
 
 

 
 

 
Poznámka českého překladatele 
 
Prvotním pramenem pro českou podobu Listovy knihy byl neúplný anglický přepis z internetu. Po téměř roce se 
nám podařilo nalézt další, tentokrát již kompletní, a v podstatě identickou anglickou verzi, jejímž autorem je  
Stephen Flowers Phd. Konečný text jsme doplnili o obrázky z ruského překladu částí knihy a také o rozsáhlý 
poznámkový aparát ruského překladatele jménem Shelley (označeny římskými číslicemi). Vzniklo tak nevšední, 
a pokud je nám známo, první ucelené české vydání klasického díla otce armanismu, Guido von Lista, které tímto 
s potěšením předkládáme našemu čtenářstvu.  
Veškeré české citace z Eddy pocházejí z překladu Ladislava Hegera, nakladatelství Argo (2004). Ve shodě s ní 
uvádíme jmého Ódin namísto Listem používaného tvaru Wuotan. 
    

  Wolf 
Eburodunum, prosinec 2005 

 
 
Synopse k anglickému vydání  
 
Guido von List, proslulý odborník na indoevropskou germánskou lingvistiku a mytologii, byl nesporně 
“veleknězem” německé okultní renesance ranného dvacátého století. Zde je poprvé v anglickém překladu jeho 
původní práce z roku 1908 o starověké germánsko-runické abecedě. Listův dlouho trvající zájem o okultismus se 
plně projevil po oční operaci v roce 1902, která ho zanechala několik měsíců prakticky slepého. Během tohoto 
období se mu prý “vyjevily” runy a odhalily úplnou kosmologii a esoterické  chápání prastarého 
teutonského/árijského lidu.  Runy se staly  základním kamenem Listovy ideologie, kterou později rozvinul ve více 
než deseti dílech okultních studií.  



Tajemství run, napsané jako úvod k Listovým základním ideám, obsahuje příklady prakticky všech jeho hlavních 
témat. Žádná jiná práce tak jasně a jednoduše neukazuje celé spektrum jeho fantastické vize mystické filozofie, 
založené na starověkých germánských principech. Pro studenta západní okultní tradice bude mít mimořádný 
význam, stejně jako pro ty, kteří se zajímají o starověkou historii, jazyk a mysticismus. 
Stephen Flowers (Dr. Stephen E. Flowers, Ph.D. – Edred Thorsson) studoval germánskou a keltskou filologii a 
dějiny náboženství na University of Texas v Austinu a v západoněmeckém Goettingenu. Roku 1984 získal titul 
Ph.D. (doktor filosofie) germánských jazyků a středověkých studií svou disertační prací s názvem Runy a magie. 
K svému překladu Tajemství run připojil Dr. Flowers obsáhlý úvod, který zahrnuje biografii Guido von Lista, 
přehled jeho dalších děl a  celkový nástin jeho armanistické filozofie. 
 
 
Poděkování 
 
Rád bych poděkoval profesoru Edgar. C. Polomemu za přečtění rukopisu tohoto díla a za užitečné návrhy na 
jeho zlepšení. To byl jen malý příklad jeho vedení, které mi během let poskytoval. Také bych rád poděkoval dr. 
Robertu Mollenauerovi za vliv na směrování mé pozornosti k literárním aspektům děl Lista a dalších.  
 
 
Předmluva 
 
“Přišla doba, aby bylo Guido von Listovi konečně dovoleno za sebe promluvit k anglické čtenářské veřejnosti. 
Možná s výjimkou Lanze von Liebenfelse, žádná jiná postava německého ‘okultního‘ hnutí  konce 
devatenáctého a začátku dvacátého století nebyla více nesprávně vykládána než List. Doufám, že toto dílo 
pomůže zachytit přímo povahu a rámec  ‘armanismu‘ a před-národně socialistického neo-germánského kultu 
počátku tohoto století. Původním impulsem k této knize bylo, když jsem se mi roku 1973 poprvé dostal do rukou 
výtisk knihy Kopí osudu od Trevora Ravenscrofta (kniha vyšla roku 1998 i u nás, nicméně ji kvůli fantaskním 
teoriím autora nelze seriozním zájemcům o toto téma doporučit – pozn. čes. překl.) Zaprvé jsem shledal obsah 
oné knihy naprosto fascinujícím a  poutavým. Je však třeba dodat, že mi v té době bylo teprve dvacet let. Tato 
kniha mi byla podnětem k zájmu o germánský a neo-germánský mysticismus. Zdála se mi zcela zvláštní 
v porovnání s tím, co bylo ke studiu snadno dostupné, tj. se systémy vycházejícímí ze středomořských, 
středoevropských a východních idejí. Po prostudování  obsahu knihy, jejíž velká část definitivně vedla k dalšímu 
výzkumu, jsem si začal pořizovat díla Lista, Liebenfelse a dalších. Jak má sbírka a znalosti o dílech a idejích 
těchto mužů rostla, začalo být zcela zřejmé, že byli – alespoň pokud jde o fakta – Ravenscroftem zkresleni. 
V každém případě se zdá vhodné, aby ideolog, který měl dle různých pramenů tak velký vliv na události tohoto 
století, měl alespoň studii věnovanou  pouze jeho životu a ideám. Za tímto účelem předkládám Listovo první 
systematické okultní pojednání – Des Geheimnis der Runen – a celkový přehled jeho života a díla.”   
 

Stephen E. Flowers  
Austin, březen 1987                 

 
Úvod 
 
Ačkoliv Tajemství run bylo původně zamýšleno jako úvod k Listovým základním ideám a obsahuje příklady 
prakticky všech jeho hlavních témat, pro úplné pochopení jeho mezní historické důležitosti je nutný celkový 
přehled jeho života, díla a vnímání tohoto pozoruhodného muže. Záměrem tohoto úvodu je představit Listovy 
ideje co nejjasněji a nejvíce a s minimem senzačnosti příkrého odsouzení, jež je v souvislosti s tím obvykle 
vyjadřováno.   Předpokládá se, že inteligentní čtenář bude schopen sám rozhodnout, zda má Listovo dílo nějakou 
mystickou hodnotu. V některých případech byly zaznamenány v Listově textu faktické či lingvistické chyby. 
Kromě detailů Listova života, literárních děl a ideologie je nezbytné hledat možné zdroje jeho konceptů a 
vnímání těchto idejí za jeho života i po něm. Je poměrně udivující , že o tomto muži, který je prakticky 
“legendou své vlastní doby”, je vlastně tak málo známo. Nicméně důvody jsou pro to docela jasné. Jako většina 
kultovních vůdců – a opravdových mágů – i List měl zájem na ovládání a manipulování informací o jeho osobě. 
Po jeho smrti jeho následovníci měli dál podobné motivy. Existuje pouze jedna Listova biografie v rozsahu 
knihy, a to teosofa a armanisty Johanese Balzliho (1917). Zadruhé, Balzliho kniha byla vlastně vydána jako úvod 
k Listově publikované sérii  “investigativních nálezů”  (Forschungsergebnisse), takže ji lze ztěží považovat za 
objektivní. Dosud nejserioznejší zpracování alespoň některých Listových idejí je od Nicholas Goodrick-Clarka 
(jedná se o i u nás publikovanou knihu Okultní kořeny nacismu, vydala Votobia Praha, 1998 – pozn. překl.) 
Zatřetí, omezení kladená na tuto studii jakožto na původně disertační práci, tj. “reakční politická fantasie ve 
vztahu k sociální úzkosti” poskytuje méně plastický obraz.     
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka runových symbolů s ilustracemi Guido von Lista 
 
 
 
 
 



 
 

TAJEMSTVÍ RUN 
 

Osmnáct run „futharkhu“ s jejich mystickými interpr etacemi… 
 

Sepsal Guido von List, 29. dubna 1907 
 
 

Věnování Friedrichu Wannieckovi 
 
Obsah Tvého dopisu mne velice potěšil! To, co jsi znovuobjevil a odhalil, má největšího významu. – Ať už o tom 
oficiální věda říká cokoli, není to důležité. Jak říká doktor Alfred Russel-Wallace, věda se vždy staví proti 
odhalením nových pravd, a to je vždy špatné! – Skutečný badatel to může prohlásit  též! 
 

Brno: 4. listopadu 1902  
Friedrich Wannieck MP  

 
 
Ctihodnému Herr Friedrichu Wannieckovi!  
Nejctihodnější sire a příteli!  
 
Nejctihodnější sire a příteli, na začátku listopadu 1902 jsem Ti sdělil, že během období, kdy mé oči byly 
obvázány z důvodu operace šedého zákalu, nebylo možné začít duševně pracovat na mnou zamýšleném 
rozplétaní tajemství run, ale v tu dobu – přišly za mnou předtím nepovšimnuté zákony generace a evoluce, 
náležející našemu árijskému lidu, zákony jeho emocí, intelektu, řeči a písma. Když jsem Ti to oznámil,  byl jsi 
natolik laskav, že jsi mi k těmto objevům poblahopřál dopisem. Z onoho dopisu jsem si dovolil vyjmout 
důležitou část, která má sloužit jako věnování této knihy a zároveň jako úvod k celé sérii děl, obsahujícím mé 
další investigativní objevy.          
Zejména musím poděkovat Tvému povzbuzujícímu zájmu, ctihodný sire a příteli, že se mohu oddat bádání a  
věnovat se těmto téměř neomezeným oblastem zájmu. Pokud mi to lze umožnit, dovol mi věnovat tuto první 
knihu série výsledků mého bádání Tobě, nejctihodnější sire a příteli, jako jedno z Tvých dalekosáhlých děl, které 
dospělo k zralosti.     
 

