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1. Báseň Namárië (Farewell; Sbohem) ze Společenstva prstenu1 

 

Namárië 

 

Ai! Laurië lantar lassi súrinen, 

Yéni únótimë ve rámar aldaron! 

Yéni ve lintë yuldar avánier 

mi oromardi lisse-miruvóreva 

Andúnë pella, Vardo tellumar 

nu luini yassen tintilar i eleni 

ómaryo airetári-lírinen. 

 

Sí man i yulma nin enquantuva? 

 

An sí Tintallë Varda Oiolossëo 

ve fanyar máryat Elentári ortanë 

ar ilyë tier undulávë lumbulë; 

ar sindanóriello caita mornië 

i falmalinnar imbë met, ar hísië 

untúpa Calaciryo míri oialë. 

Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar! 

 

Namárië! Nai hiruvalyë Valimar. 

Nai elyë hiruva. Namárië! 

 

Farewell 

 

Ah! like gold fall the leaves in the wind,  

long years numberless as the wings of trees!  

The years have passed like swift draughts  

of the sweet mead in lofty halls 

 beyond the West, beneath the blue vaults of 

Varda 

wherein the stars tremble 

in the song of her voice, holy and queenly.  

 

Who now shall refill the cup for me?  

 

For now the Kindler, Varda, the Queen of the 

Stars,  

from Mount Everwhite has uplifted her hands 

like clouds,  

and all paths are drowned deep in shadow;  

and out of a grey country darkness lies  

on the foaming waves between us, 

and mist covers the jewels of Calacirya for 

ever.  

Now lost, lost to those from the East is 

Valimar! 

 

Farewell! Maybe thou shalt find Valimar.  

Maybe even thou shalt find it. Farewell! 

 

Sbohem 

 

Ach! Jak zlatě padají listy ve větru, 

nesčetné dlouhé roky, jako křídla stromů! 

Pominuly dlouhé roky jako rychlé doušky 

sladké medoviny ve vysokých síních 

nejzazšího Západu, pod klenbami Vardy 

 

blankytnými, kde hvězdy chvějí se 

v písni jejího hlasu, svatého a královského. 

 

Kdo mi teď znovu naplní číši? 

 

Vždyť nyní Rozsvětitelka, Varda, Královna 

hvězd, 

pozvedla z Věčně bílé hory ruce jako oblaky, 

 

a všechny cesty utonuly v hlubokém stínu; 

a ze šedivé země lehla tma 

na pěnící vody mezi námi,  

a mlha navždy kryje drahokamy z Calacirye. 

 

Teď ztracen, ztracen je těm na Východě 

Valimar! 

 

Sbohem! Snad najdeš Valimar. 

Snad právě ty jej najdeš. Sbohem! 

 

 

                                                           
1 Zdroj quenjiské a anglické verze: TOLKIEN. The Lord of the Rings…, 1993, s. 398; zdroj české 

verze: TOLKIEN. Pán prstenů I: Společenstvo prstenu, 1993, s. 354. 



 

 

2. Vybrané pasáže ze Silmarillionu: Stvoření světa a pře mezi Ilúvatarem a 

Melkorem2 

 

There was Eru, the One, who in Arda is called 

Ilúvatar; and he made first the Ainur, the Holy 

Ones, that were the offspring of his thought, 

and they were with him before aught else was 

made. And he spoke to them, propounding to 

them themes of music; and they sang before 

him, and he was glad. But for a long while 

they sang only each alone, or but few 

together, while the rest hearkened; for each 

comprehended only that part of me mind of 

Ilúvatar from which he came, and in the 

understanding of their brethren they grew but 

slowly. Yet ever as they listened they came to 

deeper understanding, and increased in unison 

and harmony. 

And it came to pass that Ilúvatar called 

together all the Ainur and declared to them a 

mighty theme, unfolding to them things 

greater and more wonderful than he had yet 

revealed; and the glory of its beginning and 

the splendour of its end amazed the Ainur, so 

that they bowed before Ilúvatar and were 

silent. 

Then Ilúvatar said to them: 'Of the theme that 

I have declared to you, I will now that ye 

make in harmony together a Great Music. 

And since I have kindled you with the Flame 

Imperishable, ye shall show forth your powers 

in adorning this theme, each with his own 

thoughts and devices, if he will. But I win sit 

and hearken, and be glad that through you 

great beauty has been wakened into song.' 

