohy i lidmi. Těšilo
jej, když lidé užívali runových znaků jako písma a vyrývali
jimi památečná slova a nápisy do kamenů, kovu i dřeva. Učil
runám valkýry a ty pak do nich zasvěcovaly muže, nad nimiž
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převzaly ochranu. Takto kupříkladu zaznamenala píseň Starší
Eddy slova valkýry Sigrdrífy k hrdinovi Sigurdovi, řečenému
Drakobijci, jehož byla ochránkyní:
Nápoj ti přináším
v poháru, reku,
smíšený s mocí
a s věcnou slávou.
Plný je písní
a průpovědí,
dobrých rad
a radostných run.
Znej runy vítězství
a v jilec je vryj,
pak vydobudeš vítězství
Další vryj na čepel,
další na hrot
a třikrát jmenuj Týa.
Nápoje runy znej
a nezradí tě žena,
věčně ti bude věrná.
Vryj je do rohu
a na hřbet ruky,
na nehet je nakresli v nouzi.
Požehnej runou pohár,
buď pamětliv nástrah

a česnek vhoď v číši.
Pak v medovinu
mámení zlé
ti nikdo nenamíchá.
Znej runy pomoci,
pomáhat chceš-li
při porodu ženám.
Na dlaň je nakresli,
na zápěstí navleč
a o pomoc pros dísy.
Příboje runy ryj,
abys ráhnoví oře
v zátoce zachránil.
Vryj je na koráb
a na kormidlo,
ohněm do vesel vypal,
ať se příboj vzdouvá
ve vlnách temných,
ty vždy připluješ v přístav.
Runy větví znej,
rány chceš-li
hluboké hojit.
V kůru je ryj
keřů a stromů
jež větve k východu kloní.
Znej runy sporu,
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by zlé slovo
sok stejným ti nesplatil.
Stoč je spolu,
sviň je spolu,
seřaď v správný sled,
až na sněm vyjedeš,
kde se lid sejde
k spravedlivému soudu.
Rozvahy runy
ryj v svou paměť,
pak nad všechny vynikneš.
Odin je vymyslel,
všechny sám vyryl
a v paměti podržel
Po onom velikém zahloubání nebyl Odin už nikdy tím,
čím býval. Nevyznačoval se už jen tajnůstkářstvím, ale ob
klopovalo ho opravdové tajemství. Myšlenky, které skrýval
před ostatními, dokonce i před nornami, se dotýkaly samé
podstaty bytí. Nikdo a nic nežije na světě navěky a bez
strastí, uvažoval v duchu. Co když smrt zasáhne i bohy
jako všechno živé? Pravda, mají Idunnina jablka, která jim
zaručují věčné mládí, ale což na světě není i jiná smrt než
úmrtí sešlostí věkem či náhlou zhoubnou chorobou? Což
nepadá dost lidí, a právě těch v mužné síle, na bojišti, proťato
stejným kopím, jaké ukuli Ásové proti Vanům? Takhle se
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vrací v podobě temné hrozby nedomyšlený čin pýchy a ne
snášenlivosti. A nadto: což nebylo prvním skutkem Ásů za
úsvitu věků zabití praobra? Byť ve jménu stvoření země.
A obři stále čekají na příležitost k odplatě. V Odinovi se
zahnízdilo zlé tušení.
Největším paradoxem však bylo, že lidé si navykli uctívat
Odina jako všemocného boha a vzývali ho a žádali o po
moc, také když se chystali k boji. Někteří, hlavně ti, co vedli
četné bitvy, vikingové a pozemští náčelníci, na něj spolé
hali spíš než na Tóra, kterého podobné myšlenky, jaké
hryzly Odina, ani nenapadly. A Odin přijal úkoly boha boje
ke všem ostatním pravomocem, aniž mrkl svým jediným
viditelným okem. To druhé, jež vyměnil za moudrost du
cha, však v Mímiho studni zaslzelo.
Ve své rozpolcenosti, navenek chladný a sebejistý, se Odin
staral o muže v bitvě stejnou měrou. Jedněm určil vítězství,
druhé, ty, kteří padli, povolal k sobě do Ásgardu, místo aby je
nechal odejít jako bledé stíny do podsvětní říše Helu. Ve svém
paláci jim připravil takové živobytí, že vítězství i smrt v boji
byly dva losy stejně žádoucí.
Odinův palác v Ásgardu, zvaný Valhala, byl tak rozlehlý,
že se tam všichni padlí bojovníci snadno vešli, á stejně snad
no z něj mohli všichni najednou vypochodovat. Měl pět set
čtyřicet dveří a každými mohlo naráz vejít či vyjít osm set
mužů. Valhala však byla také skvostně vybavená pro oko:
střechu měla pokrytou zlatými štíty jako šindeli a na stěnách
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hodovní síně byly rozvěšeny zlaté meče, jejichž lesk vrhal
do prostoru tak jasné světlo, že předčilo zář ohně. Padlí bo
jovníci se většinu dne zdržovali na nádvoří Ásgardu a tam
si krátili čas souboji a udržovali se v dobré tělesné kondici.
Navzájem spolu zápasili, utkávali se meči i sekyrami, vrhali na
sebe kopí a vypouštěli šípy, a to vše bez nebezpečí, že budou
podruhé zabití. Večer se rozjařené odebrali do hodovní síně,
kde se sytili nikdy neubývajícím masem kance Saehrímnia,
které jim vařil kuchař Andhrímni v kotli Eldhrímnu. Zapí
jeli je medovinou vytékající do bezedného sudu z vemene
kozy Heidrúny, která se pásla na listí stromu Laeradu ros
toucího na střeše Valhaly. Sám Odin jídlo nepotřeboval,
své porce házel pod stůl svým vlkům, zvaným Geri a Freki,
a pokrmem i nápojem mu bylo víno. Muže ve Valhale ob
sluhovaly valkýry, statné rusovlasé děvy a oddané služebnice
Ódina, jenž je posílal do všech bitev vybírat podle jeho přání
ty, co mají padnout a přijít do Valhaly.
Padlí bojovníci si byli ve Valhale všichni rovni a Ódin
každého vyznamenal nejvyšší vojenskou hodností einherji,
samostatný bojovník. Tak se jeho palác postupně měnil ve
velké vojenské ležení, bojovou zálohu Ásgardu.
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-------------dSSSSÍ-------------

ÓDINOVA RODINA

Frigg byla Ódinovi dobrou ženou. Přestože byla od přírody
moudrá a měla vzácný věštecký dar, držela se v pozadí,
svá proroctví nikomu nevnucovala a v Ásgardu zasahovala
radou a pomocí jen ve chvílích nej vážnějších. Nelákaly ji
toulky jako Ódina a leckteré jiné bohy i bohyně, a pokud
ano, potlačovala tyto touhy a zdržovala se většinou ve svém
skvostném sídle Fensalir v Ásgardu. Odtud nenápadně, leč
s přehledem a rozvážně pečovala o rodinnou soudržnost.
V jejím zájmu trpělivě snášela Odinovy panovačné sklony,
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ba tolerovala i jeho zálety. Věděla, že její muž má vladař
ské i jiné starosti, do nichž ona nevidí, a že takovým oso
bám je nutno leccos prominout. Často Odina pozorovala
v jeho nepřítomném zamyšlení a v hloubi duše ho pro jeho
uzavřenost a nesdílnost litovala. Brzy zjistila, že naléháním
ho jen dráždí, a proto raději mlčela. Její mínění a úrad
ky znala pouze panenská bohyně Fulla, půvabná dívka
s rozpuštěnými vlasy a zlatou čelenkou, Friggina důvěrnice
a strážkyně její soukromé truhly. Frigg nejraději prosa
zovala to, co uznala za vhodné, nepřímo, a i lidi, kteří ji
uctívali, svěřovala do ochrany bohyně Hlín. Svými záměry
pověřovala také bohyni Gná. Jak vidno, obklopovala se Frigg
spíš ženami než muži, a není divu. Jako manželka Odinova
a matka pěti synů byla muži poněkud unavena.
Pět synů, které měl Odin s Frigg, zdaleka netvořilo idylický
sourozenecký klan. Připočteme-li k nim ještě jejich manželky
a děti a k tomu Odinovy levobočky, jakož i rozdílné zájmy
a slabůstky ostatních bohů a obyvatel Ásgardu, nepřekvapí
nás, že Odin i Frigg vynakládali - každý po svém — tolik
úsilí na udržení jednoty celého ásgardského společenství.
Synové Odina a Frigg se jmenovali Tór, Tý, Bragi, Baldr
a Hod, a ač pocházeli ze stejných rodičů, měli velmi rozdíl
nou povahu a jejich zájmy nebylo vždy snadné uvést do
souladu. Mezi některými panovaly dokonce vážné rozpory.
Tak například mezi Tórem a Týem. Oba byli neobyčejně
srdnatí a Tý navíc i moudrý a rozvážný, proto ho také Ódin
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ustanovil bohem spravedlnosti a práva. Tóra pak bohem
boje. Tý se však považoval za neohroženějšího a činil si
v zájmu spravedlnosti nároky na nejvyšší bojovou hodnost.
Povstalo z toho mnoho rozmíšek a nespokojenosti. Tehdy
zasáhla Frigg a nenápadně přivedla Ódina na myšlenku, aby
jmenoval bohem boje oba — Tý bude mít na starosti spíše
bojovou taktiku, kdežto Tór bude dbát o tělesnou sílu svých
přívrženců a obětníků. Tý však už zůstal zahořklý, a když
mu, jak záhy uslyšíme, ke všemu ještě ukousl vlk ruku a on
jako invalida ztratil právo být smírčím soudcem, stal se vyslo
veným samotářem. Neoženil se a není dokonce ani známo,
kde v Ásgardu bydlel. Snad si postavil stanový přístřešek
někde mimo hlavní paláce.
Zato Tór si získal velký respekt nejen v Ásgardu, ale
i mezi lidmi. Zkazky o jeho síle překonávaly všechny ostat
ní pověsti. Jeho činorodost neznala mezí a Ásové ho zřejmě
právem podezírali, že za svou nezdolnou energii vděčí
tomu, že tajně ujídá z Idunniných jablek. V Ásgardu vlast
nil rozlehlý dvorec Trúdvangy, kde si postavil nejvyšší palác
světa zvaný Bilskirni. Tady žil se svou zlatovlasou ženou Sif,
s níž vyženil syna Ulla, který měl krásné vlasy po matce a byl
vynikající lyžař a lučištník a neméně znamenitý bojovník.
Sám Tór měl se svou ženou pouze dceru Trúd.
Tór se málokdy zdržoval doma. Jako vrchní obránce bohů
se často vydával do světa pobíjet obry, aby alespoň snížil
jejich počet, a Ásové ho museli urychleně povolávat domů,

když se vloudilo nebezpečí dovnitř Ásgardu. Dlužno však
dodat, že při svých cestách do Utgardu zanechával podobně
jako jeho otec mezi obry tu a tam své levobočky. Ti mu na
štěstí byli věrnými syny a nerozmnožili řady nepřátel Ásů.
Na rozdíl od ostatních bohů neměl Tór kupodivu v oblibě
koně a chodil raději pěšky, anebo si zapřáhl do vozu své dva
kozly, Tanngjósta a Tanngrisna, kteří měli tu přednost, že
je na sklonku dne mohl zapíchnout a upéct k večeři a ráno
byli zase živí. S tímto spřežením se projížděl ve svém voze
v oblacích a kolem něho šlehaly zpod železných kol blesky
a rachotil hrom. Dostalo se mu proto přízvisek Tór Vozka
a bůh hromu. K Tórově neporazitelnosti přispíval opasek
síly, jejž jako jediný z bohů vlastnil. Když se jím opásal, jeho
obrovská síla ještě vzrosda.
Zbývající tři synové Odina a Frigg neměli pražádné bojové
touhy. Bragi s mohutným, hustým plnovousem byl bohem
básníků a hbitých řečníků, a protože byl sám skald, musel
bitvy často opěvovat. Pravda je, že je raději opěvoval, než
se jich účastnil. Už proto, že bezmezné miloval svou ženu
Idunnu, líbeznou strážkyni jablek mládí, a nejšťastnější byl
v její blízkosti. Vzdaloval se od ní, jen když nebylo zbytí.
Také Baldr a Hod byli mírumilovného založení. Hod byl
slepý, a tak to možná byla z nouze ctnost, protože když měl
příležitost, osvědčil vždy velikou sílu. Zato o Baldrově mírumilovnosti nebylo pochyb. Vynikal nejen dobrotou, mírností
a milosrdností, ale i krásným zevnějškem. Byl ze všech Ásů
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nej světlejší a plavé vlasy i brvy mu přímo zářily, takže se
zdálo, že má kolem hlavy svatozář. V Ásgardu bydlel nej
blíže nebi v paláci Breidabliku, který nebyl nikdy poskvrněn
žádnou nečistotou. Za manželku měl bohyni Nannu, která
milovala šperky, a Baldr jí byl nejmilejším klenotem. Měli
spolu syna Forsetiho. Baldr, jenž byl stejně výmluvný jako
spravedlivý, se pokoušel být bohem práva, ale z jakéhosi
neznámého důvodu jeho soudy nikdy neobstály. Snad dával
přednost obhajobě a milosti před chladným posouzením
přestupků. Přenechal tedy tuto funkci Forsetimu, jehož pa
lác Glitni proslul jako nejlepší sudiště bohů i lidí.
Odin měl též několik synů mimo manželství, dílem
s bohyněmi i obryněmi, dílem neznámo s kým. Všechny
přijal mezi Ásy. Například s mladou obryní Grid zplodil
Vídara, zvaného Mlčenlivý Ás. Vídar byl silný téměř jako
Tór, nevlastnil však opasek síly, nýbrž těžkou botu, kte
rou všechno hladce rozdrtil. Obryně Rind povila Odinovi
Váliho, chrabrého bojovníka a vynikajícího střelce a vrhače
zbraní. Odin byl zřejmě také otcem Ulla, kterého Tór
vyženil se Sif.
Všechny tyto prohřešky proti manželské věrnosti Frigg
Odinovi odpustila, a pokud neodpustila, nedávala to najevo.
Nad jedním jeho vztahem však projevovala nelibost zjevně
a veřejně. Kdysi, snad ještě před sňatkem s Frigg, uzavřel
Ódin pokrevní přátelství s mužem, v němž kolovala obří
krev, přijal ho mezi Ásy a dal mu za ženu Sigyn. Tento muž se
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jmenoval Loki a vynikal nejen chytrostí, ale hlavně lstivostí,
vlastnostmi, které určitě nemohl zdědit po obrech, protože
ti jimi příliš neoplývali. Zato Loki jich užíval hojně, někdy
ve prospěch bohů, jindy spíš proti nim. Uměl se převtělo
vat v nejrůznější zvířata a hmyz a na tom zakládal většinu
svých úskoků. Cestoval pomocí rychlých střevíců a často se
vydával v podobě ptáka k obrům, údajně aby u nich vyzvídal
pro Asy, ale kdoví pro kterou stranu vlastně vyzvídal víc.
Loki, na pohled sebejistý švihák, byl zřejmě v nitru rozpolcen a necítil se v Ásgardu úplně doma. Jednou, když jeho
skrytá zloba vůči Ásům propukla navenek, vyvolal hádku,
v níž jednoho boha po druhém zostudil tak, že na žádném
z nich nezůstala nitka čistá. Nebýt Tóra, který ho zahnal si
lou, kdoví jak by hádka skončila. Frigg, která také nezůstala
ušetřena pohany, dávala při každé příležitosti najevo, že Loki
mezi bohy nepatří, avšak Odin, jenž neměl ve zvyku své
přísahy rušit, se cítil povinen brát Lokiho v ochranu. Také
Tór, pravý opak Lokiho, pokud šlo o lstivost, byl s ním
v podstatě zadobře. Sice mu občas vyhrožoval, ale nikdy své
hrozby nesplnil, protože potřeboval Lokiho rady. Pravda je,
že když Loki Ásům něco vyvedl, zase to napravil a větši
nou stonásobně. A když měl své lepší dny, sršel duchaplnostmi a vtipem, někdy arci poněkud obhroublým, a svými
humornými nápady a šarmem si Ásy zase snadno usmířil.
Smích byl nakažlivý i v Ásgardu.

SIF DOSTÁVÁ ZLATÉ VLASY,
TÓR KLADIVO MJÓLLNI
A ANI ÓDIN S FREYEM
NEPŘICHÁZEJÍ ZKRÁTKA

Loki měl zase jednou špatný den a Ásové se mu z duše
protivili. Měl sto chutí provést jim nějakou lotrovinu. Celý
den se kabonil, okouněl a vyhlížel vhodnou oběť. Až mu
konečně sama zkřížila cestu.
Byla to Sif, Tórova žena, která k němu přistoupila a nic
netušíc se ho vlídně optala:
„Neviděl jsi mého syna Ulla, Loki? Skřítkové mu poslali
zásobu nových šípů a já nevím, kde ho hledat.“
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„O tvého spratka se nestarám, kdoví s kým ho máš,“
odsekl Loki.
Sif zbledla, neboť Loki ji zasáhl na citlivém místě,
vzápětí však zrudla zlostí a povýšeně odtušila:
„Ty si hleď svých spratků, máš jich víc než zdrávo.
A uhni mi z cesty, ty hanobiteli Ásů.“
Vida, takhle o mně Ásové smýšlejí, zuřil v duchu Loki.
Však já ti to nedaruju, ty vlasatá poběhlice!
Vyčkal noci, a když Sif už spala, vkradl se do její ložnice
a ostříhal jí všechny její krásné, z lože splývající vlasy.
Není těžké si představit, co se ráno dělo. Sif se dovtí
pila, kdo byl původcem nejzlomyslnější pohany, jaká
může ženu potkat, a když se dosyta vyplakala nad svým
nevábným zjevem, přivolala Tóra a poslala ho za Lokim.
Tór chytil Lokiho za krk a zatřásl jím, až v něm kosti za
chrastily. Loki padl na kolena a zasípal:
„Milost, opatřím Sif nové vlasy.“
„Ať už jsou tady. A ne ledajaké. Budou ze zlata, jinak
je s tebou konec.“
Loki se vzchopil, s hekáním povstal, nazul si své létající
střevíce a bez otálení odsvištěl k dvěma skřítkům, jejichž
zručnost ve všech řemeslech byla vyhlášená. Byli to syno
vé proslulého mistra Ivaldiho.
„Mám pro vás důležitý úkol,“ řekl jim. „Zdalipak doká
žete zhotovit zlaté vlasy pro bohyni Sif?“
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„Maličkost,“ odpověděli skřítci jednohlasně a pustili se
hned do práce. Zakrátko položili před Lokiho zlaté vlasy,
které se daly česat a splétat do vrkočů jako obyčejné vlasy,
a navíc měly tu vlastnost, že samy od sebe přirostly k hlavě
majitelky.
Loki v duchu zajásal, ale nedal to příliš najevo, protože
ho napadlo, že ze skřítků vymámí ještě další skvělé výtvory,
které by se mu mohly po návratu do Ásgardu hodit jako
úlitba rozhněvaným bohům. Řekl tedy trochu svrchu:
„Ženské vlasy, to je opravdu maličkost. Ale uměli byste
zhotovit kupříkladu loď nebo kopí nevídaných vlastností?“
„Aby ne. Posečkej chvíli a uvidíš.“
Zmizeli v dílně a za chvíli se vrátili se zbrusu novým ko
pím, které nazvali Gungni. Mělo tu vlastnost, že nikdy ne
minulo cíl. Jeden ze skřítků pak vytáhl z měšce složený
šátek, zamával jím a ze šátku se vyklubala loď Skídbladni.
Byla tak veliká, že se do ní mohli pohodlně nalodit všichni
Ásové, a jakmile vykasali plachty, zadul vždy příznivý vítr,
kdežto na pevnině se dala složit jako šátek a nosit v měšci.
Tentokrát nebrala Lokiho chvála konce a polichocení
skřítkové mu všechny vzácnosti věnovali zdarma.
To by však nebyl Loki, aby mu s jídlem nevzrostla chuť.
Když zjistil, jak snadno se dají skřítci přelstít, zkusil cestou
domů štěstí ještě u dalších. Zastavil se u bratří Sindriho
a Brokka, rovněž vyhlášených řemeslníků, a ukázal jim, co
dostal od synů Ivaldiho.
58

„Pohleď na ty vzácnosti,“ oslovil Brokka, protože Sindri
jako zkušený kovář neodešel od výhně a zůstal v kovárně
u díla. „Vsadím se s tebou o vlastní hlavu, že tvůj bratr
Sindri, ač mistr nad mistry, nedokáže vyrobit tři věci stejně
skvělé, jako jsou tyto.“
Brokk neodpověděl, jen se ušklíbl a zmizel v kovárně. Tam
vysvětlil bratrovi sázku, ten se zamračil a vložil do rozpálené
výhně vepřovou kůži.
„Chyť měch a dmýchej. Nepřestaň ani na chvilku, sice se
dílo pokazí,“ poručil bratrovi a sám odešel z kovárny pro
další surovinu.
Brokk držel měch oběma rukama a dmýchal a dmýchal,
když vtom přiletěla vypasená moucha, usedla mu na ruku
a štípla ho. Brokk si však netroufl se po ní ohnat a moucha
štípala znovu a znovu a on dmýchal a dmýchal, dokud se
nevrátil Sindri a nevytáhl kleštěmi výrobek z ohně. A hle,
z výhně vyběhl živý kanec se zlatými štětinami.
Potom vložil Sindri do výhně hroudu zlata a znovu
požádal bratra, aby dmýchal a nepřestal, dokud se nevrátí.
A vše se opakovalo: zase přiletěla moucha, sedla Brokkovi
na krk a přisála se na něj s dvojnásobnou silou. Ale Brokk
se neohnal a dmýchal a dmýchal, dokud se nevrátil bratr
a nevytáhl z výhně zlatý prsten. Byl neobyčejně těžký, třpytil
se, až oči přecházely, a Sindri mu dal jméno Draupni.
Potom Sindri vložil do výhně třetí surovinu, tentokrát to
bylo železo. A příkaz bratrovi byl stejný: dmýchat, a ať se
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___________________ ____________________________

děje, co děje, neustat. Brokk dmýchal, seč mu síly stačily,
ale moucha přiletěla znovu a sedla mu tentokrát na oko
a štípala ho do víčka. Brokk bolestí házel hlavou, ale vše
marné, moucha se ani nepohnula. Když mu už krev tekla
do oka, že neviděl, ohnal se po ní chvatně rukou. Za ten
kratičký okamžik začal měch splaskávat, ale vtom se naštěs
tí vrátil Sindri a honem vytáhl železo z výhně. Bylo z něj
kladivo, dokonalý těžký mlat, jen topor měl trochu krátký.
Sindri předal všechny tři výrobky ze své dílny Brokkovi,
který nebyl tak nápaditým kovářem jako on, ale zato byl
výřečnější, a požádal ho, aby je dopravil do Ásgardu a vy
zvedl výhru.
Loki, který celou dobu čekal za kovárnou a jen třikrát
odtamtud na chvíli zmizel, se připojil k Brokkovi a oba
spěchali do Ásgardu.
V

Ásgardu předstoupili před sněm bohů a vyzvali je, aby

rozsoudili jejich sázku. Nejdříve však Loki odevzdal Sif
zlaté vlasy. Sif si je nedočkavě nasadila a konečně se opět
rozzářila; vlasy jí v okamžení přirostly k ostříhané hlavě.
Poodešla k Tórovi, aby zkusil, jak drží, a posoudil její nový
účes. Tór si spokojeně mnul bradu a bylo zřejmé, že je navý
sost spokojený.
Kopí Gungni daroval Loki s patřičným chvalozpěvem
Odinovi, loď Skídbladni Freyovi a byl zase projednou za
chráněn: tři hlavní bohy, kteří budou rozhodovat o výsled
ku sázky, si udobřil a Sif mu teď byla dokonce vděčná.
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Potom před Ásy předstoupil Brokk a takto promluvil:
„Tento zlatý prsten přináším Odinovi. Nazývá se Draupni a má tu vlastnost, že každé deváté noci z něho skane
osm prstenů stejně těžkých a zářivých, jako je sám. Pro
sím, Odine, navlékni si ho.
Tento zlatý kanec se jmenuje Gullinbursti a daruji ho
Freyovi. Dovede běhat vzduchem i po vodě rychleji než
nejlepší kůň, a pojedeš-li na něm v noci, budou ti jeho zla
té štětiny svítit na cestu. Prosím, přijmi ho, Freyi, a nechť
ti dobře slouží.
Nakonec to nej důležitější. Není to dar ze zlata, nýbrž
z nej odolnějšího železa. Toto kladivo zvané Mjóllni dávám
Tórovi, protože je z vás nejsilnější. Ať jím uhodí s jakou
koliv silou a do čeho bude chtít, kladivo se nikdy nerozbije
a nikdy nemine cíl. A vždycky se mu samo od sebe vrátí
do rukou. A jestli je nebude zrovna potřebovat, samo od
sebe se zmenší a Tór si ho může strčit za halenu. Pro
sím, Tóre, vezmi si kladivo Mjóllni, a nechť je ti užitečnou
zbraní.“
Tór po kladivu lačně sáhl a že si je prý hned vyzkouší.
Zvedl je nadhozem oběma rukama nad hlavu, až mu žíly na
pažích vystouply, několikrát jím zamával a vrhl je na jeden
ze skalních útvarů tyčících se kolem Idské planiny. Z té vel
ké dálky připomínala skála obří hlavu. Kladivo se jen mihlo
a už narazilo na skálu. Ta se v mžiku rozlétla na kusy, ale
kladivo hned zase letělo zpátky a rovnou Tórovi do rukou.
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Ten je jen taktak chytil; kladivo se vrátilo takovou rychlostí,
že mu div nevymklo zápěstí.
„Budu si muset opatřit železné rukavice, jinak bych přišel
o ruce. Hned dám příkaz skřítkům, aby mi nějaké vhodné
ukuli,“ poznamenal Tór.
Ásové po tomto výkonu dlouho tleskali a posléze se
shlukli kolem všech šesti darů. Nemuseli se dlouho radit
a jejich soud byl jednomyslný: všechny výrobky jsou zna
menité, kladivo Mjóllni je však nejznamenitější. Bude-li
mít Tór takovou zbraň, budou Ásové v bezpečí před obry
a všemi nepřáteli. Spravedlivě rozhodli, že sázku vyhrál
skřítek.
Jen Lokimu nebylo jejich rozhodnutí po chuti, v sázce
byla jeho hlava, a proto se hbitě pustil se skřítkem do vyjed
návání:
„Nabízím ti za svou hlavu výkupné, jaké si budeš přát.“
„Na výkupné nepřistoupím, chci tvou hlavu. Neměl jsi se
mnou slitování v kovárně, nebudu je mít teď ani já. Dobře
vím, že tys byl ta moucha, která mě tak krutě hryzala u vý
hně.“
„Tak si mě chyt’,“ zašklebil se Loki a vyrazil ve svých léta
jících střevících sáhovými kroky vpřed.
Brokk se za ním pustil na svých krátkých nožkách, ale brzy
marnou honičku vzdal a obrátil se na Tóra:
„Tys dostal nej cennější kladivo na světě. Tak se mě teď
zastaň a Lokiho chyť.“
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Tór se zarazil. Hněv na Lokiho už z něho opadl, jenže sáz
ka byla sázka a slovo bylo slovo. Co teď? Nikdo mu nepřispěl
radou, a tak si půjčil Freyova zlatého kance a na vlastní pěst
Lokiho chytil. Stejně si ta lstivá liška jako vždycky z úzkých
nějak pomůže, pomyslel si.
A také že ano. Loki se nadechl a spustil na Brokka:
„Ty mrňavá bledule, ty tuponosý střízlíku, ty scvrklý
mozku, ty mě budeš poučovat o pravidlech hry a diktovat
si podmínky? Nemysli si, že šikovné ručičky jsou všecko.
Teď poslyš: podle sázky ti patří má hlava, ale ne krk. Jsem
zvědav, jak mou hlavu získáš, když se mi nesmíš dotknout
krku.“
Skřítek stál s otevřenou pusou a měl obavy, že se mu
z přívalu Lokiho slov spíš rozskočí vlastní hlava. V panice
chytil nůž, aby Lokimu udělal díry do rtů a sešil mu příliš
proříznutou pusu. Jenže na Lokiho byl i nejostřejší nůž tupý.
Kéž bych měl u sebe bratrovo šídlo, zatoužil skřítek, a jen
přání vyslovil, šídlo tu bylo a samo od sebe zajelo Lokimu
do rtů. Brokk mu mohl konečně ústa sešít. Ale jen udělal
poslední steh, Loki je už zase otevíral, nedbaje na to, že si se
stehy trhá i maso. Zatímco jeho nebohá žena Sigyn lomila
rukama, Loki se na celé kolo smál, neboť jeho pýcha nad
tím, jak je chytrý, byla větší než bolest.
Skřítek se raději výhry vzdal a co nejrychleji se vrátil ke
svému bratru do bezpečí kovárny.
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HEIMDALLŮV VÝLET
DO MIDGARDU

Heimdall byl jediný z Ásů, jenž se zdržoval stále doma. Od té
doby, co byl pověřen ostrahou mostu Bifróstu, Ásgard nikdy
neopouštěl, a pokud právě nebyl na sněmu nebo na jiném
společném shromáždění bohů, vysedával u mostu v strážní
věži Himinbjórgu. Zařídil si ji sice pohodlně a měl výhled
po celém Ásgardu a okolí, ale upřímně řečeno se tam nudil.
Provoz na mostě byl pranepatrný a vcelku jednotvárný,
mýtné na něm zavedeno nebylo, takže neměl důvod z věže
sestupovat, a tudíž ani příležitost popovídat si s cestujícími.

Na počátku věků ještě nikoho zvenčí nenapadlo se do Ás
gardu dobývat a Heimdall v podstatě neměl most před kým
střežit. Toužebně vyhlížel za Ásy, kteří po Bifróstu vyjíž
děli do Midgardu, a zvědavě je sledoval, když se navraceli.
Všichni byli při návratu z Midgardu jako proměnění. Nejen
že bývali uprášení a zmožení cestováním, ale - a to právě
vzbuzovalo jeho zvědavost - v tváři měli jako by vepsány
zážitky, jaké zřejmě Ásgard nenabízel. Obzvlášť poslední
návrat Ódina z obětního háje lidí nedal Heimdallovi spát
ani tu chvilku, co měl k životu zapotřebí. Co mohl Ódin
prožít v Midgardu tak pozoruhodného, že se vrátil jako
proměněný?
Když se zase jednou den za dnem nekonečně nudil a pře
stalo ho bavit poslouchat, jak roste tráva, sešel z Himinbjorgu, zavřel bránu na petlici, nasedl na svého koně Gulltoppa
a vyjel tryskem do Midgardu. Netrápilo ho černé svědomí,
že opouští stráž, neboť Heimdall byl ke všem svým přednos
tem ještě jasnozřivý a věděl, že se v dohledné době na mostě
nic nečekaného neseběhne.
Projížděl opuštěnými horami kolem ledovců, které se
modře třpytily v letním slunci, i žírnými údolími s rozsetými
selskými samotami na světlinách v lesích a těšil se z toho,
jak se lidé na svých políčkách činí. Zapomněl na hlad i žízeň
a ani se nenadál a začalo se smrákat. Pak teprve pocítil hlad
a příjemnou únavu, a protože byl právě v pochmurném
horském kraji, začal se rozhlížet po nějaké usedlosti.