S největší vděčností 
Tvůj stálý obdivovatel 

 
Guido von List 

   

 
Až do dnešních dnů se věnovalo příliš málo pozornosti písmu našich germánských předků – runám. To proto, že 
všichni vycházeli z falešné a neopodstatněné domněnky, že germánský lid neměl žádné písmo a že dokonce 
jejich psané znaky, “runy”, nedokonale napodobovaly latinské unciální písmo. A to vše navzdory skutečnosti, že 
Julius César podal jasnou zprávu o “Helvetsenech“ (ne Helvetech)I a jejich písmu, které se považovalo za 
srovnatelné s písmem Řeků. I bez snahy o  podání důkazů o velkém stáří run, které byly bezpochyby nalezeny na 
bronzových artefaktech a zlomcích keramiky, je třeba nyní zmínit, že “runový futharkh”1 (runová abeceda) se 
kdysi skládal z šestnácti symbolů.  Dle EddyII (v “Rúnatáls-tháttr-Ódhins“), se skládala z osmnácti takových 
znaků. Touto abecedou by nebylo možné nic napsat, protože Teuton neznal “v”, “w” nebo “x”, ani “z” či “qu”. 
Neznal ani “c”, “d”, nebo “p”. “V” bylo vyjadřováno “f” (fator = father); “v” a “w” se vytvořilo z “u”, “uu”, 
“uo”, nebo “ou”; “x” z “ks” nebo “gs”; “z” se pravděpodobně vyslovovalo, ale psalo se jako “s”. “Qu” pocházelo 
z “kui” nebo “gui”, “c” z “ts”, “d” z “th” (thorn; tj. trn). “P” se vyvinulo z “b”, až později získalo vlastní runu, 
stejně jako další zvuky, které postupně dostaly své zvláštní runy, takže brzy jich bylo více než třicet.  
Pokud chcete vysledovat počátky jazyka až ke kořenovým slovům prvotního germánského jazyka a poté je 
sledovat dále k základním a prvotním  slovům původního árijského jazyka, musíte vždy psát kmenová slova 
runami, nebo alespoň mít tyto prostředky k psaní před sebou. Tímto způsobem můžete nalézt správný kořen a 
v tomto snažení bude jméno runy samotné důležitou pomocí.     
Každá runa má vlastně – podobně jako řecká abeceda – jisté zvláštní jméno, které je zároveň nositelem 
kořenového slova, stejně jako zárodečného a prvotního slova. Mělo by se poznamenat, že runová jména jsou 



neslabičná slova, a proto jsou kořenovými, zárodečnými a prvotními slovy. Zdánlivými výjimkami tohoto 
pravidla jsou runy “hagal”, “gibor” a “othil”.  
Protože runy mají příslušná jména a tyto jména jsou neslabičná slova, je samozřejmé, že runy v dávné minulosti 
měly funkci slabičného písma, vlastně hieroglyfického systému.  To proto, že prvotní árijský jazyk byl, jako 
každý prvotní jazyk, neslabičný a teprve později se omezil na písmo abecedy, kdy stavba jazyka ukázala, že 
hieroglyfické či slabikové písmo je těžkopádné. 
Nyní tedy, když se runy uznaly za slovní znaky prehistorického stáří, stává se zásadní otázka existence dalších 
slovních znaků, které nejsou obsaženy v runovém futharkhu. I kdyby symbolické slovní písmo bylo neobyčejně 
chudé, což árijský jazyk nebyl, potřebovalo by využít mnohem více znaků než pouhých třicet písmových glyf. 
Árijské písmo ve skutečnosti stanovilo mnoho set symbolů a nesmírné množství psaných znaků jako základ 
vysoce propracované, úžasně systematické a organicky vystavěné hieroglyfické struktury, o jejíž existenci  
dodnes nikdo neuvažoval. Jakkoliv to může znít neuvěřitelně, těmto starým hieroglyfům, majícím kořeny až 
daleko v předkřesťanském prehistorickém věku teutonství a také árijství, se daří i dnes. Mají svou vědu, dnes 
stále ještě praktikovanou, a své umění, které mají vlastní zákony a stylistické směry. Tento systém má také 
bohatou literaturu, ale co je tragikomické, nemá žádné strážce a restaurátory tohoto umění a vědy, kteří by měli 
nějakou představu o tom, čemu se věnují a co rozvíjejí!2                   
Protože existovalo a stále existuje mnoho set runových symbolů, nebyl jejich přesný počet dosud konečně určen. 
Nicméně z tohoto množství se používalo jako písmena, ve smyslu našich současných psacích znaků, asi jen 
třicet. Takže nyní z těchto psacích symbolů vycházejí dvě hlavní skupiny, “písmové runy” a “hieroglyfické 
runy”, z nichž obě zachovaly svou jedinečnost a po vzájemné rozluce se vydaly vlastní cestou vývoje. Všechny 
tyto symboly byly runami, ale dnes toto označení nesou pouze “písmové runy” , zatímco “hieroglyfické runy” se 
od této doby neuznávaly za skutečné písemné znaky. Kvůli tomuto rozlišení se budou dále nazývat jako “svaté 
znaky” nebo “hieroglyfy”. Lze si povšimnout, že slovo “hieroglyf” bylo důležité již v počátcích árijského jazyka 
jakožto slovo “hiroglif” a mělo svůj význam ještě předtím než vůbec existovala řečtina.3               
“Písmové runy”, které se budou pro stručnost dále nazývat jednoduše “runy”, ukončily svůj vývoj a nejen že si 
zachovaly prosté lineární formy, ale také svá neslabičná jména. Na druhé straně,  “svaté znaky” se neustále 
vyvíjely na základě svých starých lineárních forem a nakonec vytvořily propracované a bohatě pojaté ornamenty.        
Také prodělaly mnoho změn svých jmen, protože koncepty, které symbolizovaly a dosud symbolizují, se 
rozvíjely a zdokonalovaly spolu z jazykem. Mýtická balada “Rúnatáls-tháttr-Ódhins” z Eddy zná osmnáct run 
jako “písmové symboly”; nicméně ty si stále zachovávají své dědictví “svatých znaků” v témže smyslu jako 
pozdější “magické znaky” či “sigilie duchů” (ne pečetě!). Zde se nabízí taková interpetace oné magické písně, že 
na jejím základě lze dále rozluštit skutečná tajemství run.             
Žádná jiná balada EddyIII  neposkytuje tak srozumitelný náhled na původní árijskou filozofii připouštějící vztah 
ducha k tělu, Boha k Veškerenstvu a prostřednictvím árijství tak významně nepřináší do vědomí poznání o 
“dvojí-dvojjediné dvojici”IV v mikrokosmu a makrokosmu – jak to činí “Hávamál” a “Rúnatáls-tháttr-Ódhins” 
(verše 139-165). 

Neustále se vyvíjející “ego” [“Ich“ ] vždy přetrvává skrze věčnou proměnu od “vzniknutí” k “bytí” a tímto k 
“odchodu do nebytí”, což vede k novému “vzniknutí příští bytosti”V; a v této věčné evoluční proměně  navždy 
přetrvává i Wuotan, stejně jako Veškerenstvo a každé individuum.VI Toto “ego” je neoddělitelně spojeno 
s duchovním a hmotným, s dvojí-dvojjedinou dvojicí, a je konstantní a neměnné. Takto Wuotana popisuje 
“Hávamál” – “Výroky Vysokého” v exaltovaném mysticismu jakožto zrcadlový obraz Veškerenstva, stejně jako 
individua.  
Wuotan žije v lidském těle, aby zakoušel –  “zasvěcuje se sám sobě” a zasvěcuje se “pomíjení”, aby  znovu 
povstal. Čím cítí blížší chvíli svého “odchodu k novému zrození” – jeho smrt – tím jasněji v něm roste vědění, že 
tajemství života je věčné “povstávání” a “pomíjení”, věčný návrat, život nepřetržitého zrodu a smrti. Toto vědění  
mu plně dojde za soumraku, kdy klesá do “Uru” , z něhož znovu povstane. Za  soumraku (ve smrti) odevzdává 
jedno své oko jako zástavu vyššímu vědění. Nicméně toto oko zůstává jeho majetkem, ačkoliv je v zástavě. Je 
opět získáno po návratu z “Uru” , při “znovuzrození”, protože je to vlastně jeho “tělo”, zatímco jeho druhé oko, 
které si ponechal, je jeho “duchem”. 
“Fyzické oko” (vlastně tělo samotné), kterého se vzdal pouze dočasně – ale které zůstalo jeho majetkem – se 
znovu sjednocuje při návratu z “Uru”  – při znovuzrození – s “duchovním okem”. Nicméně prvotní vědění 
získané ze Studně Mímiho zůstává jeho majetkem, majetkem Veškerenstva; je to suma zkušenosti tisíců 
generací, která je uchovávána a předávána prostřednictvím písma. Tak je Wuotanovo vědění povýšeno ve smrti, 
on ho obohacuje douškem z prvotní Studně Mímiho a také Volvou mrtvých a Hlavou Mímiho4; objevuje se 
pouze proto, aby se oddělil od hmotného světa – k němuž také patří v zdánlivém fyzickém nebytí – protože on 
skutečně tvoří “dvojjedinou dvojici” jakožto to, co je duchovní a to, co je hmotné, neoddělitelnou 
dvojjedinečnost. On nemůže oddělit svůj “denní život” od svého “nočního života” (smrti). Nicméně v “nočním 
životě” – ve zdánlivém nebytí – získává vědění o svém věčném životě. To je navěky jeho průvodce věčnou 
změnou skrze transformace, od vznikání přes bytí k odchodu pro nový zrod. Poznáním, že se stává moudrým, a 
svým životem, který byl zasvěcen smrti, objevil vědění o osudu světa, řešení záhady světa, které “nikdy 



neprozradí žádné ženě ani dívce”. A tak je sám sebou, Wuotanem, a zároveň Veškerenstvem – stejně jistě jako je 
ego také ne-egem či “Veškerenstvem”.                              
Tudíž každé individuální ego, každá osoba, se sama transformuje skrze tytéž úrovně vnímání, dle kterých se 
chápání a vykoupení každého individua hodnotí jakožto duchovní bohatství (ne jakožto mrtvé vzpomínky 
poznání). Nepřichází o něj dokonce ani ve smrti a znovu jej přináší zpět, když se vrací v příštím vtělení.5 

Z těchto důvodů má (pro sebe) každé individuální “ego” pod těmito termíny vlastní představu o duchovní hranici 
ideje v závislosti na svém “duchovním bohatství”. Proto se mezi miliony žijících bytostí nenalézají ani dvě, 
jejichž představa božství by byla přesně stejná – navzdory všem dogmatickým naukám – a také se nenalézají ani 
dvě, které by měly totožné pojmové chápání duchovní podstaty jazyka a jeho slov – jak v detailech, tak celkově. 
Pokud je tomu tak dnes, navzdory skutečnosti, že jiné jazyky nedosáhly bohatosti našeho jazyka, o co víc muselo 
toto platit v prehistorii, kdy byl slovník ještě malý a nedostatečný a kdy proroci a mudrcové museli ze stále 
omezeného jazyka ždímat ideje symbolizující výrazy, aby mohli uvolnit podobné představy, jak je sami 
pochopili ve své duchovní vizi. Byli nuceni podpořit svůj projev fyzickými gesty – pozdějšími “magickým 
pozismem” – a posílit jej jistými symbolickými znameními, které se považovaly za “šeptání” [“raunend” ]VII  , tj. 
zprostředkovatele významu, a nazývaly se “runy” [Runen]VII . Mysticismus Wuotanovy runové vědy o tom všem  
vypráví v Eddě ve “Výrocích Vysokého”, která popisuje Wuotanovu obětní smrt a která nás více než v jednom 
ohledu upomíná na mystérium Golgoty.                  
Nejprve báseň uvádí řeč samotného Wuotana, po níž se skald, který ji složil, stává mluvčím a píseň končí. Báseň  
začíná takto: 
 
Vím, že jsem visel 
ve větrném stromu 
devět dlouhých nocí, 
oštěpem proklát 
v oběť Ódinovi, 
sám sobě samému, 
na onom stromě, 
o němž nikdo neví, 
z kterých kořenů roste. 
 