Then the voices of the Ainur, like unto harps 

and lutes, and pipes and trumpets, and viols 

and organs, and like unto countless choirs 

singing with words, began to fashion the 

theme of Ilúvatar to a great music; and a 

sound arose of endless interchanging melodies 

woven in harmony that passed beyond hearing 

into the depths and into the heights, and the 

places of the dwelling of Ilúvatar were filled 

to overflowing, and the music and the echo of 

the music went out into the Void, and it was 

not void. Never since have the Ainur made 

any music like to this music, though it has 

been said that a greater still shall be made 

before Ilúvatar by the choirs of the Ainur and 

the Children of Ilúvatar after the end of days. 

Then the themes of Ilúvatar shall be played 

aright, and take Being in the moment of their 

utterance, for all shall then understand fully 

his intent in their part, and each shall know 

the comprehension of each, and Ilúvatar shall 

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá 

Ilúvatar; a nejdříve udělal Ainur, Svaté, kteří 

byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním 

dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A 

mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a 

oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však 

zpívali každý sám nebo jen několik spolu, 

zatímco ostatní naslouchali; každý totiž chápal 

jen tu část Ilúvatarovy mysli, ze které vzešel, a 

v porozumění bratrům rostli jen pomalu. 

Avšak tím, jak naslouchali, docházeli k stále 

hlubšímu porozumění a přibývalo 

jednohlasnosti a souzvuku. 

 

 

A stalo se, že Ilúvatar svolal všechny Ainur a 

vyjevil jim mocné téma, rozvinul před nimi 

věci větší a podivuhodnější, než dosud zjevil; 

a sláva počátku toho tématu a nádhera jeho 

konce Ainur ohromila, takže se sklonili před 

Ilúvatarem a mlčeli. 

 

 

Potom jim Ilúvatar řekl: „Chci, abyste nyní na 

téma, které jsem vám vyjevil v souzvuku spolu 

hráli Velkou hudbu. A protože jsem vás zažehl 

Nehynoucím plamenem, ukážete své síly v 

tom, jak to téma zkrášlíte: každý svými 

vlastními myšlenkami a nápady, bude-li chtít. 

Já však budu sedět a naslouchat a budu rád, že 

skrze vás procitla v písni velká krása.“ 

 

Pak začaly hlasy Ainur, podobné harfám a 

loutnám, píšťalám a trubkám, volám a 

varhanám a podobné nespočetným sborům 

zpívajícím slovy, ztvárňovat Ilúvatarovo téma 

ve velkou hudbu; a vzlétl zvuk nekonečných 

proměnlivých melodií utkaných v souzvuk, 

který v hloubkách i výškách překračoval 

hranice slyšitelnosti, a Ilúvatarovy příbytky se 

naplnily, až přetékaly, a hudba a ozvěna hudby 

vycházely do Prázdna a ono nebylo prázdné. 

Už nikdy nehráli Ainur hudbu podobnou této 

hudbě, ač se říká, že ještě větší budou hrát 

před Ilúvatarem sbory Ainur a Ilúvatarových 

dětí, až skončí dny. 

 

 

Pak budou Ilúvatarova témata hrána správně, a 

jakmile budou pronesena, stanou se Bytím, 

protože tehdy všichni plně porozumí jeho 

záměru ve svém partu a každý pozná 

porozumění každého a Ilúvatar dá jejich 

                                                           
2 Zdroj anglické verze: TOLKIEN, ed.; TOLKIEN. The Silmarillion, 1989, s. 15–19; zdroj české 

verze: TOLKIEN, ed.; TOLKIEN. Silmarillion…, 2008, s. 11–14. 



 

 

give to their thoughts the secret fire, being 

well pleased. 

But now Ilúvatar sat and hearkened, and for a 

great while it seemed good to him, for in the 

music there were no flaws. But as the theme 

progressed, it came into the heart of Melkor to 

interweave matters of his own imagining that 

were not in accord with the theme of Ilúvatar, 

for he sought therein to increase the power 

and glory of the part assigned to himself. To 

Melkor among the Ainur had been given the 

greatest gifts of power and knowledge, and he 

had a share in all the gifts of his brethren. He 

had gone often alone into the void places 

seeking the Imperishable Flame; for desire 

grew hot within him to bring into Being 

things of his own, and it seemed to him that 

Ilúvatar took no thought for the Void, and he 

was impatient of its emptiness. Yet he found 

not the Fire, for it is with Ilúvatar. But being 

alone he had begun to conceive thoughts of 

his own unlike those of his brethren. 