Uviděl malou doškovou chalupu, která se krčila na zele
ném plácku mezi dvěma kopci. Když k ní dojel, seskočil
z koně a vkročil otevřenými dveřmi do jizby. Byla tma
vá, bez oken, a stál v ní jen hrubý dřevěný stůl a lavice.
U otevřeného ohniště v rohu pod dýmníkem ve střeše se
děli dva starší manželé v prostých šatech z drsného plátna,
žena připravovala v kotlíku nad ohněm večeři. Heimdall se
představil jako Rig a zeptal se, jak se jmenují oni.
„Říkají nám Praděd a Prabába,“ odpověděl muž a pozval
Heimdalla, aby se posadil na lavici.
„Povečeříš s námi,“ pravila žena a postavila na stůl tři mis
ky vydlabané z dubového dřeva a tři stejně vyrobené lžíce.
Potom přinesla bochník černého zrnitého chleba, džbán
studené vody a z kotlíku nad ohništěm naložila každému do
misky hustou ovesnou kaši, nemaštěnou a slazenou šťávou
z drcených klikví.
Všichni tři zasedli ke stolu a hladový Heimdall s chutí
pojedl chudou chalupnickou stravu. Po večeři vstal hned od
stolu a požádal o nocleh. Hospodář pokynul k tvrdému lůžku
na zdusané hlíně v koutě jizby a znavený Heimdall ulehl na
prostřenou slámu. Tam strávil uprostřed mezi manželským
párem první noc.
Druhého dne se vydal na další cestu krajem a k večeru
dojel do širokého údolí s pečlivě obdělanými poli a se
stády krav a ovcí na pastvinách. Když se smrákalo, zakle
pal na zavřené dveře obytného stavení roubeného selského
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dvorce. Otevřel mu statný muž středního věku, pěkně
učesaný a s přistřiženým vousem, oblečený do přepásané
košile a přiléhavých nohavic. Za ním bylo vidět buclatou
selku v bílé halence a bohatě nabírané sukni; vlasy měla
spletené do vrkoče a převázané stuhou, kolem krku pestrý
šátek.
Heimdall se opět představil jako Rig a zeptal se, jak se
jmenují oni.
„Říkají nám Děd a Bába,“ odpověděl muž a pozval Heimdalla do světnice. Uprostřed na podlaze plál jasně oheň
a manželé v jeho světle pracovali. Muž tesal sekyrou vratidlo
ke stavu a žena spřádala vlákno na přeslici a měřila loktem
délku příze.
Pobídli Heimdalla, aby zasedl k hlazenému stolu, a po
zvali ho na večeři. Žena nanosila ze spižírny mísy uzeného
skopového masa, bochník měkkého chleba a džbán stude
né syrovátky. Z truhlice vyňala zdobně vyřezávané dřevěné
misky a lžíce. Když všichni pojedli a Heimdall byl sytý,
požádal o nocleh. Hospodář mu vykázal místo na loži
v rohu síně a tam, na měkkých ovčích kožešinách uprostřed
mezi manželským párem strávil Heimdall druhou noc.
Třetího dne se vydal na další cestu krajem a k večeru
dojel k hustě osídlenému údolí uprostřed nedozírných
lesů. Když se smrákalo, zastavil u rozlehlého kamenného
domu s šindelovou střechou a zabušil železným kruhem
na zamčenou bránu. Přišel mu otevřít pohledný mladý
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muž v lesklém pláštíku, sepnutém u krku stříbrnou spo
nou, a uvedl ho do síně, kde u stolu seděla mladá žena
a přihlazovala si šat. Měla dlouhou, splývavou řízu, na hlavě
vyšívaný čepec, na hrudi zlatou brož a na bělostných rukou
náramky. Za pasem se jí na splétané hedvábné šňůře houpal
svazek klíčů. Heimdall se opět představil jako Rig a zeptal
se, jak se jmenují oni.
„Říkají nám Otec a Matka,“ odpověděl muž a pozval hos
ta ke stolu. Uklidil z něho luk a toulec, do kterého právě
ukládal šípy, a žena prostřela vyšívaný ubrus. Postavila na
stůl stříbrné mísy plné slaniny a pečených ptáků, přinesla
zdobené poháry s perlivým vínem a pobídla Heimdalla, aby
si nabral, co hrdlo ráčí. Když všichni pojedli a Heimdall byl
sytý, požádal o nocleh. Uložili ho na hebké lůžko, pokryté
lněnou tkaninou, a tam, uprostřed mezi manželským párem,
strávil Heimdall třetí noc.
Příštího dne se Heimdall vrátil do Ásgardu a byl se svou
cestou nadmíru spokojen. Zavedl Gulltoppa do ohrady a sám
usedl na ochoz Himinbjórgu a přimhouřil blaženě oči. Měl
nadlouho o čem přemýšlet a čím zahánět dlouhou chvíli,
když se v Ásgardu nic pozoruhodného nedělo.

* **
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V Midgardu však nezůstal Heimdallův výlet bez následků.
Když uplynulo devět měsíců od jeho návštěvy, povila Prabába v chalupě syna temné pleti. Chlapec dostal jméno Rab
a dobře prospíval. Jak povyrostl, musel začít pracovat. Pro
začátek sbíral po lese dříví, vázal je houžví do otepí a nosil
domů. Později sbíral z políček kamení, porážel stromy a klu
čil lesy. Záhy mu ztvrdla kůže na rukou, prsty mu ztloustly,
tváře zhubly, a když dospěl, měl ohnutá záda.
Jenou k jejich chalupě zavítala dívka ze sousedního údolí.
Měla křivé nohy, ohrnutý, pihovatý nosík a lýtka zablácená
od práce na poli. Říkali jí Děvečka. Mladý Rab ji pozval do
chalupy a Děvečka tam už zůstala. Plahočili se teď společně,
pracovali u cizích a měli spolu spoustu dětí nepěkných jmen,
jako Moula, Hejhula, Volek, Ludra, Důra, Kokta, Cundra,
Křanda a podobně.
Také Bábě na statku se po devíti měsících narodil syn. Byl
plavý, měl bystré oči a dostal jméno Sedlák. Pěkně prospí
val, brzy vyrostl z plenek a od dětství pásával krávy. Když
dospěl, uměl krotit býky, zhotovoval pluhy a oral rádlem
pole, stavěl hospodářská stavem a rozšiřoval statek. Domů
si přivedl mladou ženu jménem Selka, žili spolu spokojeně
a vzdělávali pole. Měli spoustu synů i dcer a dávali jim po
ctivá jména jako Jinoch, Kovář, Kolář, Zeman, Hospodář,
Bystrá, Čilá, Nevěsta, Hovorná, Pilná, Žena a podobně.
U Otce a Matky v kamenném domě se po devíti měsících
narodil hezký hoch, kterému dali jméno Jarl. Měl plavé vlasy,
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červené tváře a oči jiskrné jako ještěrka. Vyrůstal ve světlé
síni, a když dospěl, vrhal oštěp, vypouštěl ostré šípy z luku,
jezdil na koni a rád se vydával na lov zvěře. Uměl též plavat
a zápasit v boji, krýt se štítem a mávat mečem. Jeho dědičný
majetek vzrůstal, a když v mužném věku začal vyjíždět do
sousedních krajů a bít se s tamními muži, vydobyl si další
majetek a půdu. Spravoval sám osmnáct dvorců, choval
plavné koně a střídal každý den zlaté spony a náramky.
Jednoho dne vyslal posly do dalekého kraje, kde sídlil
stejně zámožný pán, který měl spanilou dceru jménem Erna.
O tu pro Jarla poslové požádali a přivezli mu ji domů. Jarl se
s ní oženil a měli spolu spoustu dětí. Synům dávali vážená
jména jako Dědic, Potomek, Příbuzný, Vlastník a Kníže.
Poslední, nejmladší syn dostal jméno Král. Ten z Jarlových
synů nejlépe prospíval, a když dospěl, stal se náčelníkem
celého kraje.
Tak Heimdall podle pověsti, která se o jeho návštěvě Mid
gardu rozlétla po všech krajích, založil rozdělení lidí do nižších
a vyšších stavů, a když chtěli skaldové na velkých shromáždě
ních lidu promlouvat ve svých básních ke všem přítomným,
oslovovali je „první i poslední potomci Heimdalla“.
S rozdělením lidí na chudé a bohaté vznikla však ve světě
nerovnost, a ta zavdala příčinu k mnoha nesvárům. Chudí
chtěli být bohatí a bohatí ještě bohatší, neboť majetek při
nášel také moc nad druhými. Nesváry někdy nevyřešil ani
soud a tehdy na zemi zařinčely zbraně.
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STAVBA ÁSGARDSKÝCH HRADEB

Jednoho dne, když si Ásové krátili dlouhou chvíli hrou
v zlaté kostky v stinném loubí na Idské pláni, objevil se
v Ásgardu cizí návštěvník. Bohové se vylekali: nebyl to
skřítek, na to byl příliš urostlý, a kdo jiný měl do Ásgardu
přístup? Nepředpokládali, že by do něj někdo tou spletí skal
a skalisek, které hrad obklopovaly, sám našel cestu. Cizinec
se představil jako stavitel a dodal:
„Přišel jsem vám nabídnout, že kolem vašeho hradu vy
buduji hradbu.“
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„Měli jsme za to, že nepotřebujeme hradby,“ ujal se slova
Odin. „Jak ses k nám dostal přes všechny ty skály?“
„Jak vidět, dokázal jsem to. Ale postavím vám hradbu tak
vysokou a pevnou, že se přes ni nedostane nikdo. Budete tu
v bezpečí před skalními i mrazivými obry.“
„Proti obrům jsme postavili palisádově opevnění kolem
Midgardu. Dokonale pevné, z obřích řas.“
„Nedomnívám se, že je dost pevné, a hlavně není dost
vysoké. Obři se dovedou změnit v ptáky jako vy a pak je
snadno přelétnou. Postavím vám hradbu pevnější a vyšší.“
„Dobrá, uvážíme to. Jakou odměnu žádáš, či chceš snad
stavět zadarmo?“
„To zrovna ne. Žádám za odměnu Freyju a nádavkem
slunce a měsíc.“
„To snad nemyslíš vážně. Kdo jsi, že jsi tak smělý?“
„Jsem stavitel a radím vám, abyste mou nabídku uvážili.
Vidíte sami, že nejste před hosty, vítanými i nevítanými,
chráněni.“
„Tvé podmínky nepřicházejí v úvahu. Ale posečkej zde,
bohové odejdou k poradě.“
Ásové odešli na své sněmoviště do Gladsheimu a Ódin je
vyzval, aby každý vyslovil své mínění.
„Hradby bychom potřebovali,“ vyhrkl Tór nedočkavě.
„Máme sice mé kladivo Mjóllni, ale obři se množí až hanba,
nestačím všechny pobíjet. A kdoví co se může stát, když
nebudu zrovna doma.“
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„Ukazuje se, ehm, že bez hradeb se neobejdeme,“ pozna
menal rozvážně Tý, který jinak s prchlivým Tórem málokdy
souhlasil.
Také Heimdall se vyslovil pro hradby a prohlásil, že sám
ručí za bezpečnost Bifróstu, „ale jak vidno, lze se do Ásgardu dostat i jinými cestami než po mostě.“
Freyja byla po celou dobu jako na trní, a teď už se
neudržela:
„O čem to tu řečníte? Máte projednat podmínky toho
stavitele. Copak na mě nikdo ani nepomyslí?“
„Já na tebe myslím neustále,“ ozval se Loki a ušklíbl se.
„A teď si zrovna myslím, že ti jeho podmínky docela lichotí.“
„S tebou se nebavím,“ sykla na něj Freyja. „Jde o moji bu
doucnost, a pochopitelně taky o mou čest.“
„Jakoupak čest? Neříkej, že ti nelichotí, že tě všichni milují
a chtějí jen tebe.“
„Mlč. Já zůstanu věrná svému Odovi, třebaže je už tak
dlouho nezvěstný.“
A Freyje vytryskly do očí zlaté slzy a skanuly jí na krásnou
tvář, kde se jí na chvilku zachytily kolem nosíku jako slušivé
rudé pihy.
„Ty jsi mu tak věrná! Copak to tropíš na svých věčných
výletech do Midgardu?“ nechtěl si Loki odpustit poslední
slovo.
„Hledám Óda!“ vzlykla Freyja.
„Nehádejte se, prosím. Ostatně myslím, že by se Freyja
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jako bohyně lásky už měla jednou vdát a nevymlouvat se
stále na Óda, kterému je bůhvíkde konec. Čímž nechci říct,
že by tím vhodným ženichem byl právě nějaký potulný stavi
tel,“ zasáhla Frigg, která pronesla svůj úsudek výjimečně
nahlas.
Tu se však ozval Baldr, který po celou dobu mlčel a chmuřil
svou sličnou tvář:
„Je mi stydno. Copak vy, bohové, jste skutečně ochotni
kupčit s Freyjou? A k čemu nám vůbec budou hradby? Ať
si k nám přijde, kdo chce. Proč bychom se uzavírali před
světem? Když nebudeme ubližovat nikomu my, nebude
nikdo ubližovat nám.“
„Cha,“ vyprskl Tór, „copak neznáš obry? A nevíš, co jsou
zač?“
„Nejsme snad my, bohové, silnější než oni?“
„Jsme, ale...“
„Tak dost,“ zasáhl konečně Ódin. „Jaký je názor ostat
ních?“
„Já si myslím to, co Tór,“ špitla Sif.
„Správně,“ kývl Tór spokojeně.
Njórd a Frey byli nerozhodní. Měli právě dost starostí
s úrodou a rybolovem lidí na zemi a na stavbu hradby nijak
nepospíchali.
Idunn tiskla bezradně skříňku s jablky na ňadra a plaše
pohlédla na Bragiho. Ten však seděl v zadumání a výměnu
názorů zřejmě nevnímal. Asi v duchu sldádal báseň na

Idunnu. Slepý Hod, Honí, Vídar a houf Ásyní jako vždy
mlčeli.
„Nuže,“ pravil Ódin po delším přemýšlení. „Hradby
potřebujeme. Ale Freyju ani slunce a měsíc staviteli samo
zřejmě nedáme. Je třeba vymyslet chytřejší řešení.“
„Moje slova,“ přitakal horlivě Loki. „Jedno řešení bych
měl. Stavitelovy podmínky přijmeme. Ale přidáme k nim
naše podmínky. Nechť se zaváže, že bude stavět sám, bez
cizí pomoci, a že bude s hradbami hotov do roka. Nestihneli to, o odměnu přijde. Nikdo nedokáže sám postavit za rok
hradby kolem celého Ásgardu.“
„To není špatný nápad,“ souhlasil Ódin. „Je někdo proti?
Tak to staviteli sdělíme.“
Vrátili se k staviteli a oznámili mu své rozhodnutí. Stavi
tel jejich podmínky přijal, pouze si vymínil, že bude užívat
k tahání kamene svého koně Svadilfara. Ásové na to při
pohledu na hubenou herku přistoupili, obě strany stvrdily
smlouvu přísahou a stavitel se ihned pustil do práce.
Za noci tahal s koněm kámen a přes den stavěl. V práci
nepolevil, ani když kolem šla Freyja, a jen ji od díla sledoval
zamilovaným pohledem. Ásové nevycházeli z údivu, jak mu
jde práce od ruky. Ještě více se divili, jak obrovské kameny
utáhne jeho hubená herka. Každým dnem stavba pokročila
o nedohledný kus a hradba byla tak vysoká a široká, že ji
nedokázal ztéct ani Tór. Ásové se z ní nejdříve radovali, ale
po čase pojali podezření, že při takové rychlostí bude možná
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hotova včas. Každý večer ji chodili přeměřovat a to, co zjis
tili, jim bralo klidný spánek.
„To není obyčejný stavitel,“ vyslovil Odin konečně jed
noho dne skrytou myšlenku všech. „Ten by nemohl mít ta
kovou obří sílu.“
„Zrušme smlouvu, dokud je čas,“ vzlykla Freyja.
„Je-li to obr, pak je v tom od počátku podvod a nejsme
povinni smlouvu dodržet,“ namítl Tór.
„Smlouvy se mají dodržovat, zvláště když jsme byli všichni
jejími svědky,“ prohlásil Baldr. „Nikdo by nám pak už nikdy
nevěřil.“
Takto se Ásové dohadovali o podstatě smluv, zatímco
Freyja prolévala zlaté slzy a Odin mlčel a stavba rostla.
Rok se nachýlil a do jeho konce zbývaly už jen tři dni.
Hradba byla hotová téměř k bráně. I svolali Ásové urychleně
sněm, aby se poradili, co dělat. Místo rozumné porady se
však začali dohadovat, kdo zavinil, že Freyja bude vydána
do Jótunheimu a nebi a zemi způsobena nenahraditelná
úhona tím, že přijdou o slunce a měsíc. A všichni byli za
jedno, že to jako vždy zavinil Loki, který jim k tomuto
postupu radil.
„Tys to věděl od počátku a spřáhl ses s obrem,“ zaútočil
na něho Tór a chytil ho za krk. „Teď raď, nebo tě čeká po
tupná smrt.“
Loki se roztřásl, zvedl pravici a přiškrceným hlasem
odříkal:
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„Přísahám, že jsem to myslel dobře a že zařídím, aby stavi
tel o odměnu přišel. Ať na to třeba sám doplatím.“
Ásům nezbylo, než ho zase pustit a čekat, jak si poradí.
Když toho večera odjížděl stavitel se Svadilfarem pro
kámen, vyběhla z lesa pěkná, lesklá klisna, namířila si to
k vychrtlému hřebci a táhle zaržála. Jak ji hřebec uviděl,
splašil se, zpřetrhal postroj a rozběhl se za klisnou, která se
obrátila zase zpět k lesu. Stavitel křičel a běžel za hřebcem,
ale marně, oba koně zmizeli v lese a celou noc se neuká
zali.
Ráno neměl stavitel kámen a nemohl ve stavbě pokračo
vat, a když viděl, že hradbu včas nedokončí, zachvátil ho
obří hněv a začal vrhat po Ásech balvany. Ti konečně měli
jistotu, že mají co do činění s obrem, a Tór přiskočil se
svým kladivem a nedbaje smlouvy a přísah, vyplatil staviteli
odměnu, jakou si zasloužil. Nebylo jí slunce ani měsíc, tím
méně Freyja, ba nedopřál obrovi ani návrat do Jótunheimu.
Rozbil mu první ranou hlavu napadrť a poslal ho hluboko
do podsvětního Niflheimu.
Ásové jásali: měli hradby a získali je zdarma! Freyja
konečně zase volně vydechla a z očí jí skanuly zlaté slzy
radosti. Jen Baldr zůstal stranou veselí a zasmušilý z pomyš
lení na zpřetrhané sliby a přísahy vyměnil si s Odinem tá
zavý pohled. Odin pokrčil rameny.
A Loki, strůjce nebezpečného podniku, který nakonec
přinesl Ásům užitek? Byl to samosebou on, kdo se změnil
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v klisnu, která zhatila obrovy plány, a přepodivně doplatil
na své toulky s hřebcem v lese: za nějaký čas se mu narodilo
hříbě, které mělo osmero nohou a dostalo jméno Sleipni.
Vyrostl z něho nejrychlejší kůň na světě a Loki jej daroval
Odinovi.
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ÓDIN ZÍSKÁVÁ
NÁPOJ BÁSNICTVÍ

Když se Ásové vzpamatovali z rozrušení kolem stavby
ásgardské hradby, dostavěli bránu a dosyta se naradovali
z bezpečností svého sídla, začali se opět věnovat svým
osobním zájmům. Ti, jejichž zájmy vyžadovaly cestování,
se vypravili do světa.
I Odin si jednoho dne řekl: věnoval jsem celý rok
záležitostem opevnění Ásgardu a urovnávání vnitřních
sporů, je načase, abych se zase zabýval duchovními věcmi.
Už dlouho se ve vší tichosti obíral myšlenkou na vzácnou
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tekutinu, kterou vlastnil jeden obr a která měla tu vlast
nost, že kdo se jí napil, stal se výborným básníkem. Odinovy úspěchy jako boha boje byly přinejmenším sporné,
a on si toho byl vědom. Nejenže mu stále více konkuroval
u jedněch lidí Tór, u druhých Tý, ale i mezi těmi, kteří mu
zůstali věrni, bylo jeho postavem svízelné. Jestliže ho před
bojem vzývaly obě strany, podle čeho měl rozhodnout,
komu přidělit vítězství a komu porážku? Povšiml si, že se
od něho někteří poražení začínají odvracet. Nejlépe na tom
byli ti, kdo padli ve vítězné bitvě. Těm se dostalo jak slavné
pověsti na zemi, tak posmrtného života ve Valhale. Bitvy,
v nichž vítězové padli, však byly vzácné. A. lidé, jak se zdálo,
touží spíše prožít slávu z vítězství v plném zdraví na zemi,
než odebrat se jako padlí hrdinové do Valhaly.
Odin byl příliš hloubavý, než aby odbýval svá rozhod
nutí lehkovážně a občas ho stálo mnoho přemýšlení, jak
rozhodnout o vítězství. Měl samozřejmě zájem na tom, aby
se k němu do Valhaly dostali ti nej chrabřejší, to však zna
menalo přiřknout jim smrt v boji. To byl jeho věčný roz
por. Valkýry mezitím netrpělivě přešlapovaly v očekávání
jeho rozkazu a stěží udržely v klidu své bujné oře. Stalo se
už dokonce, že jedna valkýra vyrazila na bojiště na vlastní
pěst a určila vítězství straně, které Odin přiřkl porážku. Pří
kladně ji za to potrestal: přivolal na ni kouzly věčný spánek
a nechal ji ležet na jedné hoře tak, jak byla, v nepohodlném
krunýři a v plné zbroji. Po čase ji tam však objevil slavný
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hrdina jménem Sigurd a kouzla ji zbavil. Naskytla se k to
mu tehdy také Freyja a mezi valkýrou a Sigurdem vznikla
veliká láska, která bohužel zle skončila a vedla k mnohému
krveprolití. To je však jiná, dlouhá historie. Tolik jen jako
příklad, že si Odin nemohl být ničím jist.
Nyní tedy, aby odvedl neradostné myšlenky jiným smě
rem, uvažoval, že se zmocní nápoje básnictví a bude jím
obdarovávat skaldy, kteří mají k umění vlohy. Tím si je
zaváže víc než Bragi, jenž stále jen vzhlíží k Idunně a na
pozemské básníky pozapomíná, a stane se jejich bohem.
Budou ho ve svých básních opěvovat a snad se od nich
dočká větší věrnosti než od válečníků.

* **

Nápoj básnictví měl svou zvláštní historii.
Tenkrát, když Ásové a Vanové po neslavném utkání
o moc nad úrodou země spolu uzavřeli smír, stvrdili do
hodu tím, že jeden po druhém přistoupili k zdobenému
soudku a uplivli do něj každý svou slinu. To byl symbol
jejich smíření.
Když se potom rozcházeli po svých, připadlo bohům
škoda, aby tak světodějná tekutina přišla nazmar a upadla
v zapomnění, i stvořili z ní muže a pojmenovali ho Kvaši.
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Moudrost, která Ásy přiměla dát přednost míru před válkou,
byla hlavní vlastností Kvasiho. Věděl vše, co se v těch dobách
dalo vědět, ba více, dovedl odpovědět na každou otázku
a vyřešit i ty nej spletitější problémy. A co bylo nej důležitější své vědomosti si nenechával pro sebe, naopak si přál podělit
se o ně se všemi. Usmyslel si, že se stane učitelem lidstva. Ces
toval proto po širém světě, nocoval u těch, kteří mu ochotně
otevřeli dveře, a učil je vědění. Necestoval však dlouho.
Jednou navštívil také dva skřítky jménem Fjalar a Galar.
Ti se mezitím už doslechli, jakými znalostmi a umem vládne
tento laskavý mudrc - taková pověst se šíří rychle a hrdý
může být ten, jemuž předchází -, a že měli povahu právě
opačnou než Kvaši, zachtělo se jim získat všechno vědění
pro sebe a s nikým se o ně nedělit. Požádali proto Kvasi
ho, aby jim věnoval chvilku o samotě, a když jim důvěři
vě vyhověl, beze svědků ho zabili. Zasadili mu zřejmě tři
smrtelné rány, neboť jeho krev nachytali do tří připravených
nádob: do soudků Sónu a Bodnu a do kotlíku Odreri.
Krev potom smíchali s medem a nechali ji kvasit, až se z ní
vytvořila medovina. Tak vznikl nápoj, po němž každý, kdo
se jej napil, mnoho věděl a navíc uměl své znalosti krásně
vyjádřit. Byl to nápoj vzácný a drahocenný, neboť přiná
šel to, co je největším přáním každého básníka: nejen
umět skládat pěkné verše, ale také v nich poskytovat li
dem moudrost. Zatím ho však vlastnili dva nepřející skřítci
a jeho cesta k pozemským básníkům byla ještě dlouhá.
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Ásové se díky Ódinovým havranům brzy dozvěděli, že
Kvaši už není mezi živými a že naposledy byl viděn u Fjalara
a Galara. Uhodili tedy na skřítky, ti jim však všechno zapřeli
a tvrdili, že se Kvaši zalknul rozumem, protože se nenašel
nikdo tak moudrý, aby se ho uměl vyptat na všechny jeho
vědomosti. Odin ze svého trůnu Hlidskjálfu ovšem dobře
viděl, co se ve skutečnosti stalo, a umínil si, že vzácnou medovinu získá a sám ji daruje povolaným. Než se však pro
ni stačil vypravit, udála se ještě jedna příhoda a medovina
změnila svého majitele.
Ta věc probíhala takto. Skřítkové Fjalar a Galar k sobě
pozvali na návštěvu obra Gillinga a jeho ženu. Není zná
mo, jak se u nich obr zachoval, zda jednoho či druhého
anebo oba pohaněl, zda se vychloubal a co řekl. Jisté je, že
se skřítkům znelíbil a ti se rozhodli, že se ho zbaví. Pozvali
Gillinga na vyjížďku na moře, a když se vzdálili řádný kus od
země, schválně narazili na podmořský útes a převrhli loď.
Gilling neuměl plavat, jen bezmocně plácal rukama nad hla
dinou a vlnobití ho zakrátko smetlo. Skřítkové vyčkali, až ho
pohltí moře, a potom loďku opět převrátili. Vyhoupli se na
palubu a odjeli k pevnině.
Když Gillingově ženě oznámili, že se jí muž utopil, rozeštkala se, až srdce usedalo. Naříkala a kvílela a nebyla k uti
šení. Fjalar měl už jejího nářku až po krk a vymyslel si lest,
jak se jí i jejího křiku zbavit. Naoko přátelsky se jí otázal,
zda by se jí ulevilo, kdyby se podívala na moře, kde jí muž
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pocvičil svůj důvtip a vyzkoušel rozličné možnosti. A neji
nak tomu bylo i tentokrát. Oznámil Ašům, že odchází pro
Kvasiho krev, proměněnou v nápoj básnictví, leč neodebral
se rovnou ke Gunnlod ani k Suttungovi, ale zamířil nejprve
k jeho bratru Baugimu. Ani k němu však nešel přímo a bez
přípravy.
Byl právě čas senoseče a Odin se cestou zastavil na louce,
kde kosili trávu Baugiho otroci. Louka to byla širá, ztrácela
se skoro v nedohlednu, a Baugi na ni poslal všechny své
čeledíny: devět sekáčů, jeden za druhým, každý se rozháněl
kosou na své řádce, ale uživilo by se jich tu desetkrát tolik.
Ódin je chvíli pozoroval a potom na ně zavolal:
„Jde vám to nějak ztuha, chasníci, nechcete, abych vám
nabrousil kosy?“
A oni že ano, že budou tuze rádi, tráva je tu tvrdá a ne
poddajná.
I vytáhl Ódin z opasku brousek a nabrousil jednomu po
druhém kosu. Výsledek byl hned znát. Muži teď mávali
kosami jako pírkem, ostří o trávu jen svištělo a řádka byla
pokosena vmžiku.
„Prodej nám svůj brousek,“ volali čeledínové svorně na
Ódina.
„Prodám, ale cena není nízká. Kdo chce koupit, musí
náležitě zaplatit.“
A když byli chasníci svolni, vyhodil Ódin brousek do
vzduchu, a jak se po něm všichni najednou vrhli, navzájem
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si podřezali kosami hrdla. Louka nasákla krví, zůstala však
nepokosena.
K Baugimu se Odin odebral až na noc, představil se jako
Bólverk a požádal o nocleh. Baugi se nedokázal z příchodu
hosta pořádně těšit, tvářil se ustaraně a stěžoval si, že mu
stojí senoseě a celé hospodářství, protože všech jeho devět
čeledínů se navzájem pobilo a jemu teď chybějí pracovní
síly. To byla slova, na něž Ódin čekal. Hbitě nabídl Baugimu
své služby a ujistil ho, že bude pracovat za devět mužů.
Za odměnu žádal, aby se směl napít Suttungovy medoviny.
Právě tuhle věc však nemohl Baugi najisto slíbit. Věděl, že
jeho bratr medovinu přísně střeží a nechce se o ni s nikým
dělit. Přesto Bólverkovi přislíbil, že se pro něho pokusí
doušek získat, a Ódin se se slibem spokojil.
Pracoval pro Baugiho celé léto za devět mužů, a když
nastala zima, žádal svou mzdu. Baugimu nezbývalo, než se
s ním vydat k Suttungovi a říci bratrovi pravdu. Suttung však
nechtěl o doušku medoviny pro Bólverka ani slyšet a zle se
na bratra osopil:
„Jak sis mohl dovolit slibovat někomu za mými zády ta
kový poklad? S kým ses to proti mně spolčil?“
Čím více ho Baugi přemlouval, tím byl zatvrzelejší,
a nechybělo mnoho a užuž použil pěsti. Baugi tedy nakonec
couvl a chtěl odejít s nepořízenou.
Ale Ódin se nedal. Nahlédl, že medovinu poctivou cestou
nezíská, a začal na Baugiho jinak:
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„Když nedokážeš získat mzdu, kterou jsi mi slíbil, po do
brém, použijeme lsti.“
Šlo o to, dostat se nepozorovaně do jeskyně v nepřístupné
skále, kde hlídala medovinu Gunnlód. Odin vytáhl z brašny
nebozez a poručil Baugimu, aby jím skálu svrchu provrtal.
Baugimu nezbývalo, než uposlechnout. Honily se mu přitom
hlavou myšlenky na zatvrzelého bratra a bál se jeho pomsty.
Za chvíli prohlásil, že je skála provrtaná. Odin však tušil, že
nemluví pravdu, a sám si jeho slova ověřil: foukl do otvoru
a z otvoru se na něj vyvalilo mračno kamenného prachu.
Tak poznal, že otvor končí uvnitř skály a že ho Baugi chtěl
oklamat. Poručil mu vrtat znovu, a tentokrát naskrz. Když
potom zase foukl do otvoru, prach se propadl dovnitř. Dále
už nečekal, proměnil se v hada a vklouzl do skály. Baugi jen
zalapal po dechu, a když se vzpamatoval, vbodl honem do
otvoru nebozez, aby hada zapíchl. Ale tomu už byl kdovíkde
konec.
V

jeskyni se Odin opět proměnil v Bólverka a v té po

době se zjevil Gunnlód. Dal si záležet, aby vypadal co
nejpohledněji, usmíval se a byl svůdný. Mladičká Gunnlód
zajásala, že ji konečně přišel někdo vysvobodit z její samoty,
a statného hosta s radostí přijala. Odin jí pověděl sladkým
hlasem mnoho lichotek a Gunnlód s ním po tři noci spala.
Za každou noc mu dala napít medoviny. Za první noc
vypil Odin kotlík Odreri a za druhou soudek Bodn. Když
pak zrána třetího dne vyprázdnil i Són, ani se s Gunnlód
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nerozloučil, proměnil se v orla a co nejrychleji vyletěl
směrem k Ásgardu.
Když Suttung spatřil odlétat z přísně střežené skály
orla, dovtípil se, že se za jeho zády událo něco nekalého.
Nezdržoval se ani výslechem dcery, nasadil si své orlí peru
tě a rozletěl se za prchajícím orlem.
Odinovi se neletělo s takovou spoustou medoviny v útro
bách snadno a z letu se pro něho stal závod na život a na
smrt. Když před sebou konečně uviděl Ásgard, mával křídly
už z posledních sil a Suttung se k němu nebezpečně blížil.
Naštěstí Ásové po celou dobu Ódina vyhlíželi, a když spatřili
dva orly, řekli si, že ten první bude jistě on a že se vrací domů
nejen s medovinou, ale i s pronásledovatelem. Rychle posbí
rali všecky prázdné nádoby, které měli po ruce, a vynesli je
na nádvoří. Potom s napětím sledovali poslední úsek závodu.
Byla to podívaná věru vzrušující. První orel těžce mával
perutěmi a už byl takřka nad hradbami Ásgardu, když se
k němu druhý přiblížil a zezadu ho klovl. Tu orel Ódin
vypustil zadem čůrek tekutiny, ale pak se z posledních sil
vzchopil a mocným rozmachem křídel se přenesl přes hrad
by. Tam pak ještě ze vzduchu vychrstl medovinu zobákem
do připravených nádob, načež klesl umdleně na zem. Suttung
se do Ásgardu, kde už stál připraven Tór a mával kladivem,
neodvážil.
Ásové se shromáždili kolem Ódina, který odhodil orlí rou
cho a takto je oslovil:
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„Jásejte, Ásové! Nápoj básnictví je náš. Od této chvíle jej
budou dostávat ti, kteří prokáží dostatek nadání.“
Ten díl, který letící orel ve chvíli úzkosti vypustil zadem
před branami Ásgardu, zůstal však nestřežen a nabrali si
z něho podle libosti planí veršotepci.
Toho večera uspořádal Odin na oslavu ukořistění posvát
ného nápoje hodokvas ve Valhale. Když valkýry nanosily na
stoly vonící maso pečené i vařené, víno a medovinu, přikázal
jim Ódin donést též nápoj básnictví. Potom povstal ze svého
stolce v čele hlavního stolu, nabral nápoj do zlatého poháru
a podal jej Bragimu se slovy:
„Napij se, synu. Tys jediný z Ásů, jehož básnické nadání
všichni známe a ctíme. Postarej se, aby se stejného daru do
stalo i tvým svěřencům v Midgardu, a nalévej jim ho mým
jménem.“
Bragi vypil pohár do dna a pravil:
„Básníci všech věků
blahořečit ti budou
a ódy své nazývat
darem Odina,
medovinou skřítků,
medovinou Suttunga,
Kvasiho krví
a koupelí Hnitbjorgu. ”

89

Ódin odpověděl:
„Ano, tak ať si skaldové počínají. Nechť v básnických
opisech uchovají slavné příběhy ze života Asů. Teď i já vy
piji doušek medoviny Suttunga a dám promluvit veršům.
Takto v nich bude znít příběh o tom, jak jsem získal nápoj
básnictví:
„Obra jsem vyhledal,
Ásům bych donesl
V Suttungových síních
slovy rovnými
nic jsem nezmohl.
Ku lsti jsem sáhl,
strast dívčina srdce
z nouze jsem zneužil
Zuby nebozezu
zaťal jsem do skály,
do hlubin hledaje cestu.
Gunnlod jsem obloudil,
užil si tři noci,
za každou po doušku dostal.
Nápoj slávy
na světlo jsem vynesl
a k Ásům s ním odlétl.
Teď radím vám všem,

radu mou přijměte,
nikdy litovat nebudete.
Ženě kouzel znalé
z náruče prchněte,
nedejte, by vás v objetí uvěznila.
Bedliv svého cíle
nenech se svést z cesty
slastí sebevábnější.
Život v rozkoši
rozum ti zmámí víc
než nástrahy nepřítele. ”
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ÚNOS IDUNNY
A NJÓRDŮV SŇATEK

Zanedlouho se Ódin vypravil do světa znovu. Neměl ten
tokrát žádné zvláštní úmysly, chtěl se jen rozhlédnout po
zemi, zjistit, co je kde nového, a snad se i pobavit. Vzal
s sebou Lokiho, s nimž nebyla o zábavu nikdy nouze, a s ním
ještě boha Hóniho, neprůbojného nekňubu, kterého kdysi
i Vanové odmítli jako rukojmí. Ódin patrně chtěl trochu
rozšířit jeho rozhled.
Vydali se na cestu pěšky, aby toho víc viděli, a dávali si na
čas, nikam nespěchali. Putovali celý den horami a pustinami,
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kde nezavadili o potravu, a Loki s Hónim si začali stěžovat,
že mají hlad. K večeru sešli tedy do údolí, kde se páslo stádo
býků. Jednoho pěkně vypaseného chytili a porazili, rozdělali
oheň a dali na něj maso upéct. Byli už nedočkaví a každou
chvilku zkoušeli, jestli maso měkne. Jako naschvál bylo však
pořád syrové a tvrdé, jako by na ně žár ohně nepůsobil.
Když tak seděli hodiny a i Lokiho už dávno připravil hlad
o všechen humor, začali se dohadovat, co to je za divné
hovězí. A tu se z koruny mohutného dubu kousek od jejich
tábořiště ozval hlas:
„Jestli mi dáte večeři, zařídím, aby se maso upeklo.“
Ásové pohlédli vzhůru a spatřili na větvi obrovského orla.
Jeho nabídku samosebou rádi přijali a za chvíli se kolem
nich linula vůně šťavnaté pečínky. Zrovna se chystali, že se
do ní konečně zakousnou, když orel slétl ze stromu, otevřel
zoban, a než se Ásové nadáli, zhltl obě býčí kýty a levou
i pravou plec k tomu.
Loki se neznal hladem a vztekem, popadl hůl a orla jí
přetáhl. To však neměl dělat. Orel vzlétl i s holí, na níž vi
sel Loki, a ten ať se snažil jak chtěl, nemohl ji pustit. Ruce
k ní měl jako přilepené a orel s ním plachtil nad kamením
a hložím, div mu nevyvrátil paže z kloubů. Loki se na holi
zmítal, kopal, křičel a prosil o slitování, ale orel letěl a letěl.
Pro zpestření udělal občas kličku, nebo se spustil střemhlav
k zemi a zase prudce vyrazil vzhůru. Když Lokiho řádně
potrápil, promluvil opět lidským hlasem:
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„Když mi slíbíš, že vylákáš Idunnu i s jejími jablky z Ás
gardu, tak tě pustím.“
Loki se dlouho nerozmýšlel a s žaludkem v hrdle to slíbil.
Orel s ním udělal ještě jednu vývrtku, klovl ho na rozloučenou
do hlavy a Loki konečně dopadl zase na zem. Nejprve zůstal
hodnou dobu ležet přesvědčen, že má polámané všechny
kosti. Pak se opatrně zvedl, ohmatal se a zjistil, že je zdravý
jako ryba. Rychle se vrátil ke svým druhům, pomlčel o svém
slibu a všichni se vydali zamračeně do Ásgardu. Na této
cestě se příliš nepobavili ani nenajedli.