Chléb mi nepodali 
ani chmelovinu; 
dolů jsem se díval 
runy jsem zhlédl, 
s nářkem je zvedl, 
pak padl jsem k zemi.IX 

 
 
Po dalších vysvětlujících slokách6:  
 
Devět mocných písní 
od slavného přijal jsem syna 
Böltóra, Bestlina otce: 
napít jsem se mohl 
vzácné medoviny, 
ochutnat z číše Ödröri. 
 
Tehdy jsem pocítil 
plodnosti dar, 
moudrosti mágů jsem nabyl, 
od slova k slovu 
vedlo mě slovo 
od činu k činu 
vedl mě čin. 
 
I ty runy najdeš, 
rozluštěná slova,  
převelká slova, 
přemocná slova, 
jež barvou vyved Věštec, 



jež stvořili silní bozi 
a Nejvyšší vyryl rydlem. 
Ódin Ásům, 
álfům Dáin 
Dvalin skřítkům, 
Ásvinn obrům, 
já sám jsem některé vyryl. 
 
Víš, jak se ryjí? 
Víš, jak je vykládat? 
Víš, jak se barví? 
Víš, jak se zkoušejí? 
Víš, jak je prosit?  
Víš, jak přinášet oběť? 
Víš, jak ji provést?  
Víš, jak zvěř porazit? 
 
Lépe nic nežádat 
než nadmíru obětovat. 
Dar si vždy jiný dar žádá. 
Lépe platit málo 
než obětinou plýtvat.X 

 
 
Píseň podává charakterizaci osmnácti run s jejich mystickými interpretacemi. Pokud se tyto sloky spárují se 
jmény run, poskytnou nám velice zvláštní poučení a v podstatě předloží řešení “tajemství run”. Následující verše 
předcházejí oné charakterizaci run, po nichž skald okamžitě přechází k vlastní runové písni: 
 
To velký TundXI  vyryl 
na počátku věků, 
tam právě postav 
kam potom se vrátil.    
Písně znám, 
jež nezná ni vládcova paní 
a málokdo z mužů.XII 

 
 
1) Označení “futharkh” vychází z prvních sedmi run, jmenovitě to jsou: FUTHARKH. To proto, že správný 
název není futhark – jak se všeobecně a chybně píše – ale spíše “futharkh” s “h” na konci.  
 
2) K tomuto více podrobností viz Knihovna Guido von Lista, číslo 5, Obrázkové písmo árijského germánského 
lidu: árijské germánské hieroglyfy. 
 
3) Ohledně původního árijského slova “hiroglif”více podrobností níže. 
 
4) Mími = paměť, vědění. “Prvotní Studna” = mystérium Všeho-vznikání, Všeho-bytí a Všeho-pomíjení 
k novému zrození. “Volva mrtvých” = bohyně Země, bohyně Smrti, která na hřbitovech chrání “těla bez duše”, 
zatímco “nehmotní duchové” putují do Valhaly či Helu. “Hlava Mímiho” = Hlavní Vědění, které je prvotní 
vědění o vznikání, bytí a pomíjení pro nový zrod všech věcí. Prostřednictví těchto tří úrovní se Wuotan “stal 
moudrým”, tj. dosáhl Vědění o Veškerenstvu, a prošel mystériem ke skutečnému vědění.   
 
5) Nazýváme to “duchovním bohatstvím”, které znovuzrozené osoby přináší na svět, “vrozenými dary”, 
“vlohami” či “génii”; takoví mají bystřejšího ducha, který chápe vše rychleji a jednodušeji než jiní, ti, kteří jsou 
obdařeni méně ohebnou páteří, a tato větší hbitost je právě “duchovním bohatstvím”.  
 
6) Dle Flowerse uvádíme kompletně vč. veršů vynechaných Listem. 
 

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

 



 
 
 
 

 
 

Fa, feh, feo = ohňová generace, ohňový vrták, hospodářská zvířata [Vieh], majetek, růst, putovat, ničit, 
rozcupovat [fetzen] XIII 

 
Pomoc se zve jedna, která ti pomůže 

při svárech, strastech a všech starostech. 
 

Kořenové slovo “ha”, které je v této runě symbolizováno jakožto “prapůvodní slovo”, je základem pojmů 
“zrození”, “bytí” (dělání, pracování, vládnutí) a “přechodu k novému zrození” – a tak i pomíjivosti veškeré 
existence a proto i stability “ega” v neustálé transformaci. Tato runa proto skrývá útěchu skalda, že skutečná 
moudrost žije jen pro budoucí vývoj, zatímco pouze blázen truchlí nad rozpadem: “Buď tvůrcem svého štěstí a 
ono ti zůstane!”    
 
 
 

 
 

Ur = Ur [tj. “to prap ůvodní”], věčnost, prvotní oheň, prvotní světlo, prvotní býk (= prvotní generace), 
zubři, vzkříšení (život po smrti)XIV 

 
Jinou znám píseň, již potřebují ti, 

kdo chtějí lidi léčit. 
 
Základ veškerých projevů je “Ur”. Každý, kdo dokáže rozpoznat příčinu [Ur-sache = “prvotní či původní věc”] 
události, tomu se pak samotný jev – ať už je to šťastný či nešťastný – nezdá být neřešitelnou hádankou, a proto je 
takový jedinec schopen se zbavit něštěstí či zvětšovat štěstí, ale také rozeznat falešné zlo a falešné štěstí jako 
takové. Proto: “Poznej sebe sama, pak poznáš vše!” 
 
 
 



 
 

Thorr, thurs, thorn = Tór, hrom, blesk, světlo blesku, trn, střela, šíp [Dorn]XV 

 
Třetí znám píseň, již je mi velmi třeba, 

bych spoutal nenávist nepřátel. 
Jí otupím ostří útočníků, 

Oštěpy mě pak nezraní, ni úklady. 
 

“Trnem smrti” uvádí Wuotan neposlušnou valkýru Brunhildu do spánku smrti (viz. Šípková Růženka aj.), ale 
v kontrastu k tomu je to také “trn života” (falus), jímž je smrt poražena skrze znovuzrození. Toto výhružné 
znamení nepochybně otupuje nepřátelskou zbraň toho, jenž jde vstříc smrti, ale i sílu mocností smrti, 
prostřednictvím  nepřetržité obnovy znovu se rodícího života. Proto: “Chraň své ego!” 
 
 
 

 
 

Os, as, ask, ast = Ase [tj. jeden z Ásů], ústa, rození, jasan [Esche], prach, popel [Asche]XVI 

 
Čtvrtou znám píseň, 

jestli mi zlé okovy spoutají údy. 
Pak zapěji zpěv volnosti, 

že z nohou mi spadnou železa 
a pouta z paží. 

 
Ústa, schopnost řeči! Duchovní síla, která využívá řeč (moc sugesce), odstraňuje tělesná omezení a dává 
svobodu, sama vítězí nad všemi vítězi, kteří  jen využívají tělesné síly, a ničí veškerou tyranii.7 Proto: “Tvá 
duchovní síla tě osvobozuje!” 
 
7) Lidé [Volk], kteří vždy zůstávají trvalými vítězi, se v boji za existenci vyvíjí při udržování své mravní síly. Se 
zmizením morálky se ztrácí i vyšší duchovní a intelektuální třída, jak to ukáže historie – “konečné řešení”. 
 
 
 

      
 

Rit, reith, rath [ řeč], rita [kosmický zákon], rat [rede], roth [rudý], rad [kolo], rod, rott, Recht [právo]XVII 

 
Pátou znám píseň, 

zřím-li vržený oštěp v zástup lidu letět. 
Neletí natolik prudce, 
abych jej nezastavil, 

pohledem-li ho postřehnu. 
 

Třikrát posvátná “Rita” , sluneční kolo, samotný “Urfyrr” (prvotní oheň, Bůh)! Vysoká introspektivní vnímavost 
[Innerlichkeitsgefuehl] či subjektivita Árijců bylo uvědomování si své zbožnosti, protože “niternost” znamená 
pouze “být sám sebou”, a být za jedno se svým Já znamená být s Bohem. Dokud si lidé udržují svou úplnou 
původní “niternost” nezkaženou jako “přirození lidé”8 , není důvod uctívat vnější božstvo, protože s obřadem 
spojená služba vnějšímu božstvu se očividně vykonává, jen pokud jedinec není schopen nalézt Boha ve vlastní 
nejvnitřnější bytosti a začíná ho vidět mimo své “ego” a mimo svět – “tam nahoře, na hvězdném nebi”. Čím je 



osoba méně zaměřená do svého nitra, tím je její život více vnějším. Čím více lidé ztrácí svou niternost, tím  
pompéznější a obřadnější jsou vnější projevy – v povaze své vlády, zákona a kultu, jejichž pád začne 
objevováním se samostatných idejí. Ale v rámci vědění by měly zůstat celkem: “Čemu věřím je to, co vím a to 
také uskutečňuji.”  Z tohoto důvodu je árijská božská niternost u Árijců i základem hrdého pohrdání smrtí a také 
bezmezné víry v Boha a své Já, jež nádherně vyjadřuje “Rita” [vesmírný řád, zákon] a jež má svůj symbolický 
slovní znak v podobě páté runy. Proto tato runa znamená: “Jsem svůj rod (právo), tento rod je nezničitelný, proto 
jsem sám nezničitelný, protože jsem svůj rod.”           
 
8) “Lidé jako přirození lidé” neznamená žít v krutých podmínkách, protože život necivilizovaných “divochů” je 
svázán s nejhrůznějším “šamanismem”. Naopak to znamená vysokou úroveň kultury, která je přesto prosta 
jakéhokoliv falešné sofistiky.      
 
 

 
 

Ka, kaun, kan, kuna [pochva], kien [borovice], kiel, kon, kühn [odvážný], kein [žádný], dívka, ženaXVIII 

 
Šestou znám píseň, zraní-li mě kdo 

kouzlem kořenů stromu. 
Pak toho muže, jenž mě uřknout míní, 

strast stihne dřív než mne. 
 

“Strom světa” Yggdrasill se nabízí v užším významu jako árijský kmenový strom, vedle něhož se na kmenové 
stromy cizích ras pohlíží jako na “cizí stromy”. Runový koncept “kaun”, “kunna” (panna, např. ve [jméně] 
Adelgunde) znázorňuje ve Veškerenstvu ženský princip v čistě sexuálním smyslu. Kmen, rasa má být zachována 
čistá; nesmí být poskvrněna kořeny cizího stromu. Nicméně, i kdyby se to přesto stalo, bylo by to pro “cizí 
stromy” stejně k ničemu, protože jeho “cizí potomek” by vyrostl v jeho zuřivého nepřítele. Proto: “Tvá krev, tvůj 
největší majetek.” 
 