Some of these thoughts he now wove into his 

music, and straightway discord arose about 

him, and many that sang nigh him grew 

despondent, and their thought was disturbed 

and their music faltered; but some began to 

attune their music to his rather than to the 

thought which they had at first. Then the 

discord of Melkor spread ever wider, and the 

melodies which had been heard before 

foundered in a sea of turbulent sound. But 

Ilúvatar sat and hearkened until it seemed that 

about his throne there was a raging storm, as 

of dark waters that made war one upon 

another in an endless wrath that would not be 

assuaged. 

Then Ilúvatar arose, and the Ainur perceived 

that he smiled; and he lifted up his left hand, 

and a new theme began amid the storm, like 

and yet unlike to the former theme, and it 

gathered power and had new beauty. But the 

discord of Melkor rose in uproar and 

contended with it, and again there was a war 

of sound more violent than before, until many 

of the Ainur were dismayed and sang no 

longer, and Melkor had the mastery. Then 

again Ilúvatar arose, and the Ainur perceived 

that his countenance was stern; and he lifted 

up his right hand, and behold! a third theme 

grew amid the confusion, and it was unlike 

the others. For it seemed at first soft and 

sweet, a mere rippling of gentle sounds in 

delicate melodies; but it could not be 

quenched, and it took to itself power and 

profundity. And it seemed at last that there 

were two musics progressing at one time 

before the seat of Ilúvatar, and they were 

utterly at variance. The one was deep and 

wide and beautiful, but slow and blended with  

 

myšlenkám tajný oheň, protože se mu to bude 

líbit.  

Nyní však Ilúvatar seděl a naslouchal a dlouho 

se mu to zdálo dobré, protože hudba neměla 

vady. Ale jak se téma rozvíjelo, vstoupilo 

Melkorovi do srdce, že do něho vplete látku 

vlastních představ, která neladila s 

Ilúvatarovým tématem; snažil se v ní totiž 

zvětšit moc a slávu partu, který mu byl 

přidělen. Melkorovi byly mezi Ainur dány 

největší dary moci a poznání, a měl podíl na 

všech darech svých bratrů. Často chodíval sám 

do prázdných prostor hledat Nehynoucí 

plamen; zahořel totiž touhou uvést v Bytí 

vlastní věci; zdálo se mu, že Ilúvatar o 

Prázdnu vůbec neuvažuje, a neměl trpělivost s 

jeho prázdnotou. Přesto Oheň nenašel, protože 

ten je u Ilúvatara. O samotě však začal 

pěstovat vlastní myšlenky, nepodobné 

myšlenkám jeho bratrů. 

 

 

Některé z těchto myšlenek nyní vplétal do své 

hudby a rázem kolem něho vznikl nelad a 

mnozí, kteří zpívali blízko něho, propadli 

sklíčenosti, jejich myšlenky se narušily a jejich 

hudba zakolísala; někteří však začali ladit svou 

hudbu spíš podle něho než podle myšlenky, 

kterou měli zprvu. Potom se Melkorův nelad 

šířil stále dál a melodie, jež bylo předtím 

slyšet, tonuly v moři bouřlivých zvuků. 

Ilúvatar však seděl a naslouchal, až se zdálo, 

že okolo jeho trůnu zuří bouře, jako když 

temné vody spolu válčí v nekonečně zlobě, 

která se nechce upokojit. 

 

 

Tu Ilúvatar vstal a Ainur si všimli, že se 

usmívá; zvedl levou ruku a uprostřed bouře 

začalo nové téma, podobné, a přece 

nepodobné předešlému tématu, a nabíralo sílu 

a mělo novou krásu. Ale Melkorův nelad se 

ryčně zvedl a zápolil s ním, a opět tu byla 

válka zvuků, divočejší než předtím, až byli 

mnozí Ainur zaraženi, přestali zpívat a Melkor 

získal nadvládu. Pak Ilúvatar opět vstal a 

Ainur si všimli, že je jeho tvář přísná; zvedl 

pravou ruku, a hle: uprostřed zmatku vyrostlo 

třetí téma, a nepodobalo se ostatním. Zprvu se 

totiž zdálo tiché a sladké, jen čeření jemných 

zvuků v křehkých melodiích; nedalo se však 

potlačit a nabíralo sílu a hloubku. A nakonec 

se zdálo, že před Ilúvatarovou stolicí současně 

postupují dvě hudby a jsou v naprostém 

rozporu. Jedna byla hluboká, širá a krásná, ale 

pomalá a prostoupená nezměrným žalem, z 

něhož hlavně pocházela její krása. Druhá nyní 

dosáhla vlastní jednoty, byla však hlučná a 

marná a nekonečně se opakovala; bylo v ní 

málo souzvuku, ale spíš vtíravý jednohlas,  

 



 

 

an immeasurable sorrow, from which its 

beauty chiefly came. The other had now 

achieved a unity of its own; but it was loud, 

and vain, and endlessly repeated; and it had 

little harmony, but rather a clamorous unison 

as of many trumpets braying upon a few 

notes. And it essayed to drown the other 

music by the violence of its voice, but it 

seemed that its most triumphant notes were 

taken by the other and woven into its own 

solemn pattern. 