*

* *

Idunn zásadně nikdy neopouštěla Ásgard a i tam se zdržo
vala ponejvíc ve svém jabloňovém sadu. Sama celá voněla
po kvetoucích stromech a tváře měla červené jako panenská
jablíčka. Proto ji taky její choť Bragi tak miloval a byl jí stále
nablízku, a pokud ji opouštěl, pak jen proto, aby mohl sklá
dat básně o své touze.
Jednou, když Bragi kdesi v zákoutí skládal tklivé verše,
přispěchal Loki za Idunnou a celý zadýchaný jí vyprávěl:
„Nejmilejší Idunno, drahá sadařko a pečovatelko o naše
mládí, nebudeš mi věřit, ale právě jsem viděl v lese nedaleko
Ásgardu jabloň obsypanou plody, které mi připadaly ještě
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krásnější než tvoje vzácné výpěstky. Musíš je vidět. Vezmi
s sebou svá jablka a porovnáme je s těmi druhými. Pojď
honem, dovedu tě k té jabloni, třeba si z ní budeš chtít vzít
roub a zušlechtit svou odrůdu.“
Idunnu bylo snadné ošálit, neboť jí lež i podvod byly cizí.
Když šlo o její jablka, byla ochotna učinit cokoliv, ba i opus
tit na chvilku Ásgard. Vzala spěšně svou skříňku s několika
plody a nechala se Lokim vést. Až když byli už na cestě,
vyslovila obavy:
„Pořád nechápu, jak mohla jinde vyrůst také tak krásná
jabloň. Třeba vítr odnesl jadérko z Ásgardu a to se samo od
sebe ujalo. Přestav si, kdyby tu jabloň objevili obři. To by
pak byli taky věčně mladí a nesmrtelní.“
Celá se při té představě zachvěla. Na to, že by jabloň mohli
objevit také lidé, nepomyslela.
Loki zrychlil krok a přilil oleje do ohně:
„To by byla tragédie. Musíme tu jabloň vykopat a odnést
do Ásgardu. Už abychom tam byli.“
Z brány Ásgardu takřka vyběhli a poklusem se pustili
k lesu. Tu se nad nimi náhle zatmělo a zvedl se prudký vítr.
Idunn přitiskla skříňku s jablky k ňadrům, a vtom spatřila,
jak jim nad hlavou mává obrovskými perutěmi orel. Vykřikla
a chtěla prchnout zpět do Ásgardu, ale bylo už pozdě. Orel
se k ní snesl, uchvátil ji do spárů, vzlétl kolmo do výše
a odletěl s ní směrem k Jótunheimu. Loki za nimi hleděl
a bylo mu všelijak. Orel vypadal jako černý mrak, pod ním
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vlály Idunniny plavé vlasy a v rozevláté sukni se houpaly
její štíhlé nohy.
Obři se Ásům rádi posmívali, že nikdy nejsou opravdu
dospělí a nemohou je dohnat výškou ani silou, protože se
přecpávají Idunninými jablky. Ve skutečnosti však měli na
božská jablka zálusk. A obr Tjazi proměnil pomocí svého
orlího převleku touhu v čin. Navíc byl vdovec a měl zálusk
i na samu Idunnu.

*

* *

V Ásgardu propuklo zděšení. Idunnino zmizení objevil
samozřejmě nejdříve Bragi. Když ji nikde nenašel, usedl
v koutku a dal průchod svému žalu v srdceryvné elegii.
Ostatní Ásové zjistili, že Idunn zmizela až druhého dne,
když si přišli do sadu pro denní příděl jablek. Nesměli
porušit rituál a utrhnout si jablka ze stromu sami, bez bohyně
mládí. Ještě nikdy se nestalo, že by je ráno celá rozzářená
a usměvavá v sadu neočekávala. Prohledali v Ásgardu každý
kout, ale nadarmo. Náhle se cítili unaveni a bez síly, jako by
se v nich najednou ozval jejich skutečný věk, stáří.
Ódin okamžitě svolal mimořádný sněm a započal vý
slech:
„Kdo viděl Idunnu naposledy?“
96

Bohužel, všichni ji viděli naposledy v jabloňovém sadu.
„Přece nemohla jen tak zmizet. Kde je Loki? Není tu?
Mám vystoupit na Hlidskjálf a rozhlédnout se? A kde je
Heimdall?“
„Zde,“ zvolal Heimdall ve dveřích. Opozdil se, protože
hledal polnici Gjallarhorn, kterou někam ve všem tom
zmatku založil. „Viděl jsem ji naposledy ze strážní věže, jak
odchází s Lokim z Ásgardu.“
„To jsem si mohl myslet! Najděte okamžitě toho lotra,
ráno tu ještě byl.“
Všichni se rozběhli, někteří jen tak naoko, protože pře
dem věděli, kdo ho najde.
Netrvalo dlouho a Tór přiváděl schlíplého Lokiho jako
zajatce.
„Tak a teď pověz, kde Idunn je, nebo se tentokrát ne
zastavím ani před mučením,“ rozkřikl se a postrčil Lokiho
před Ódina.
Loki celý příběh o jabloni v lese za Ásgardem patřičně
přikrášlil, ale s trpkou pravdou závěru té historie musel ven.
„To je tvůj konec,“ vrhl se na něho Tór a už sahal za
halenu pro kladivo.
„Zadrž,“ ozval se Tý. „Lokiho rozdrcená lebka nám Idun
nu ani jablka nevrátí.“
„To je pravda,“ mručeli ostatní Ásové.
„Ty jsi ji odvedl, tak ji taky najdeš a přivedeš zpět, Loki,“
rozhodl Ódin.
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„A bez ní se raději nevracej, jinak...,“ zahrozil mu Tór.
„Pokusím se,“ řekl Loki a bylo zřejmé, že se mu navrací
sebevědomí. „Kdo jiný by ji mohl přivést? Freyjo, půjč mi
své ptačí roucho. Měl bych si pospíšit, než z tebe bude bez
zubá babka.“
Freyja, která byla v Ásgardu stejně jako Frigg vlastnicí
rychlých křídel velkých dravých ptáků, musela spolknout
urážku a půjčila Lokimu sokolí roucho.
Loki se v podobě sokola vznesl do vzduchu a zamířil
směrem k Jótunheimu. Přeletěl hradby Ásgardu, přeletěl
Midgard i jeho palisády a zakroužil nad nehostinnými kraji
Jótunheimu. Nějaký čas trvalo, než se mu podařilo určit,
který obr to vlastně Idunnu unesl. V orlím rouchu jsou obři
jeden jako druhý, a bez něho vlastně také. Nakonec vypátral,
že to byl Tjazi, který má dvorec v Trymheimu.
Nad Trymheimem zjistil, že si Tjazi vyjel na moře lovit
ryby a Idunn je doma sama. Snesl se střemhlav na dvůr, za
volal Idunnu a proměnil ji v ořech, ten pak uchopil do spárů
a co nejrychleji vyrazil směrem k Ásgardu.
Když se Tjazi vrátil domů a zjistil, že Idunn zmizela, rychle
mu došlo, kde ji má hledat. Chvatně si navlékl své orlí perutě
a pustil se za Lokim takovou rychlostí, že všude, kudy letěl,
vyvracel vichr stromy ze země.
V

Ásgardu bylo mezitím bez Idunny chmurno. Ásové se

cítili malátní, přesto však museli vyhlásit stav nejvyšší po
hotovosti a být neustále ve střehu. Heimdall stál na strážní
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věži na mostě, připraven zadout na svou polnici v případě
nebezpečí, Odin sledoval z Hlidskjálfu celý svět, a především
Lokiho. Havrani Hugin a Munin mu museli podávat večer
co večer podrobná hlášení. Idunn však byla v Trymheimu
dobře ukryta.
Ostatní Ásové nemohli být nijak zvlášť nápomocni, a tak
většinou rokovali, udržovali v pořádku své zbraně a válem
stárli. Bragi už vůbec nevycházel.
Odin také cítil, že mu neslouží zrak tak jako dřív, své
jediné oko měl zarudlé a chvílemi na Hlidskjálfu dokonce
podřimoval. Když se s trhnutím probral, pokaždé se zasty
děl. Náhle však přimhouřil oko, neboť ve vzduchu daleko
od Ásgardu postřehl letící bod. Bod se zvětšoval, až Ódin
rozeznal sokola s ořechem ve spárech a za ním orla, který
mu připomněl příhodu s orlem u ohniště s nedopečeným
býkem. Připadalo mu to tak dávno. Ihned si však ujasnil, oč
jde, a neprodleně vydal Ásům rozkaz:
„Rychle se zvedněte a rozdělejte v bráně Ásgardu oheň!“
Do Ásů vjel zase život. Co nejrychleji nanosili do brány
hromadu třísek, hoblin a chrastí, a tu se již přiblížil sokol
s ořechem v drápech a snesl se na nádvoří Ásgardu.
Ásové podpálili hranici, plameny vyšlehly vzhůru a olízly
orla, který se ve svém obřím letu nestačil včas zastavit, ač mu
to orlí zrak velel. Peří se na něm vzňalo a pták spadl k bráně
Ásgardu. A než se stačil změnit v obra, čekající Ásové ho
tam dobili.
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Zato sokol se změnil v Lokiho, ořech v Idunnu a jásající
Ásové je obklopili, vyzvedli Idunnu na ramena a odnesli ji do
jabloňového sadu. Bohyně jim rychle rozdala jablka a Ásové
tam stáli zase mladí a čilí, dívali se uznale jeden na druhého
a vespolek se radovali.
Bragi objal svou Idunnu a pravil:
„Již nikdy nesmíš odejít z Ásgardu s Lokim ani s nikým
jiným.“
„Vždyť mě Loki zase přivedl nazpět. Měla jsem strach, ale
bylo to docela zajímavé. Viděla jsem celý svět.“
Tak dopadly Lokiho kousky vždycky: nejprve strach a zdě
šení a nakonec radost.
Ásové za ty dny bez jablek nicméně zmoudřeli o mnoho let,
ač to na nich nebylo vidět. Na Odina opět dolehly pochyby
o nesmrtelnosti bohů, která závisí na tak slabé a důvěřivé
ženě, jakou je mladičká Idunn. Nedal však své starosti na
sobě znát a naoko se srdečně radoval s ostatními.

*

* *

Kdo se však neradoval, to byla Tjaziho jediná dcera Skadi.
Když se dozvěděla o potupné smrti svého otce, nasadila
si přilbu, oblékla brnění, vyzbrojila se lukem a šípy a vyra
zila do Ásgardu. Odin i Heimdall už zdaleka viděli, jak se
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blíží, ale dovolili jí bez zábran projet branou, protože byla
sama a ještě k tomu žena. Vyzvali jen ostatní Ásy, aby se
shromáždili na nádvoří.
Ásové přivítali rytíře mručením, které se změnilo v úsměv,
když zjistili, že je to sice velmi urostlá, ale jinak mladá a sličná
panna. Skadi jim oznámila, kdo je a že přijela otce pomstít.
„Kdo se se mnou bude bít?“ zvolala a pokročila bojovně
vpřed.
„Buď ráda, že tě beztrestně pošleme zpátky,“ zahučel Tór
a Sif pokývala na souhlas hlavou.
„Tvůj otec unesl bohyni a stihl ho za to trest. Tady není
co mstít,“ pravil Tý.
„Můj otec uzavřel dohodu s jedním z vás a tato dohoda
byla porušena. Otcova smrt si žádá pomstu,“ trvala na svém
Skadi.
„S kým že uzavřel tvůj otec dohodu?“ vyhrkl Tór, ale
Baldr ho předešel:
„Žádáš-li pomstu, budeme my žádat pomstu za oběť tvé
pomsty a tak to půjde do nekonečna. Uzavřeme raději smír
a ty od nás žádej za otce náhradu.“
Skadi se na Baldra dlouze zadívala a pak řekla:
„Dobrá, jsem pro. Můj otec chtěl za ženu bohyni, já chci
za muže boha.“
Z houfu Ásů se ozvalo nesouhlasné mručení, v němž
vynikal hluboký bas Tórův.
Skadi však zvýšila hlas a Ásy přehlušila:
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„Jestli na můj návrh nepřistoupíte, postavím se do čela
vojska obrů a budeme žádat pomstu.“
To byla silná slova. Tak směle se v Ásgardu nechovaly ani
valkýry. Tý pohlédl na Skadi se zájmem. Baldr si toho všiml
a kul železo, dokud bylo žhavé:
„Opakuji, že smír je lepší než boj. Jsou mezi námi ještě
bohové, kteří nemají ženu. Třeba by se manželství boha
se Skadi mohlo stát počátkem smíru se všemi obry.“ A po
hlédl na Týa, který hleděl na Skadi. Skadi však hleděla na
Baldra.
„Nechceš nechat raději rozhodnout Odina, můj poklade?“
ozvala se Baldrova žena Nanna, která si až do té chvíle
lhostejně pohrávala se svými náramky a prsteny.
Odin však pravil:
„Baldrův návrh považuji za dobrý. Nebude však snadné
pro Skadi nějakého boha vybrat.“
„Mám nápad,“ ozval se konečně i Loki, který se při Skadiných slovech o dohodě jejího otce s jedním z Ásů stáhl do
pozadí. Nyní však cítil, že nebezpečí pominulo díky nalé
havějšímu problému.
„Nechť si Skadi mezi námi vyvolí podle nohou. Ukážeme
jí jen nohy a ať si sama vybere ty, které se jí budou líbit. Bude
to vůči ní spravedlivější, než kdybychom losovali.“
„Až moc spravedlivé,“ zabručel Tór. „Abys ty nenadržoval
obrům.“
Odin uzavřel rozpravu:
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„Přijímáme Lokiho návrh. Když však hlava od těch no
hou, o něž se Skadi bude ucházet, odmítne, pozbudou plat
nosti všechny její manželské i jiné požadavky.“
Frigg odvedla Skadi, poněkud už popletenou složitým
postupem námluv, stranou a Ásové si zuli střevíce, vykasali
nohavice a nasadili kápě. Potom povolali Skadi, aby si vy
brala.
Skadi obešla řadu nahých mužských nohou nejprve ze
předu a prohlížela jim dost nespokojeně prsty, potom
zezadu a hodnotila lýtka. Pak se vrátila zase dopředu a za
tahala každou nohu za palec, až hlavy pod kápí kvičely
smíchy. Konečně ukázala na jeden pár a prohlásila:
„Tyhle jsou nejhezčí. Ty určitě patří Baldrovi. Na Baldrovi
je všechno nej krásnější,“ a vyhrnula majiteli nohou kápi.
Její zklamání bylo převeliké: nohy nepatřily Baldrovi,
nýbrž Njórdovi, zámožnému bohu moře a rybolovu, který
žil od dob, kdy přešel od Vanů k Ásům, bez ženy a rád
teď řekl Skadi své ano. Baldr si s úlevou oddychl, Nanna
se znovu věnovala svým šperkům, Tý se opětovně stáhl do
ublíženého mlčení a ostatní byli vcelku spokojeni. Nejvíce
Frigg; ta každé nové manželství vítala s potěšením.
Skadi však začala váhat. Po chvíli přemýšlení prohlásila:
„Kladu si do smírčí smlouvy ještě jednu podmínku. Jestli
mě rozesmějete, budou platit i všechny ostatní.“
Ásové se na sebe podívali. Je k nevíře, jak rozverné
podmínky si tahle osoba klade! Ještě aby tím nevážným
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vyjednáváním utrpěla jejich ctihodnost. Když je však Ódin
vyzval, aby se přihlásil ten, kdo Skadi rozesměje, sklopili
všichni oči. Nic směšnějšího než Skadiny námluvy je ne
napadlo. Také si uvědomili, že obryně se po celou dobu
ani neusmála a její podmínka bude patrně těžko splnitel
ná. Čemu se asi v Jótunheimu smějí, kromě toho, že se
posmívají Ásům?
To byla chvíle pro Lokiho. Jednak ze svých tajných návštěv
u obrů věděl, jakým druhem humoru se bavívají, jednak
překypoval dobrou náladou při pomyšlení, jak šikovně se
vyvlékl z viny za únos Idunny, a za třetí si řekl: když už
kolem Skadiny trestné výpravy bylo tolik žertů, ať stojí i její
závěr za to.
Dal si přivést kozu, přivázal jí k bradce lano a druhý
konec přivázal ke svému mužskému údu. Pak se s ko
zou přetahovali, koza mečela a Loki výskal, až se okolní
skály chvěly. Ásové se smíchy plácali do stehen, Ásyně
pištěly a Lokiho žena Sigyn si zakryla dlaněmi oči. Jen
Skadi přihlížela bez úsměvu. Až když už koza nemohla
dál, povolila lano a Loki spadl Skadi do klína, obryně se
rozesmála. Tím byla ze strany Ásů splněna poslední pod
mínka smíru.
Sám Ódin byl tak dobře naložen, že o své újmě dal Skadi
velkomyslně ještě jeden dar: vzal oči jejího otce, vyhodil je
na oblohu a proměnil je ve dvě hvězdy.
„Ukázal jsem obrům dobrou vůli,“ pronesl přitom.
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Skadi se začalo ve společnosti Ásů líbit. Oblíbila si zvláště
Odina s Lokim, Baldra měla ráda už od začátku, a nešetřila
teď vůči nim úsměvy.
Bohužel si však neoblíbila Njórda a jejich manželství
bylo nešťastné. Ne snad proto, že Njórd už hodně pama
toval, kdežto Skadi byla opravdu mladičká, ale měli tak
rozdílné povahy, že to nemohlo dopadnout jinak. Njórd byl
sice velmi bohatý a mohl udělat své ženě pomyšlení, ale
coby bůh moře a rybolovu se nejraději zdržoval na moři
a také své sídlo Nóatún si postavil na břehu dlouhého fjor
du, který se táhl ze světového oceánu až do Ásgardu. Jenže
Skadi milovala hory a lesy; zvykla si na ně, když ještě byd
lela u svého otce v Trymheimu. Ze začátku se snažili řešit
nesoulad rozumně a dohodli se, že budou bydliště střídat:
devět nocí budou trávit v Nóatúnu a devět v Trymheimu.
Když se však Njórd poprvé vrátil z hor, pronesl při pohledu
na svůj dvorec:
„Syt jsem hor,
ač nebyl jsem tam déle
než devět nocí.
Vytí vlků
ošklivo je slýchat
místo labutího zpěvu. ”
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A Skadi mu odpověděla:
„Spát jsem nemohla
na břehu moře
pro křik ptáků.
Racek, jenž přilétá
z hladiny širé,
s rozbřeskem mě budil. ”
Poté odešla zpět do hor a usadila se v Trymheimu. V zimě
tam jezdila na lyžích, v létě chodila s lukem po lesích a střílela
divokou zvěř. Vracela se do Ásgardu jen na společné hostiny
Ásů, kdežto Njórd do světa obrů již nikdy nezavítal.
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ZAMILOVANÝ FREY
POZBÝVÁ SVÉHO MEČE

Frigg, která tolik přála počestnému manželství (a přitom
musela Ódinovi trpět jeho zálety), často uvažovala, v čem
to asi vězí, že Vanům, kteří si u nich jinak ve všech ohledech
celkem dobře zvykli, dělá takové potíže zakotvit v řádném
manželském svazku. Njórd se oženil jen díky svým pěkným
nohám - či Skadině špatnému vkusu? - a o jeho manželství
raději pomlčet. Od Freyji její muž Ód dávno odešel a potlouká se raději kdovíkde, ačkoliv Freyja je u mužů všech
rodů tolik oblíbená a drsní obři při pohledu na ni přímo
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jihnou. Co tropí na svých věčných cestách do Midgardu, ví
jen Odin — pokud ji z Hlidskjálfu sleduje. Jisté je, že když se
vracívá ve svém vo2e s kočičím spřežením, celá 2áří, kdežto
kočky sotva dech popadají, jak jsou zchvácené. Frigg kdysi
přemluvila Odina, aby Freyje přenechával ty padlé bojov
níky, kteří zemřeli v souboji o ženu — v naději, že se v je
jich společnosti pobaví a bude se více držet doma -, ale
i ta naděje zklamala. Freyja vyjížděla i pak do Midgardu,
jak jen mohla. A její bratr Frey? Ten statný, pěkný mladík
je prostě stále svobodný a bezdětný. Přitom mu lidé v Mid
gardu obětují stovky vypasených dobytčat, aby měli děti,
anebo jako dík za to, že se jim děti narodily Takový bůh by
měl být vzorem manžela a otce, jinými slovy: počestného
manželství.
Jako by v Ásgardu nebyl víc než dostatečný výběr pěk
ných Ásyní, uvažovala Frigg. Je tu Sága, vzorná hospodyně
na Sókkvabekku, a znamenitá léčitelka Eir. Gefjun jako bo
hyně panen sice nepřichází v úvahu, ale Fulla, moje věrná
služebnice a důvěrnice, která také ještě nepoznala muže, by
ho jistě ráda přijala. Sličná Hnoss, dcera Freyji a Óda, též
nepřichází v úvahu, i když zákony Vanů sňatky tak blízkých
příbuzných povolovaly. Ale to bylo u Vanů a to už je dávno.
Pak je tu Sjófn, která pečuje o zamilované, ale sama nemá
koho milovat. A dobrotivá Lofn a zvídavá Vor a přísná Vár,
která dozírá na dodržování slibů. A klíčnice Syn a strážkyně
lidí Hlín a mírná Snotra a vykonavatelka mých přání Gná.
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Tolik dobrých partií by měl Frey na vybranou, kdyby se
konečně rozhodl pro manželství.
Frey však očividně takové úmysly neměl. Ne že by byl
obrněný proti lásce, právě naopak, ale zatím si ji nespojoval
s manželstvím a bohužel ani s Ásyněmi. V názorech na lásku
se zřejmě shodoval se svou sestrou. A s Freyjou vedli také
dlouhé rozhovory mezi čtyřma očima o svých zkušenostech
z Midgardu. Frey tam trávil víc času než doma a jeho skvělý
dopravní prostředek, zlatý kanec Gullinbursti, byl málokdy
k vidění ve vepříně Freyova ásgardského dvorce Álfheimu.
Jednoho dne, když se oba sourozenci zase jednou sešli
doma v Ásgardu, zatímco Odin si naopak vyjel na svém osminohém koni Sleipnim na výlet, probírali spolu opět otázky
lásky. Lásku mezi lidmi znali oba dokonale, též o lásce mezi
bohy už mnohokrát mluvili, ale manželství Njórda se Skadi
nyní zavedlo jejich hovor na lásku obrů.
„Víme toho o obrech tak málo,“ poznamenala Freyja.
„Vlastně jenom to, co nám prozradí Odin a s čím se chlubí
Tór. A to je jistě jednostranné.“
„Ba, víme pouze, že jsou nebezpeční. Se Skadi jsme však
dospěli celkem k rozumné dohodě.“
„I když se chová poněkud svérázně. Je také zajímavé, kolik
obrů si přeje dostat za ženu bohyni.“
„A obryň za muže boha. Vzpomeň si jen na Odinovy
a Tórovy levobočky. Třeba bychom s obry mohli skrze lásku
najít společnou řeč, jak k tomu stále nabádá Baldr.“
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„Jen kdybychom je mohli lépe poznat. Já jsem se do Jotunheimu nikdy neodvážila. Ostatně Odin mi to zakázal.“
Freyja ztlumila hlas. „Co kdybychom se tam podívali z Hlidskjálfu, když Odin není dnes doma?“
Když už byla tak troufalá myšlenka vyslovena, nedokáza
li ji vypudit z hlavy. Dlouho si spolu špitali, aby je snad
nezaslechli Ódinovi havrani, a nakonec Frey řekl:
„Počkej tady a hlídej, já jdu.“
Vloudil se do Valhaly, kde bylo v tuto dobu téměř prázd
no — einherjové spolu zápasili na pláni a valkýry se rozlétly
po bojištích Midgardu — a začal vystupovat po stupních věže
Valaskjálfu k Hlidskjálfu. Bylo jich nespočet a Freyovi se
ke konci roztřásla kolena, a to nejen z té výšky. Co kdyby se
Odin nečekaně vrátil?
Když konečně vyšplhal na sám trůn, zůstal chvíli sedět
vyčerpáním se zavřenýma očima. Ale jaká odměna ho čekala,
když je otevřel! Ten rozhled! Rozprostíral se před ním celý
svět. A jak vše dokonale viděl, jako na dlani. Nejen Freyju,
která netrpělivě přešlapovala na nádvoří Ásgardu, ale viděl
i do oken všem Ásům. To netušil, že Odin mohl sledovat
každý jejich pohyb a nahlédnout do nejhlubšího soukromí
všech.
Pak se rozhlédl po Midgardu a s uspokojením pozoroval
krásné zelené louky a žlutá pole, na nichž se pohybovali
drobní lidé a sklízeli úrodu, nad kterou on, Frey, držel
ochrannou ruku.

Za chvíli však pohlédl nedočkavě dál, přes palisády do
Útgardu, a tentokrát se ulekl. Svět obrů se rozprostíral do
daleka, až k světovému oceánu, a byla to země vyprahlá, plná
skal, kamení, kouřících hor a nepřehledných lesů. A na ska
lách a mezi skalami kolem nevzhledných domů z neotesaných
kamenů se to hemžilo obry. Freye zamrazilo v zádech; nikdy
si nepomyslel, že by jich mohlo být tolik. A jak vypadali!
Někteří byli velcí jako věže, jiní širocí jako stodoly, někteří
měli několik hlav a jiní zas oháňky jako krávy. A všichni měli
veliké nosy, ústa od ucha k uchu a rozcuchané vlasy. Zahlédl
také klubko obřích těl, z něhož vykukovaly jenom nohy; to
byly zřejmě obří děti, které se mezi sebou praly, a Frey dostal
při pohledu na jejich sílu skoro strach. Jaké štěstí, že jsou
obři tak daleko a mezi nimi a Ásy se tyčí dvojí hradby. Teď
teprve pochopil, že Ásům opravdu hrozí nebezpečí, v duchu
odprosil Tóra, že jeho historky o zápasech s obry považoval
za chvástání, a plně dával za pravdu Odinovi, že je před nimi
varuje a nabádá k soudržnosti.
Už se chtěl raději rozloučit s pohledem, který mu málem
vyrazil dech, když jeho zrak spočinul na rozlehlém stavení
při úpatí hory, svažující se k Midgardu. Stavení si co do
vzhledu nic nezadalo s nej výstavnějšími dvorci lidí. Právě se
v něm otevřely dveře a vyšla z nich mladá žena s vykasanými
rukávy a její paže a tváře kolem sebe vrhly takový jas, že
celý, dosud šedý a pochmurný Útgard se rozzářil jak v nej
jasnějším slunci a i obři se pojednou zdáli docela přívětiví.
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Frey nevěřil vlastním očím. Možná to bylo mámení. Vtom
dívka zase zašla a vše bylo jako předtím.
Frey jako očarovaný a duchem nepřítomný sešel pomalu
z Hlidskjálfu a sotva si všiml Freyji, která se ho s rozšířený
ma očima netrpělivě ptala:
„Tak cos viděl?“
„Všechno,“ pronesl Frey ze zadumám.
„Tak povídej honem.“
„Odin má pravdu.“
Víc z něho Freyja nedostala.
Od toho dne byl Frey jako proměněný. Dříve rozšafný
a dobrou pohodou sršící chasník chodil teď jako mátožný,
s nikým nemluvil, nejedl ani nepil a Idunně se stěží podařilo
vnutit mu jeho porci jablek. Přemýšlel o Utgardu ze všech
stran, hlavně však o oné zářivé dívce. Blahodárné světlo,
v němž na kratičkou chvíli Utgard spatřil, mu nedalo spát.
Tu dívku musí mít, cítil, že ji miluje; ale má právo vzít těm
chmurným krajům jediný zdroj jasu? Chápal teď Odina, že
ostatním Ásům nedovolí vystoupit na Hlidskjálf. Divné jsou
věci na světě. Kolika hlavolamů, tužeb, otázek a rozbrojů
tím Odin ušetří obyvatele Ásgardu. To všechno bere na svá
bedra sám. Teď už si Frey dovedl vysvětlit, proč se Odin
někdy tváří tak zádumčivě. Ale dělá opravdu správně, že
ponechává Ásy v blažené nevědomosti a prostotě?
Tak se Frey soužil láskou a otázkami, na které neznal
odpověď, chřadl Ásům před očima, ale nikdo se ho už
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neodvážil na nic zeptat, protože každého odbyl skoupým:
„Nechte mě...“
Freyův otec Njórd se už na to nemohl dívat. Povolal
k sobě synova služebníka Skírniho a řekl mu:
„Ty jsi Freyovi stále nablízku. Vyčkej příhodné chvíle, až
se ti bude zdát přístupnější, a pokus se na něm vyzvědět, co
ho trápí.“
Skírni slíbil, že tak učiní, ač, jak poznamenal, nečeká od
svého pána vlídnou odpověď.
Sledoval Freye a nespustil z něho oči, a když se mu jednou
zdálo, že nastala příhodná chvíle, oslovil ho:
„Pověz, Freyi, co tě trápí. Všichni Ásové se trápí s tebou
a všem se uleví, jestliže zvědí důvod tvé proměny.“
Skírni si zvolil opravdu vhodnou chvíli. Frey zřejmě už
nemohl unést své city, a tak Skírnimu odpověděl:
„Trápím se láskou k jedné ženě, která bydlí v Utgardu.
Zdá se mi, že už nebudu dlouho žít, jestli ji nedostanu.“
„A co ti brání ji dostat? Ucházej se o ni.“
„Do Útgardu nesmím. Odin to zakázal všem kromě
Tóra.“
„Tak pro ni pošli Lokiho. Ten je v Útgardu jako doma.“
„Nepřeji si, aby se do mých záležitostí pleti Loki.“
„Vyšli tam tedy mě.“
Frey zaváhal, než odpověděl:
„Udělám to. Takhle už nelze dál žít. Vydej se tedy za ní
bez meškání, požádej pro mě o její ruku a přiveď ji sem, ať
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její otec chce nebo nechce. Byl bych však radši, kdyby otec
svolil. Dobře se ti 2a to odměním.“
„Vyřídím to k tvé spokojenosti. Jedno však žádám už nyní.
Dej mi svůj meč, nevím, co mě v Útgardu čeká.“
Je třeba vědět, že Freyův meč byl jednou ze vzácností Ásgardu. Vedle Tórova kladiva, které bylo vzácností největší,
a Odinova kopí byl tento meč nej spolehlivější zbraní Ásů:
sekal a bodal sám od sebe.
Frey dlouho neváhal a meč Skírnimu vydal:
„Byl bych však radši, kdybys ho nepoužil ve zlém.“
Ještě popsal Skírnimu dvorec, kde zářivou dívku viděl,
a půjčil mu kance Gullinbursta, aby se mohl co nejrychleji
vrátit. A posel odejel. Frey usedl do stínu a čekal.
Skírni se vrátil opravdu brzy, avšak bez nevěsty i bez meče.
Zklamanému Freyovi vyprávěl:
„Dívka se jmenuje Gerd a je dcerou obryně Aurbody
a muže jménem Gymi. V Útgardu jí říkají ,naše sluníčko’
a otec ji nechtěl za žádnou cenu vydat. Když jsem nejprve
prosil a pak vyhrožoval, uvolil se, že ti ji dá, dáš-li mu ty
zástavu. A ukázal na tvůj meč. Říkal jsi, že ho nemám
použít ve zlém, tak jsem ho použil v dobrém a dal jsem
mu ho. Dívka slíbila, že se s tebou setká za devět nocí na
ostrově Barrey, kde uzavřete sňatek. Do Ásgardu odmítla
přijít.“
Když Skírni oznámil, jak pochodil, svěsil Frey hlavu
a pravil:
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„Dlouhá je noc,
delší je druhá,
jak jen přežiji tři?
Častokrát mi měsíc
kratší připadal
než půl noci toužebné. ”
Potom ulehl, prospal osm dní a osm nocí a devátou noc
odejel na Barrey. Co se na ostrově odehrálo, není známo.
Jisté je jen tolik, že když se Frey vrátil, byl sám, ale šťastný
- a bez meče. Asi se od té doby scházíval s Gerd na Barrey
a sluníčko zůstalo obrům. To bylo od Freye moudré řešení.
Nemoudré však bylo, že se vzdal svého meče.