 

 
 

Hagal = hradba [Hegen] Veškerenstva, obklopit; krupobití [Hagel], zničitXIX 

 
Sedmou znám píseň, vidím-li v plameni 

síň, v níž družina sedí. 
Neshoří tak náhle, abych oheň neuhasil, 

zapěji-li tu správnou píseň.9 

 
Hagal! – introspektivní vnímavost, vědomí přijmout v sobě Boha se všemi jeko kvalitami, přináší silnou 
sebedůvěru v sílu vlastního ducha, která poskytuje magickou moc, magickou moc, jež dřímá ve všech jedincích, 
magickou moc, jež může přimět silného ducha, aby v ni věřil bez pochyb. Kristus, který byl jedním z těchto 
vzácných osob – jako byl Wuotan – řekl: “Vpravdě, vpravdě vám říkám, pokud by měl někdo říci tomuto 
kamenu: odval se! – a bude tomu věřit – pak by se ten kámen zvedl a odletěl do moře.” Vlivem tohoto pochyb 
prostého vědomí ovládá vybraný jedinec říše hmoty i ducha, s nimiž nakládá s porozuměním, a tím se cítí být 
všemocným. Proto: “Chovej v sobě Veškerenstvo a budeš Veškerenstvo ovládat!” 
 
9) Ohnivá magie, dnes praktikována jako “evokace ohně”. 

 
 
 



 
 

Nauth, noth [nouze], norna, tlak osuduXX 

 
Osmou znám píseň, která je k užitku 

a lásce všem lidem: 
kde zloba roste mezi syny reků, 

tam rychle sjedná mír. 
 

“Runa nouze kvete na nehtu Norny!” Není to “nouze” [nesnáz] v moderním smyslu slova, ale spíše “tlak osudu” 
– který stanovují Norny dle prvotních zákonů. Tímto má být chápána organická kauzalita všech jevů.XXI 

Kdokoliv je schopen porozumět prvotní příčině jevu a kdokoliv získává vědění o organicky platné evoluci a 
událostí z ní vzešlých, je také schopen posuzovat jejich důsledky, už jakmile začnou vřít. Proto takový jedinec 
ovládá vědění o budoucnosti a také rozumí tomu, jak urovnat všechen svár skrze “nátlak jasně rozpoznané cesty 
osudu”. Proto: “Využívej svůj osud, nebojuj proti němu!” 
 
 

 

 
 

Is = led [Eis], železo [Eisen]XXII 

 
Devátou znám píseň, když donucen jsem 

plout s bárkou k břehům. 
Nejprudší vítr na vlnách utiším 

a mír na moře sešlu. 
 

Skrze vědomí osobní duchovní síly, které nezná vnitřní nejistotu, jsou vlny spoutány – zmrazeny – tuhnou jako 
led. Ale nejen vlny, všechen život je poslušen neúprosné vůli. Nespočet příkladů Wotanova štítu Agis 
(souvisejícího s Aegishjálmerem, přilbou hrůzy či děsu, částí pokladu Nibelungů, který získal Sigurd), od hlavy 
Gorgony u Atéňanů, přilby Agis, až k lovecké vědě a praxi, kdy se zvíře přinutí zmrznout (magie přinucení 
zmrznout je v lovecké vědě a praxi doložena jako hypnóza), a moderní hypnóze mají všechny základ 
v hypnotické síle mocné vůle ducha, symbolizované touto devátou runou. Proto: “Získej nad sebou sílu a získáš 
sílu nad vším, co proti tobě stojí v duchovních i hmotných světech!” 
 
 
 

 
 

Ar = slunce, prvotní oheň [Urfyr ], Árijci [ Arier], lidé urozeného původu, orel [Aar]XXIII   
 

Desátou znám píseň: v dálce když čarodějky  
vidím v povětří plout, 

zamávám na ně, že zbloudí a  ztratí 
svou vlastní podobu, svou vlastní paměť. 

 
Ar, prvotní oheň, slunce, světlo zničí jak duchovní, tak hmotnou temnotu, pochybnost a nejistotu. Na znamení 
Ar Árijci  – synové slunce – založili svůj zákon, prvotní zákon Árijců, jehož hieroglyfem je orel (Aar). Obětuje 
se, když se posvěcuje v planoucím ohni, aby se znovuzrodil. Z tohoto důvodu byl nazýván  fanisk (fan = 
pokolení, ask = zrození, začátek; proto: fanisk = začátek pokolení skrze znovuzrození; fanisk se později stal 
fénixem, a takový je výklad fénixe; srovnej s Wuotanovou runovou písní: Vím, že jsem visel ve větrném stromu)     



a později fénix. Proto se chápe jako symbolický hieroglyf, když se na pohřební hranici oslavovaného hrdiny 
položí orel, aby se naznačilo, že mrtvý hrdina ze znovu omlazen ve smrti připravuje na znovuzrození, aby 
bojoval za ještě slavnější budoucí život v lidské formě, navzdory všem omezením silami temnot – které se 
všechny hroutí před Ar: “Měj v úctě prvotní oheň!” 
     
        
 

 
 

Sol, sal, sul, sig, sigi = slunce [Sonne], blaho, štěstí, zdar, vítězství [Sieg], sloup [Saule], škola [Schule]XXIV 

 
Jedenáctou znám píseň, když staré přátele 

v bitvě do boje vedu. 
Do štítu ji volám a oni vítězně táhnou 

zdraví do vřavy, zdraví do vřavy, 
odevšad zdraví se vrátí.10 

 
 
Sal and sig! – zdar a vítězství (Heil und Sieg). Tento tisíciletí starý árijský pozdrav a bitevní pokřik se také opět 
nachází v různých formách v široce rozšířeném volání po inspiraci: Alaf sal fena! (Všechno požehnání slunce 
tomu, jenž si je vědom síly, tedy tomu, jenž je schopen množení!) To bylo symbolizováno jedenáctou runou 
futharkhu, runou sig (runou vítězství): “Tvořivý duch musí zvítězit!”   

 
10) Na tomto je založeno umění z Passau, města proslulého ve středověku praktikováním magie, umění se 
zpevnit, být nezranitelný vůči jakékoliv ráně, bodnutí či střele.    
 
 
 

 
 

Tyr, tar, tur, thier = zví ře atd.; Týr, sluneční bůh a bůh meče; Tiu, Zio, Ziu, Zeus; plodit [zeugen], 
obracet, skrývat; odtud Tarnhaut, Tarnkappe,  kápě neviditelnostiXXV 

 
Dvanáctou znám píseň, bez známky života 

oběšence vidím-li viset. 
Pak rychle ryji a barvím runy, 

až muž ten sestoupí a vymění se mnou slova. 
 

Znovuzrozený Wuotan, tj. obnovený Wuotan, který po svém sebeobětování sestoupil ze stromu světa, jakož i 
obnovený fanisk (fénix), který vzlétá z popela, je personifikován v mladém bohu slunce a bohu meče, Týrovi. 
Dle pravidla mysticismu je každá magická víra souběžná s mytologií, v tom je mýtický vzor převzat analogicky 
k lidským zemským procesům, aby se dosáhlo výsledků podobných těm v mýtům. Zatímco esoterismus na bázi 
dobře známé dvojí-dvojjediné dvojice rozeznává mystickou jednotu a mystickou mnohost – a v tom spatřuje 
osud veškerenstva a proto i každého jedince – ve věčné změně od skonání k znovuzrození. Jako se Wuotan vrátil 
po svém sebeobětování – což nemá být chápáno pouze jako jeho smrt, ale spíše jako jeho celý život – 
v obnoveném těle, tak se i každý jedinec po životě v lidské podobě vrací s obnoveným tělem skrze nový zrod – 
což odpovídá sebeobětování. Z tohoto důvodu tar znamená plodit, žít a skonat – a proto Týr je znovuzrozené 
mladé slunce. Proto je také dvanáctá runa runou vítězství, a z tohoto důvodu bývá vyryta na čepelích mečů a 
kopích jako znamení dávající vítězství. Má říkat: “Neobávej se smrti – nemůže tě zahubit!” 
 
 



 
 

Bar, beork, bjork = zrod [Geburt], píseň [Gesang], (bar – píseň, bardit –  lidová píseň), (dit, diet, diut, 
diutsch – Deutsch, německý, národní), máry [Bahre]XXVI 

 
Třináctou znám píseň, když pachole 

 vodou z pramene polévám. 
Nepadne nikdy na bitevním poli; 

tomu muži meč neublíží. 
 

V runě bar duchovní život ve Veškerenstvu, věčný život, v němž lidský život mezi zrodem a smrtí znamená jen 
jeden den, stojí v protikladu k tomuto dni v lidské podobě, který pokračuje od bar (zrodu) přes bar (život jako 
píseň) k bar (hrob, smrt) a který je posvěcen a očarován vodou života při křtu. Tento život (den v životě) je 
ohraničen zrodem a smrtí, a i kdyby osud neurčil náhle dítěti smrt mečem – je stále vystaveno tomuto i množství 
dalšího nebezpečenství. Protože navzdory rozhodnutí a konání osudu, nešťastná náhoda11 převládá, založena na 
svobodné vůli člověka a ta jest proti tak škodlivé míře náhody, o níž se předpokládá, že proti ní bude působit                                  
svaté požehnání. Germánský lid neznal žádnou slepu víru. Věřil v předurčení v nejširším smyslu, ale intuitivně 
viděl v cestě dokončení a naplnění předurčení mnoho překážek (nepředvídané události!), aby naplnil a získal 
osobní sílu. Bez těchto událostí by např. každá borovice mít všechny části naprosto symetrické;  jedna část by 
musela být stejná jako jiná, zatímco ve skutečnosti nelze nalézt dvě přesně stejné, a stejně by tomu muselo být i 
v lidském životě;  vše bez rozdílu, stejné a všem rovné. Z tohoto důvodu by měl být novorozenec posvěcen 
vodou života proti hrozícím událostem (z tohoto důvodu se předpokládá, že také církev, s jasným odkazem na 
vodu života, používá jako vodu při křtu tzv. živou vodu, tj. pramenitou či tekoucí vodu, a odmítá stojatou vodu 
z rybníků či jezer). Proto: “Tvůj život spočívá v rukou nordického boha; věř mu ve svém nitru!” 
 
11) Náhody! Vlastně neexistuje nic jako náhoda, protože všechny události bez výjimky spočívají ve velké 
pavučině osudu – jako tkanina a předivo – vše dobře uspořádáno, ale pokud jde o předivo, síť, je obtížně 
viditelná dokonce i pro jasnovidce; odhadnutelné jasné předivo následků dřívějších příčin, následků, které 
následují vždy po řadě jiných příčin, které uvádí do chodu budoucí následky – což znovu vytváří příčiny, které 
uvádí do chodu následky, v nekonečném sledu genů – je pro věstce a zasvěcence viditelné a zjistitelné; nicméně 
je obtížné říci dopředu následky přediva osudu jiných osob či celých jejich skupin, a říci, kdy se dotknou, zkříží 
či jinak ovlivní naše předivo osudu; toto působí na naše předivo osudu – které je srovnatelné s předivem v látce, 
jako předivo či osnova v takové látce, a protože tyto neodhadnutelné vlivy  často náhle a nečekaně naruší naše 
vlastní předivo osudu, bývají nazývány jako náhoda, aniž by se nicméně považoval výskyt náhody za něco 
nesprávného či proti pravidlům – k tomu nemůže dojít! Ale možná jakožto něco neodhadnutelného; rozpoznali 
ho již nejstarší árijští mystici, a proto  zobrazovali vládce osudu, tři norny, jako tkadleny osudu, které z tkaniny a 
přediva předou roucho života, kterým je osud. 
 
 
 

 
 

Laf, lagu, loegr = prvotní zákon, moře, život [Leben], úpadek, porážkaXXVII 

 
Čtrnáctou znám píseň, mám-li přednést 

o bozích lidem  báje. 
Ásů a álfů znám osudy všechny, 

co ostatním jsou utajeny. 
 

Intuitivní znalost organické esence Veškerenstva, a proto přírodních zákonů, tvoří pevný základ árijského 
posvátného učení či exoterního árijského náboženství, které bylo schopno obsáhnout a porozumět Veškerenstvu, 
a proto také jedinci při jeho zrození, působení a přechodu k novému zrození. Takové esoterické vědění bylo lidu 
sdělováno v mýtech vyjádřených symboly, protože prosté lidové oko, nepřivyklé takové hluboké vizi a 
jasnovidnosti, nebylo schopno vidět prvotní zákon jinak, než tělesné oko vidí celý oceán, či nezkušené vnitřní 



duchovní oko nekonečnost života ve Veškerenstvu. Proto čtrnáctá runa říká: “Nauč se nejprve kormidlovat, než 
se odvážíš na moře!”  
 
 
 

 
 

Man, mon = člověk [Mann], Měsíc [Mond], ma – být matkou, přibývat; prázdný či mrtvý XXIX 

 
Patnáctou znám píseň, již Tjódröri pěl 

před dveřmi Dellinga. 
Ásům pěl sílu, álfům úspěch 

a moudrost Mocnému. 
 

V dalším významu, jako ve významu dobře známého lidového příběhu, se muž na Měsíci [Mann in Monde] 
zjevuje v patnácté runě jako posvěceném znamení množení lidské rasy. Prvotní slovo “ma” je známkou 
ženského pokolení – mateřství – tak jako je prvotní slovo “fa” je známkou pokolení mužského. Odtud “ma-ter” 
(matka) a “fa-ter” (otec). Měsíc má mýticko-mystickou úlohu magického prstenu Drapni, kapkovače, z něhož 
každou devátou noc rovnoměrně odkápne (se oddělí) těžký prsten a který byl spálen s Baldrem; tj. Nanna, matka 
svých dětí, byla spálena ve stejnou dobu jako Baldr. Nicméně dle mýticko-mystických zákonů noci vždy 
znamenají měsíce, a proto výše zmíněných devět nocí označuje období těhotenství. Zatímco pojmy jako muž 
[Mann], panna [Maedchen], matka [Mutter], manžel [Gemahl], manželka [Gemahlin], svatba [Vermählung], 
menstruace [Menstruatio] atd.  mají kořeny v prvotní slově “ma” (stejně jako pojem Měsíc, s nímž jsou všechny 
vnitřně pojmově spojeny), přesto symbolizují individuální pojmy znovu spojené v jasném souladu s principem 
mnohojednotné multifidické mnohosti.XXVIII  Proto má také koncepční slovo pro tuto jednotu kořeny v prvotním 
slovu “ma” a je vyjádřeno ve slovech  “man-ask” či “men-isk”, tj.: člověk [der Mensch]. Proto má slovo “der 
Mensch”, člověk  – jakožto jednotící pojem –  jen jeden rod (mužský), zatímco hanlivý pojem náleží k třetímu 
stupni jako střední rod, “das Mensch”, “děvka”, k čemuž se vrátíme později. Patnáctá runa obsahuje jak 
exoterické, tak esoterické pojetí hlubokého mystéria lidskosti a dosahuje svého vrcholu ve výstraze: “Buď 
mužem!”   
 
 
 

 
 

Yr, eur = duhovka, luk [Bogen], duha [Regenbogen], luk z tisu [Eigenholzbogen], omyl [Irren ], zlost 
[Zorn]XXIX    

 
Šestnáctou znám píseň, chci-li se švarnou děvou  

užít si radosti a rozkoše. 
Mysl obrátím milostné ženě, 

slast v srdce jí sešlu.  
 

Runa yr je obrácená runa man, a protože označuje luk, představuje také dorůstající a ubývající Měsíc, na rozdíl 
od Měsíci v úplňku runy man, a tak v první řadě poukazuje na nestálost Měsíce a dále figuruje jako runa omylu – 
poukazuje na Měsíci podobnou nestálost ženské podstaty, o níž se mluví ve Výrocích Vysokého takto:    
 
Dívčí řeči nikdo 
 nikdy nevěř, 
ni výřečnosti vdaných žen. 
Jejich srdce je 
 jak otáčivé kolo, 
vratkost dostaly do vínku. 
 



Runa yr či runa omylu, která je příčinou zmatku, ať už působením vzrušení ze zápalu lásky, ze hry, z pití 
(opilost), či kvůli řečnickým záminkám (sofistika) nebo z jiných důvodů, zmatením pravděpodobně zdolá stálost.  
Ale úspěch z vítězství těmito prostředky získaného je stejně iluzorní jako vítězství samo – protože přináší hněv, 
divoký vztek a nakonec šílenství. Runa yr či runa omylu je proto v protikladu k runě os (viz nahoře), protože se 
snaží vynutit si podrobení oponenta pouhou záminkou, namísto ze skutečných důvodů. Proto učí: “Přemýšlej o 
konci!”   
 
 
 

 
 

Eh = manželství  [Ehe], zákon [Gesetz], kůň [Pferd], soud [Gericht]XXX   
 

Sedmnáctou znám píseň, 
že sotva mnou zhrdne 

žádoucí žena. 
 

Sedmnáctá runa, eh, se staví proti runě šestnácté. Zatímco jedna varuje před  frivolními a pomíjivými milostnými 
pletkami, runa manželství potvrzuje koncept trvající lásky na základě sňatku, jakožto zákonitého pouta mezi 
mužem a ženou. Toto je symbolicky vyjádřeno pozdější runou eh, v níž je zdvojena runa laf, odtud symbolické 
rčení: dva spojeni spolu prvotním zákonem života! V manželství tkví základ lidu, a proto je eh opět konceptem 
zákona, protože dle starověkého právního předpisu je manželství živým kořenem, tj. živým kořenem pro 
pokračování teutonského rodu. Proto: “Manželství je živým kořenem Árijců!”   
 
Mezi sedmnáctou a osmnáctou runu skald vložil následující verše:  
 
Tyto písně budeš,  
Loddfáfni, postrádat 
ještě dlouhou dobu. 
Poslouží ti,  
až pochopíš je, 
budou ti k potřebě, 
 přijmeš-li je, 
prospějí ti,  
až v paměť si je vryješ.  
 
Po této mezisloce pokračuje záhadnou osmnáctou runou, když nechává mluvit samotného Wuotana. 
 
Osmnáctou znám píseň, 
 kterou nebudu učit 
nikdy dívku ni vdanou ženu  
nejlepší poznání 
si pro sebe ponech,XXXII 
toť závěr všech zpěvů –  
jen nevěstu ji naučím, 
jež náruč mi nabídne, 
 anebo vlastní svou sestru. 
 
V této osmnácté písni skald znovu ustupuje z dění; nechává zpívat a mluvit Wuotana, aby dal najevo, že toto 
nejhlubší vědění o prvotním pokolení Veškerenstva mohou poznat a chápat jen a pouze sňatkem spojená božstva 
dvojí-dvojjediné dvojice sjednocené duchovní a tělesné síly a že jen a pouze tato rozumí třikrát  přesvatému 
tajemství stálého plození, stálého života a  nepřerušeného opakování, a jsou schopna pochopit tuto tajemnou 
osmnáctou runu.   
Nicméně stojí za zmínku skutečnost, že osmnáctá runa, která je nyní představována, je – nepochybně záměrně 
nekompletní – fyrfosXXXI  a že se vrací k tomuto znaku jménem i významem – přesto bez toho, aby ho vyčerpala. 
Můžeme v tom spatřovat záměr skaldů bděle střežit fyrfos jako své výlučné nejskrytější tajemství a jako sigilium 
onoho tajemství. Až po ustoupení jistým tlakům vyjevili další znak, který je částečně nahrazen fyrfosem. 



 
Oním znakem, na který lze do jisté míry pohlížet jako na náhradní osmnáctou runu, je: 
                  

 
Ge, gi, gifa, gibor = dar [Gabe], dárce [Geber], nordický bůh [Gott] ; Gaja [gea, geo], Země; gigur, 