115

TÓR U OBRA GEIRRÓDA

Zatímco všedním cílem Freyových výletů z Ásgardu byl
Midgard a lidé žijící uvnitř jeho hradeb, Tór Midgardem
zpravidla jen spěšně prošel nebo projel cestou do světa
obrů. Nezdálo se, že by ho lidský svět zvlášť zajímal, i když
povinnosti vůči svým obětníkům plnil svědomitě. Příliš
však o nich nepřemýšlel. S daleko větší vervou se věnoval
ochraně Ásů před obry a záleželo mu spíše na tom, aby
se světem šířily pověsti o síle, s níž obry kosí. Proto se do
Utgardu vydával často, ozbrojen kladivem, opaskem síly
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a železnými rukavicemi. Jen jedinkrát se stalo, že se k obrům
vydal bez těchto svých nerozlučných zbraní. Vinu na tom
měl jako obvykle Loki, a tentokrát to pro změnu způsobila
jeho nenapravitelná všetečnost.
Loki si totiž jednou bez dovolení vypůjčil Friggino sokolí
roucho a vylétl si jen tak pro zábavu do světa. Obhlédl ze
vzduchu Midgard, ale neobjevil tam nic pozoruhodného,
co by hovělo jeho vkusu. Namířil si to tedy do Útgardu.
Rozhlížel se po nějaké zajímavosti a konečně spatřil něco,
co upoutalo jeho pozornost: vysokánský dům. Patřil k dvor
ci obra Geirróda a byl to jeho obytný dům, vysoký jako pa
lác. Loki se na něj snesl a zvědavě nahlížel dovnitř okénkem
ve střeše.
Geirród zrovna ležel na lavici, zíral do stropu a ptáka
v okénku spatřil. Ihned dal příkaz čeledi, aby ho chytili.
Vyslaný muž měl co dělat, aby se vyškrábal po vysoké zdi
až na střechu, pachtil se a hekal, a Loki se tím náramně
bavil. Nepohnutě seděl a čekal, až nešťastník zdolá celou
zeď, a teprve pak hodlal uletět. Když po něm chlapík užuž
sahal, rozevřel křídla a odrazil se, jenže měl náhle nohy
jako přilepené. Tak byl Loki lapen a donesen ke Geirródovi.
Obr si sokola pozorně prohlédl a povšiml si, že má lidské
oči. To není obyčejný pták, řekl si, a jat podezřením, vybuchl
na Lokiho:
„Mluv a řekni, kdo jsi!“
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Loki však zarytě mlčel a očekával, co se bude dít. Než se
však nadál, obr ho strčil do truhlice, zabouchl víko a zavřel
je na zámek se slovy:
„Když nechceš mluvit po dobrém, budeš mluvit po
zlém.“
Tři měsíce nechal Lokiho v truhle a mořil ho hlady. Teprve
pak ho vypustil a znovu ho vyzval, aby promluvil. Polomrtvý
Loki přiznal, kdo je.
„Zabiju tě,“ prohlásil Geirród.
„Nezabíjej, žádej za můj život cokoliv.“
„Dobrá, přísahej, že přiměješ Tóra, aby ke mně přišel bez
kladiva a opasku síly.“
„Přísahám, jen mě už pusť.“
„Leť si, ale běda ti, jestli přísahu nesplníš. Bude konec
všem tvým návštěvám a radovánkám v Utgardu.“
Cesty do Utgardu byly Lokiho nejoblíbenější zábavou
a té se věru neměl chuť vzdát. Po návratu do Ásgardu bylo
jeho první starostí přimět Tóra, aby se ke Geirródovi vy
dal tak, jak sám odpřísáhl. Nestálo ho to velkou námahu,
stačilo jen použít maličké lsti a zahrát na Tórovu samolibost.
Loki vyprávěl svůj příběh u Geirróda po svém a jako mimo
chodem dodal, že se obr Tórovi posmíval a tvrdil, že kdyby
neměl své kladivo a opasek síly, nemohl by si troufnout ani
na obří nemluvně.
„Cha, to mu tedy ukážu, co zmůžu bez kladiva. Jde se. Ty,
Loki, půjdeš se mnou. Ať mám svědka.“
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Vyrazili ihned, Loki rád i nerad. Po setkání s Geirródem za
přítomnosti Tóra netoužil, ale lákala ho zábava, která prová
zela všechna Tórova střetnutí s obry.
Cestou ke Geirródovu dvorci se na noc zastavili u obryně
Gríd, která je vlídně přijala, protože patřila k příbuzenstvu;
byla matkou Odinova levobočka, Vídara Mlčenlivého. Tór jí
pověděl o svých záměrech a Gríd mu řekla:
„Geirród je na obra neobyčejně mazaný, umí užívat triky
a nebude s ním lehké pořízem'. Vezmi si, Tóre, pro jisto
tu alespoň můj opasek síly a mé železné rukavice. Kladivo
bohužel nemám, Mjóllni je na světě jen jeden.“
Tór věci přijal a Gríd mu nádavkem půjčila svou sukovici
Grídarvól.
Ráno se Tór s Lokim vydali dál a cestou museli přebrodit
mohutnou, prudkou řeku Vimur, hučící v hluboké skalní
strži. Tór se opásal opaskem síly, opřel se o Grídinu sukovici
a Loki se ho chytil kolem pasu. Když se takto prodrali divo
kým proudem doprostřed řeky, voda v ní náhle začala stou
pat a za chvíli sahala Tórovi až po ramena. Tu Tór zvolal:
„Nestoupej, Vimure,
přebrodit jest mi
do dvorce obrů.
Věz, že porosteš-li,
vzroste má síla
božská až k nebi. ”
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Jak to dořekl, spatřil, že na skále nad strží stojí rozkročená
přes řeku Geirródova dcera Gjálp a způsobuje, že voda
stoupá. Tór se rychle ponořil i s Lokim, který se ho křečovitě
držel a bědoval, zvedl ze dna veliký balvan a mrštil jím po
obryni se slovy:
„U pramene nechť se proud ucpe.“
A nechybil, kam mířil. Voda přestala stoupat a Tór se
s velkým funěním dostal ke břehu, chytil se větví jeřábu a vy
houpl se i s Lokim na pevnou zem.
Po této příhodě, která je přesvědčila, že mají co činit s ma
zaným obrem, se dostali už bez překážek ke Geirródovu
dvorci.
Geirród je přijal naoko pohostinně a hned jim, jak se
slušelo, vykázal na svém dvorci přístřeší. Když však do něho
Tór s Lokim vešli, ukázalo se, že připomíná nejspíš kozí
chlívek. Uprostřed byl jakýsi výstupek a na něm sedátko.
Tór, už ve střehu, si na ně zkusmo sedl, a sotva dosedl,
sedátko se s ním začalo zvedat. Rychle se zapřel Grídinou
sukovicí o trám v krovu a vší silou tlačil na sedátko. Tu se
pod ním ozval praskot a hrozný křik a Tór i se sedátkem
z výstupku spadl. Když se zase postavil, zjistil, že pod sedát
kem ležely schoulené Geirródovy dcery Gjálp a Greip a že
jim oběma rozdrtil hřbet.
Večer Geirród pozval Tóra do hodovní síně a vyzval ho,
aby se s nimi účastnil her. Podél zdí tam hořely veliké ohně
a v síni to vypadalo jako v kovárně.
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„Jakou hru mi nabízíš?“ zeptal se Tór a přistoupil ke Geir
ródovi.
„Takovouhle!“ zvolal obr, hbitě uchopil do kleští kus
žhavého železa a mrštil jím po Tórovi.
Tór však železo chytil do Grídiných rukavic, zvedl roz
pálený kov nad hlavu a mocně se rozmáchl, aby ho hodil na
obra. Geirród taktak stačil uskočit za železný sloup, aby se
spasil. Tór vší silou železo hodil za ním a to prolétlo sloupem,
Geirródem i zdí a zastavilo se až venku hluboko v zemi.
Loki po celou dobu Tóra doprovázel, leč tentokrát se ani
nedostal ke slovu. Jako divák byl však nadmíru spokojen
a chtě nechtě musel uznat, že Tór má opravdu sílu. Býval by
byl ovšem ještě spokojenější, kdyby se Tór nebyl obešel bez
jeho rady. Měřit si důvtip na obrech byla zábava Lokimu
obzvlášť milá, a pravda je, že si jí užil často. Zanedlouho
opět přišla jeho veliká chvíle.
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OBR TRYM UKRADL TÓROVI
KLADIVO MJÓLLNI

Jednoho rána se Tór probudil a jako vždy nejdřív zamžoural
po svém kladivu, které míval po ruce, i když spal. Ale co to:
kladivo nikde. Tór se posadil, promnul si rozespalé oči, leč
ani potom kladivo neuviděl. I rozlítil se a ryšavé vlasy i vousy
zježené jal se kladivo hledat. Hledal pod postelí, nadzvedl
lavici i stoličky, prohledal všechny kouty, ale kladivo bylo to
tam. Co teď? Přece nepoběží a nerozhlásí to neštěstí mezi
Ásy? Takže mu zase nezbude nic jiného, než přivolat Lokiho
a požádat ho o radu. Povídá mu:
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„Poslouchej, Loki, teď ti prozradím něco, co ještě nikdo
neví. Ztratilo se mi kladivo Mjóllni. V tom budou mít určitě
prsty obři. Lépe řečeno drápy. Od té doby, co se po tobě
a po Odinovi opičí a mění se v dravé ptáky, nejsme si před
jejich drzostmi zřejmě ani v Ásgardu jisti. Raď, co budeme
dělat.“
„Snadná rada. Vydám se do Útgardu na průzkum a kladivo
najdu. Musíš však přimět Frigg nebo Freyju, aby mi půjčila
své perutě.“
„Raději Freyju, bude sice ječet, ale má spíš pochopení.“
Přesně tak to dopadlo. Freyja se nejprve zdráhala, ale když
jí Tór vysvětlil, o jak vážnou věc jde, perutě jim zapůjčila.
Loki se bez meškám vznesl, přeletěl Midgard a zvesela zase
jednou zamával křídly nad Útgardem. Snesl se níže nad zem
a pátral ostřížím zrakem, jestli uvidí někde něco podezře
lého. A uviděl. Když plachtil nad dvorcem obra Tryma, div
se nezakuckal smíchy. Obr, z kterého jindy šel strach, si tam
pokojně sedí na kameni, splétá ze zlatých drátků obojky
pro své krvežíznivé ohaře a každou chvíli zasněně pohladí
hřívu svých divokých koní. Probere se z vytržení, až když se
k němu Loki snese, a nevrle zabručí:
„Kde ty se tu bereš? Co nového u Ásů?“
„U Ásů je zle. Tórovi se ztratilo kladivo. Přiznej se, žes je
vzal.“
„Co bych se nepřiznal. Vzal a zakopal tak hluboko do
země, že už je nikdo nikdy neuvidí. Ledaže byste mi sem
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poslali Freyju a dali mi ji za ženu. Kladivo dám jedině jí jako
svatební dar.“
Loki se už víc nevyptával, vznesl se zase do vzduchu
a spěchal vyřídit zprávu Tórovi. Ten netrpělivě přešlapoval
na nádvoří Ásgardu, a ještě než se Loki stačil snést na zem,
už vyzvídal:
„Jak jsi pořídil? Všechno mi věrně vypověz, než si sedneš.“
Loki hrdě odpověděl:
„Samosebou jsem měl úspěch. Kladivo má Trym a vydá je,
když mu dáš za ženu Freyju.“
„To je nadělení. Freyja už zase popletla hlavu jednomu
obrovi. Nevím, nevím. Ale bez kladiva nemůžu zůstat. To
musí každý uznat.“
Odkvapili k Freyje a Tór na ni už z dálky volal:
„Rychle se obleč do svatebního, Freyjo. Jedeme do Utgar
du a budeš se vdávat.“
Když se Freyja dozvěděla, koho jí určili za ženicha,
vzkypěla zlostí, až jí praskl náhrdelník, který vždy nosila
na své krásné šíji. Hlasem, před nímž se zachvěly pevné zdi
Ásgardu, zvolala:
„Nikdy! Takovou pohanu nestrpím.“
Ze všech stran se k nim začali sbíhat Ásové a Ásyně,
přilákaní Freyjiným křikem.
„Co se děje? Co se děje?“ volali jeden přes druhého.
„Tór, ten nevychovaný hrubián, už se mnou zase kupčí a chce
mě dát obrům,“ oznámila jim Freyja, stále ještě rudá hněvem.
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„jde o mé kladivo,“ vybuchl Tór a také zbrunátněl.
„Klid,“ zasáhl Odin. „Pověz nám, Tóre, co se přesně
sběhlo.“
Když to Tór přerývaným hlasem vylíčil, uznali Ásové, že
jde o vážnou věc. Někteří se dokonce klonili k názoru, že by
Freyja měla do Utgardu jet.
„Sňatky mezi bohy a obryněmi už tu byly. A k spokojenosti
obou stran. Proč by si bohyně nemohla vzít obra?“ pozna
menal Frey.
„Ovšem,“ dodal Baldr. „Zvětšilo by to naději na smír mezi
námi a obry.“
Freyja však byla neoblomná, v očích se jí zatřpytily zlaté
slzy a pihy na nosíku rudě zaplály. Řekla:
„Spokojenost na obou stranách je jen tam, kde k sňatku
došlo z lásky. Nezapomeňte, jak to dopadlo s manželstvím
Njórda a Skadi. Já se vdám jenom z lásky. K tomu nabádám
i lidi v Midgardu.“
„Vždyť si Tryma nemusíš hned vzít,“ namítl Loki. „Já
se přistrojím za družičku, pojedu do Útgardu s tebou a na
místě vymyslím nějakou lest. Jde jen o to vylákat z obra
kladivo.“
Loki si už v duchu představoval, jaká vítaná změna by to
byla, vyjet si jednou do Útgardu s Freyjou místo s Tórem.
Tu promluvil jasnozřivý Heimdall, jenž se držel v pozadí,
avšak při myšlence, že by se Tórovo kladivo dostalo do rukou
Lokimu, považoval za svou povinnost zasáhnout:
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„Ať si jede do Útgardu pro kladivo sám Tór. A ty, Loki,
jeď s nim.“
„Tak tedy oblékneme Tóra za nevěstu,“ ušklíbl se Loki.
„Dobrý nápad,“ řekl Odin.
„Cože?“ vybuchl Tór. „Mě chcete obléknout do ženských
šatů? Co by si o mně lidé pomysleli, až se to dozvědí? Krom
toho ani obři nejsou tak hloupí, aby neviděli rozdíl mezi
mnou a Freyjou. To je vyloučené! Žádná cingrlátka na sebe
nevezmu. Rozmlátím obry bez ženských hábitků.“
„A čím asi, když nemáš kladivo?“ otázal se Loki.
„Klid, Tóre,“ chlácholil zle se škaredícího syna Odin.
„Uvaž, že není lsti, která by nebyla práva cíle tak vznešeného,
jako je návrat tvého kladiva do Ásgardu. Čím dříve budeš
opět držet Mjóllni ve svých rukou, tím lépe. Je už dost na
pováženou, že obři mají Freyův meč. Teď ještě tvé kladivo.
To by byl konec. Máš devět dní na to, aby ses připravil a upravil - na cestu k Trymovi.“
„Vezmu si tvou přípravu na starost, synu,“ pravila Frigg.
Tórovi nezbylo než uposlechnout. Zalétl pohledem k plno
štíhlé postavě sličné Freyji, podíval se na své zápasnické tělo
a odevzdal se do péče matky Frigg.
Frigg se po určených devět dní Tórovi plně věnovala.
Ostříhala mu plnovous a dohlížela, aby se každý den pečlivě
holil. Po celou dobu mu nedovolila jíst nic jiného než Idunnina jablka a Tór po této kúře viditelně zeštíhlel, ba dokonce
trochu zkrásněl, dá-li se u Tóra o kráse mluvit. Vypůjčila též
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od Freyji její povoz s kočičím spřežením, aby se na něm Tór
naučil jezdit a zvykl si na kočky místo svých kozlů. Ásové
sledovali svatební přípravy s očividným nadšením a Loki se
potutelně usmíval.
Devátého dne oblékli Tóra do Freyjina bohatě zřaseného
roucha, hlavu mu zahalili závojem, na prsa připjali Freyjiny
zlaté brože a na prsty navlékli prsteny, které zvlášť k tomu
účelu zhotovili skřítci, poněvadž ženské prsteny byly Tórovi
malé. Loki si vypůjčil ženské šaty a příslušné doplňky od své
ženy Sigyn a stal se Tórovou družičkou.
Takto vystrojeni vyjeli s Freyjinými kočkami do Utgar
du a všichni Ásové jim mávali a přáli šťastnou cestu a ještě
šťastnější návrat. Odin za nimi s vážnou tváří volal, aby Tór
u Tryma neřekl ani slovo, neboť by ho hlas prozradil, a nechal
veškerý hovor na Lokim.

* **

Když Trym uviděl, že se blíží Freyjin vůz, vyšel na zápraží
a spokojeně si mnul ruce. Měl obrovská stáda krav se zlatými
rohy a pokladů, co hrdlo ráčí, jedině Freyja mu ještě chyběla
k úplnému štěstí. Svolal všechny své příbuzné a poručil slu
žebnictvu, aby vystlali lavice slámou, pověsili nad ohniště
největší kotle a uchystali bohatou hostinu.
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„Neboť,“ pravil, „přijíždí bohyně Freyja, dcera Njórdova,
první paní mezi ženami a nejkrásnější z nich, a stane se mou
chotí.“
Večer se celá společnost sesedla kolem plného stolu, Trym
na vysoký stolec pána domu, nevěsta proti němu a družička
vedle ní, a hodovali. Tór, který se devět dní živil jenom jablky,
snědl sám celého pečeného vola, osm lososů a vypil tři sudy
piva a medoviny.
Trym se podivoval:
„Jakživ jsem neviděl ženu, která by tak málo mluvila a tolik
toho snědla a vypila na posezení.“
Družička, tedy Loki, si pospíšila s odpovědí:
„Sličná Freyja obvykle mnoho nejí. Teď ale tolik toužila
po ženichovi, že devět dní a devět nocí nevzala do úst ani
sousto.“
To se Trymovi líbilo. Přemožen touhou po nedočkavé
nevěstě, naklonil se přes stůl a poodhalil závoj na její tváři,
aby jí vtiskl polibek. Uskočil však jako opařený:
„Co to? Z Freyjiných očí srší blesky.“
Loki pohotově odpověděl:
„Sličná Freyja má obvykle sladký pohled. Teď ale tolik tou
žila po objetí, že devět dní a devět nocí oka nezamhouřila.“
Nato zvolal Trym:
„Dosti čekání! Přineste do síně kladivo Mjóllni, vložte je
nevěstě na klín a my slibem stvrdíme svůj sňatek. Freyjo,
podej mi ruku.“
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To byla Tórova chvíle. Zmáčkl obrovi ruku tak, že padl na
kolena, druhou rukou pozvedl kladivo, rozmáchl se a Trym
se skácel na zem. Po něm Trymova sestra a ostatní obři,
pokud se nerozutekli.
Loki vyběhl na dvůr, zapřáhl Freyjiny kočky a oba se
vítězně vrátili s kladivem do Ásgardu.
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HEL A NETVOŘI
MIDGARDSORM A FENRI
PŘICHÁZEJÍ NA SVĚT
A JSOU
PROZATÍM ZNEŠKODNĚNI

Čas běžel a život v Ásgardu šel opět obvyklou cestou; nic
vzrušujícího se nedělo. Lokimu se naopak zdálo, že se čas
zastavil, byl celý nesvůj a stále častěji tajně odbíhal do Utgardu. Ostatní Ásové, kteří měli své každodenní povinnos
ti, však byli spokojeni, a ti, co nebyli na cestách, si krátili
dlouhou chvíli hrou v zlaté kostky.
Ódin vysedával na Hlidskjálfu a obhlížel svět, pozoro
val, kde se kdo chystá k boji a kam který viking vyplouvá
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za kořistí, a připomínal svým havranům, aby pozorně
naslouchali zpěvům, jež přednášejí na sněmech a u kní
žecích dvorů skaldové, a po návratu mu je opakovali. Byly
to strofy velmi spletité, plné umných básnických opisů
a Odin spokojeně pokyvoval hlavou do taktu jejich řízného
rytmu. Liboval si, jak jeho nápoj básnictví přešel skaldům
do krve.
Jednoho rána mu havrani přinesli neobvyklou zprávu.
Na severu .v Jótunheimu se obryni Angrbodě narodila tři
podivná mláďata, která se mají podezřele k světu: jedno
s kůží šupinatou - had Jórmungand, druhé s kůží chlupa
tou — vlk Fenri. Třetí mělo kůži hladkou, a až na to, že bylo
napolovic černé a napolovic bílé, vypadalo jako obyčejná
lidská holka a jmenovalo se Hel. Odin na ně zavedl řeč
s nornami u Urdina zřídla a pověřil je, aby pohlédly do
své studně a vyčetly z ní, co je to za tvory a jaký osud je
čeká. Druhého dne mu norny sdělily zlé zprávy: otcem
těch tvorů, či spíše netvorů, je Loki, a až vyrostou, způsobí
Asům velikou újmu.
Odin se zachmuřil: zase Loki! Stále se v něm ozývá jeho
obří krev. A dovede měnit podobu tak rychle a roztodivně,
že on z Hlidskjálfu ani nestačí sledovat všechny jeho spády.
Stále doufal, že se Loki nakonec přimkne k Ásům a zbaví
se své rozpolcenosti. Ale asi doufal marně. Teď však bylo
ze všeho nej důležitější podívat se na zoubek těm jeho třem
potomkům v Jótunheimu.
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Ódin vyslal do Jótunheimu Tóra, popsal mu přesně mís
to, kde se mláďata nacházela, a přikázal mu, aby je chytil
a přinesl do Ásgardu. Své další úmysly mu nesdělil.
Pro Tóra to byl nejlehčí úkol, jaký kdy v Jótunheimu
dostal. Mláďata byla ještě malá a hravá a Tór si je snadno
zastrčil za halenu. Vlče ho hřálo a hádě chladilo, jen
černobílá holka byla pořád mokrá a nesnesitelně vřeštěla.
Tór ji cestou trochu přidusil a poslal ji do podsvětí. Když
Hel vyrostla, stala se v podsvětí vládkyní a lidi, kteří k ní po
smrti přicházeli, si zavázala spojenectvím a z jejich nehtů
dala stavět neblahý koráb Naglfar. Zbývající dvě mláďata
Tór odnesl do Ásgardu. Tam je vypustil do zeleného háje
na Idské planině. Ásové se na ně chodili každý den dívat
a pobaveně přihlíželi, jak spolu zvířata roztomile skotačí.
Vlče bylo jako každé štěně nemotorná chlupatá koule
a tlapkami doráželo na mrštné hadí tělo, které před ním
zalézalo do mechu a pod kameny, aby odtud v nestřežené
chvíli vyrazilo a přisálo se sourozenci na kožíšek. Vlček se
koulel jako míč a snažil se brášku setřást.
Zábavná podívaná však Ásům nevydržela dlouho. Zvířata
jim rostla přímo před očima a za pár týdnů se z nich sta
la nebezpečná havěť. Had se plazil, kam se mu zlíbilo,
z chřtánu vypouštěl smrdutý dým a začal ohrožovat i Idunnin jabloňový sad. Vlk pobíhal po celé Idské planině a lekal
zápasící einherje tak, že si pomalu netroufali vycházet,
zůstávali ve Valhale a jen hodovali a tloustli.
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Tomu bylo třeba učinit přítrž. Ódin, pamětliv výhružných
věšteb, promluvil na sněmu k Ásům:
„Ty netvory musíme zneškodnit, a to navždy. Jelikož
prostory Ásgardu jsou posvátné a nesmí v nich být prolita
krev, nemůžeme je utratit. Co navrhujete?“
„Zabít! Vždyť je to stejně obří plémě, to je už každému
jasné,“ zahřměl Tór.
„Nezabíjet,“ řekl Baldr.
„Vymyslet lest,“ navrhl Loki, jenž se střežil k svým
potomkům přihlásit a jen si potají mnul ruce, jak prospívají
a přibývají na váze.
„Pokusíme se je převychovat a použít jich proti obrům,“
navrhl Tý, ale tomu se musel usmát i Loki.
„Co nejrychleji se jich zbavit,“ naléhal jasnozřivý Heimdall.
„Ano,“ souhlasil Ódin. „Hada uvrhneme do moře a vlka
zavřeme a přivážeme.“
Na tom se Ásové usnesli. Pověřili Tóra, který jediný měl
vyhlídku, že hada unese, aby ho svrhl z vysoké skály u Ás
gardu do moře, jež sem zasahovalo ze světového oceánu.
Doufali, že se v něm netvor utopí. Tór chytil vzpouzejícího
se slizkého hada do svých železných rukavic, omotal si ho
kolem těla a odtáhl ho na skálu, kde přiotráven jedovatým
hadím dechem provedl to, čím byl pověřen. Že jsem ho
raději nezabil, pomyslel si, když viděl, že se had v moři
párkrát převalil, až slaná voda vyšplouchla daleko na pev
ninu, bublavě se ponořil a uvelebil se v moři jako ryba.
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Tór se vrátil domů a had v moři stále rostl, zamořoval
vodu jedovatými výpary a rybáři v Midgardu si po čase začali
stěžovat Njórdovi, že ryby vymírají a rybolov nestačí lidem
k obživě. Za nějakou dobu had vyrostl tak, že se do midgardského moře skoro nevešel a musel odplout do oceánu,
rozprostírajícího se kolem světa. I tam stále rošti a nakonec
byl tak dlouhý, že se zakousl do vlastního ocasu a stočil se
pod hladinou kolem celé země jako zlý okov. Stal se z něho
světový had - Midgardsorm.
Ještě větší starosti působil Ásům vlk Fenri, který je
ohrožoval přímo v Ásgardu. Zavřeli ho proto do ohrady
a přivázali na provaz a jediný Tý našel odvahu chodit ho
krmit. Zjistil přitom, že vlk rozumí lidské řeči. Růst však
nepřestal a zakrátko provaz přetrhl, ohradu rozmetal a opět
se volně proháněl po Idské planině. Plašil koně, honil
Freyovy vepře a neušetřil svých dotěrností ani Tórovy kozly
a Freyjiny kočky, nemluvě o Ásech a einherjích. Pár Ásyní
dokonce povalil na zem.
Zatím ještě nikoho nezadávil, ale všem bylo zřejmé, že
k tomu jednou dojde. Přes protesty Tóra, který by nejraději
bez meškání zasáhl kladivem, Ásové velkou většinou roz
hodli, že vlka znovu a lépe přiváží. Ukuli neobyčejně silný
řetěz a nazvali jej Lóding. Tý pak Fenriho přilákal a Ásové
mu namluvili, že pro něj uchystali nevinnou hru: ať vyzkouší
svou sílu na řetězu, který ze všech obyvatel Ásgardu přetrhne
jedině Tór. Vlk svou sílu znal a klidně je nechal, aby mu řetěz
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nasadili na krk a druhý konec uvázali ke skále. Když s tím
byli hotovi, napnul svaly, vzepřel se a řetěz po chvíli praskl
a rozletěl se jako ženské korálky na všechny strany. Zbytek
ze sebe vlk oprášil prackou jako smítka a potřásaje ocasem
lhostejně se vzdálil. Ásové byli nuceni mu naoko zatleskat.
Pak ukuli nový řetěz, dvojnásob silný, a nazvali jej Drómi.
Znovu přilákali Fenriho a vysvětlili mu, že tento řetěz je tak
pevný, že ho nepřetrhne ani Tór, a jestli se to podaří jemu,
proslaví ho to po celém světě. Vlk viděl, že řetěz je opravdu
hodně silný, ale na druhé straně též věděl, že i jeho vlastní síla
mezitím vzrostla. Nechal si ho tedy nasadit, mocně se zapřel
a po chvilce funění i tento řetěz roztrhal na kusy. A Ásové
mu opět tleskali.
Situace však byla vážná. Ásové uznali, že jejich kovářský
um v tomto případě selhal a že se musí obrátit o pomoc ke
skřítkům. Odin vyslal Freyova služebníka Skírniho do světa
černých álfů, což byli skřítci v temných podzemních slujích,
kteří se na rozdíl od trpaslíků v skalních jeskyních věnovali
nej černějšímu řemeslu a kuli pouze zbraně. Skírni byl dobrý
vyjednavač, osvědčil se už jako Freyův dohazovač u obryně
Gerd, a byla naděje, že se s álfy domluví.
Skírnimu se skutečně podařilo álfy přesvědčit, že musí zho
tovit pouto mimořádné síly.
„Dobrá,“ řekli, „ale bude to chvíli trvat, protože si k tomu
musíme nejprve opatřit vzácné suroviny.“
„Počkám,“ souhlasil Skírni.
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Álfové kamsi odběhli a za notnou dobu se vrátili s nákla
dem, který Skírni neviděl, ať namáhal oči sebevíc. Nebylo to
železo ani jiný tvrdý materiál. Když se pak álfové pustili do
práce, žasl Skírni stále víc: kovali neviditelné suroviny, až od
jejich kladiv jiskry lítaly, mžourali do prázdných dlaní a splé
tali cosi mezi prsty. Nakonec řekli: „Prosím,“ a položili to
cosi Skírnimu do rukou. Byla to průhledná jemná stužka,
kterou bylo sotva vidět.
„Děláte si ze mne blázny?“ zakabonil se Skírni.
Álfové mu však místo dlouhého ujišťování a záruk na
diktovali seznam surovin, z nichž bylo pouto zvané Gleipni
zhotoveno. Bylo jich šest: dupot kočky, ženské vousy, kořeny
skály, medvědí šlachy, rybí dech a ptačí sliny.
„To se už nedivím, že pouto není vidět,“ řekl Skírni.
„Děkuji vám jménem Ásů, kteří vás za váš výrobek odmění
věčnou slávou. Bude-li ovšem účinkovat, tak jak má.“
V

Ásgardu propukla nad nevídaným poutem rušná výmě

na názorů. Někteří Ásové neviděli vůbec nic, jiní brousili
sekyry a pokoušeli se stužku přeseknout, všichni za ni tahali,
ale přetrhnout se ji nepodařilo ani Tórovi. Nyní zbývala
už jen otázka, jak pouto navléknout Fenrimu. Vlk mezitím
ještě zesílil a šel z něho opravdový strach. Nepodaří-li se
ho spoutat ani tentokrát, nepodaří se to už nikdy, říkali si
Ásové. Musíme si počínat zvlášť chytře a obezřetně.
Vypravili se tedy naoko na výlet na ostrov Lyngvi uprostřed
jezera Ámsvartni a Tý s sebou vylákal i Fenriho. Tam mu
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ukázali pouto Gleipni a vyzvali ho, aby pokračoval ve hře
ještě do třetice. Vlk stužku nedůvěřivě očichal a promluvil
nejen lidským hlasem, ale i chytře:
„S takovou průsvitnou šňůrkou žádnou slávu nesklidím.
A jestli je to lest, tak do ní nevlezu tím spíš.“
Ale Ásové ho sborově ujišťovali, že to je jen hra a že když
přetrhl dva železné řetězy, takovou nitku přetrhne jako nic.
„A když nepřetrhneš, pak nám nemůžeš nahnat strach
a my tě zase pustíme,“ dodal Tý.
„Nevěřím, že je to hra, a nemám pražádnou chuť to zkou
šet. Ale nenechám se osočovat ze zbabělosti. Ať mi tedy je
den z vás na důkaz toho, že nejednáte falešně, vloží do tlamy
ruku jako zástavu, a pak mi tu šňůrku navlékněte.“
Ásové zrozpačitěli a dívali se bezradně jeden na druhého.
Bylo zřejmé, že nikdo nemá chuť obětovat vlastní ruku. Co
se ale stane, necháme-li vlka na svobodě? zračila se v jejich
očích otázka.
Tu vystoupil Tý a neohroženě vložil pravici do vlčí tlamy
a levou rukou mu nasadil pouto Gleipni jako obojek. Doufal,
že vlk nesplní právě na něm svou hrozbu, anebo byl opravdu
tak srdnatý, jak se o něm vyprávělo?
Vlk napjal všechny svaly na těle a házel vztekle hlavou, až
mu pěna od tlamy stříkala, ale čím víc se snažil, tím víc se mu
obojek zařezával do masa. Všichni Ásové se smáli až na Týa,
který přišel o ruku. Uchopili druhý konec pouta a s velkou
námahou - neboť vlk jimi smýkal na všechny strany - ho

protáhli vyhaslým kráterem a mnohokrát obtočili kolem
skály. Vlk sebou divoce trhal a hrozivě na ně cenil zuby. Tu
přiskočil Tór, vrazil mu do chřtánu meč jako roubík a zapřel
ho jílcem o vlkovu dolní sanici a hrotem o horní. Tak Ásové
Fenriho spoutali a vlk se zmítal na poutu Gleipnim a ukrutně
vyl až do zániku světa.