smrtXXXIII   
 
Název Gibor altar je stále obsažen v místním jménu Gibraltar, jménu, u něhož je zcela vyloučena výpujčka 
z arabského gibil tarik; Gib(o)raltar bylo místo, kde stál chrám zasvěcený nordickému bohu, Původci 
Veškerenstva u Vandalů v jižním Španělsku – nordický bůh, Původce Veškerenstva! – nordický bůh je dárce a 
země přijímá jeho dary. Země ale není jen příjemce, opět je i dárce. Prvotní slovo je “gi” či “ge”; v něm spočívá 
idea zrození (dát), ale také vyjadřuje bytost, v aspektu daru, a přechod k novému zrození, v aspektu pohybu. 
Toto prvotní slovo “gi” či “ge” může být nyní spojeno s jinými prvotními či kořenovými slovy, čehož  některé 
příklady následují dále. Ve spojení s prvotní slovem “fa”, jako: gifa, gefa, gea, geo, vyjadřuje dar plodící zemi a 
ve spojení s “bar” či “bor” pramen, zřídlo, dar nordického boha. Jako gigeur (dar se vrací k Prvotnímu), se 
objevuje ve slově Gigur, tj. dar ničící mrazivý obr, který se stává ztělesněním smrti a později ďábla. Pojmem 
gigas (gigeas: dar vychází z úst, ze zdroje) se chápou housle [Geige]. Ty jsou starým skaldským magickým 
nástrojem probuzení, který zahajoval píseň, a protože píseň [bar] znamená také život, byly housle jedním 
z ideogramů (hieroglyfů, symbolů) znovuzrození, a z tohoto důvodu se jako posvátný dar často nachází 
v hrobech. Proto není nezbytně nutné, aby mrtvý muž, v jehož hrobě se housle nachází, byl houslista. Flétny a 
housle sváděly lid k tanci, k milostnému vzrušení, a proto byly církví – se její asketickou povahou – zakázány, 
protože sloužily jako magické nástroje k rozdmýchání lidského fyr, ohně lásky. Proto církev nahradila 
wuotanské symboly probuzení křesťanským symbolem probuzení, troubou soudu. Osobní jména Gereon a 
Gertrut mají kořeny v prvotním slově  “ge”, jež znamená “znovuzrození”, a jeho hieroglyf, hlava Gereona, se 
objevuje  jako rovnostranný trojúhelník tvořený  třemi lidskými profily.    
Avšak tento Gereon je zase nordický bůh vtělený ve Veškerenstvu jako Duch Veškerenstva, Duch světa či Duch 
člověka. A z tohoto důvodu má význam runy ge nejblíže významu fyrfosu. Rozdíl mezi oběma interpretacemi 
spočívá ve faktu, že idea runy ge či gibor se snaží exoterně přistupovat k ideji božského zdola nahoru – v jistém 
smyslu z lidské úrovně ven – zatímco výklad fyrfosu usiluje o esoterické poznání nordického boha na 
nejniternější úrovni člověka samotného – a také ho nachází.  Tudíž je o něm jakožto o duchu lidstva známo, že je 
u pohledu konceptu dvojí-dvojjediné dvojice sjednocen s nordickým bohem, a dospěje k určitému poznání 
zevnitř ven, stejně jako z vnějšku dovnitř. Zde se opět jasně rozlišuje exoterické a esoterické, a fyrfos je uznáván 
za tajný exoterický znak vysoké posvátnosti, což je exoterně vyjádřeno runou ge. Takže, zatímco exoterická 
nauka učí, že člověk vzešel z nordického boha a k nordickému bohu se i vrátí, esoterická nauka ví o neviditelné 
provázanosti člověka a božství, jakožto dvojí-dvojjediné dvojice – a proto lze vědomě říci: “Člověče – buď  
jedno s nordickým Bohem!”   
Tudíž v písni Eddy skald vyložil jednotlivé runy – v tajných formách – a přidal magické písně neboli invokační 
formule s nimi spojené, bez toho, aby spolu souvisely – takže zachoval skaldské tajemství – ale přesto vyjevil 
dost na to, aby mohl být jejich význam znovu objeven.     
Směle mohl zakončit Wuotanovu runickou moudrost:  
 
Nyní jsou výroky Vysokého 
všechny vyzpívány, 
k službě lidským synům, 
ne k službě obřím synům. 
Zdar tomu, kdo pěl                              
zdar tomu, kdo pochopil! 
Užívej jich, 
kdos uložil je v paměť! 
Sláva těm, kdo slyšet chtěli! 
     
Tímto skaldská báseň o runách a jejich interpretace dokázala, že runy byly více než naše dnešní písmena, 
dokonce více než pouhé slabikové či slovní znaky, tj., že byly posvátné či magické  znaky. Jistým způsobem 
myšlení, se něčím podobaly pozdějším sigiliím duchů (ne pečetím duchů!), které měly důležitou roli v proslulém 
pekelném zaklínání doktora Johanna Fausta. Nebyly vlastně ničím menším než sběrnicemi za účelem 



autosugesce, prostředky pro koncentrovanou myšlenku a intenzivní meditaci. Považovat je za posvátné znaky je 
proto zcela oprávněné stejně jako jejich jméno, tj. “šeptající”, “tajemně promlouvající”.      
 

 

 
 
 

Poznámky  
 

I )  v originále: Helfetsen a Helvetiern 
 
II)  v anglickém překladu S. Flowerse, z něhož vychází i český překlad, (Guido von List, “The Secret of the 
Runes”, upravil a přeložil S. E. Flowers, Destiny Books, Vermont, 1988), dále následuje ještě autorova 
poznámka: viz má práce “Die Ursprache des Ario-Germanen” (Prvotní jazyk Ário-Germánů) ze série “Guido 
von List Bucherei” (Knihovna Guido von Lista), číslo 6 (SR, 43).  
 
III) v knize “Die Ursprache des Ario-Germanen” List interpretuje slovo “Edda” jako “eh‘ da” – “to, co bylo na 
počátku” (was zur Urzeit da war), vycházeje z knihy F. Fischbacha “Asgart und Mitgart” (“Die Ursprache des 
Ario-Germanen”, str. 18)    
 
IV)  v originále: zweispältig-zweieinige Zweiheit. S Flowers překládá jako “bifidic-biune dyad”. Dále G. List 
používá ve stejném významu termíny “beideinig-zweispältige Zweiheit” (ruský překlad: “dvojice stojící proti 
sobě v jednotě”) a “Zweieinheit” (“dvojjednota”, “dvojice”) 
 
V) S. Flowers dává následující možnosti anglického překladu: 
Entstehen – arising 
Sein – being 
Vergehen zum Nichtsein – passing into non-being 
Neue Entstehen zu kommendem Sein – arising into future being 
 
VI)  srovnej viz “Die Armanenschaft des Ario-Germanen”: “Dvojjednota světa a Boha, ducha a těla, hmoty a 
formy spočívá v podstatě vesmíru. Božský duch se projevuje i ve vesmíru, i v nejmenším atomu – v každé ‘věci-
v-sobě‘... Veškeré ‘Jáství‘ (Ich-Heit) je za jedno vesmírem, existujícím bez počátku a konce a v nezrušitelné 
jednotě ducha s tělem.” (str. 5) 
 



VII)  v originále slovní hříčka:  “skrytý” (raunend – od slovesa raunen, “skrývat”, “runy” (Runen) 
 
VIII)  srovnej staroanglické runa, “slovo”, “písemnost” < z indo-evropského *reb-na-;  
obecně keltské *reb-, “kultovní úkon”, “obřad”, “tajemství”, *krab-, “náboženství”, “víra”;    
ruské струна, “to, co svazuje”; 
finské runo, “epická píseň” 
 
IX)  německý překlad Lista se poněkud odlišuje od českého, proto uvádíme jeho text:  

 
Ich weiss wie ich hing am windkalten Baum 

Neun ewige Nachte, 
Vom Speere verwundet dem Wuotan geweiht: 

“Ich selber geweiht mich selber” - , 
An jenem Baum, der jedem verbirgt 

Wo er den Wurzeln entwachsen. 
Sie boten mir weder Brot noch Meth; 
Da neigt ich mich spaechend nieder; 

Auf klagenden Ruf wurden “Runen” mir kund, 
Bis ich vom Baume herabsank. 

 
Anglický překlad S. Flowerse (citace dle Guido von Lista, “The Secret of the Runes”, upravil a přeložil S. E. 
Flowers, Destiny Books, Vermont, 1988): 

 
I know how I hung on the wind cold tree 

Nine eternal nights, 
Wounded by the spear consecrated to Wuotan 

I myself consecrated to myself - 
On that tree, which hides from everyone 

The stead from which its roots grow. 
They offered me neither bread nor mead; 

Then I bent myself down peering; 
With a lamenting shout the runes became known to me, 

Until I sank down from the tree. 
 
 
V původní staroislandštině:  
 

Veit ek, at ek hekk 
vindgameidhi a 
nytr allar niu, 
geiri undadhr 

ok gefinn Odhni, 
sjalfr sjalfum mer, 

a theim meidhi 
er manngi veit 

hvers af rotum renn. 
 

Vidh hleifi mik saeldu 
ne vidh hornigi, 
nysta ek nidhr, 

nam ek upp runar, 
aepandi nam, 

fell ek aptr thadhan. 
 

Pro zajímavost v ruštině: 
Знаю, висел я 

в ветвях на ветру 
девять долгих ночей, 
пронзенный копьем, 
посвященный Одину, 



в жертву себе же, 
на дереве том, 

чьи корни сокрыты 
в недрах неведомых. 

 
Никто не питал, 

никто не поил меня, 
взирал я на землю, 
поднял я руны, 

стеная их поднял - 
и с древа рухнул. 

 
X) Bestla (matka Ódina a dcera obra Böltóra), Věstec (Ódin). 
 
XI)  Tund (Ódin) 
 
XII)  německý překlad Lista: 

Vor Weltentwicklung war Wuotans Wissen, 
Woher er gekommen, dahin kehrt er zurueck; 

Nun kenn‘ ich die Lider wie keiner der Manner, 
Und wie kein fuerstliches Weib. 

 
Anglický překlad Flowerse:  

Before the creation of the world was Wuotan‘s knowledge, 
Whither he came, thither he returns, 

Now I know the songs as no other men, 
And as no princely woman. 

 
V původní staroislandštině: 

Sva Thundr of reist 
fyr thjodha roek, 

thar hann upp of reis, 
er hann aptr of kom. 
Ljodh ek sau kann 

er kann-at jodhans kona 
ok mannskis moegr. 

 
Pro zajímavost v ruštině: 

…Так вырезал Тунд  

до рожденья людей; 
вознесся он там, 
когда возвратился. 

 
Заклинанья я знаю - 
не знает никто их, 

даже конунгов жены… 
 
XIII)  obecně německý název runy: *fehu, *faihu, anglo-saský: feoh, staroislandský: fe, gótský: fe. Fonetický 
význam: F. Překlad jména: “domácí skot”, “nářadí”. 
V současné runové tradici ji interpretují jako “oheň”, “zlato”, “skot”, “aktivní energie”, “bohatství”. Komentátoři 
často nazývají patrony této runy bohyni Freyju-Frigg-Friju (starogerm. Frija, staroisland. Frigg, staroangl. 
Frigg), ženské božstvo plodnosti, a Baldura-Baldera (starogerm. Bader), mužské božstvo plodnosti. 
Ve staroanglické runové básni se říká (9.-11. stol.):      

Blahobyt – klid pro muže v rodině, 
Lehce se ho ovšem zříci –  

Jaká to čest před tváří Pána.  
 

Pokud jde o frázi “před tváří Pána”: staroanglické dryhten (“Pán”, doslova “vůdce”) souvisí se staroislandským 
droettin, jedním z titulů Ódina.  
 



Podobným způsobem je vyložena i ve staronorské runové básni (12. stol.): 
Blahobyt – také svár mezi příbuznými; 

Vlk skrytý v houštině. 
 

Poněkud jiný text uvádí staroislandská runová báseň (asi 9. stol.): 
Peníze –  uvrhly do sváru, 
Horám jsou ohněm neštěstí 

V hadí díře 
Zlato vládne boji.     

 
S. Kummer spojuje tuto runu se “staroárijským” slovem “fa-tor” (“tvořivá láska”, “mužský prvopočátek”). 
V souladu s tím ji v systému číselných analogií odpovídá hodnota 1 (a dále narůstá).  (u nás motivy S. Kummera 
zpracoval pod pseudonymem Arion v brožuře Runová magie F. Bardon – pozn. čes. překl.)  
 
XIV)  obecně germánský název: *uruz, staroanglický: ur, staroislandský: ur. Fonetický význam: U. Překlad: 
“zubr”, “tur”. 
V současné runové tradici se interpretuje jako “fyzická síla”, “vztek”, “životní síla”, “moc”. B. Canote ji spojuje 
s vesmírnou krávou Audhumlou.   
V staroanglické runové básni se říká:  

Tur, hrozné zvíře s rohy ostrými, 
Zuřivý v divoké potyčce 

Hněvem se proslavuje voják v bahně. 
Staronorský verš praví: 

Okuje, společník špatného železa; 
Jelen uhánějící po sněhu. 

 
Také staroislandský verš vysvětluje runu následovně: 

Nebe tiše naříká, 
Led roztál od slz, 
Není trávy přítel. 
Déšť – pán stínu. 

 
Pokud jde o Listovu etymologii (německé ur, “původní, prvý”), je možné provést asociaci s indoevropským 
*(p)ur-, odkud starořecké pro, sanskrtské puras, obecně slovanské perъ-dъ, ruské перед, a také sanskrtské 
purvas, staroanglické forewost, albánské pare, “prvý”. 
Kummer spojuje tuto runu se jménem jedné z norn (Urd), které znamená “původní vůle, původní tvořivá síla” 
(ur+tha). 
 
XV)  obecně německý název: thurisaz, “obr”, staroanglický thorn, “trn”, staroislandský thurs, “obr, gigant”, 
gótský thyth, “blaho”. Fonetický význam: th. 
V současné runové tradici ji interpretují jako “újma”, “bolest”, “trn”, “falus”, “bodláčí”, “blesk”, “zbraň”, 
“obrana”, “opatrnost”, “kletba”.  Jejím patronem je samozřejmě bůh Tór (staroněm. Donar, staroangl. Thunor, 
starosas. Thunar, staroisl. Thorr), obecně indoevropské božstvo (srov. např. obecně keltská božstva – Taran(is), 
bůh hromu a Tarvos Trigaranos, třírohé božstvo  plodnosti v podobě býka; obecně slovanské a baltoslovanské 
božstvo Stryj či Stribog). Jméno “Donar” ariosofové interpretovali jako “thorn-aar”, tj. “vůle Slunce”, “sluneční 
paprsek”. 
B. Canote tuto runu spojuje s anglo-frískou runou EOLH-SECG, o níž bylo řečeno toto:               

Ostřice roste v bahnité vodě, 
Ale pokud se jí dotkneš –  

Z rány hrozivé krev se vyleje. 
 

R. Grimassi v díle “Wiccanská božstva” (M., 1998) hovoří o o Taranisovi takto: 
“V keltské mytologii se setkáváme s božskou trojicí se jmény: Tevtates, Esus a Taranis. (...) Taranis byl bohem 
nebe a jeho moc se projevovala silou bouře a blesku; bylo mu milé, když mu přinesená lidská oběť shořela 
v ohni.” 
V téže knize píše o tirsu (thyrsos), rituálním žezle boha plodnosti: 
“V jedné ruce držel tirs (thyrsus, jinak – žezlo Vakcha) a v druhé pohár (číši). Tirs – žezlo ze svázaných stébel 
kopru, ověnčené šiškou z borovice... Žezlo symbolizuje falus boha, číše lůno bohyně. ” 
Etymologicky je “tirs” svázán s “hromovým žezlem” (indoevrop. *ger-, “vydávat zvuk”, *dher-, “mluvit”, *ter-, 
“hřmět”, odkud obecně keltské tharan, staroněm. donar, gót. theihsvo, angl. thunder, irs. torainn, rus. гром, prus. 



grimikan, “píseň”), “trnem” a “falem” (staroangl. teors, “penis”, irs. dair; lit. astrus, “ostrý”, obecně slovan. 
strъmъ, rus. стрела, střela, ostrý, střemhlav, prudký, pol. stark, “osten”, čes. trčet). 
Ve staroang. runové básni se říká: 

Trn probodává svým koncem, 
Sotva stojí za to se jej dotknout, 

a hloupé je na něj vsednout. 
                        
Nicméně Page interpretuje staroanglické jméno této runy jako “obr” a překládá verš takto: 
“Obr je velmi zuřivý, smůlu velkou má voják, který na něj narazí, i ti, jež žijí mezi nimi (obry), jsou zuřiví a 
krutí.”)  
Soudě dle staronorských a staroislandských veršů, je jeho odhad správný: 
(staronorský) 

Velikán, jenž ženy 
přivádí v úžas; 

Nepřítel se raduje z neúspěchu. 
 

(staroislandský) 
Mučitel ženy 

Ve skalách přebývá. 
Příbuzný Vardruny 

Saturn – pán mrtvých. 
 

XVI) obecně germ. název: *ansuz, “bůh”, staroang.: os, “bůh”, staroisl.: oss, “1. bůh, 2. průrva, ústí”, gót.: aza, 
ansus, “bůh”. Fonetický význam: A, později O. V anglo-fríském futharku poskytla runa AS dva vedlější runy, 
AESC, “jasan” (fonetický význam: ae) a AC, “dub” (fonetický význam: a).  
Dnešní runologové ji spojují především s Ódinem-Wotanem. AS je také runa všeho, což se pojí s řečí (poezie, 
próza, zaklínadlo) a poetickou inspirací (viz sanskr. as, lotyš. os, oset. stuf, avest. aosta, staroprus. austo, “ústa”, 
obecně slov. usto, russ. уста, усть (ústa), устье). 
Staroanglický runový verš praví: 

Bůh – tvůrce všech jazyků, 
Pramen moudrosti, blahoslavený 

Chrám radosti pro mudrce. 
 
“Pramen moudrosti” – staroangl. ordfruma (prvotní pramen) – často spojován s pramenem u kořenů světového 
jasanu, z něhož se napil Ódin-Wotan-Woden. 
Staronorský verš: 

Zátoka – kolébka pro mořský koráb, 
Pochva pro všechny meče. 

 
Staroislandský verš: 

Ás, odvěký otec, 
Panovník v Ásgardu 
A voják z Valhaly, 

Pán Jupiter. 
 
O runách ESK a AK se v anglo-fríském futharku říká toto: 

(“Esk”) Jasan urostlý milý lidem, 
Ale i pro jejich sekyry 
Bude těžké ho porazit. 

(“Ak”) Plody dubu vepři mají rádi, 
Aby tělo člověka potěšili. 

A pro tesaře dub darem je korábům 
Na vodní zkoušku. 

 
XVII) obecně germ. raidho, staroangl. rad, staroisl. reidh – “cesta”. Fonetický význam: R. 
Dnešní runologové ji vykládají jako “cesta”, “pouť”, “pohyb”, “životní cesta”, “střídání dní, měsíců, ročních 
dob”, “pohyb nebeských těles”, “roza padající do pramene osudu u světového stromu”. Canote a Vodening ji 
spojují s runami LAGU, SIGEL, EIHWAZ. 
Staroanglická runová báseň říká: 

Když jsme doma, cval na rychlém koni 



Zdá se dětskou býti hrou –  
Při své pouti cestu však proklínaš. 

 
Staronorský verš: 

Cval unaví koně každého; 
Reginn nejlepším je kovářem.  

 
Staroislandský verš: 

Na koně vsedli: 
Na dlouho 

Odjel voják. 
Statečnému – cesta 

 
Je zajímavé, že zde je možno provést následující srovnání s etymologií Lista: 
 
 “pravidlo”, “zákon”, “po řádek” 

indoevrop. *reg-, “řídit”, “vést”, odkud sanskr. raj-, “král”, oset. rad, “pořádek”, “moc”, 
řeck., lat. rex, “král”, obecně kelt. *reks-, obecně germ. *reik-, gót. reiks, “vůdce”, 
staroangl. rice, “království”, rad, “řád zvuků” (pořádek not), staroněm. riche, staroisl. riki, 
“vůdce”, “království”, staroněm. recht, “zákon, právo”, staroangl., staroisl. regen, “právo”, 
staroisl. regen-thing, “soud bohů”, srov. něm. rat, “rada”, odkud něm. Rathaus, “radnice”, 
“dům, kde zasedá rada”, obecně slovan. *radъti, “radit”, starorus, ukr. рада, jméno 
nejvyššího slovanského božstva – Sva-rog. 

 
“ řeč”, “slovo” 

indoevrop., obecně slovan., *rek-, “řeč”, “mluvit”, odkud tocharsk. reki, “řeč”, “slovo”, 
lotyš. rekt., “hlasitě mluvit”, lat. raccare, “křičet”, staroněm. reden, “řeč”, staroangl. raedan, 
“mluvit”, rus. речь, “řeč”, кричать, “křičet”, изрекать, “pronášet”, нарекать “vyhlašovat”. 
Zajímavá je vazba “řeči” s “osudem”, “vyšším zákonem”: srov. obecně slovan. *rek-, rus. 
рок, “úděl”, пророчество, “věštba”. 
 

“rod” 
obecně slovan. *ordъ, “to, co roste”, *odrti, “růst”, *rod, “potomstvo, rodina”, *roditi, rus. 
народ, “národ”, родной, “rodný”. 
 

XVIII) obecně germ. *kenaz, staroněm. chien, “pochodeň”, staroangl. cen, “pochodeň”, “zdroj světla”, staroisl. 
kaun, “rak”, góts. chozma. Fonetický význam – nyní K, v mladším futharku K či G, v anglo-fríském futharku 
CH. 
Dnešní komentátoři ji vykládají jako “oheň”, “p řinesení ohně”, “obrana”, “ochrana”, “zpopelnění”, “kovář”, 
“tvořivá energie” a spojují ji s runami FE a AS. 
Kummer spojuje jméno této runy s kombinací “aar-kona”, “mající vyšší vědění”, tj. “norna”. 
 
Ve staroanglické runové básni se říká: 

Pochodeň hoří bledým plamenem 
V domě urozených. 

 
Staronorský verš: 

Raku, čí obětí se stávají děti; 
Smrtelná bledost tváře. 

 
Staroislandský verš: 
 

Pro děti je strádání, 
Nešťastná smrti tvář, 
Dům hnijícího těla. 
Hle, král následník. 

 
XIX) obecně germ. *halgaloz, *hagalaz, staroangl. haegl, hagol, staroisl. hagall, “kroupy”. Fonetický význam: 
H. 
Runologové ji vykládají jako “utváření, tvoření”, “transformace”, “proměny”, “věčný návrat”, “osud”. 



Staroanglická runová báseň praví: 
Kroupy – bílá zrna nebes,  
Unášeny zuřivým větrem. 

 
V staronorských a staroislandských verších se říká: 

Kroupy – chladná zrna nebes; 
Kristus dává klid. 

 
a: 

Studený plod nebe, 
Déšť nebeských zrn, 
Kroupy – vrah hadů. 
Kroupy – pán boje. 

 
XX) obecně germ. *nauthiz. starosil. nauthr, staroangl. nied, “nouze”, “břímě”. Fonetický význam: N. 
Runologové ji vykládají jako “nouze”, “břímě”, “boj”, “norna” (srov. indoevrop. *ner-, “osud”, odkud staroangl. 
nyrnan, “varovat”, staroisl. njorn, “norna (bohyně osudu)”, švéd. norna, “varovat”, “předpovídat”), “zkouška”. 
Staroanglická runová báseň praví:  

Nouzí tvrdnou srdce, 
Avšak nutí hledat 

Záchranu, moudrost a pomoc.  
 