TÓROVA VÝPRAVA
K ÚTGARDSKÉMU LOKIMU

Tór seděl na sluníčku před svým palácem v Trúdvangách,
leštil kozinkou kladivo Mjóllni a přehazoval léty ohlazený
topor z dlaně do dlaně. Byla to jeho oblíbená činnost a ni
komu jinému by ji nesvěřil, ale dnes se při ní chmuřil, neboť
přemýšlel. Přemýšlel o sobě, a nebyl sám se sebou spokojený.
Při lovu na vlka Fenriho se příliš nevyznamenal, z té historky
vyšel jako nejstatečnější Tý - ale taky bezruký, ušklíbl se Tór
mimoděk a sám se za svou škodolibost zastyděl. Nejvíce ho
však hnětlo, že si v poslední době vůči němu příliš dovolují
139

obři. Pravda, dá jim pokaždé za vyučenou a jeho pověst
u lidí otřesena není. Kolik jich jen nosí pro štěstí na řemín
ku kolem krku malé kladívko a dává svým synům Tórovo
jméno! I skaldové prý o něm skládají básně, prozradil mu
Odin. Ale ve světě obrů jeho vážnost nepochybně klesá
a obři si na něho začínají troufat. Tór nemohl zapomenout,
jak se Trymovi podařilo ukradnout mu dokonce kladivo a jak
celou tou maškarádou s převlekem do ženských šatů utrpěla
jeho božská důstojnost. Takové pověsti se po světě obrů šíří
rychle. Ale já jim ukážu! Pojedu do Utgardu a dám jim pocítit,
kdo je Tór! Nasupil se a zprudka vyskočil.
„Sif,“ zavolal na svou ženu, která seděla opodál a sušila si
na sluníčku čerstvě umyté zlaté vlasy. „Odjíždím! Připrav mi
cestovní halenu, opasek síly a rukavice.“
Sif se ani nezeptala, kam jede, jen poznamenala, že by
to snad mohlo počkat do rána, nicméně se hned poslušně
zvedla. Tór jí nic nevysvětloval a neprodleně vydal služeb
nictvu rozkaz, aby řádně promazali jeho vůz a zapřáhli kozly.
Náhle si však uvědomil, že se v Utgardu pořádně ne
vyzná. Jeho cestování po světě obrů bylo spíš živelné,
a pokud jel za určitým cílem, měl s sebou vždycky Lokiho.
Loki byl vedle Ódina v Ásgardu jediný, kdo dokonale znal
útgardský místopis. A Tór se chtěl tentokrát vydat rovnou
a bez zdržování k nejmocnějšímu obru v Útgardu. Takže se
bez toho rošťáka zase neobejdu, povzdychl si a vyslal pro
Lokiho poslíčka.
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Loki přiběhl celý rozzářený a hlásil, že je připraven na ces
tu. Tór se jen převlékl do teplého, opásal se opaskem síly
a tím byl s přípravemi také hotov. Vysvětlil Lokimu, kam má
namířeno, a dodal:
„Tentokrát budeš držet jazyk za zuby a mluvit budu já.“
„To to dopadne,“ obrátil Loki oči v sloup.
„Nech si ty poznámky. A za druhé tě žádám, aby ses cho
val jako můj služebník a nedal se obrům poznat. Také žádné
převtělování v ptáky, zvířata a jinou havěť se na této cestě
konat nebude.“
„Na to určitě doplatíme.“
„Mlč už! Od této chvíle nevydáš ani hlásku.“
Mezitím došli k uchystanému povozu se spřežením kozlů,
nasedli a vyjeli. Loki se už netvářil tak nadšeně jako v první
chvíli. Mimo jiné i proto, že se jen stěží vmáčkl do koutka
vozu vedle mohutného těla Tóra Vozky. Mnohem raději by
s ním letěl v podobě orla, nebo třeba i mouchy!
Projížděli za hromů a blesků Midgardem, a když se smráka
lo, zastavili v hornatém kraji u venkovského stavení a požádali
tam o nocleh. Sedlák a jeho rodina byli chudí lidé, a když zjis
tili, kdo je poctil návštěvou, celí se roztřásli. Neměli hostům
co nabídnout, ale sedlák se po chvíli vzpamatoval a že prý
zabije k večeři ovci. Hned se rozběhl, ale Tór ho zadržel:
„Na večeři zvu já vás.“
Porazil své dva kozly a poručil Lokimu, aby je stáhl a upekl.
Když se tak stalo, zasedli se sedlákem, jeho ženou, synem
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Tjálfim a dcerou Róskvou ke stolu a pustili se do jídla. Tór
jim nakázal, aby okousané kosti nepoškodili a odhazovali je na
kozlí kůže, které Loki před večeří rozprostřel na zem. Všichni
se řídili jeho příkazem, jen Tjálfi, který byl celý blažený, že se
jednou dosyta nají, nožem naštípl obranou kost a zlomil ji,
aby z ní mohl vysát morek.
Loki si hleděl jídla a mlčel, zato Tór s rodinou bodře
rozprávěl. Vyptával se sedláka, jak se jim tu hospodaří, a když
uslyšel stesk na špatnou úrodu, slíbil, že se za ně přimluví
u Freye. Nakonec se jich zeptal, jestli se tu v blízkosti hranic
s Utgardem nebojí obrů, a sedlák odpověděl:
„Nebojíme, nijak nám neubližují. My věříme, že nás Ásové
chrání.“
Ráno vytáhl Tór kladivo, zamával jím nad kozlími kůžemi
a kostmi a kozlové Tanngnjóst a Tanngrisni před ním rázem
stáli zase živí. Když je však chtěl zapřáhnout do vozu, všiml
se, že jeden kulhá na zadní nohu. Po bližším ohledání zjistil,
že ji má zlomenou.
„Kdo včera při večeři nezacházel s kostmi, jak jsem
přikázal?“ zahřměl Tór na rodinu shromážděnou na zápraží
a zamračil se tak, že všichni padli strachy na kolena a sklopili
oči. Když pak ještě stiskl kladivo, až mu na rukou zbělely
klouby, začala rodina naříkat, lomit rukama a prosit o milost.
Nabízeli mu náhradou vše, co měli.
Když Tór viděl jejich strach a připomněl si, jak mu u nich
bylo dobře, opadl z něho hněv a obměkčil se.
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„Dobrá, odpouštím vám. Dáte mi náhradou své děti, stejně
potřebuji spolehlivé služebníky,“ řekl a šlehl zrakem po Lokim. „Kozly si u vás zatím nechám a vy nám dáte trochu jídla
na cestu. Tjálfi je ponese, vezmu ho rovnou s sebou.“
To nám ta cesta do Útgardu pěkně začíná, pomyslel si Loki.
Sedlák se selkou však byli šťastni, že mají návštěvu božstva
za sebou a že z ní vyvázli tak dobře. Vždyť sloužit bohům
bylo pro jejich děti vyznamenání.

* **

Do Útgardu tedy pokračovali pěšky. Šli, až narazili na moře,
které vybíhalo do Midgardu ze světového oceánu. Museli se
dát převézt, a když přistáli na druhé straně, byli v Útgardu.
Brzy došli k hlubokému lesu a kráčeli jím až do večera. Loki
je vedl a Tjálfi, z něhož se vyklubal zdatný chodec, uzavíral
průvod.
Tma padla rychle, podnebí bylo u obrů drsné a poutníci se
marně rozhlíželi po příhodném místě k přespání. Konečně
objevili mezi stromy jakési stavení, po celé jedné straně ote
vřené, a rychle se tam uložili na noc. Byli rádi, že mají střechu
nad hlavou, a za chvíli spali. Uprostřed noci je však probudily
mocné otřesy půdy, země se pod nimi vlnila a přístřešek se nad
nimi chvěl jako při zemětřesení. Vyskočili a tápali tmou kolem
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sebe, až objevili uprostřed pravé stěny domu malý přístavek,
do kterého se Loki s Tjálfim vmáčkli a svorně se báli, kdežto
Tór se posadil s kladivem v pěstích na stráž u vchodu, a tak
za velkého rachotu a dunění přečkali noc.
Když se konečně rozednilo, vyšel Tór ven, aby zjistil, co
se to děje. A nedaleko domu spatřil spícího muže, který byl
tak ukrutně veliký, že Tór jemu podobného dosud neviděl.
Břicho se mu ve spánku nadouvalo a klesalo tak, že se země
třásla, a obr chrápal, až se okolní stromy vyvracely z kořenů.
Tu Tór pochopil, jaké to v noci bylo zemětřesení a odkud ten
ohlušující rámus. Sáhl po kladivu, ale vtom se obr probudil
a vyskočil. Tór musel zaklonit hlavu, aby mu viděl do obličeje,
a tak projednou zastrčil kladivo za halenu a slušně se muže
otázal, jak se jmenuje.
„Skrými,“ odpověděl druhý. „A tebe se ptát na jméno ne
musím. Vidím, že nemůžeš být nikdo jiný než Ásatór. Tos byl
ty, kdo mi odtáhl rukavici?“
A sehnul se pro to, co v noci považovali za stavení. Přístavek
byl u rukavice palec. Naštěstí Loki s Tjálfim vyšli právě ven,
takže je obr nerozmačkal.
Potom jim Skrými navrhl, aby šli dál společně. Tór souhla
sil, ale prohlásil, že nejdřív se najedí. Už mají pořádný hlad.
Tjálfi vybalil z rance trochu skromné venkovské stravy,
ovčí sýr a kus černého chleba. Skrými polykal kusy masa ze
svých zásob, a když viděl, jak po něm ostatní závistivě poku
kují, nabídl jim, aby propříště dali své zásoby dohromady.
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Potom svázal všechno jídlo do jednoho rance, hodil si ho
na záda a vyrazili. Skrými napřed, ostatní poklusem za ním
a měli co dělat, aby obrovým dlouhým nohám stačili. Nej
lépe si vedl Tjálfi, kdežto Loki tiše fňukal a toužil po svých
rychlých střevících. Tór mocně funěl a stíral si pot z čela.
Takto se hnali celý den a všichni si oddychli, když jim Skrý
mi večer našel nocleh pod mohutným dubem. Pravil, že je
ospalý a nebude ani večeřet, hodil jim ranec s jídlem, složil se
pod korunu dubu a hned usnul. Chrápal ještě víc než včera.
Ale Tór si už zvykl, a nedbaje rachotu a dunění, sáhl hladově
po ranci. Záhy však zjistil, že nebude snadné se do něho
dostat. Hmoždil se s uzlem, tahal za řemínek, ale vše marno.
Hladem a pokořením bez sebe chytil kladivo, stiskl oběma ru
kama topor, rozmáchl se a udeřil spícího obra do hlavy.
Skrými procitl, sedl si a ospalým hlasem zabručel:
„Asi mi spadl na hlavu ze stromu lístek. Už jste se najedli?
Jděte spát, zítra máme před sebou dlouhou cestu.“ A znovu
si lehl a hned zase chrápal.
Tór a jeho průvodci ulehli raději pod jiný strom, zacpa
li si uši, ale moc toho nenaspali. Uprostřed noci to Tór už
nevydržel, vyskočil a vrhl se k obrovi podruhé. Dal si ten
tokrát ještě víc záležet, zasadil mu ránu doprostřed čela a cítil,
že zobec kladiva pronikl hluboko do lebky. Ale Skrými se
probudil, sedl si a povídá:
„Co se to děje? Asi mi spadl na hlavu žalud. A co ty tu
děláš, Tóre? Proč nespíš?“ A lehl si a chrápal.
145

Tór jen něco zabručel a odšoural se pod svůj dub. Na
spánek neměl ani pomyšlení a po zbytek noci jen čekal, až
se rozední a na obra bude lépe vidět. Třetí rána musí být pro
toho nelidu poslední.
Jakmile noc začala ustupovat, Tór vstal, přiblížil se potichu
ke Skrýmimu, pečlivě namířil kladivo na jeho měkkou skráň,
udeřil a Mjóllni zajel až po topor do obrovy hlavy. Taktak
stačil kladivo vytáhnout a schovat, když Skrými už zase sedí
a mžourá na Tóra. Oprášil si tvář a povídá:
„Na stromě asi sedí ptáci a něco na mě pustili. Ty už jsi
vzhůru, Tóre? Ba, je na čase vstát a vydat se na cestu. Vy
teď nemáte daleko do útgardského hradu. Zaslechl jsem,
jak jste si mezi sebou šeptali, že nejsem zrovna malý. Ale
tam uvidíte muže ještě větší. Dám vám dobrou radu: moc se
před nimi nevychloubejte. Asi by takovým střízlíkům na
parování nestrpěli. Jinak se raději vraťte, což by pro vás
bylo, hádám, nejrozumnější. Jestli však chcete jít dál, dej
te se k východu. Třeba dovedete víc, než nač vypadáte.
Přinejmenším se dokážete obejít bez jídla a pití, což já ne
dokážu. Šťastnou cestu. Já jdu teď na sever k támhletěm
horám.“ Mávl rukou, sebral ranec se vším jídlem, hodil si ho
na záda a zabočil do lesa.
Tór neodpověděl a ani nepopřál Skrýmimu šťastnou cestu.
Vydali se tedy rovnou za nosem na východ a šli mírným,
odpočinkovým tempem až k poledni, kdy před sebou uviděli
hrad. Byl tak obrovský, že museli pořádně zaklonit hlavu,
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aby ho celý přehlédli. V hradbách byla uzamčená brána
z mříží, ale nikde žádný vrátný. Tór se do mříží opřel, a nic.
Dlouho jimi marně lomcoval, Loki s Tjálfim přihlíželi a pak
se jednoduše protáhli dovnitř mezi mřížemi. Tórovi nezbylo
než učinit totéž; naštěstí následkem útrap cestování zhubl
a nezůstal vklíněný v bráně. Po tomto potupném úvodu se
však vzdal myšlenky, že na obry rovnou zaútočí, jak měl
původně v plánu. Bude moudřejší tvářit se přátelsky a využít
nejdříve pohostinství pána domu. Tór už byl hladový jako
vlk.
Zamířil tedy důstojně k velkému paláci z neotesaných
kamenů a prošel bez překážek otevřenými dveřmi. Loki
s Tjálfim za ním. Vešli do obrovské hodovní síně, kde byly
dvě dlouhé lavice, na nichž seděli popíjející muži. Nebyli
věru malí. Uprostřed jedné řady seděl na vysokém stolci
vládce Útgardu a pán domu. Tór před něho předstoupil
a pozdravil. Obrovi chvíli trvalo, než si hostů všiml, pak si je
pomalu změřil, vycenil zuby a ušklíbl se:
„Po tak dlouhé cestě nemá už cenu ptát se na novinky
z domova. Jestli se nemýlím, tenhle střízlík se jmenuje Asatór. Já jsem útgardský Loki.“
Tór zrudl hněvem, ale raději mlčel. Také se trochu zarazil
a šlehl zrakem po tom Lokim, který přišel s ním. Jméno Loki
bylo zřejmě mezi obry velmi rozšířené!
„Ale třeba jsi větší, než se zdáš,“ pokračoval útgard
ský Loki. „Třeba pověsti nepřehánějí. Dáme tobě a tvým
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druhům možnost, abyste nás přesvědčili. V čem se s námi
chcete utkat? Je u nás zvykem, že mezi sebou nestrpíme ni
koho, kdo v nějaké dovednosti nevyniká nad ostatní.“
U nás je zase zvykem, že každého nejdřív pohostíme, než
s ním začneme soutěžit, pomyslel si Tór a vrhl pohled na
plné stoly. Než však stačil navrhnout utkání, jež by ho bylo
hodno, vypískl za ním vzdor všem rozkazům Loki:
„Já umím závodit v jídle!“
„Dobrá, to je také velké umění,“ souhlasil útgardský
Loki a pokynul jednomu obrovi z lavice, zřejmě místnímu
přeborníku v jídle, aby předstoupil. A dva služebníci už
táhli do síně žlab plný masa. K jednomu konci zasedl Loki
a k druhému obr, který měl tak veliké zuby, že když jimi
zaskřípal, létaly od nich jiskry. Útgardský Loki zvolal „raz,
dva, tři“ a oba soupeři se pustili hltavě do jídla, div jim čelisti
nevypadly, a setkali se přesně uprostřed. Loki snědl všechno
maso, ale obr zhltl i kosti a svou polovici žlabu a tím závod
vyhrál. Loki byl však i tak spokojený, protože se konečně
dosyta najedl.
„Nebylo to špatné,“ ušklíbl se útgardský Loki. „Doufám,
že tak budete pokračovat dál. V čem chce závodit ten druhý
skrček?“ zeptal se a ukázal na Tjálfiho.
Tjálfi, který sotvaže si zvykl na bohy, už si zase musel zvy
kat na obry, byl celý popletený a cítil, že by nej radši závodil
ve spaní. Pak si ale vzpomněl, jak dobře si vedl za pochodu se
Skrýmim a že ho doma nikdy nikdo nepředběhl, a hlesl:
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„Já bych mohl závodit v běhu.“
„Výborný sport,“ pochvaloval si útgardský Loki. „Vyjděme
ven.“
Zvedl se a vyšel na širokánský dvůr, kde byla dobrá bě
žecká dráha. Ostatní za ním. Tam přivolal mladíčka, který
přiběhl na dlouhých nohou a skoro se země ani nedotýkal.
Útgardský Loki dal povel a závodníci běželi první kolo.
Lehkonohý mladík, jenž se spíš vznášel, než běžel, doběhl
první a stačil se v cíli ještě otočit k dobíhajícímu soupeři.
„Neběžel jsi špatně,“ pochválil útgardský Loki Tjálfiho.
„Dám ti ještě jednu příležitost, ale musíš přidat.“
Běželi tedy podruhé, ale lehkonohý doběhl zase první,
a když se v cíli otočil, byl Tjálfi ještě na dostřel luku.
„Dobře běžíš,“ poplácal útgardský Loki Tjálfimu na ra
meno, až zavrávoral. „Dejte si ještě třetí kolo, to rozhodne.“
Tjálfi se už sotva držel na nohou, ale kvůli Ásům ze sebe
vydal vše, leč skončil zase jako druhý a v čase vítěze uběhl
jen polovinu dráhy. Závod byl rozhodnut ve prospěch
obrů.
Pak se vrátili do síně a tam se útgardský Loki obrátil na
Tóra:
„Nuže, teď přijde hlavní utkám. Uvidíme, co je pravdy na
pověstech o tvé síle. Vyber si, v čem chceš závodit.“
Jestliže měl Tór hlad jako vlk, tak to nebylo nic proti tomu,
jak trpěl žízní. I vyhrkl:
„Chci závodit v pití.“
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„Mužný sport,“ souhlasil útgardský Loki a poručil, aby
přinesli roh s nápojem. Podal ho Tórovi s těmito slovy:
„Z tohoto rohu pijí mí družiníci při slavnostních pří
ležitostech. Vypít ho na jedno zavdání platí za dobrý výkon,
jsou však i tací, co jej vypijí až nadvakrát. Ale nikdo tady není
tak bídný pijan, aby jej nevyprázdnil natřikrát.“
Tór si roh prohlédl a nepřipadal mu ani tak velký jako
spíš dlouhý. Chutě si přihnul a předpokládal, že ho vypije
na jeden zátah. Pil dlouho, a když uhasil žízeň, podíval se
do rohu a k svému údivu zjistil, že v něm nápoje - byla to
ostatně jenom slaná voda - skoro neubylo.
Útgardský Loki pravil:
„Dobře jsi pil, ale zřejmě jenom pro žízeň a ne o závod.
Však napodruhé roh vyprázdníš.“
Tór přiložil mlčky roh k ústům, nadechl se a pil, seč mu
dech stačil. Když odtrhl roh od rtů a podíval se do něho,
zjistil, že v něm vody ubylo právě tak, aby obsah nevyšplíchl
přes okraj.
„Co to vidím, Tóre?“ řekl útgardský Loki. „Ty sis ještě
jeden doušek ušetřil? Ten bude muset být ale pořádný, jestli
u nás chceš platit za stejného siláka jako u Asů.“
Tór popadl roh a teď nepil už ani pro žízeň, ani o závod,
nýbrž na zlost. Polevil, až když se mu začaly dělat mžitky
před očima, a tentokrát bylo vidět, že přece něco upil.
Do dna však bylo daleko. Mrštil rohem o zem a zahřměl:
„Dost!“
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„Tak v tomhle závodě jsi neuspěl, Tóre,“ cenil zuby útgard
ský Loki. „Vidím, že tvá síla není tak veliká, jak se povídá.
Ale dáme ti ještě možnost předvést ji jinak. Souhlasíš?“
„Souhlasím, nic jiného mi nezbývá. V Ásgardu by však
takovéhle pití platilo za dostatečné,“ řekl Tór uraženě.
„Dostaneš lehčí úkol. Naše děti soutěží v tom, kdo nejvýš
vyzvedne ze země kočku. Netroufl bych si ti to navrhnout,
kdybych neviděl, co jsem viděl.“
„Sem s kočkou!“ zahřměl Tór.
A vtom už vbíhala do síně obří kočka. Tór ji popadl pod
břichem a rázně ji zvedl nad hlavu, ale čím výš ji zvedal, tím
víc kočka natahovala hřbet a od země se neodlepila. Až když
si Tór stoupl na špičky, nadzvedla jednu tlapku. Na ostatních
třech stála na zemi a prskala. Víc s ní Tór nesvedl.
„Utkání dopadlo, jak jsem tušil,“ řekl útgardský Loki.
„Kočka je velká, zato Tór je malý.“
Tór zrudl vzteky a zařval:
„Já ti dám malý! Vyzývám vás, ať přede mne kdokoliv
předstoupí a pustí se se mnou do zápasu. Ještě se nestalo,
že bych prohrál.“
Útgardský Loki přehlédl obry na lavicích a pravil:
„Nevidím v síni jediného muže, pro kterého by nebyla
maličkost se s tebou utkat. Zkus to nejprve s mou starou
chůvou. Ta už porazila leckoho, kdo byl silnější než Tór.“
A povolal do síně prastarou, kulhavou babku a vyzval ji,
aby se pustila s Tórem do křížku.
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Tóra by nikdy ani nenapadlo vložit ruku na starou ženu
a ásgardský Loki na něho také mrkal, aby to nedělal. Ale
stařena se na něj sama vrhla, sevřela ho vyzáblýma rukama
kolem pasu, a tak začali zápolit a navzájem sebou cloumat.
Čím víc však na ni Tór útočil, tím pevněji stařena stála
a kladla protivníkovi takový odpor, že nakonec padl na jedno
koleno. Tím zápas skončil a útgardský Loki dal Tórovi na
srozuměnou, že nikoho dalšího z přítomných už k zápasu
vyzývat nemusí.
Závody byly za nimi a Tórovi a jeho průvodcům se vzdor
jejich výsledkům dostalo pozvání, aby zasedli k hostině.
Hostina to byla bohatá, ale jediný Tjálfi jedl a pil s chutí.
Ostatní dva se dívali zarytě do země a nemluvili, Loki nesměl
a Tór neměl co říct.
„Moc řečí nenaděláte, ale činy jsou důležitější než slova,“
uzavřel večeři útgardský Loki a poslal hosty spát.
Ráno jim dal znovu vystrojit stůl a po snídani je vypro
vodil až k bráně. Rozloučil se s nimi těmito slovy:
„Teď, když už jsi z hradu venku, Tóre, mohu ti pro
zradit, že pokud bude záležet na mně, tak do něho už
nikdy nevkročíš. A na mou věru by ses do něho nedostal
ani včera, kdybych byl věděl, že pověsti o tvé síle nejsou
přehnané. Teď už ti mohu říct, že jsem proti vám užil lsti.
Poprvé jsem vám ošálil zrak už v lese, když jsem se vám
zjevil jako Skrými. Ranec s jídlem jsem svázal čarovným
drátem a potřikráte, když jsi mi zasadil ránu kladivem, jsem
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proti němu nastavil kámen, který tys neviděl. Zato jsi viděl
u mého hradu skálu a v ní tři čtverhranné průrvy. To byly
stopy po tvém kladivu. A stejně tomu bylo při závodech,
kdy jste se utkali s mými spojenci. První byl Plamen, a ten
zhltl s masem i kosti a žlab. O závod s tvým služebníkem
běžela má myšlenka a s myšlenkou se nikdo nemůže v rych
losti měřit. Ten roh, z kterého jsi pil, nebyl obyčejný. Jeho
druhý konec byl v moři, a až teď k tomu moři dojdete,
uvidíš, že tam vznikla souš, které se říká odliv. Nejvíce
strachu jsi nám nahnal, když jsi zvedl nohu kočky. Neboť
věz, že ta kočka byl sám Midgardsorm, had, který je svi
nutý kolem celé země, a tys ho zdvihl tak vysoko, že taktak
zůstal na zemi ocasem a hlavou. Ale i to byl div, že jsi tak
dlouho odolával a padl jen na jedno koleno, když jsi zápasil
se stařenou. Bylo to samo stáří, a to ještě nikdo nepřemohl,
pokud se ho dočkal. A teď se s vámi loučím a pro obě
strany bude lepší, když už sem nikdy nepřijdete. Já bych se
zase bránil úskoky.“
Když útgardský Loki domluvil, zmizel a s ním i jeho hrad.
Tór, sahající po kladivu, i Loki a Tjálfi stáli s otevřenými ústy
na širé, prázdné pláni.
První našel řeč Loki. „Smím?“ vyhrkl nedočkavě. „Zákaz
doufám platil jenom v přítomnosti obrů. Na což jsi doplatil,
Tóre. To, co tu útgardský Loki říkal, jsem taky věděl. Jenom
kdybys mně byl dovolil mluvit. Jenže ty jdeš na všechno
silou a pořád nechceš uznat, že lstí se dostaneš nejdál.“
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„To neuznávám ani teď. Slyšel jsi, co říkal i útgardský Loki:
pověsti o mé síle nelžou. Moře se ale vypít nedá. S tou babicí
jsem mohl dopadnout lip, kdybych si s sebou nezapomněl
vzít Idunnina jablka. A s Midgardsormem si to ještě rozdám.
Ale teď si pospěšme domů.“
Tór naposledy spočinul zálibně zrakem na mohutné skále
s třemi hlubokými průrvami a nedočkavě vykročil směrem
k moři, na němž způsobil odliv.
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TÓR NA LOVU
MIDGARDSORMA

Po výpravě k útgardskému Lokimu odpočíval Tór nějakou
dobu doma v Ásgardu, ale po celý ten čas se obíral myšlenkou
na pomstu. Smířil se s tím, že moře nevypije, věděl, že proti
stáří nemusí díky Idunniným jablkům bojovat silou, a tak
jedinou naději na zadostiučinění mu skýtal Midgardsorm
v hlubinách oceánu. Ten had, jímž mu útgardský Loki způ
sobil takovou pohanu, ale kterého on, Tór, přesto dokázal
uzvednout holou rukou skoro k nebi. S Midgardsormem se
chtěl a musel ještě jednou utkat, aby napravil svou pověst.
155

Zašel si pro radu k Njórdovi, který měl sice přehled jen
o vodách a rybářích v Midgardu, ale o poměrech na pobřeží
světového oceánu se občas také něco doslechl. Njórd mu
sdělil, že nej vyhlášenějším rybářem mezi obry je jakýsi
Hymi, odborník na velryby, a ukázal mu, kterým směrem se
přibližně rozkládá kraj, kde tento obr hospodaří.
Tór si na Idunně vyprosil mimořádný příděl jablek a po
dobu odpočinku v Ásgardu se jimi omlazoval. Zakrátko zeštíhlel a nabyl vzhledu nedospělého mladíčka. S těžkým srd
cem obětoval i svůj ryšavý plnovous. Zdálo se, že špetku
lstivosti si přece jen po Lokiho domluvě osvojil.
Jako mladíček, pěšky a sám, jen s rancem rybářského ná
činí a samozřejmě s kladivem a opaskem síly pod halenou
se vypravil k obru Hymimu. Sel tentokrát opačným směrem
než onehdy k útgardskému Lokimu; jeho cílem byl Jótunheim, kde sídlili mraziví obři poněkud menšího vyrůstu.
Takto prošel nepozorovaně Midgardem a jednoho dne
zaklepal u dveří Hymiho chatrče na pobřeží světového
oceánu a požádal obra, který vypadal jak vytesaný z ram
pouchu, o nocleh. Ten jen zabručel a ukázal na hromadu
ovčích kožešin v koutě. Tór něco pojedl z vlastních zásob
a ulehl. Spal, jako když ho do vody hodí, a probudil se za
rozednění jen proto, že Hymi už dupal po chatrči a chystal
se na rybolov. Tór, který samozřejmě neprozradil, kdo je,
a představil se jako Véor, vyskočil a požádal Hymiho, aby ho
vzal s sebou. Obr zavrtěl hlavou a řekl:
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„Co by mi byl takový klučík platný. Lovím daleko na moři,
a byla by ti tam zima.“
Tór, který si i v jinošském převleku ponechal svou
sílu, se ovládl, protože ji měl v úmyslu použít až jinde,
a odpověděl:
„Jen mě s sebou vezmi a jeď, kam jsi zvyklý. Slibuji ti, že
to nebudu já, kdo bude první žadonit o návrat.“
„Pro mě za mě, když si troufáš,“ řekl Hymi a pohladil si
ojíněnou bradku.
„Jakou budeme mít návnadu?“ zeptal se Tór.
„Jakou si opatříš,“ odsekl Hymi.
Tór se šel tedy po nějaké poohlédnout, a když uviděl
Hymiho stádo krav, které se nedaleko páslo na sporé trávě,
rozběhl se k němu a ukroutil největšímu býkovi hlavu.
Naložil ji i se svým rybářským náčiním do člunu, který
Hymi mezitím spustil na vodu, a vyrazili. Hymi vesloval na
přídi, Tór se chopil zadních vesel a zabral tak, že se obr
nestačil divit.
Letěli po hladině jak šíp a zanedlouho Hymi prohlásil, že
už jsou v místech, kde lovívá platýze. Nemá dneska chuť
jet dál.
„Zato já ji mám,“ řekl Tór. „Rád bych se od tebe něčemu
přiučil. Veslujme dál.“
Veslovali tedy ještě hodnou chvíli, až Hymi složil vesla
do člunu a rázně Tórovi oznámil, že tady pro dnešek končí,
protože dál už hrozí nebezpečí, že narazí na Midgard157

sorma. Tór však nepolevil a vesloval sám dál, až se dostali
na otevřené moře, odkud už nedohlédli na pevninu. Hymi se
nebezpečně chmuřil.
Konečně vytáhl vesla i Tór, a zatímco se Hymi chystal
k lovu velryb, vyndal svůj vlasec zvíci tlustého lana a přivázal
k němu háček nemenších rozměrů. Nabodl na něj býčí hlavu
a hodil ji přes palubu.
Midgardsorm nebyl zvyklý, aby mu někdo na širém moři
předkládal býčí hlavu, a tak netrvalo dlouho a po návnadě
chňapl. Háček se mu zasekl do patra a had sebou trhl tak
mocně, že Tór narazil pěstmi na hranu člunu. Rozlítil se
a zmnožil svou božskou sílu ještě zázračným opaskem,
vzepřel se oběma nohama, až prorazil loď, postavil se
na mořské dno a táhl udici ke člunu. Obrovi se naskytl
hrůzostrašný pohled. Tór metal očima blesky na saň a saň
zas na Tóra dštila jed, moře vřelo a dno se chvělo. Když
Hymi uviděl, jak se tělo hada vynořuje nad hladinu a moře
se valí do člunu a zase ven, zesinal a rozklepal se strachy.
V okamžiku, kdy Tór zvedl kladivo do vzduchu, sáhl po
noži na krájení návnady a přesekl udici na hraně člunu. Had
klesl pod hladinu, leč Tór po něm mrštil kladivem a jistě
ho zasáhl; ozval se řev, zvedlo se vlnobití a z moře stou
paly jedovaté páry. Nezasáhl však netvora tak, aby ho na
vždy zneškodnil: neboť had nemá na rozdíl od obrů lebku.
Tór zvedl pěst a zasadil políček aspoň Hymimu. Obr sletěl
do moře a to se navždy zavřelo nad jeho chodidly.
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Tór si otřel čelo, zasunul kladivo za halenu a pustil se
pomalu ke břehu. Byl spokojený i nespokojený. Jisté je jen
to, že Midgardsorm se po tomto utkání s Tórem stáhl do
nejzazších oblastí oceánu a tam vyčkával. Pověst o Tórově
rybolovu se však šířila světem a vynesla mu velkou slávu.
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ÓDINOVY ÚMYSLY
A TÓRŮV SOUBOJ S HRUNGNIM

Zatímco se Tór potýkal s Midgardsormem, seděl Ódin
na Hlidskjálfu a držel mu palce. Ti dva netvoři, vlk Fenri
a mořská saň, mu působili starosti, třebaže od nich Ásům
bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Ódin byl však pamětliv
věštby noren a natolik se vyznal v spletitých nitkách osudu,
aby věděl, že každá věštba se vyplní. Ba věděl víc. Věděl víc
než norny. V poslední době se stále častěji utíkal k Mímiho
hlavě a kladl jí otázky tak důmyslně, aby mu odpovědi po
mohly utkat pletivo vědění o budoucnosti. Z chatrné síťoviny
160

temných předpovědí a znamem stále výstražněji vystupovala
jména Fenri a Midgardsorm a hned po nich Loki a - nastojte — Baldr! Jméno milovaného boha, s nímž dosud všichni
Asové i lidé spojovali jen dobro a krásu. Mnoho podivného
se skrývalo v Mímiho nejasných náznacích.
Co však Odina nejvíce udivovalo, bylo to, jak nezřetelně
a dvojace se v budoucnosti jevila úloha obrů. Jako by o ní
stále ještě nebylo jednoznačně rozhodnuto. Snad to odrá
želo pravý stav věcí. Odvěké nepřátelství bohů a obrů bylo
dáno na počátku světa, ale živel božský a obří se v průběhu
věků smísil. Byly tu vzájemné sňatky a společné děti, byl tu
Loki — obří krev, stále přítomná mezi bohy, byly tu osudo
vé vztahy Odina k obrům, k Lokimu a Mímimu. Odin tyto
svazky nikdy nezpřetrhal, dělal mezi obry rozdíly a uznával
ty, z nichž Ásům plynul prospěch. Od stvoření světa nikdy
žádného obra nezabil. To jenom Tór viděl všechno prostě:
všichni obři se musí bez milosti vyhladit! Lokiho ušetřil jen
proto, že ho potřeboval a netroufl si překročit nejvyšší zákaz,
o Mímim pak sotva věděl a nikdy se o něho nezajímal.
Tohle všechno Odin zvažoval a přemýšlel, jak s obry na
vázat styky, přimět je k hovoru a odhalit jejich záměry. Mu
sím se vydat zase jednou do Jótunheimu a přivést nějakého
obra k nám, rozhodl se nakonec.
Zavrhl tentokrát jakýkoliv převlek, nasadil si zlatou přilbu,
vzal své kopí Gungni a vsedl na Sleipniho. Osminohý oř se
vzepjal a jeho trysk se podobal letu nad zemí a vodami.
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Na kraji Jótunheimu sídlil na dvorci zvaném Grjóttúnagardy obr Hrungni. Byl právě venku a přehlížel stádo
svých plnokrevných koní, a když zahlédl rychlého jezdce,
začal divoce mávat rukama a volat. Odin před ním zastavil
a Hrungni, který vypadal jako vytesaný ze skály, ale zřejmě
nepatřil k nejchytřejším a nepoznal, koho má před sebou,
se ho zeptal:
„Kdo jsi, jezdce? Máš znamenitého koně.“
„Jsem Ódin. A toto je můj kůň Sleipni. Vsadím se s tebou
o hlavu, že se mu žádný kůň v Jótunheimu nevyrovná.“
„Tím bych si nebyl tak jist. Můj kůň Gullfaxi má sice
jenom čtyři nohy, ale zato dost rychlé a tvému se určitě vy
rovná. O to se rád vsadím.“
„Uvidíme,“ odpověděl Ódin, pobídl Sleipniho a vyrazil
směrem k Ásgardu.
Uražený Hrungni vyskočil na Gullfaxiho a už se hnal
za Ódinem. Sleipni byl vskutku nejrychlejší kůň na světě
a nedělalo mu potíže být stále vpředu. Ódin ho však přibrzdil
a chytře nechal druhého koně cválat celou cestu v těsném
závěsu. Vydrážděný Hrungni se neznal hněvem, a než se na
dál, projel za Ódinem ásgardskou branou a zastavil se až
před vchodem do Valhaly.
„Když už jsi tady, vstup dovnitř a přijmi naše pohostin
ství,“ pozval ho Ódin, místo aby žádal jeho hlavu.
Hrungni přijal pozvání jako samozřejmost, seskočil z koně
a hnal se dovnitř. Už od dveří volal: „Dejte mi napít!“

Ásové seděli v hodovní síni a udiveně vzhlédli, koho to
Odin přivádí. Odin na ně jen mrkl a poručil, aby Hrungnimu přinesli korbel, z něhož obvykle pil Tór, pokud byl
doma. Nebyla to nádoba věru malá. Valkýry, které v síni
obsluhovaly, se zdráhaly k obrovi přiblížit a Odin něco
pošeptal Freyje. Ta se zvedla ze svého místa, srdnatě si
přisedla k Hrungnimu a nalila mu pivo.
„To si dám líbit,“ spokojeně zamručel obr a jedním
velkým hltem pivo vypil. Freyja mu dolila, obr do sebe
korbel převrátil a tak se to opakovalo. Pokud se Hrungni
nedíval na dno korbele, díval se na Freyju a za chvíli byl
pořádně zpitý. Odin jen čekal, až mu pivo rozváže jazyk.
Už se přesvědčil, že Hrungni je víc než prostoduchý; jenže
hloupá je většina obrů, uvažoval, a to, co Hrungni řekne,
řekli by jistě všichni. Alespoň uslyšíme, jak o nás obří plémě
smýšlí a jaké má s námi plány. A uslyšeli. Hrungni náhle
bouchl pěstí do stolu, až všechny nádoby a mísy poskočily,
a zařval:
„Tak takhle vy si tu vysedáváte, zatímco já doma nevím,
kde mi hlava stojí. Ale víte, co udělám? Já tu vaši Valhalu
zvednu a odnesu ji se vším všudy do Jótunheimu. A Ásgard
srovnám se zemí. A vás, Asy, do jednoho ubiju. Vezmu si
domů jen Freyju a tamhletu se zlatými vlasy,“ ukázal na Sif
a zašklebil se.
Odin se právě chystal zeptat, jak to všechno míní provést,
když se rozletěly dveře a v nich stál Tór, ještě celý rozpálený
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bojem s Midgardsormem. Při pohledu na společnost u stolu
strnul. Ale vzápětí zbrunátněl a zahřměl:
„Jakým právem popíjí lecjaký obr ve Valhale? Jak to, že mu
Freyja nalévá, jako kdyby ho Ásové pozvali na hostinu?“
Hrungni se proti němu postavil na vratké nohy a poněkud
schlíple, leč se zlým pohledem opáčil:
„Na hostinu mě pozval Odin a jsem pod jeho ochranou.“
„Toho pozvání budeš litovat,“ vzkřikl Tór a sáhl po svém
kladivu.
„Ty mě chceš zabít bezbranného? To ti zrovna neslouží
ke cti. Nemám s sebou svůj štít a zbraň. Bylo by od tebe
statečnější, kdyby ses se mnou přišel bít ke mně do Grjóttúnagardů. K tomu tě tímto vyzývám.“
„On mě vyzývá na souboj! To se ještě nestalo, aby obr
vyzval Tóra. Už se těším. Ale teď už se odtud kliď!“
Hrungni se vykolébal z Valhaly, vyškrábal se na svého
Gullfaxiho a zmizel.
Tak skončily Odinovy úmysly vyzvědět, co obři na Ásy
chystají. O jejich velikášských záměrech se dozvěděl dost,
nedozvěděl se však, jak je chtějí uskutečnit. Ale o jedné
věci se ujistil dokonale: rozumný hovor se s obry navázat
nedá. I kdyby o to sám usiloval ať po dobrém či lstí, Tór to
nepřipustí.

* **
164

Tór se na souboj s Hrungnim těšil. Nějaký čas doma
odpočíval a dobře jedl a pil, a pak se opět vypravil na cestu.
Za průvodce si vybral rychlonohého Tjálfiho, protože k Lo
kimu už ztratil důvěru.
Hrungni se mezitím v Jótunheimu chvástal svou odvážnou
jízdou do Ásgardu a ještě víc soubojem, na nějž sám Tóra
vyzval. Obojí mu vyneslo velikou slávu, ale sám souboj obři
očekávali s obavami. Hrungni byl ze všech obrů nej silnější,
srdce i hlavu měl z kamene, také místo štítu užíval velký,
plochý kámen a jeho zbraní byl kamenný brus. Jestliže však
neobstojí se ctí, věděli, že se od Tóra mohou nadít toho
nejhoršího. V sázce bylo mnoho. Proto pro jistotu zhotovili
na Grjóttúnagardech ještě člověka z hlíny, který byl větší než
největší obr; měřil devět honů zvýši a tři hony přes prsa. Na
zvali ho Mókkurkálfi. Nemohli však pro něho najít patřičně
veliké srdce. Pobíhali bezradně po dvorci i okolí a nakonec
porazili jednu z Hrungniho kobyl, vyňali z ní srdce a vložili je
Mókkurkálfimu do hrudi.
Jak bylo řečeno, Tór se vypravil na souboj doprovázen
rychlonohým Tjálfim. Nijak nespěchali, cestou přespávali
u lidí a obryň a Tjálfi se všude osvědčil jako vzorný služeb
ník. Když se blížili ke Grjóttúnagardům, vyslal Tór Tjálfiho
napřed, aby obrovi oznámil, že bůh boje se blíží. Hrungni
stál už připraven na pláni u dvorce, před sebou kamenný štít,
mohutný brus přehozený přes rameno, a nebyl na něho pěkný
pohled. Po boku se mu tyčil hliněný velikán Mókkurkálfi,
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a třebaže byl ještě větší než obr, pohled na něj nemohl být
horší. Tjálfi přiběhl k Hrungnimu a zvolal:
„Tór se blíží a viděl tě. Nedobře činíš, Hrungni, že držíš
svůj štít před sebou. Tór si k tobě nadejde pod zemí a na
padne tě zdola.“
Hrungni bez rozmýšlení hodil štít na zem, postavil se na
něj a rozkročil se na obrovských nohou, popadl oběma ru
kama brus a ve střehu čekal.
A vtom už se na obzoru objevily blesky, zaznělo hromobití
a Tór se hnal v božském hněvu mávaje kladivem a z dálky jej
vrhl na Hrungniho. Z Mókkurkálfiho vypadlo při tom pohle
du kobylí srdce a říká se, že se strachy pomočil. Hrungni však
nebojácně zvedl brus a mrštil ho proti kladivu. Obě zbraně
se v letu srazily, brus se rozpadl vedví, jedna polovice spadla
a propadla se do země a druhá se zasekla Tórovi do hlavy,
až upadl. Kladivo Mjóllni pokračovalo v letu a zasáhlo obra
doprostřed hlavy, rozdrtilo mu lebku na kousky a obr se ská
cel tak nešťastně, že jednou nohou zalehl Tórovi krk.
Tjálfi se mezitím utkal s Mókkurkálfim a hliněný kolos se
po několika nemotorných výpadech proti mrštnému mladí
kovi s rachotem svalil. Tjálfi spěšně přiskočil k Tórovi, aby
z něho sundal obrovu nohu, ale ať se snažil jak snažil, ani
s ní nepohnul. Stál bezradně nad svým pánem, lapajícím pod
tou tíhou po dechu, a spínal ruce směrem k Ásgardu. Odin,
který sledoval Tórův souboj z Hlidskjálfu, svolal urychleně
Ásy a všichni, kdo vlastnili rychlý dopravní prostředek,
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v největším spěchu vyrazili ležícímu Tórovi na pomoc. Ale
ani oni s obří nohou nepohnuli. Tu se mezi ně vtlačil Magni, syn Tóra a obryně Járnsaxy, právě tři noci starý, odhodil
z otce obří nohu a pravil:
„Ošklivá smůla, otče, že jsem nepřišel dřív. Hádám, že bych
byl toho obra ubil pěstí, kdybych se s ním utkal.“
Tór se konečně zvedl, zhluboka se nadechl a nejdřív ze
všeho uvítal syna:
„Mám radost, že jsi tak veliký silák. Daruji ti za tvou po
moc Hrungniho koně Gullfaxiho.“
Odinovi se tato velkorysost příliš nezamlouvala a nechal
se slyšet, že tak znamenitého koně by Tór měl darovat spíše
svému otci než synovi obryně. Více to však nerozváděl,
protože bylo zapotřebí vrátit se co nejrychleji do Ásgardu.
Tórovi vězel stále ještě v hlavě kus brusu a nevyhlížel s ním
právě nejdůstojněji.
Doma v Trúdvangách nad ním Sif spráskla ruce a poslala
bez prodlení pro bohyni Eir, nejlepší léčitelku v Ásgardu.
Eir se dostavila s truhličkou plnou léčivých bylin, mastí
a ranhojičských nástrojů, ale ani lektvary, ani sekyrkami,
dláty a kladívky s brusem v Tórově hlavě nic nesvedla. Tór
ji nerudně poslal domů a poručil, aby mu přivedli nějakou
vědmu.
I

přivedli do Trůdvangů kouzel znalou Gróu, ženu Aurvan-

dila Smělého, který se před časem zatoulal do Jótunheimu
a byl od té doby nezvěstný. Gróa posadila Tóra na zem,
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stoupla si k němu, upřela oči na brus a jala se pronášet za
říkadla. Tór ucítil, že se mu brus v hlavě hýbá a kousek po
kousku začíná odpadávat, a aby Gróu povzbudil i potěšil,
řekl jí:
„Mám pro tebe dobrou zprávu, Gróo. Když jsem se oneh
dy vracel z Jótunheimu a brodil se přes ledové Élivágy, pře
nášel jsem v nůši na zádech tvého muže. Abys mi věřila, tak
věz, že mu z nůše vykukoval palec u nohy a že mu umrzl.
Naříkal si, tak jsem zmrzlý palec ulomil a hodil na oblohu.
Změnil se v hvězdu, zvanou Aurvandilův palec. Teď už se
ti muž ale brzy vrátí domů.“
Gróa vykřikla radostí a byla štěstím tak popletená, že
se jí všechny myšlenky rozutíkaly z hlavy a zapomněla svá
kouzla. Tak zůstal zbytek brusu Tórovi vězet v hlavě a už se
ho nikdy nezbavil. Trčel mu z hlavy jako býčí roh, ale bolest
mu nepůsobil. Jenom když někdo v Midgardu pohodil na
zem brousek, brus v Tórově hlavě se pohnul a bůh byl pak
obzvlášť nevrlý.
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BALDROVY SNY

Ódinův pokus přimět obry k hovoru ztroskotal. Pravda,
možná na tom měl vinu i on sám, když přilákal Hrungniho
do Ásgardu tak prostou lstí a potom ho překotně opil. Asi
by přineslo více užitku, kdyby zkusil dostat nějakého obra
do Ásgardu po dobrém a Tórovi předem přikázal, aby se
mírnil. Ano, pokusů o dosažení prospěšného cíle nemůže
být nikdy dost, řekl si Odin a připomněl si starou moudrost,
která byla jako ušitá na prostomyslné obry:

Muž prosté mysli
pro pouhý úsměv
každého má za přítele.
Nenaděje se,
že přelstít ho chtějí
chytráci u plného stolu.
Odin vyslal posla k AEgimu a pozval ho se všemi nále
žitostmi a poctami na návštěvu do Ásgardu. AEgi byl mezi
obry vládcem moře a sídlil proto daleko od ostatních ve svém
vodním paláci s ženou Rán a dcerami - vlnkami a vlnami
nej roztodivnějších jmen. Rán chytala do svých sítí utopence
a AEgi s pomocí svých dcer dával moři všechny jeho podoby
od poklidného šplouchání po bouřné vlnobití. Midgardsorma, který si v moři počínal, jako by mu patřilo, neměl v lásce.
Krom toho mu náležely všechny poklady ze ztroskotaných
vraků a byl tudíž sám natolik bohatý, že Ásům nemusel
závidět honosné prostředí Valhaly.
AEgi pozvání přijal a Ásové ho uctili skvělou hostinou, při
níž nedošlo k žádné nežádoucí události. Po boku aEgiho seděl
z vůle Ódina Bragi, který byl pro jednou nucen odsednout si
od své Idunny a věnovat veškerou svou výmluvnost hostovi.
Přesto se Ásové během hostiny nic závažného nedozvěděli,
poněvadž aEgi záměry pozemských obrů neznal a ani o ně
nedbal. Rozešli se přátelsky a aEgi podle zvyku Ásy pozval,
aby mu návštěvu oplatili. I k této návštěvě došlo a aEgi se
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netajil potěšením z toho, že může Ásům předvést své zlato.
Avšak slibně započatým přátelským stykům udělal konec
Loki, kterého Ásové vzali neprozřetelně s sebou, přestože
jeho zášť vůči nim propukala teď stále častěji. Loki ztropil při
hostině výtržnost, zabil aEgimu dva služebníky a pohádal se
se všemi Ásy. Smíru bohů s obry očividně nepřál.
Návštěvou u aEgiho Odinovy pokusy o navázání lepších
styků s obry skončily. Myšlenky na hledání spojenců ve světě
obrů se vzdal a od nynějška se plně soustředil na posílení
bojové síly Ásgardu. Cesta k tomu byla podle něho jen jedna:
popouzet k boji lidi v Midgardu a získat do Valhaly co nejvíce
padlých bojovníků. Zrušil dokonce Freyjino právo na ty, kteří
padli v souboji o ženu. Řady einherjů ve Valhale povážlivě
vzrůstaly. Odina kupodivu nenapadla druhá možná cesta:
nehledat spojence mezi obry, nýbrž mezi lidmi. Jít mezi ně
a zvát je k sobě. Nezůstávat pro ně jen mocným, obávaným
vládcem, jehož je radno vzývat a opěvovat. Ódin mezi lidmi
už dlouho nebyl a jeho touha zvědět, jak žijí, vyhasla. Hleděl
si jenom svých bojovníků.
Nebylo to však to jediné, co v Ásgardu vyhaslo. Zlatý
věk činorodosti, píle a radosti se chýlil ke konci. Přestože
Ásové měli vše, co si lze přát, bohatství, slávu, sílu, moc, ba
nesmrtelnost, nevyhlíželi už šťastně, a upřímně řečeno, dost
se nudili. Pokud si nevyjeli za kratochvílí do světa, či pokud
nějaký obr anebo Loki, což bylo totéž, nepřinesl vzruch
do jejich vlastního světa, chodili po Ásgardu jako bez cíle.
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I každodenní souboje a hodování ve Valhale, natož hra v zla
té kostky, jim už zevšedněly. V hradbách Ásgardu nikdy ne
zazněl dětský smích ani pláč — bohové a bohyně spolu už
dávno přestali plodit děti. Jejich synové a dcery byli dospělí,
žili každý ve svém sídle a ani maličké vnuky bohové neměli.
Nejtíže to nesla Frigg. Často vzpomínala na časy, kdy ještě
nebyla nesmrtelnou bohyní, kdy ještě stárla, a přitom se cítila
mnohem mladší než nyní. Připomínala si doby, kdy její synové
byli ještě malí, batolili se kolem ní a pořád ji potřebovali. Muse
la tenkrát věčně napomínat Tóra, protože se pořád vztekal
a pral se s ostatními. Musela utěšovat Týa, když mu Tór
natloukl, a poslouchat Bragiho žvatlání a legrační rýmovačky,
protože ho nikdo jiný poslouchat nechtěl. Všechno to dělala
ráda. Držela za ruku slepého Hóda a chodila s ním přírodou
a vyprávěla mu o všem, co sám neviděl. Pokoušela se odpo
vídat na Baldrovy věčné otázky, a už tehdy na mnohé z nich
odpovědět neuměla. A nyní? Ze všech jsou samostatní do
spělí muži, každý má svou hlavu a své starosti, a ona do nich
už nevidí. Nikdo se jí nesvěřuje. Ach ano, bohyně byly stále
mladé, ale jejich děti je už nepotřebovaly. Divný, stojatý život.
Obři se mezitím stále dál a dál množili, kdežto počet bohů
byl pevně stanoven jednou provždy a tak jejich nepřátel
ustavičně přibývalo. Přičiňovali se o to i sami Ásové: když
nemohli plodit děti s Ásyněmi, volili si matky svých nových
dětí mezi mladými obryněmi. I tyhle děti však rychle vy
růstaly a v několika dnech byly větší než jejich otcové.
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Ve světě bohů bylo něco v nepořádku. Chyběl v něm vývoj,
pohyb vpřed, chyběla v něm budoucnost, v niž věří lidé,
když je jim těžko. Zvláštní přitom bylo, že Odin už dlouho
přemýšlel daleko více o budoucnosti než o přítomnosti. Ale
na rozdíl od lidí mohl mít z budoucnosti jen obavy, neboť
přítomnost mu poskytovala vše, co si lze přát.
V

této době se začaly také v Midgardu ozývat divné hlasy.

Vyskytla se tam jedna prastará a velemoudrá vědma, která
znala všechny věci minulé a viděla i do budoucnosti. Ta jed
nou spatřila v dýmu doutnajících omamných bylin podivné
zjevení. V mlhách, nicméně natolik jasně, že nebylo mýlky,
viděla, jak hynou bozi a celý svět je v plamenech. Viděla ještě
mnohem víc, ale to nikomu neprozradila.
Pověsti o zániku bohů, jemuž lidé na Severu dali hrůzy
plné jméno ragnarok, se šířily všemi kraji a zanedlouho
pronikly i do Ásgardu. Byly to pověsti mlhavé, nikdo nic
přesně nevěděl a nikdo se o nich neodvážil mluvit nahlas.
Jen Ódin si je dovedl poskládat dohromady s věštbami no
řen a s odpověďmi Mímiho hlavy, ale byl to obraz chatrný,
kterému scházely pevné obrysy. Stačil ho však naplnit děsem.
Ragnarok! Soumrak bohů! Temné tušení a neklid se zmoc
nily i ostatních Ásů.
Neklid nejvíce trápil čisté, nezáludné srdce boha Baldra,
toho syna Ódina a Frigg, jenž dostal přízvisko Dobrotivý
a kterého měli všichni rádi, protože se nad každým slitoval,
každého trpělivě vyslechl a každému pomohl, jak uměl.
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Hodně přemýšlel a málo mluvil. Nerad viděl, když se lidé mezi
sebou svářili, a přál si, aby všichni žili v míru a pohodě. Teď
už dlouho znepokojeně pozoroval, jak se lidem v Midgardu
nedobře daří. Počasí bylo rok od roku chladnější a v zimě
lidi sužovaly velké mrazy. Midgardsorm v oceánu bil ocasem
tak zuřivě, že vlnobití pronikalo hluboko do midgardských
moří a stále víc rybářských člunů ztroskotávalo. Marně rybáři
obětovali Njórdovi, ten jako by ztrácel nad živly moc. Také
Frey a Tór se svou vládou nad počasím už nedovedli sedlákům
zajistit dost úrody a ochránit plodiny proti lijavcům a dlouhé
zimě. Nejtíže však Baldr nesl, že lidé se teď mezi sebou čím
dál víc přeli, záviděli si a nejednou se pro maličkost i zabíjeli.
A Odin, místo aby zasáhl nejvyšší mocí, je naopak ponoukal
k boji. Dokonce zrušil právo Baldrova syna Forsetiho nabá
dat lidi k smíru. Jediným zákonem se stala pomsta.
Baldr se trápil. Kvůli bohům i lidem. V noci ho pronásle
dovaly zlé sny. Už tak bledý, takřka průsvitný, bledl ještě víc
a vypadal jako chorý.
Ásové si Baldrovy proměny brzy povšimli. Vyptávali se
ho, co se s ním děje, ale Baldr jenom zasmušile mlčel. Dostal
zvláštní příděl jablek od Idunny, ale ani to mu nepomohlo.
Vždyť Baldr nestárl, jenom stále více chřadl. Až konečně jed
noho dne na sněmu Ásové na Baldra společně udeřili.
„Baldře Dobrotivý, pověz nám, co tě trápí a proč jsi tak
sklíčený,“ promluvila jménem všech Frigg, Baldrova matka.
„Nemůžeme se už dívat, jak nám chřadneš před očima.“
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Baldr sklopil své dlouhé plavé brvy a mlčel.
„Cožpak neodpovíš ani své matce?“ řekla Frigg a v očích
se jí zaleskly slzy.
Tu se Baldrovi zželelo matky i ostatních bohů a pochopil,
že mlčením vše jenom zhorší. Promluvil:
„Už dlouho se mi v noci vrací stále stejný sen. Zdá se mi,
že Ásgard je v nebezpečí. Sebe vidím mrtvého na cestě do
Helu.“ Víc neřekl.
Bohové se zhrozili. Věděli, že sny bývají předzvěstí věcí
budoucích a nezřídka se věrně splní. Smrt v Ásgardu - to
tu ještě nikdy nebylo, a nechtělo se jim něčemu takovému
ani uvěřit. Vždyť smrt jednoho boha by znamenala zkázu
pro všechny Ásy. Jeden přes druhého křičeli, co dělat, aby
předešli neštěstí.
Jen Odin zasmušile mlčel a v duchu zvažoval všechny
temné předpovědi nořen a Mímiho hlavy, v nichž se Baldr
tak nepochopitelně zjevoval. Baldrovy sny však do oné cha
trné síťoviny věšteb až příliš dobře zapadaly. Odin pokynul
rozrušeným Ásům, aby zmlkli, a pravil:
„Rozejděte se nyní. Vyčkejte, až vás znovu svolám, potom
se poradíme, co dělat. Snad budu do té doby vědět více.“
Ásové svěsili hlavu a rozešli se do svých domovů. Ódin sám
vsedl na Sleipniho, tryskem přejel přes Bifróst a zastavil se
až u Urdina vřídla, u kořene jasanu Yggdrasilu. V ústrety mu
vyšly norny Urd, Skuld a Verdandi a Ódin je takto oslovil:
„Je zle. Baldr má ošklivé sny. Vidí v nich sám sebe na cestě
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do Helu. Mně je pohled do podsvětí z Hlidskjálfu odepřen.
Nahlédněte do své studny osudu a pokuste se proniknout do
tajemných prostor Helu.“
Norny přistoupily k studni, uchopily se za ruce a vytvořily
kolem průzračné hladiny posvátný kruh. Sklonily nad hladinu
hlavy, až konečky jejich dlouhých vlasů rozčeřily stojatou
vodu, a tak zůstaly dlouho skloněné v nepohnutí.
„Voda se tmí,“ pronesla konečně Urd. „Vidím obrysy tem
né síně a v ní dlouhý stůl.“
„Na stole stojí prázdná miska a vedle ní cosi lesklého, ane
bo krvavého?“ zašeptala nerozhodně Verdandi.
„To jsou zlaté poháry, pokryté štítem. Běda, jsou přichystá
ny pro Baldra!“ zvolala Skuld.
„Tuším hroznou strast,“ pravil rozechvěle Odin. „Nemlčte,
věštkyně, a povězte mi plnou pravdu. Kdo oloupí Baldra
o život?“
„Nevidím nic a nikoho. Jen na štítě nad poháry leží zelená
haluz. Ta je však nevinná,“ pravila Urd a napřímila se. Po
ní se napřímily i ostatní dvě norny, zakryly si dlaněmi oči
a porušily posvátný kruh.
Ódin odejel se svěšenou hlavou do Valhaly a dal si zavolat
Baldra. Usedl na svůj trůn a takto syna oslovil:
„Tvůj život je v nebezpečí, Baldře.“
„Vím to možná lépe než ty, otče. Ale můj život není tak
důležitý.“
„Co může být důležitějšího?“
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„To, že nebezpečí hrozí Ásgardu a celému světu.“
„Ano, i já se proto rmoutím. Ale vím také, že ty si v skrytu
myslíš, že nedělám dost pro to, abych ragnarok odvrátil.“
Baldr sebou trhl, ale mlčel.
„Mluv, Baldře,“ přikázal mu Ódin.
„Ano, myslím si to,“ špitl Baldr.
„Mé snahy domluvit se s obry byly marné. Jejich nepřátelství
vůči nám je osudné. Nevzdají se ho zadarmo. Kdybychom s ni
mi uzavřeli smír, museli bychom se vzdát své moci. Na takový
smír nemohu přistoupit,“ pronesl Ódin pevným hlasem.
„Nemáme jinou volbu,“ řekl Baldr. „Nejde jen o nás. Mysli
také na lidi.“
„Na ty teď právě myslím. Lidé v nás věří, a jejích víra bude
otřesena, jestliže se ukáže, že bohové jsou smrtelní. Musíme
zachránit tvůj život. To je naše první povinnost:. Jdi, Baldře,
a dej rozhlásit, že očekávám Asy v Gladsheimu.‘,c
Baldr se vzdálil a učinil, jak Ódin přikázal.
Když se všichni Ásové a Ásyně shromáždili v Gladsheimu,
oznámil jim Ódin, že hrozba, kterou vyjevily Baldrovy sny,
byla potvrzena. Od této chvíle je prvořadou povinností všech
chránit Baldrův život a nepřipustit, aby se k němu přiblížila
cizí osoba, ať člověk, skřítek či obr. Poté Ódin vyzval Frigg,
jíž byla na počátku věků svěřena vláda nad celou přírodou,
aby ji zavázala slibem, že Baldrovi neublíží.
Frigg už dlouho svého práva neužívala, poněvadž ostat
ní bohové si mnohé její povinnosti, rozebrali:: Frey vládl
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obdělané přírodě, Tór větru a počasí, Njórd moři a vodám
a Odin všemu dohromady. Nyní byla šťastna, že může po
volat divokou přírodu k záchraně svého nejmilejšího syna.
Svolala elfy a dobré duchy přírody a poručila jim, aby
obešli vše živé a neživé a od všeho přijali jejím jménem
slib, že Baldrovi neublíží. A tak se stalo. Všechny nemoci
na světě slíbily, že Baldra ušetří. Každý kámen se zavázal, že
Baldra neporaní, všechny stromy se zapřísáhly, že se z nich
nestanou zbraně, které by ho zabily. Železo ve skále, voda
v moři a řekách, vlci a medvědi v lese, ptáci v ovzduší, hadi
ve vřesu, ryby ve vodě, vše živé i neživé, tvrdé i měkké,
každý mraveneček na cestě složil Frigg přísahu, že Baldrovi
neublíží.
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Když v Ásgardu vešlo ve známost, že všechny věci i živo
čichové už složili přísahu, chtěli bohové vyzkoušet, jak se
přísaha osvědčí a zda je Baldr skutečně nezranitelný. Na nejbližším sněmu napřáhl Tý, Baldrův nej starší bratr, svou zdra
vou rukou kopí a opatrně jím píchl Baldra do nohy. A hle hrot kopí sjel lehce k zemi a na Baldrově noze nezanechal
ani oděrku. Tý to zkusil ještě jednou, tentokrát prudčeji
a rovnou Baldrovi do prsou. Výsledek byl stejný. Všichni
žasli a Baldr nejvíce. Tu se osmělili i ostatní Ásové a každý
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zaútočil na Baldra nějakou zbraní. A Baldr stále stál, plaše
se usmíval a všechny zbraně se od něho odrážely. I Odin se
dal přemluvit a vrhl na něho své kopí Gungni, které nic ne
mohlo zastavit, ale i to před Baldrem sklouzlo k zemi. Pak
udělali poslední zkoušku. Za velkého napětí poodstoupil
Tór na dvacet stop od Baldra a mrštil po něm své kladivo
Mjóllni. Kladivo se mu však stejně rychle vrátilo do ruky,
aniž se Baldra dotklo.
Asgardem zavládlo veliké nadšení. I Ódin se dal strhnout.
Moc Asů je nezměrná a dokáže zažehnat každé nebezpečí,
zajásal v duchu.
Po dlouhé době měli Ásové opět důvod k ryzí radosti.
A že si radosti už dlouho dosyta neužili, nemohli se jí nabažit
a bavili se každý den na sněmu tím, že se do Baldra všichni
trefovali. Vrhali na něj kamení a oštěpy, stříleli šípy a oháněli
se po něm dřevěnými kyji i železnými meči. A Baldra se nic
netklo, jen stál a dobrácky se usmíval. O čem však přemítal,
nikdo nevěděl.
Jediný, kdo se touto hrou upřímně nebavil a neradoval
se z Baldrovy nezranitelnosti, byl Loki. Záviděl Baldrovi
jeho úspěch, to, že je středem veškeré pozornosti a obdivu.
A protože byl také jediný, kdo si tajně ragnarok přál - neboť
tušil, že při něm opět stane ve středu událostí a navrátí se
do role vítěze -, rozhodl se učinit radosti bohů konec
a proměnit Baldrovy zlověstné sny ve skutek. Zbaví se toho
všemi milovaného tichošlápka navždycky.
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Jednoho odpoledne, když Ásové po sněmu a vydatném
obědě odpočívali každý ve svém paláci, převlékl se Loki
do ženských šatů a proměnil se ve shrbenou stařenu. Vzal
do ruky sukovici a odbelhal se do Friggina paláce ve Fensalech. Tam požádal, aby směl s Ásyní promluvit. Frigg
prožívala v té době šťastné dny a byla ochotna každému spl
nit jeho přání. Přerušila odpočinek a růžové sny a stařenu
přijala.
„Co tě ke mně přivádí, stařenko?“ uvítala hosta.
„Přivádí mě velká starost. Tuším, že jedině ty ji budeš umět
rozptýlit.“
„Starosti jsou zlá věc a není lehké se jich zbavit, nemáme-li
proti nim léku. Co tě trápí, dobrá ženo?“
„Trápí mě to, co se každý den děje na sněmu na Idské plá
ni. Doslechla jsem se, že všichni Ásové útočí na Baldra a ještě
se tomu smějí. Máme o život svého nejmilejšího boha obavy.
A je mi divné, že bůh útočí na boha.“
„Tvé starosti jsou zbytečné, stařenko. Baldr je nezranitel
ný. Všechny živé i neživé věci na světě slíbily, že Baldrovi
neublíží. Tím slibem jsem je sama zavázala.“
„Takovou tedy máš ty moc! Celá příroda se před tebou
sklání. Pověz mi však, abych mohla být úplně klidná, zavázala
jsi slibem opravdu všechno?“
Frigg chviličku váhala, ale stařenina starostlivost ji dojala,
její obdiv jí lichotil a v návalu pýchy a štěstí se rozhodla ženu
odměnit svou důvěrou.
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„Všechno. Jen jednu rostlinu rostoucí na stromě na západ
od Valhaly jsem slibu ušetřila. Jmenuje se jmelí a zdála se mi
příliš křehká a mladičká, abych ji musela zavazovat přísahou.“
Stařena pochvalně pokývala hlavou a poděkovala Frigg, že
rozptýlila její starosti. Pak šouravě odešla.
Jen se ocitla venku, odložila ženský šat a proměnila se opět
v Lokiho. Jen sukovici si ponechala.
Loki se rychlým krokem vydal na západ od Valhaly a vy
hledal strom, v jehož koruně rostlo jmelí. Jak všichni vědí,
jmelí je trochu zvláštní rostlina, která roste na starých větvích
vysokých stromů a sama nemá kořeny v zemi. Proto se lidé
domnívali, že se nezrodila ze země a je posvátná. Loki srazil
sukovicí jmelí ze stromu a zhotovil z jedné větvičky šíp.
Na druhý den se odebral na sněm. Tam už stáli Ásové
v halasném kruhu kolem Baldra a bavili se jako obvykle. Jen
jeden stál stranou, hleděl před sebe vyhaslýma očima a pouze
naslouchal výskotu ostatních. Byl to slepý Hod, Baldrův
bratr. Loki k němu přistoupil:
„Proč stojíš nečinně a nevrháš také něco na Baldra jako
ostatní?“ zeptal, se ho sladkým hlasem.
Hod odpověděl: „Víš přece, že jsem slepý a nevidím. Krom
toho ani nevlastním žádnou zbraň.“
„Nedobře činíš, že neprokazuješ Baldrovi stejnou čest jako
všichni ostatní. Poradím ti, jak i ty se můžeš účastnit hry. Hle,
vkládám ti do rukou luk a šíp. Napni šípem tětivu, já zacílím
a povedu ti ruku správným směrem. A ty vystřelíš šíp.“
182