V staronorském textu se říká: 
Nouze nedává na výběr; 
Nahého mráz zastudí. 

 
Podobně i ve staroislandském verši: 

Nouze, neštěstí domova, 
Těžká práce, 

Neštěstí člověka. 
“Bída – posel mrtvých.” 

 
XXI) v originále: “die organische Kausalitaet aller Geschehnis” – “organická kauzalita (příčinnost) všeho dění”. 
 
XXII) obecně germ. *isa-, staroangl. is, staroisl. iss, staronor. is, “led”. Dnešní fonetický význam: E, ovšem 
v mladším futharku se mohla číst jako J. 
Runologové ji vykládají jako “varování”, “klam”, “chlad”, “klid”, “stálost”. 
V staroanglické runové básni se říká: 

Nesnesitelně 
studený led. 
Průzračně 

se lesknou fasety 
démantové, 

Milostí 
boží rozprostřen 

je mráz. 
 

Staroislandský pramen ji vysvětluje takto:  
Led – kůrou je řeky, 
Nad vlnami střechou, 
Vojákovi nebezpečím, 

Led – mořskou je zbrojí. 
 

Pozitivněji se o ní vyjadřuje staronorský verš: 
Mořskými mosty stává se led; 

Slepí mají kým být vedeni. 
 
V armanismu se runa “IS” také pojí s idejí  o “Ir-min-sul”, ose světa. 
 
 



XXIII) obecně germ. *jera-,“úroda, sklizeň”, staroangl. gear, “rok”, “jaro”, staroisl. ar, “(plodný) rok”. 
Fonetický význam: J, JA. V anglo-fríském futharku se z runy AR odvodila runa IOR (IAR), jež se čte jako JO, 
JA. 
Runologové ji vykládají jako “úroda”, “plody práce”, “roční období”, “velké skutky”, “rozvoj”. Je pozoruhodné, 
že starogermánské božstvo ranního úsvitu nazývali Er či Ar (srov. lat. Aurora).           
Staroislandský runový verš o runě AR říká: 

Letním darem je 
Úroda pro užitek 

Ze sklizeného pole. 
Čas vládne roku. 

 
Staroanglický verši ji vykládá takto: 

Raduje se Bůh, když pán nebes 
Obdaří zemi velkou úrodou. 

 
Staronorský verš: 

Hle, sklizeň pro muže je práce; 
Fródi nezištný byl. 

 
O runě IAR se ve staroanglické poezii říká toto: 

Had, ač stvoření vodní,   
Na souši rád se živí.  

Hadí díra – v hlubině mořské. 
 
 
XXIV) obecně germ. *sowil-, staroangl. sigel, “slunce”, staroisl. sol, “světlo”. Fonetický význam: S. 
Runologové ji vykládají jako “slunce”, “ochrana”, “jaro”, “štěstí”, “bezpečí”, což se patrně váže k následující 
germánské etymologii: 
staroangl. sael, staroisl. saela, góts. selei, “zdar”, “štěstí”; což  sahá až k indoevr. *(e)su-, “užitek”    
Často ji spojují s obecně evropským slunečním božstvem Esusem. Je zajímavé, že kořen *su- má 
v indoevropském jazyce také význam “přinést jako oběť”, “konat posvátný akt”, odkud staroisl. soa, prusk. segg-
, góts. saljan, “přinést jako oběť”. 
Ve staroislandské runové básni se praví: 

Slunce, nebeský štít, 
Slavná záře, 

Věčný nepřítel sněhu. 
Slunce – kruh velkých. 

 
Staroanglický runový verš: 

Slunce – radost, tužba námořníka, 
Co klouže po rybí říši.  

Pánem vodstev mířícím k břehu. 
 
A staronorská báseň: 

Slunce – světlo pro svět celý; 
Chvalte božský paprsek! 

 
XXV) Obecně germ. *tiwa(z)-, staroangl. tir, staroisl. tyr, “sláva”. Fonetický význam: T, ovšem v mladším 
futharku se mohla číst jako D. 
Samozřejmě, že se runa váže ke skandinávskému božstvu války Týrovi (staroangl. Tiu, Tiv, starogerm. Zio, 
Ziu). To sahá k slovu *deiwo-, které označuje boha všeobecně, tak i konkrétní indoevropské božstvo světla (jež 
se později stalo božstvem hromu a války). Odtud řec. dios, “bůh”, Zeus; zast. lat. deivus, klas. lat. deus, “bůh”, 
zast. lat. Diu-pater, klas. lat. Jupiter; sans. devah, “božstvo”, véds. Dyauh, božstvo světla, avest. džva, “božstvo”, 
“démon”,“dev”; obecně ger. *tiw-, obecně balt. *deiwo-, obecně kelt. *deiuo-, obecně slovan. *div-, “bůh”. 
Kummer sem doplňuje následující etymologickou řadu: “Tiu” – “Teut” – “Teuton”.  
Dnešní runologové ji vykládají jako “vítězství”, “sláva”, “čest”, “výkon spravedlnosti”, “zkouška”, “boj”. 
Staroislandský runový verš prohlašuje: 

V doupěti vlčím 
I vysokém chrámě. 
Boj – říše Marse. 



 
Staronorská báseň zní: 

Dokonce mocný a hrozivý bůh 
Ochoten je na tebe se usmát. 

 
Ve staroanglickém verši se říká: 

Vojáka na cestu provází hvězda, 
Jež svítí nad temnotou mlhy.  

 
 

XXVI) obecně germ. *berkana-, staroangl. beorc, staroisl. bjarkan, góts. bercna, “bříza”. Fonetický význam: B, 
v mladším futharku se četla jako V nebo B. 
Indoevropský kořen bher- znamená doslova “nosit” (srov. rus. беременная (těhotná), tj. “ta, jež nosí v břiše”) a 
“brát”. Odsud kořeny se stejným významem: sans. bhar-, avest. obecně slovan. bьr-, obecně kelt. *ber-, obecně 
germ. *baer-. Význam “bříza” sahá k indoevr. *bhreg-, *bherg-, původně “strom”, poté “bříza”, odkud *perk-, 
“dub”. 
Runologové ji vykládají jako symbol mateřství, jara, plodnosti. Větvemi břízy se odháněli zlí duchové, používali 
se k obraně a léčení; tento strom se svázán se skandinávskými božstvy, jako je Gerd, Idunn a Gefjun.    
Je zajímavé, že Kummer přidává k etymologické řadě Lista kořen “bas-” (“útroby”, “lůno”, “mateřská ňadra”) a 
vykládá slovo “barbar” (něm. Barbaren) jako “třikrát zrozený” (bar-bar-bar). 
Ve staronorském runovém verši se říká: 

Větve březové – zeleň jarní; 
Loki přikován byl. 

 
Staroanglická runová báseň: 

Bříza plody nikdy nenese, 
Míza její stéká však  po listě. 
Větve má krásné a koruna její 

K nebi se tyčí. 
 

Staroislandský verš: 
Listy pokryté 
Větve břízy, 

Mládím jsou stromu. 
Strom – ochránce. 

 
XXVII) obecně germ. *mannaz, staroangl. mann, staroisl. madhr, góts. manna, “člověk”. Fonetický význam: M. 
Runologové ji vykládají jako symbol lidských kvalit – dobrých i špatných. 
Staronorský verš: 

Z prachu stvořen byl člověk; 
Bystrý lovecký sokol. 

 
Staroanglický verš: 

Dobrý je člověk ve svém srdci, 
I on je však schopen zrady, 

Od té doby, kdy Pán na zem ho poslal, 
Aby se rodil ve věčném hříchu. 

 
Staroislandský verš: 

Síla – radost je mužova, 
V prach se obrací  

Kopí vzdouvajících se vln. 
Šlechetný voják. 

 
Dle Kummerovy armanické řady sahají k tomuto kořenu i slova jako “amen” či “om” a symbolizují slávu 
bohočlověka.  
 
 



XXVIII) v originálu: vieleinig vielspaeltigen Vielheit. S. Flowers překládá jako “multiune-multifidic 
multiplicity”, ruský překladatel jako “множественность, противопоставленная в своем единении” (“mnohost 
stojící proti sobě ve své jednotě”). 
 
XXIX) staroangl., staronor., staroisl. yr, “luk”. Fonetický význam: Y. 
List se mýlí, když ji umisťuje mezi “původní runy”. Znak YR se objevil kolem 9. stol. n. l. a byl jednou 
z prvních dodatečných run anglo-fríského futharku. 
Dnešní runologové spojují tuto runu s urozeností, ctí, radostí. Je zajímavé, že v runové magii se YR používá jako 
ochranný znak.  
Staronorský verš: 

Tis, jenž v zimě je nejzelenější ze všech – 
I ten v ohni praská. 

 
Staroanglický verš: 

Čestní vojáci váží si svého luku, 
Jak na cestě, tak v zuřivém boji.  

 
 

Staroislandský verš: 
Tis – oblouky luku,  
Tis – železo bitvy, 

Střel Farbávti mocný 
Luk, potomek Ingviho.  

 
XXX) protogerm. ehwaz, góts. eyz, staroangl. eh, “kůň”. V mladším futharku tato runa chybí. Její fonetický 
význam: E. 
Runologové ji vykládají jako “radost”, “požitek”, “příjemná cesta” (takto se váže s runou REITH), “pouto”, 
“součinnost”, “pomoc” (v tomto smyslu je blízká runě GIBO), “rovnováha, harmonie” (zde se EH pojí s aspekty 
runy WYNN). Kromě toho tato runa symbolizuje ducha-spojence (vzpomeňte si, že v pohádkách se kouzelný 
pomocník hrdiny často proměňuje v koně) či věrného přítele (přítelkyni). 
Je pozoruhodné, že staroanglický verš prohlašuje: 

Válečný kůň – potěšení bojovníka, 
Na kopytech jeho ocel. 
Je věrným sluhou těch, 

Jenž mají ducha neklidného.   
 
 

XXXI)  “Výroky Vysokého”, sloka 163. V původní staroislandštině: 
...er ek aeva kennik 
mey ne manns konu, 

- allt er betra 
er einn um kann. 

 
XXXII)  tj. svastika, hákový kříž. 
 
XXXIII) obecně germ. *gibo-, staroisl. giefu, góts. geuua, “dar”. Fonetický význam: G. V anglo-fríském 
futharku se však G mohlo na různých místech vyslovovat jako [g], [j] nebo [y]. 
Staroislandský verš: 

Dar je pro dávajícího ctí, 
Chudobnému pomáhá žít. 

 
Kummer dává tuto runu do vztahu s frází “Gibur Arahari” – staroárijskou rituální frází, jež znamená “buď jedno 
se sluneční silou Boha!”.   
 
 

 