--------------------------------- --------------------------------------------

Nic netušící Hod se nechal vést a učinil, jak mu Loki radil.
Šíp se vymrštil směrem na Baldra a zabodl se mu do prsou.
Baldr se skácel k zemi.
Ásové nevěřili svým očím a zprvu se domnívali, že Baldr
zranění jen předstírá, aby hra byla napínavější. Když se však
stále nezvedal, přistoupili k ležícímu tělu a uviděli, že Baldr
je mrtev.
Slova nestačí popsat zděšení Ásů, když zjistili, co se stalo.
Stáli nad Baldrem mlčky a jako zkamenělí, ruce jim bezvládně
visely podél těla a ani nenašli sílu mrtvého zvednout. Nejvíce
zasáhl úlek Ódina, neboť ten nejlépe věděl,. jaké nedozírné
neštěstí pro Ásgard znamená smrt boha. Bohové už nejsou
nesmrtelní! Od této chvíle se lze nadít všeho zlého; smrt
v Ásgardu je jen počátek.
Když se po dlouhé době Ásové vzpamatovali z ochromení,
propukli všichni v pláč a vzlykot tak usedavý, že si ani na
vzájem nemohli slovy sdělit svůj žal. Byli náhle bezmocní,
ani odplatu nemohli vykonat, neboť hájemství Ásgardu bylo
posvátné a nikdo další v něm nesměl být z vůle bohů zabit.
Nepátrali ani po viníkovi.
První našla opět řeč Frigg. Ještě zpola v slzách pravila:
„Postihlo nás nesmírné neštěstí. Byl zabit nej ctnostnější
z nás a v této chvíli je již na cestě k Hel do podsvětí, v místa,
která věru nejsou hodna boha. Kéž by byl alespoň padl v boji
a směl po smrti pobývat ve Valhale u svého otce. Leč plané
to přání: Baldr Dobrotivý nikdy boj nevyhledával. Teď však
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neskládejme ruce do klína. Snad se dá vládkyně podsvětí Hel
obměkčit. Kdo z vás touží získat mou věčnou přízeň a na
jde odvahu vydat se klopotnou cestou k ní a požádat ji, aby
Baldrovi dovolila navrátit se do Ásgardu. Nechť jí za něho
nabídne jakoukoliv náhradu. Já sama se mileráda stanu tou
náhradou a odejdu do podsvětí místo Baldra.“
Z hloučku Ásů vystoupil Odinův nejmladší syn, Hermód
Smělý, a řekl:
„Já se k Hel vydám. Potřebuji však rychlého a vytrvalého
koně.“
V

Ásgardu nebylo rychlejšího a spolehlivějšího klusáka

nad Odinova osminohého Sleipniho, a Ódin už také kázal,
aby jej okamžitě přivedli. Když se tak stalo, Hermód na koně
vyskočil a neprodleně odcválal.

* **

Ásové poněkud ožili nadějí, že se jim do Ásgardu navrátí
aspoň Baldrův posmrtný stín, a konečně zvedli jeho tělesnou
schránku a odnesli ji na pobřeží. Bylo třeba uchystat slavný
pohřeb, o němž by si vyprávěl celý truchlící svět. Okamžitě
rozeslali na všechny strany posly pro smuteční hosty.
A byl to pohřeb vskutku přeslavný. Bohové se dostavili
v plném lesku. V čele kráčel Ódin v zlaté přilbici a s havrany
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na ramenou, po jeho boku Frigg a za nimi průvod valkýr.
Frey přijel na svém voze taženém kancem se zlatými štětinami
Gullinburstim a Heimdall opustil pozorovací věž na Bifróstu
a přicválal na svém oři se zlatým chocholem Gulltoppovi.
Freyja zapřáhla do vozíku své kočky. I ostatní bozi si vza
li, co měli nejskvostnějšího. K tak významné události, jako
byl tento obřad, byli pozváni také skřítci a výjimečně i obři.
Dostavila se jich početná deputace jak z končin mrazivých,
tak ze skalních slují.
Baldr měl být uložen na hranici na své lodi zvané Hringhorni a loď měla být pak spuštěna na moře a hranice zažehnuta.
Takovým způsobem se tenkrát na Severu pohřbívali nej
významnější náčelníci.
Hringhorni byla obrovské plavidlo a bylo nutno napřít
velkou sílu, aby se dala spustit na moře. Proto k lodi při
stoupili všichni Ásové najednou, rozkročili se podél jejích
boků a všichni se do ní opřeli. Jak však byli dosud vysíleni
hlubokým žalem, nepodařilo se jim jí ani pohnout. Ani silák
Tór, který si snaživě plivl do dlaní a zaťal zuby, nic nezmohl.
Namáhali se, seč byli, ale vše marné.
I nezbylo než povolat na pomoc obry, kteří zpovzdálí
přihlíželi a nezdrželi se kradmého úsměšku. Bohové se obrá
tili na nej silnější z nich, obryni Hyrrokin, která toho dne na
úsvitu přicválala z Jótunheimu na podivném oři. Seděla ob
kročmo na vlku, který měl v tlamě místo uzdy zmiji. Byl to
vlk tak silný a zběsilý, že Odin musel přivolat čtyři berserky,
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aby ho hlídali, a ani ti ho nemohli udržet, dokud chňapající
bestii nesrazili na zem a nepřipoutali.
Teď Hyrrokin vystoupila z obřího houfu a pomalu, jako
hora, která se dala do pohybu, se sunula k lodi. Tam se roz
kročila, rukama nazvedla příď a jedním pohybem sešoupla
loď na vodu, až z železných válců pod kýlem vyšlehly pla
meny, země se otřásla a moře rozvlnilo. Ásové se nezdrželi
obdivu nad tak zjevnou obří silou, jen Tór se zamračil, vztek
le zamával svým kladivem, a kdyby ho ostatní nezadrželi, byl
by Hyrrokin rozbil lebku.
Po této málo důstojné příhodě mohl započít vlastní ob
řad. Na palubě byla postavena hranice z tvrdého dřeva a na
hranici uložili Baldra v slavnostním rouchu. Baldrova žena
Nanna, podpírána svými dcerami, si zakryla tvář a z přemíry
žalu jí puklo srdce. I vyzvedli ji též na hranici a uložili vedle
Baldra. Potom nanosili na palubu Baldrův nejcennější
majetek, aby i po smrti požíval nejvyšší úcty. Přivedli i jeho
koně v slavnostním postroji. Ásové pak položili na hranici
dary, které měly Baldra provázet po smrti. Odin mu věnoval
svůj zlatý prsten Draupni, z něhož každé deváté noci skanulo
osm prstenů stejně těžkých, jako byl sám. Nakonec zapálili
hranici hořící pochodní a Tór ji posvětil kladivem Mjóllni.
Pak už jen rychle vykasali plachty, nařídili kormidelní veslo
a sami sestoupili na pevninu. Odevzdali loď moři a přízni
vln. Loď s planoucí hranicí se zvolna vzdalovala od břehu,
vítr napínal plachty a dým stoupal k obloze. Bohové, skřítci
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i obři setrvali protentokrát ve svorné jednotě a bez šarvátek
na břehu, dokud loď jako jiskřící ohňostroj nezmizela v ne
konečnu.

* **

Zatímco se v Ásgardu konal Baldrův pohřeb, cválal Hermód
na Sleipnim udatně do Helu. Jel bez odpočinku devět dní
a devět nocí hlubokými temnými údolími, kam denní světlo
nikdy neproniklo. Vládl tam chlad a věčné vlhko a v mrt
vém tichu se neozval hlásek jediného živého tvora. Sleipni se
prodíral hustými kapradinami a jisté je, že žádný jiný kůň by
se touto cestou jet neodvážil. Konečně devátého dne nara
zili na širokou, černou, jakoby nehybnou řeku. Byla to Gjóll
a někde za ní se už rozkládal Hel. Za chvíli se dostali ke Gjóllskému mostu a neohroženě se přes něj pustili. Na vysokých
mostních kůlech posedávali krkavci, a když mezi nimi Sleipni
projížděl, jeden po druhém roztáhli mohutná černá křídla,
vzlétli a s krákoráním kroužili jezdci nad hlavou. Na konci
mostu stála panna v černé kápi a ta jezdci pokynula, aby
zastavil. Byla to Módgud, strážkyně mostu, a takto Hermóda
oslovila:
„Kdo jsi, jezdce, že pod tebou most tak duní? Včerejšího dne
tudy projelo pět šiků mrtvých mužů a dohromady nenadělali
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tolik hluku jako ty samojediný. Zdá se mi též, že nemáš barvu
nebožtíků. Tak proč jedeš přes Gjóllský most?“
„Jsem Hermód Smělý a jedu do Helu hledat svého bratra
Baldra. Viděla jsi ho tudy projet?“
„Baže viděla.“
„Tak pověz, jak se k němu dostanu.“
„Jeď stále rovně. Cesta do Helu vede dolů a k severu. Ale
nevím, živý tudy ještě nikdo neprojel.“
Hermód poděkoval a pokračoval v jízdě dolů a k severu, až
dorazil k vysoké mříži, jíž byl Hel obehnán. Seskočil z koně,
utáhl mu řemen pod sedlem, znovu nasedl a zaťal Sleipnimu
ostruhy do slabin. Kůň se vzepjal a jedním skokem se přenesl
přes mříž, aniž se jí dotkl jediným ze svých osmi kopyt.
Hermód zamířil rovnou k Helinu paláci z černých, čmou
dem ožehnutých kamenů, ale krátká vzdálenost, která jej
od něho dělila, se ukázala být nejtěžším úsekem cesty. Celé
Helino sídlo se rozkládalo na rozlehlém třasovisku a drny,
houpající se na bažinaté mokřině, nebyly zvyklé nést váhu
živého jezdce a koně. Kdyby Sleipni nebyl tak rychlý, že se
spíš vznášel, než cválal, sotva by cestu k paláci ve zdraví
překonali.
Přede dveřmi paláce Hermód seskočil a vstoupil do síně.
V šeru tam spatřil dlouhý stůl a na něm jedinou, prázdnou
mísu, zvanou Hlad, zato po obou stranách stolu byly lavice
jako v jiných domech a na nich seděli nebožtíci vznešeného
původu, víc stíny než postavy z masa a krve. Baldr seděl
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uprostřed na čestném stolci, bledý a mlčenlivý, oči s dlouhý
mi svétlými brvami sklopené. Ani se nedotkl zlatých číší,
které tu pro něho Hel uchystala. Jeho tvář se trochu rozjas
nila, když uviděl Hermóda a vyslechl, proč přišel, ale po chví
li se znovu zasmušil. Bratři spolu zůstali celou noc a Baldr se
svěřoval se svými chmurami: netrápil se tolik nad vlastním
nespravedlivým osudem jako nad budoucností světa. V Helu
se na vlastní oči přesvědčil, jak mnoho lidí každý den umírá,
a jen málokdo stářím. Na zemi se šíří hlad a nemoci. Vládky
ně Helu si staví z nehtů nebožtíků obludnou loď Naglfar
a v poslední době jí staviva povážlivě přibývá.
Ráno, když přišla sama paní Hel na obhlídku a její zamra
čená, zpolovice bledá a zpolovice černá tvář pod plachetkou
se při pohledu na nezvaného hosta ještě více zakabonila.
Hermód konečně mohl přednést svou prosbu. Vyprávěl Hel,
jak velký zármutek zavládl u Ásů i u lidí, a nabídl jí za Baldra
jakoukoliv náhradu, jen když ho pustí zpět do Ásgardu. Hel
se zamyslela a po chvíli chraplavě odpověděla:
„Nuže, udělám výjimku, když tak naléhavě prosíš, poprvé
a naposled. Mám jedinou podmínku. Chci si nejprve ověřit,
jestli byl Baldr opravdu všemi tak milován, jak říkáš. Jestli
jej bude všechno na světě, živé i neživé, oplakávat, vrátí se
do Ásgardu. Ale najde-li se jediná bytost, která odepře prolít
slzy, zůstane Baldr tam, kam patří.“
Hermód ji ujistil, že takovou zkoušku Ásové snadno zařídí,
a vydal se na zpáteční cestu. Baldr ho vyprovodil z paláce
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a na rozloučenou si stáhl z prstu prsten Draupni a poslal ho
Odinovi zpět jako upomínku. Jeho žena Nanna se připojila
a poslala Frigg svůj závoj a několik ze svých četných šperků
a její služebnici Fulle zlatý prsten.
Hermód se vrátil stejnou cestou do Ásgardu a vyřídil
netrpělivě čekajícím Ásům Helin vzkaz. Ti bez meškání roze
slali po celém světě posly s prosbou, aby vše živé i neživé
vykoupilo Baldra pláčem z Helu. A všichni ochotně zaplakali,
lidé a všichni živí tvorové, ale též země, voda a rostliny, ba
i kámen a kov, jako to kámen a kov dosud dělají, když při
jdou z mrazu do tepla. Celá příroda držela za Baldra smutek:
ptáci přestali zpívat, květiny svěsily hlavičky, na stromech
uhasly barvy listí a na vše se snesly krůpěje plačtivě ševelícího
deště.
Když se poslové už navraceli zšeřelou krajinou do Ásgar
du, objevili v jedné jeskyni starou ženu. Seděla tam a tvářila
se zatvrzele, a když se jí zeptali, kdo je, odpověděla, že se
jmenuje Tókk. Požádali ji, aby i ona pláčem vykoupila Baldra
z Helu. Ona však odpověděla:
„Nemám slz. Už jsem je všechny vyplakala za své syny,
kteří do jednoho padli ve válce. Mě Baldr, živý ani mrtvý,
milostí neoblažil. Nechť si Hel ponechá, co jí patří.“
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POTRESTÁNÍ LOKIHO

Žena Tókk zhatila naděje Ásů na Baldrův návrat do Ás
gardu. V Ásgardu zavládl opět smutek, nyní však smíšený
s rozhořčením. Ásové nemohli uvěřit, že by jediná prostá žena
dokázala zmařit všechno úsilí, které k záchraně Baldra vyvi
nuli. Pro Odina to byl nový důkaz toho, že není všemocný,
a nehodlal se s tím smířit. Jeho mysl se začala klonit k myšlence
na potrestání původce Baldrovy smrti. Když mu pak jednoho
dne Frigg vyprávěla o staré ženě, která z ní vymámila tajem
ství větvičky jmelí, bylo o Lokiho osudu rozhodnuto.
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„Stará žena znala jedinou věc, která nebyla vázána slibem, že
Baldrovi neublíží, a právě Loki ji vtiskl v podobě šípu slepé
mu Hódovi do ruky,“ pronesl Odin k Ašům na sněmu. „To
však není vše. Stará žena byla jediná, kdo nesplnil Helinu pod
mínku pro Baldrův návrat do Ásgardu. Není vám to podezře
lé? Nezapomínejme, že Loki je otcem Hel a že ji kdysi zplodil
s obryní. Lze předpokládat, že ti dva byli spolu dohodnuti.“
„Ódin chce říci, že stařena, která ze mne vylákala tajemství
jmelí, i žena v jeskyni, ce nechtěla plakat, nebyl nikdo jiný než
převlečený Loki. Na Lokiho spadá všechna vina za to, že Baldr
tu s námi už není,“ předumočila Frigg Ódinův proslov Ásům.
„To se dalo čekat. Nechápu, otče, proč jsi bral Lokiho
vždycky v ochranu,“ pohlédl Tý vyčítavě na Ódina.
„Zabijeme ho!“ zahřměl Tór.
„Potrestáme ho,“ řekl Ódin slavnostně. „Dlouho jsem
váhal, než jsem se rozhodl i v Ásgardu přistoupit na zákon
pomsty, který jsem vštípil lidem v Midgardu. Jednota Ásů mi
byla nade vše. Nyní svou ochranu nad Lokim odvolávám.“
„Konečně,“ povzdychla si Frigg.
„Milost,“ špitla Lokiho žena Sigyn.
„Rozdrtím mu lebku kladivem,“ zvolal Tór.
„O způsobu trestu rozhodneme, až ho budeme mít. Milo
srdný trest to nebude. Nejprve však musíme viníka najít,“
pravil Ódin.
Loki zmizel Ásům z očí hned po Baldrově smrti pomocí
jedné ze svých nesčetných proměn, a v prvých dnech smutku
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a čekání na Baldrův návrat na něj nikdo ani nemyslel. Snad se
změnil zase jednou v mouchu, a much bylo všude tolik, že si
jich nikdo nevšímal.
Když však uviděl, s jakou silou nyní proti němu propukl
spravedlivý hněv Ásů, bez meškání uletěl a skryl se v horách.
Postavil si tam u jedné řeky rybářskou chýši se čtyřmi dveřmi,
po jedněch na každé světové straně, aby měl dobrý přehled,
kdyby se blížilo nebezpečí. Přes den se však měnil v loso
sa a skrýval se v řece u Fránangrského vodopádu. Tam byl
spokojený; proháněl rybky, nahlížel pod kameny a vozil se
nahoru a dolů ve vodopádu. Když však padla tma a on celé
večery vysedával v chýši, byla mu dlouhá chvíle a z nedostat
ku činnosti se věnoval přemítání o tom, jakou lest by si Ásové
mohli vymyslet, aby ho dopadli. Jednoho večera bezděčně
sáhl po konopné přízi a začal z ní vázat oka, jak to dělávají
rybáři, když si splétají sítě. Aby lépe viděl, rozdělal si v chýši
ohýnek. Tím se prozradil.
Odin v Ásgardu se dnem i nocí zdržoval na Hlidskjálfu
a pátral po Lokim. Ale ani on, ani jeho havrani, ani orel
s jestřábem v koruně Yggdrasilu, kteří všichni měli po celý
ten čas nejvyšší pohotovost, nezachytili po Lokim jedinou
stopu. Až toho večera, kdy si Loki rozdělal ohýnek, ho
Ódin z Hlidskjálfu spatřil.
Ihned svolal bohy a vybral z nich Tóra a Týa spolu s několi
ka dalšími Ásy nižších hodností, jako byl Ull, nejobratnější
lovec, a Vidar s těžkou botou, a vyslal je na místo, kde se Loki
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zdržoval. Poslal s nimi i skupinu skřítků zběhlých ve výrobě
pevných pout. Před odjezdem vysvětlil vůdcům trestního od
dílu, jak si představuje Lokiho potrestání.
Když Loki ze své chýše uviděl, že se Ásové blíží, hbitě
vyskočil, hodil síť, kterou právě vázal, do ohně a vrhl se do
řeky. Ásové si nejprve prohlédli vnitřek chýše a nejbystřejší
skřítek se při pohledu na ohořelou síť na ohništi dovtípil, že
to bude asi zařízení na chytám ryb. Sdělil to Ásům a ti roz
hodli, že Lokiho chytí do jeho vlastního vynálezu. Skřítci
v rychlosti svázali novou síť podle vzoru té na ohništi a s ní
se všichni odebrali k řece.
Ásové hodili síť do řeky u vodopádu. Tór ji držel na jed
nom břehu a ostatní na druhém a takto ji táhli po proudu od
vodopádu směrem k ústí. Nabrali do ní všechny větší ryby,
ale Loki se ukryl mezi dva kameny na dně a síť proklouzla nad
ním. Ásové však ucítili, že se dole něco hýbá, a poručili skřít
kům, aby k síti upevnili závaží. Takto zatěžkanou síť pak znovu
hodili do řeky a táhli ji po dně tak, aby pod ní nic neproklouzlo. Loki však plaval před ní, a když už se blížil k moři, vy
mrštil se nad hladinu, přeskočil síť a plaval zpět k vodopádu.
Ásové nyní věděli, kde je, a vhodili síť do řeky pod vodopá
dem potřetí. Tentokrát se rozdělili rovnoměrně na oba břehy
a táhli, zatímco Tór se brodil prostředkem řeky a hlídal. Loki
opět plaval před sítí, ale když se přiblížil k ústí, uvědomil
si, že má na vybranou dvojí: buď se vrhne do moře, což by
znamenalo jistou smrt, nebo se pokusí síť znovu přeskočit.
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Udělal to druhé, ale Tór byl na stráži a pravicí lososa ve vzdu
chu chytil. Ruka mu po slizkém těle sklouzla a Tór musel
vynaložit všechnu svou sílu, aby lososa udržel. Sevřel ho pod
ocasem tak pevně, že od těch dob má každý losos u ocasní
ploutve od jeho stisku zúžené tělo.
Na břehu se Loki konečně zase převtělil v tu podobu, v níž
ho Ásové nejlépe znali. Byl z něho opět ten starý známý
švihák, jenže zajatý do vlastní sítě. Bezhlavě se v ní zmítal,
spílal a vyhrožoval Ásům, že na ně přivolá obry a ti ho pomstí.
Ásové si však tentokrát nedali nic namluvit - ostatně Tór stál
na stráži a mával kladivem -, odtáhli ho do jeskyně v blízkých skalách a skřítci se pustili do práce. Vyvrtali otvor do tří
velkých, plochých kamenů, postavili je na hranu a připoutali
na ně Lokiho tělo železy tak, že jeden kámen měl pod rameny,
druhý pod bedry a třetí pod koleny. Potom ulovili jedovaté
ho hada a připevnili ho Lokimu nad hlavu, aby mu jed kapal
do tváře. Loki ukrutně křičel, ale Ásové na to nedbali a odešli.
Pomstili Baldrovu smrt tak, jak zněl Odinův příkaz.
Lokiho zakřiknutá a těžce zkoušená žena Sigyn zůstala však
i tehdy manželovi věrná. Přitahována jeho nelidským křikem
opustila tajně Ásgard, což byl od ní čin vrcholně odvážný,
a přestěhovala se k Lokimu do jeskyně. Tam vedle něho
dnem i nocí stála a přidržovala pod kapkami jedu misku.
Když však byla miska plná, musela ji jít vylít, a jed mezitím
kanul Lokimu do tváře. Ten se potom děsivě zmítal a celá
země se chvěla zemětřesením. Loki však zůstal naživu.
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ÓDIN POVOLÁVÁ DO ÁSGARDU
VĚDMU

Potrestání Lokiho přineslo Ásům uspokojení, radost se však
do Ásgardu nevrátila. Ódin na Hlidskjálfu zneklidněně při
hlížel ruchu v Útgardu, kde se obři houfovali a zřejmě se při
pravovali k boji. Neméně často jeho zrak zalétal do Midgardu,
kde se děly též málo radostné věci. Jako by tam odvěký
pravidelný chod života opustil své řečiště.
Nic nebylo, jak bývalo. Zima se nestřídala pravidelně
s létem jako dřív, ale trvala skoro celý rok a za krátkou
dobu, kdy mrazy polevily, nestačila zem vydat plody. Řeky
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byly zamrzlé a ryby se daly lovit jen otvory vysekanými
v ledu. Snad proto, že byl všeho nedostatek, začali být lidé
nesnášenliví. Po celém Midgardu planuly boje. Bojovali proti
sobě nejen vládci jednotlivých krajů, ale z hamižnosti zabíjel
i bratr bratra a ani syn s otcem se navzájem nešetřili. Lidé
zapomněli na dřívější ctnosti, čest a poctivost a nevážili si už
ani pokrevních svazků. Toto se o té neblahé době vypráví
v písni Starší Eddy:
S vlastním bratrem
bojuje bratr,
sourozenci nedbají
svazků rodu,
zle je na zemi,
zrazují ženy,
meče planou,
praskají štíty,
burácí bouře,
vlčí je věk
nikdo nikoho
neušetří
a celý svět
propadá zkáze.
Ze země se vytratila láska. Snad to bylo i tím, že bohyně
lásky Freya už nevyjížděla do Midgardu; Odin jí zakázal
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opouštět Ásgard z obavy, že by ji mohli unést obři, kteří se
už nejednou lstivě pokusili se jí zmocnit. Po Baldrově smrti
se lidé neměli ke komu utíkat s prosbami o milosrdenství,
a tak jim v době všeobecných svárů nezbývalo nic jiného než
vzývat bohy boje.
Ale i v Ásgardu propukly vády. Někdejší Vanové, Njórd,
Frey a Freya, kladli Ásům za vinu to, co se dělo v Midgardu,
a vyčítali Odinovi, že mu obavy z obrů a starosti o vlastní
bezpečí zatemnily rozum a on zapomněl na svou odpověd
nost za blaho lidí. Odin jejich výčitky sice rázně vyvrátil pou
kazem na to, že mu jde o bezpečí celého Ásgardu, a tedy
i Njórda, Freye a Freyji, ale když byl o samotě, jeho pověstná
sebejistota ho opouštěla.
Odin prožíval těžké chvíle. Viděl, jak se mu otěže vlády
vymykají z rukou a na zemi vládne chaos a dějí se věci,
které si nikdy nepřál. Také těžce nesl, že řady Ásů řídnou.
V Ásgardu chyběl Baldr a Loki, odešla i Sygin a nakonec
jednoho dne zmizel i slepý Hod, kterého trápily výčitky, že
Baldr zahynul jeho rukou. Třebaže mu Frigg jeho pocit viny
trpělivě vymlouvala, život ho přestal těšit a odmítal pojídat
Idunnina jablka. Idunn mu tajně míchala jablečnou šťávu
do medoviny, a tak Hod sice chřadl, ale neumíral. Jednou za
jitřního šera, po noci plné nočních můr a výčitek odešel beze
slova dobrovolně do Helu za svým bratrem. Ale i ostatní
Ásové a Ásyně věšeli hlavu, Tór byl věčně nerudný a Frigg
chodila po Baldrově smrti stále ve smutku.
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Ásgardské chmury a vády měl Ódin neustále před očima
a to samo o sobě zavdalo dostatečný důvod k žalu a obavám.
Natož poměry v Midgardu! Ódin se po něm raději příliš
nerozhlížel a na Hlidskjálf vystupoval už jen zřídka; stačily
mu zprávy od havranů. Zdržoval se většinou v hodovní síni
ve Valhale mezi svými einherji, jichž naopak stále přibývalo,
a nemírně s nimi popíjel.
A stále častěji se uchyloval do podzemí ke kořenům Yggdra
silu, k Mímiho studni vědění a k nornám. Ale i zde se začala
šířit zkáza. Mímiho studně bylá zanesena spadaným listím
jasanu a moudrost v ní ukrytá se utápěla v kalu. Had Nidhógg u studně Hvergelmi a nespočet háďat, která za věky
zplodil, už dlouho hryzali kořeny Yggdrasilu, listí jasanu
žloutlo, větve usychaly a kůra se loupala. Norny u Urdina
zřídla sice stále ještě udržovaly svou studnu čistou a jasan
z ní pilně zalévaly, ale voda nestačila chřadnoucí strom
osvěžit. Toto vypravuje píseň Starší Eddy:
Jasan Yggdrasil
osudem strádá
více, než vědí.
Jelen jej shora hryže,
had zdola hlodá
a peň z boku práchniví.

Ódin marně naléhal na Mímiho hlavu, aby mu poradila, co
dělat; Mimi se kalnou vodou už nenapájel a zarytě mlčel.
Tehdy, když neblahé poměry na zemi i v ovzduší trvaly už
tři roky, se Ódin rozhodl, že povolá z Midgardu vědmu, od
níž pocházely pověsti o blížícím se ragnaroku.
Prastará, vrásčitá žena se dostavila, ač ji nohy už sotva
nesly.
„Nadešel čas tebe se ptát, ženo zrozená z lidí,“ oslovil ji
Ódin ze svého trůnu. „Buď vítána v Ásgardu.“
„Příliš pozdě jsi mě přivolal, vládce,“ odpověděla stařena
slabým hlasem. „Bylo by ti ku prospěchu, kdyby ses byl lidí
ptal dříve.“
„Odpověz tedy nyní. Co víš?“
„Vím vše. Vzpomínám obrů z počátku věků, kdy žil jen
Ymi. Kdy nebylo moře ni země, ni nebe nad ní, jen pustá
hlubina zela, zvaná Ginnungagap. Až Borovi synové zemi
zvedli a světlý stvořili svět. Znám všechny světy, všechny
říše, hloubku znám slavného stromu Yggdrasilu nad Urdiným zřídlem. Vím též, Ódine, kam jsi své oko vložil. V slavné
je ukryto Mímiho studni. Ví někdo víc?“
„Znáš mé nejhlubší tajemství, ženo!“ zvolal Ódin. „Tajem
ství, které ani Ásové neznají.“
„Znám vše a znám víc než ty. Zřela jsem, jaká Baldrovi
bude určena krvavá oběť. V lese jsem viděla vyrůstat větévku
jmelí. Z toho proutku, jenž útlý se zdál, zbraň hrozná vzešla
a Hod ji vrhl. Tos ty nevěděl. V poutech jsem viděla v jeskyni
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temné ležet Lokiho plného lsti. U něho stojí Sigyn ve velkém
bolu nad svým mužem. Ví někdo víc? Zřela jsem brodit se
bažinami vrahy a strůjce křivých přísah i ty, kdo svedli svých
bližních ženy. Takový osud nyní postihl svět a je neodvratný.
Co je ti platno, božský vládce, tvé vědění, jestliže jsi nevěděl,
jak skončí hra, kterou jste hráli s Baldrem na sněmu?“
„Zadrž, ženo! Nemáš právo...,“ vzkřikl Odin.
„Ani ty jsi neměl právo popouzet bohy proti obrům
a muže proti muži jen proto, aby padli ve válce a rozmnožili
tvé vojsko ve Valhale. Proč jsi jen přihlížel lidskému strádání
shůry Hlidskjálfu?“
„Naposledy tě varuji, ženo, zadrž!“
„Řekla jsem vše, co jsem byla povinna říci, a chcešli, potrestej mě. Uděláš-li to, nedozvíš se ode mne už nic.
Doufám však v odpověď božské moudrosti a ne prostodu
chého kladiva.“
„Mou odpovědí je otázka,“ pravil Odin. „Co víš o ragnaroku?“
„I to jsem věděla, že mi tu otázku položíš a že tvá moud
rost zvítězí nad tvým hněvem. Věz tedy, že ragnarok se blíží,
soumrak bohů už nastal. Tvůj svět stojí před pádem.“
„Nedá se mu zabránit?“
„Je pozdě. Svět mohl zachránit Baldr, a ten je mrtev, stej
ně jako jsou mrtvi muži, které jsi popouzel k boji a kteří
nyní tvoří tvé vojsko, připravené bojovat. Málo jsi Baldrovi
naslouchal. Jeho hlas byl hlasem lidí. Teď však i oni na něho

zapomněli a propadli zkáze. Zřela jsem vlka, jak hltá maso
Asa, a hada, jak dští oheň na jiného Ása. Zřela jsem svět, jak
zaniká v plamenech a ve vodě. Takový je neodvratný osud.
Až svět jednoho dne utone ve tmě, věz, že ragnarok nastává.
Víc ti nemohu povědět. Dovol mi odejít.“
Ani ostrý meč vedený rukou zkušeného bojovníka ne
mohl Odina tnout víc než tichý hlas vetché stařeny. Tolik
Odin věděl, že vědmina slova jsou posvátná a že před její
věštbou není úniku. Povstal ze svého trůnu, opřel se o své
kopí a pravil:
„Než odejdeš, pověz mi ještě jedno. Jakou chybu jsem
učinil?“
Stařena soucitně pohlédla na statnou postavu, která se teď
opírala o kopí jako o berlu:
„Při vší tvé moci, moudrosti a síle ti chyběla jediná věc:
obyčejné lidské srdce. Chytré nápady a moudré myšlenky
sestavené v slova nepřinesou užitek, nemáš-li srdce, které
promlouvá k srdci druhých.“
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RAGNAROK

Zima, která dosud soužila lidi i přírodu, nebyla nic proti tomu,
co nastalo nyní. Jednoho dne zaduly ze všech světových stran
ledové vichry a přinesly s sebou sněhovou metelici a krutý
mráz. Mráz nepolevil ani v červenci, ba ani v červenci příštího
roku, a vítr skučel bez ustání dnem i nocí. Země promrzla do
hloubky několika sáhů, řeky zmrzly až na dno a ryby s nimi.
Holé stromy zkřehly a lámaly se pod tíží sněhu. Zvířata, která to
uměla, se uložila k zimnímu spánku, ostatní umdlela marným
pachtěním po potravě. Už i lišejníky byly všechny spaseny.

I život v koruně Yggdrasilu ustal. Veverka Ratatosk, která
vždycky čile pobíhala po kmeni nahoru a dolů, spala. Jeleni
na beztak usychajícím stromu neměli už dávno co spásat,
chodili kolem dokola a báli se ulehnout, že by už nepovstali.
Orel s jestřábem seděli schlíple na vrcholku celí zasněžení
a už se ani nesnažili rozhlížet se. Stejně nebylo po čem.
Mrzli lidé a mrzli skřítci a mrzli dokonce i Ásové. Idunnina
jabloň přestala kvést a rodit plody. Když nepřišlo ani třetí
léto, zmrzla v červnu všechna medovina ve Valhale a koze
Heidrúně ztvrdlo vemeno. V červenci zamrzl kotel Eldhrímni a kuchař neměl v čem vařit vepřové maso pro einherje.
V srpnu zamrzlo i Urdino vřídlo až na dno a norny kolem
něho bezradně postávaly, choulily se do prořídlých ovčích
kožišin a třásly se zimou. Ásové bezmocně přihlíželi té zkáze
a nebyli schopni činu. Pospávali každý ve svém paláci a už
se ani nescházeli na sněmu. Jen Heimdall věrně hlídal most
Bifróst, ale trávu ani ovčí vlnu už neslyšel růst, protože tráva
žádná nebyla a ovce pomřely.
V

září však nastala změna počasí. Zaduly prudké jižní

větry a náhle se oteplilo, přihnaly se deště a země se utápěla
v záplavách. Povodně napadaly vše živé i neživé, proud ničil
všechno, co mu stálo v cestě, a lidé pluli na vlnách jako stébla.
Uprostřed lítých bouří a křižujících se blesků nastal konečně
ten den. Nastala událost, která podle vědminy přepovědi
ohlašovala začátek ragnaroku: vlk, který od počátku věků
pronásledoval Slunce, je konečně dostihl a zhltl. Druhý
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vlk zhltl Měsíc. Hvězdy ztratily své dávné druhy a padaly
bezvládně z nebe.
Země tone ve tmě a chvěje se tak, že se vyvracejí stromy
a skály praskají a hroutí se. Burácejí větry, hory se kácejí do
přívalu vod a země se chvěje v základech. Strach a děs stoupa
jí až k nebi a nebe puká. I Yggdrasil se otřásá, práchnivějící
kmen sténá a holé větve se vzpínají k temné obloze, jak vy
práví píseň Starší Eddy:
Skály se řítí,
s běsy se hroutí,
muži putují k Hel,
pukají nebesa.
Země tone ve tmě,
tmí se slunce,
z nebe se tratí
třpytné hvězdy.
Chvěje se jasan,
sténá Yggdrasil,
prastarý strom,
vlk je na svobodě.
Ano, vlk je na svobodě. V zkázonosném zemětřesení pukají
všechna pouta a všichni zajatci jsou volní. Vlk Fenri setřese
pouto Gleipni, vztyčí se na všechny čtyři, zuřivě zavyje a vyřítí
se s rozevřenou tlamou, jejíž dolní čelist sahá k zemi a horní
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až k nebi, a kdyby měl více prostoru, rozevřel by ji ještě víc.
Povstává i Loki přikovaný v jeskyni, protahuje si ztuhlé údy
a rozbíhá se naproti obrům. Řetězů se zbavuje i nestvůrný
pes Garm, který byl upoután před Gnipskou slují. Všechny
zlé mocnosti z podzemí i ze vzduchu, z hor i moří se dávají
do pohybu. Oceán se vylévá z břehů, protože Midgarsorma
se zmocnil obří hněv a vrhl se na zemi.
V přívalu vod se dává do pohybu loď Naglfar, kterou po
stavila v podsvětí Hel z nehtů nebožtíků, a vyplouvá. Pohled
na ni je hrozný. Všichni z podsvětí povstali a nalodili se
na ni. U kormidla stojí Hrym, jeden z obřích náčelníků, kteří
přežili Tórovy výpravy do Utgardu.
Midgardsorm dští jed na všechny strany a otravuje vzduch
i vody smrtonosnými výpary. Je na něho děsivý pohled, když
se připojí k vlkovi s rozevřenou damou a oba zamíří stejným
směrem, k Ásgardu.
V této vřavě se šikují nej strašnější obři, pozvedají pochodně
a vyjíždějí na koních z ohnivého kraje Múspellu na jihu. V je
jich čele jede Surt, vládce vulkánů, třímá v ruce ohnivý meč,
před ním i za ním šlehají plameny, mění vody v páru a spalují
zem. I Múspellští míří k Ásgardu a cestou plení a zažíhají
ohnivými pochodněmi vše, co jim přijde do cesty. U duhové
ho mostu Ásů Bifróstu troubí Heimdall na poplach na pol
nici Gjallarhorn, ale obři ho smetou a přeženou se přes most,
který se za nimi zřítí. Dospějí na horskou planinu Vígríd,
osudem určené poslední bojiště bohů a obrů. Rozprostírá se
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na sto honů všemi směry a na palubě Naglfaru k ní z druhé
strany připluli po moři i mraziví obři v čele s Hrymem. S nimi
dorazil i Loki, k němuž se přidružili poddaní jeho dcery Hel
z podsvětí, jak dosvědčuje píseň Starší Eddy:
Loď pluje z východu,
Loki ji řídí,
s vůdci Útgardu
vody brázdí.
S šedivou šelmou
šiky obrů jdou,
Loki se s nimi spojil
a spřeženci, Helini též.
Na Vígrídskou planinu se ženou i vlk Fenri a had Mid
gardsorm.
Dole v Midgardu se hemží přeživší lidé jako mravenci
v rozmetaném mraveništi; obří hordy se přes ně převalily
a zanechaly za sebou spoušť.
Pronikavý zvuk Heimdallovy polnice probudil Asy z dří
moty a vlil jim do žil život. Všichni se shromáždili na sněmu,
aby přijali Odinovy rozkazy. Tehdy se naposledy zachvěl
jasan Yggdrasil a vše na zemi, co dosud žilo, ustalo v nářku
a naplnilo se bázní.
Ásové se odějí do boje, dveře Valhaly se otevřou dokořán
a einherjové vypochodují v plné zbroji. Na povel Týa se
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sešikují. V čele jede na Sleipnim Ódin v zlaté přilbě a skvělém
brnění, v pravici svůj oštěp Gungni. Ásyně jim mávají.
Osud se naplnil, nastal poslední den ragnaroku.
Na Vígrídské planině se shromáždila vojska k poslednímu
boji. Vysocí, statní bozi se zdají maličtí proti obřím zástupům
a rozběsněným nestvůrám. Stojí v hloučku a vypadají jako
tmavý obláček na pozadí hořícího nebe.
Ódin vyrazí první do boje a pozvedne kopí proti
rozevřenému chřtánu Fenriho. Vlk kopí spolkne a chňapne
po Ódinovi. Tór, jenž jde po Ódinově boku a mává kladi
vem, nemůže být otci nápomocen, protože se na něho už
vrhá Midgardsorm dštící jed. Tór po něm mrští kladivem,
zasadí hadovi smrtelnou ránu a rychle ustupuje z jeho dosa
hu. Svíjející se netvor však na něj chrlí smrtonosný dech, Tór
vrávorá a po devíti krocích klesne mrtev k zemi. Mezitím vlk
zadáví bezbranného Ódina a zhltne ho i s jeho zbrojí. Vídar
k němu přiskočí a pomstí otce: přišlápne svou těžkou botou
vlkovu dolní čelist k zemi, jednou rukou mu stiskne horní
čelist a roztrhne Fenrimu chřtán. Vlk zdechne.
Tý bojuje opodál, svou jedinou paží s obřím psem Garmem,
který se utrhl od Gnipské sluje, a přivodí si navzájem smrt.
Heimdall se bije s Lokim a i oni se navzájem zabijí. Frey se
utkává s vůdcem ohnivých obrů Surtem a padne pod jeho
ohnivým mečem. Plameny ho sežehnou. Snad by se byl ubrá
nil, kdyby měl svůj znamenitý meč, kterého se kdysi vzdal pro
lásku k zářivé obří krasavici Gerdě. Nepřehledné hordy obrů
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útočí na zbývající bohy a einherje a rozpoutá se ukrutný boj.
Všichni padnou. Na bojišti zbývá Surt, jediný vítěz poslední
bitvy. Posupně se zasměje, zamává ohnivým mečem a uvrhne
zemi i Asgard do plamenů. Sám se pak změní v obrovského
ptáka, vznese se na ohnivých křídlech a zmizí jako jiskra
v kouři nad hořící zemí. Toto říká o konci světa píseň Starší
Eddy:
Slunce se setmělo,
v moři tone zem,
do hlubin spadly
hořící hvězdy,
plameny celý svět
pohlcují,
Žár ohně sahá
k samému nebi.

* **

Ásgard se proměnil v zčernalé oharky a rozvaliny kamení,
z jasanu Yggdrasilu zbyla hromádka bílého popele. Spálenou
zemi zalévá moře a šumění vln je jediným zvukem, který se
nese nekonečným tichem.

CO JEŠTĚ VĚDĚLA VĚDMA

Vědma, kterou k sobě Ódin povolal, když nastal soumrak
bohů, věděla víc, než vládci světa prozradila. Měla lidské srd
ce, znala lidské trápení, radosti i naděje a nemohla uvěřit, že
by s Ásy a obry navždy zanikl i svět a s ním lidé. Z posledních
neduživých bylin, které v studených létech před ragnarokem
ještě stačila vyhrabat ze sněhu a nasušit, udělala hubený
věchýtek, vložila jej na doutnající dřevo a sklonila hlavu nad
voňavý dým. Po chvíli hlavu zvrátila a zahleděla se do vzdu
chu prostoupeného kouřem a parami. Její slábnoucí zrak
v nich zachytil obraz, který ji naplnil radostí:

Z moře vystupuje země, krásná a zelená. Poletuje nad ní
orel a snáší se ze skal nad řeky plné ryb. Nad krajinou svítí
sluneční kotouč, jasná dcera, kterou zrodilo Slunce, než je
zhltl vlk. Na Idskou planinu, kde stával Asgard, se scházejí
Ásové, kteří přežili ragnarok. Z Helu přicházejí Baldr a Hod,
nešťastní, leč věrní bratři, kteří poznali soucit s druhými.
Objevuje se i Vídar, který sprovodil ze světa Midgardsorma,
a jeho bratr Váli, oba synové Odina a obryně. Přicházejí však
i dva synové Tórovi, které mu porodila obryně, Módi a Magni, a přinášejí jako posvátnou relikvii otcovo kladivo Mjóllni.
Těm všem neublížily oheň ani povodeň. Společně vystaví
nový hrad, najdou zlaté kostky, v které hráli jejich otcové,
a budou vzpomínat na události, jež se kdysi udály.
Na zemi, ukryti v lese, přežili zánik světa dva lidé, Líf
a Leiftrasi, žena a muž. Z nich povstane nové lidské pokolení,
které zalidní svět.
Toto vše vyčetla prastará moudrá vědma z mlhavých
obrazů v kouři dýmajících bylin, než sama zahynula, a takto
o jejím vidění vypráví píseň Starší Eddy:

Znovu však vidím
Zvedat se z moře
Zelenou zemi
jak v začátku věků.
Nad proudy vod
orel poletuje,
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který se skal rád
po rybách slídí.
Zářné Slunce
Zrodí dceru,
než Zlý ji zhltne.
Ta po smrti božstev
bývalou cestou
plavé matky půjde.
Asové se scházejí
na Idské pláni,
hovoří spolu
o hrozné sani,
vzpomínají
velkých věcí,
starých run
vládce světa.
Nyní se najdou
na travnatépláni
Zas zlaté kostky,
jež k zábavě byly
v počátku věků
vládnoucím bohům.
Pole bez osetí
úrodu dají.
Bezpráví padne.
Baldr se vrátí.
212

Hod a Baldr
přebývat budou
ve Valhale.
Ví někdo víc?
Vídar vládnout bude
s Válím svatyním,
až uhasne Surtův plamen.
Módi a Magni
Mjóllni uchovají,
až Tór ho třímat nebude.
Uf a Leiftrasi
v lese se skryjí,
v Hoddmímiho háji.
Jitřní rosou
hlad ukájet budou.
Z nich nové povstane pokolení.
Sál vidím stát
nad slunce jasnější,
Zakrytý střechou
Ze zářného zlata.
Tam bude věrná
družina bydlit,
věčně se bude
veseliti.
*

**
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Mnohé věci však ani vědma nevěděla. Nevěděla, že obrazy,
které spatřila omámena vonným dýmem, sestavily z drob
ných střípků vědéní celé dlouhé generace lidí, když se snažily
porozumět světu. Vložily do nich své otázky, víru, soužení
a naděje a utěšovaly se jimi, když bylo zle. Nevěděla také, že
básníci, jimž kdysi Odin propůjčil inspiraci svým nápojem
básnictví, složí příběhy o Asech do veršů, a po nich že při
jdou další, kteří se naučí písmu a básně svých předků zapíší
na pergamen. To se však stalo až v době, kdy lidé už věřili na
jiné bohy a svět Asů zanikl. Jejich sošky a podobizny skončily
v ohni a ve vodopádech.
Tak se smysl vědmina proroctví naplnil: Ásové zahynuli
i nezahynuli. Jejich svět přestal i nepřestal existovat. Ač víra
v něj zanikla, zůstal díky básníkům a moudrým lidem ucho
ván v paměti všech generací až dodneška.
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DOSLOV

V Ústavu Árniho Magnússona v islandském Reykjavíku,
v podzemním trezoru s digitálně řízenou teplotou a vlhkostí
vzduchu je uložena nejvzácnější severská kniha. Je malého
formátu, 19x13 cm, a na pohled velmi skromná. Zub času
ji dost nahlodal a uprostřed chybí osm listů, to jest jeden
pergamenový svazeček, dnes bychom řekli knihařský arch.
Ten se bohužel nikdy nenašel. Začernalé pergamenové listy
jsou úsporně popsané od okraje k okraji bez ohledu na ver
šové a strofické dělení dvaceti devíti zaznamenaných básní.
217

Rukopis pochází z konce 13. století, byl napsán na Islandu
a přechováván generacemi neznámých Islanďanů až do roku
1643, kdy se kniha dostala do rukou Brynjólfa Sveinssona
(1605-1675), osvíceného evangelického biskupa na Skálholtu.
Ten jí dal název Edda, což nejspíše znamená „prabába“.
Nebyla to jediná pergamenová kniha, která našla dočasné
přístřeší na biskupském dvorci.
V 13. století a v stoletích následujících byly na Islandu po
řízeny stovky rukopisů, většinou opisy starších děl, ság, legend,
skaldských básní a dějepisných knih, které přecházely z ge
nerace na generaci podobně jako Edda. Mnoho jich v těžkých
dobách epidemií, hladomoru a sopečných výbuchů vzalo zasvé, ale mnoho jich pohromám bohudík uniklo.
V době biskupa Brynjólfa Sveinssona po těchto rukopisech,
v nichž byla zvěčněna minulost nejen Islandu, ale i skandi
návských zemí, nastala velká poptávka. Stáli o ně jak učenci
a historici, tak dánští a švédští králové, kteří spolu soupeřili
o velmocenské postavení v Evropě a připomenutím slavné
minulosti svých předků chtěli získat prestiž.
Skálhotské biskupství bylo hlavním učilištěm a kulturním
centrem jižního Islandu a biskup Brynjólfur se mimo jiné
proslavil jako pilný sběratel rukopisů. Zdaleka však nebyl
jediným islandským sběratelem. Nejobětavějším mužem, který
zasvětil sbírám, zpracovávání a překládám rukopisů doslova
celý život, byl Arni Magnússon (1663-1730), jehož dánský
král povýšil do funkce královského historiografa a prvního
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profesora dějin na kodaňské univerzitě. Poptávku po rukopisech
provázela totiž i poptávka po islandských vzdělancích, kteří
jejich jazyku jediní rozuměli a byli schopni jej překládat
do latiny, popřípadě dánštiny a švédštiny. Arni Magnússon
cestoval v letech 1702-12 po Islandu, pátral po rukopisech
a kupoval je za jakoukoliv cenu. V Dánsku se dokonce oženil
s bohatou starou vdovou, aby získal peníze a mohl se své práci
cele věnovat. Když roku 1712 odjížděl z Islandu, uložil získané
rukopisy kvůli tehdy zuřící dánsko-švédské válce do bezpečí
na Skálholtu a až v roce 1720 je vyvezl v pětapadesáti bednách
lodí do Kodaně. Nashromáždil nevyčíslitelné poklady, dožil se
však i velké tragédie: při požáru Kodaně v roce 1728 značná
část jeho sbírek vzdor zoufalým pokusům o záchranu shořela.
Naštěstí nejcennější exempláře a nově pořízené opisy byly za
chráněny. Celkem se zachovalo kolem sedmi set islandských
pergamenových rukopisů - celých knih, fragmentů a listin,
podle odhadu asi desetina původního množství. Před smrtí
odkázal Arni Magnússon celou svou sbírku kodaňské univerzitě,
která byla tehdy i univerzitou Islanďanů, a Arnamagneanský
institut, při univerzitě vybudovaný, se stal hlavním centrem
bádání o staroislandské literatuře.
V

roce 1944 se Island’ané domohli plné nezávislosti na dán

ském království a založili samostatnou republiku. V šedesátých
letech vznesli požadavek, aby byly islandské rukopisy navrá
ceny na Island. Po dlouhých vzrušených debatách uznal dán
ský parlament oprávněnost tohoto požadavku a rukopisy byly
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postupně přestěhovány do země svého vzniku. Edda, kterou
kdysi biskup Brynjólfur objevil a v roce 1662 daroval dán
skému králi Frederikovi III. (odtud nese rukopis název Codex
regius, Královská kniha), zaujala své místo v. trezoru Ústavu
Arniho Magnússona v Reykjavíku v roce 1971 jako první
navrácený svazek.
Vraťme se však do 13. století, kdy byl rukopis napsán. Byla
to slavná doba v dějinách islandské literatury. Psaly se ságy, tj.
více či méně historická vyprávění o příslušnících významných
islandských rodů nebo o norských, popřípadě i švédských
a dánských králích, ale zapisovaly se také básně dávných nor
ských a islandských skaldů a vše to, co si Islanďané přinesli
ze své původní vlasti, z Norska, a potom dále po mnoho
generací rozvíjeli na Islandu. K tomuto odkazu patřily také
pohanské mýty a báje o bozích, které uctívali všichni Skandi
návci, jak bezpečně víme z mnoha starobylých místních názvů
i z runových nápisů a výtvarné výzdoby na středověkých ná
hrobních kamenech, roztroušených po celé Skandinávii. Avšak
Islanďané jediní ze Seveřanů je zapsali písmem v podobě jen
málo dotčené křesťanstvím. Proč právě oni? Souvisí to zřejmě
s jejich vystěhováním z Norska a se specifickým společen
ským a kulturním vývojem po založení vlastního státu.
Když si jeden z mnoha tehdejších krajových králů v Nor
sku, Harald Krásnovlasý, začal v druhé polovici 9. století
násilím podmaňovat celou zem, opustila řada svobodných
selských rodů raději domov, než aby se smířila s poddanstvím.
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Vystěhovalci se svými rodinami, služebnictvem i otroky, které
zajali na vikinských výpravách, ošidili pustý sopečný ostrov
v Atlantském oceánu, Island. V nové zemi zabrali panenskou
půdu a přijali zákony, které jim měly zajistit mír a nezávislost
na norském králi. V roce 930 založili alting, všelidový sněm,
v čele se zákonodárným sborem, složeným ze všech krajových
náčelníků, a zákonopravcem, který přednášel a vysvědoval při
jaté zákony. Na altingu se každoročně scházeli, rokovali, řešili
pře a bavili se sportem i vyprávěním příběhů a novinek muži
i ženy z celé země. Účastnit se mohl každý.
Když tito Norové opouštěli svou vlast, vládlo v celé Skandi
návii hluboké pohanství. Zatímco okolní germánské země,
Anglie a východofranská říše, předchůdkyně Německa, byly
už křesťanské a mniši v tamějších klášterech studovali a opi
sovali latinské spisy, Skandinávci vzývali pohanské bohy a tesali
do kamene, dřeva a kovu runy, magické znaky a zároveň první
germánské písmo, určené ke krátkým rituálním nápisům. Sou
časně v tomto období severští vikingové a s nimi i Islanďané
brázdili na svých ladných a přitom solidních lodích evropská
moře a napadali přímořské země, aby si odtud odváželi kořist
a poznání. V cizích zemích, především v těch, které jim byly
jazykově nejbližší, se seznamovali s křesťanstvím a někteří ztrá
celi důvěru ve vlastní bohy, či spíše nabývali důvěru v nového
boha, Bílého Krista, jak ho nazývali, který musel být zřejmě
silnější, když ho vyznávaly tak mocné říše. Koncem 10. sto
letí přijali dánský i norský král křesťanství, a norský Olaf
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Tryggvason začal vysílat věrozvěsty i na Island a zasévat mezi
lidmi semeno sváru. Tehdy, roku 1000, Islanďané na altingu
po vzrušených debatách rozhodli, že přijmou nový, křesťanský
zákon, aby zachovali v zemi jednotu a vyhnuli se pokřesťanštění
z rukou norského krále. Stejně chytře připojili k novému zákonu
i doložku, že kdo chce, může v soukromí uctívat staré bohy. Na
závěr tohoto historického zasedání se kolektivně dali pokřtít
v jezeru na Sněmovních pláních, a ti, kterým jezero bylo příliš
studené, se skropili až cestou domů v teplém pramenu. To vše
vypráví Sága o křesťanství a není důvodu jí nevěřit. Pohanské
zvyky na Islandu dlouho přetrvávaly, a co je důležitější, tradova
ly se dál i staré pohanské mýty. Na druhé straně však Islanďané
plně využili vzdělání, které skýtalo křesťanství. Naučili se číst
a psát, postupně se seznámili s hlavními literárními žánry
vzdělané Evropy, s legendami, kronikami a rytířskými romány,
a začali sami psát knihy ve vlastním jazyce a zapisovat to, co jim
z pohanské éry dochovala ústní tradice.
Ve 13. století nebyla už písemná kultura na Islandu rozší
řena zdaleka jen mezi kněžími a mnichy v klášterech. Soudě
podle obrovského množství ság a jiné světské literatury, ovlá
dali umění psát - dokonce psát uměleckou literaturu - také
mnozí z majetných sedláků. A tehdy došlo i na zapsání pohan
ské mytologie. Ale to už jsme v době, kdy islandská společnost
byla rozvrácena sváry a krvavými boji velmožů o moc a dáv
no pominuly zlaté časy prozíravého budovám nové vlasti
a zajišťování míru zákony.
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Přesto tato krutá doba zrodila řadu znamenitých tvůrců
písemnictví, z nichž vynikl ten, který zosobňoval její klady
a zápory v nejkrajnější míře, Snorri Sturluson (1178-1241).
Jako příslušník jednoho z nejmocnějších rodů se dopracoval
velkého majetku, stal se náčelníkem několika krajů a zákonopravcem na altingu; byl ctižádostivým, leč málo prozíravým
politikem, který spoléhal spíš na diplomatické dohody než na
otevřený boj, a skončil tak, jak v bezuzdných bojích o moc
musel: potupným ubitím protivníky ve vlastním domě. Byl to
však vzdělaný muž, jehož vášní byla minulost a vše, co se o ní
a z ní písemně i ústně zachovalo. Snorri měl velké vypravěčské
nadání; jeho sága o norských králích, zvaná Heimskringla
(Okruh světa), je nejen hlavním pramenem nejstarších dějin
Norska, ale i uměleckým vrcholem ságové literatury, podobně
jako další dílo, jehož byl pravděpodobně také autorem, Sága
o Egilovi, největším islandském skaldovi. Snorri měl fenome
nální paměť; znal a dochoval budoucím generacím tisíce veršů
od více než šedesáti skaldů, počínaje nejstaršími z 9. století
a konče svými vlastními. Skaldského umění si vysoce vážil,
a protože v jeho době již vymíralo, pojal úmysl je obnovit
a kolem roku 1220 sepsal příručku pro skaldy, nazvanou Edda;
zachovala se v několika středověkých opisech a po všechna
století byla čtena a známa. Snorri v ní mimo jiné na příkladech
vyložil složitou skaldskou poetiku včetně umných básnických
opisů, tzv. kenningů, které zčásti vycházely ze severské myto
logie. A protože podrobná znalost mytologie se v 13. století
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už vytrácela, vložil do své Eddy dlouhý oddíl o pohanských
bozích a bohyních a vyprávěl jejich příběhy tak, jak je slyšel od
pamětníků, a přizdobil je svým fabulačním uměním.
Nejvíce inspirace však načerpal z bájí zveršovaných, z myto
logických básní, které mezi jeho vrstevníky dosud kolovaly
spolu s básněmi hrdinskými. Tato epika měla prastaré kořeny,
byla složena v severské variantě starogermánského veršového
rozměru s náslovným rýmem (aliterací) a v té podobě, v jaké
se zachovala, vznikala převážně v Norsku asi od 9. stole
tí a v mladších vrstvách také na Islandu. V době Snorriho
Sturlusona, možná dokonce z jeho popudu, je nějaký, pro nás
anonymní Islanďan sebral, uspořádal a zapsal. Jeho rukopis
se nezachoval, básně zřejmě upadly v zapomnění, a když bis
kup Brynjólfur Sveinsson získal mladší opis originálu, poznal
v něm ty básně, které použil Snorri ve své Eddě. Protože se
domníval, že jde o nějaký její starší předstupeň, dal sbírce
rovněž název Edda. Autorství přiřkl nej staršímu známému
islandskému dějepisci Sasmundovi Učenému (1056-1133). To
byl však omyl; dnes díky výzkumům moderní vědy víme, že
básně pocházejí z různých období a od různých anonymních
básníků, a mluvíme tedy o Starší nebo Písňové Eddě na rozdíl
od mladší a převážně prozaické Snorriho Eddy. Tato dvě
díla jsou vedle ojedinělých výtvarných památek a skaldských
veršů pramenem veškerých našich znalostí staroseverské
mytologie, přičemž eddické písně (tj. básně ze Starší Eddy)
jsou původnější a už pro Snorriho byly pramenem. Snorri
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některé básně parafrázoval prózou, občas ocitoval jednotlivé
strofy, především však vědomosti v básních roztříštěné doplnil,
uspořádal v celek a dal mu středověkou didaktickou formu
otázek a odpovědí: bájný švédský král Gylfi neboli Gangleri
(Unavený chůzí) se táže a trojjediné převtělení Odina, postavy
Vysoký, Stejně vysoký a Třetí, odpovídají.
Ústřední osu Snorriho vyprávění tvoří líčení, obsažené také
v eddické Vědmině písni, líčení vzniku světa, živých bytostí
a bohů, zlatého věku míru a budování, první vraždy mezi bohy,
demoralizace světa a zániků bohů - ragnaroku, s výhledem do
nového světa pokoje a štěstí na troskách světa starého. Snorri
přejal tragický patos této nejprocítěnější staroseverské básně,
kdežto do podání jiných bájí se mu vloudil lehce ironický nad
hled, který byl ovšem v souladu se zlidštěným pojetím bohů
a s jejich povahovou individualizací v té fázi pohanství, kdy
báje v dochované podobě, ať veršové či prozaické, vznikaly.
Tento dvojí přístup k obsahu bájí, tragika nevyhnutelného
zániku bohů na jedné straně a humorné rysy zlidštěných
bohů na straně druhé, se stal východiskem i našeho českého
převyprávění severské mytologie.
Mytologické básně Starší Eddy i mytologické pasáže Snor
riho Eddy vypovídají o světonázorových představách lidí v po
slední fázi pohanství na Severu, kdy musíme už předpokádat
vliv křesťanství. Navíc je autenticita mytického myšlení po
někud zkreslena uměleckým, v Snorriho případě dokonce
literárním zpracováním, a zrnka prastarých mýtů, skrytých
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v takto dochovaných bájích, jsou dnes zřejmá jen zkušeným
znalcům mytologie. Tato zrnka původních mýtů jsou také jedi
ným ukazatelem do nejzazší minulosti a pojítkem s mytologií
ostatních Germánů, případně i jiných etnických skupin.
Dá se předpokládat, že germánské kmeny na evropské
pevnině měly obdobná božstva jako Skandinávci (ostatně
Skandinávie a severní Evropa byly pravlastí Germánů) a ně
kolik dochovaných jmen z raného středověku v ostatních
germánských jazycích nám prozrazuje, že hlavními staro
germánskými bohy byli Ódin (Wodan), Tór (Donar) a Tý (Tiu).
Do dneška se jména bohů zachovala například ve jménech
dní: úterý byl den zasvěcený Týovi (něm. Dienstag, angl.
Tuesday), středa Ódinovi (angl. Wednesdaý), čtvrtek Tórovi
(něm. Donnerstag, angl. Thursday), pátek bohyni Frigg (něm.
Freitag, angl. Friday). Všichni Germáni měli nepochybně své
mýty a báje, které vyšly ze stejného společného základu, nikde
však, kromě Severu, nebyly po příchodu křesťanství a písma
zaznamenány.
Mytologie, kterou nám dochovali Islanďané, je tedy do
kument ojedinělý, ale také zušlechtěný básnickou poetikou
v případě eddických písní a ságovou vypravěčskou tradicí
s jejím konkrétním a věcným stylem v případě Snorriho Eddy.
Do jejích mladších vrstev vstoupily i pohádkové motivy. Lze ji
s požitkem číst i v původní formě a zvídavý čtenář tu možnost
má; obě Eddy s odborným komentářem jsou k dispozici
v českém překladu. *
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Naše knížka je volným zpracováním obou islandských
pramenů: přibližuje čtenářům jejich obsah o něco výpravnější,
zábavnější a především ucelenější formou a zároveň poskytuje
představu o prostředí, v němž se mýty a báje rodily.
Hlavní předlohou k vyprávěným bájím nám byly mytolo
gické pasáže Snorriho Eddy a v ústřední dějové linii - o vzniku
a zániku světa - jsme se drželi, stejně jako Snorri, eddické
Vědminy písně. Připojili jsme i několik epizodických příběhů
z eddických písní, které Snorri zřejmě neznal, a v úvodní kapi
tole vlastní, poněkud didaktický pokus naznačit náboženské
souvislosti mezi kontinentálními a skandinávskými Germány.
Všechny motivy, v knížce rozpracované, jsou autentické a rov
něž k psychologickému zproblematizování jednotlivých bohů
a bohyň, k drsné komice některých scén, ale i k dvojakosti
postavy Lokiho a k jisté rozporuplnosti úlohy vládce světa
Odina nám poskytly odrazový můstek středověké prameny.
Helena Kadečková

* Edda, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1962. Snorri
Sturluson: Edda a Sága o Yngliniqch, Odeon, Praha 1988.
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