In the midst of this strife, whereat the halls of 

Ilúvatar shook and a tremor ran out into the 

silences yet unmoved, Ilúvatar arose a third 

time, and his face was terrible to behold. Then 

he raised up both his hands, and in one chord, 

deeper than the Abyss, higher than the 

Firmament, piercing as the light of the eye of 

Ilúvatar, the Music ceased. 

 

Then Ilúvatar spoke, and he said: 'Mighty are 

the Ainur, and mightiest among them is 

Melkor; but that he may know, and all the 

Ainur, that I am Ilúvatar, those things that ye 

have sung, I will show them forth, that ye may 

see what ye have done. And thou, Melkor, 

shalt see that no theme may be played that 

hath not its uttermost source in me, nor can 

any alter the music in my despite. For he that 

attempteth this shall prove but mine 

instrument in the devising of things more 

wonderful, which he himself hath not 

imagined.' 

Then the Ainur were afraid, and they did not 

yet comprehend the words that were said to 

them; and Melkor was filled with shame, of 

which came secret anger. But Ilúvatar arose in 

splendour, and he went forth from the fair 

regions that he had made for the Ainur; and 

the Ainur followed him. 

But when they were come into the Void, 

Ilúvatar said to them: 'Behold your Music!' 

And he showed to them a vision, giving to 

them sight where before was only hearing; 

arid they saw a new World made visible 

before them, and it was globed amid the Void, 

and it was sustained therein, but was not of it. 

And as they looked and wondered this World 

began to unfold its history, and it seemed to 

them that it lived and grew. And when the 

Ainur had gazed for a while and were silent, 

Ilúvatar said again: 'Behold your Music! This 

is your minstrelsy; and each of you shall find 

contained herein, amid the design that I set 

before you, all those things which it may seem 

that he himself devised or added. And thou, 

Melkor, wilt discover all the secret thoughts 

of thy mind, and wilt perceive that they are 

but a part of the whole and tributary to its 

glory.' 

 

jako když mnoho trub ryčí pár tónů. A 

pokoušela se utopit tu první divokostí svého 

hlasu, ale zdálo se, že ta přejímá její 

nejvítězoslavnější tóny a vplétá je do svého 

slavnostního vzorce. 

 

 

 

 

 

 

Uprostřed tohoto sváru, jímž se otřásaly 

Ilúvatarovy síně a chvění se rozbíhalo do 

dosud nepohnutých tich, vstal Ilúvatar potřetí a 

na jeho tvář bylo strašné pohledět. Tu zvedl 

obě ruce a jediným akordem, hlubším než 

Propast, vyšším než Obloha, pronikavým jako 

světlo Ilúvatarova oka, Hudba skončila. 

 

 

Pak Ilúvatar promluvil a řekl: „Mocní jsou 

Ainur a nejmocnější mezi nimi je Melkor, ale 

aby on a všichni Ainur věděli, že jsem 

Ilúvatar, to vše, co jste zpívali, ukáži, abyste 

viděli, co jste udělali. A ty, Melkore, uvidíš, že 

nelze hrát žádné téma, které nemá svůj 

nejhlubší zdroj ve mně, a že nikdo nemůže 

změnit hudbu mně navzdory. Neboť ten, kdo 

se o to pokusí, se prokáže jen jako můj nástroj 

k vytvoření ještě podivuhodnějších věcí, jaké 

si sám vůbec nepředstavoval.“ 

 

 

Tu dostali Ainur strach a zatím nechápali 

slova, která jim byla řečena; Melkor byl 

zahanben a z toho v něm vznikl tajný hněv. 

Ilúvatar však povstal v nádheře a vyšel z 

líbezných končin, které vytvořil pro Ainur, a 

Ainur ho následovali. 

 

Ale když přišli do Prázdna, Ilúvatar jim řekl: 

„Hle, vaše Hudba!“ a ukázal jim vidinu – dal 

jim zrak tam, kde byl předtím jen sluch; a 

spatřili před sebou zviditelněný nový Svět, a 

ten byl zaokrouhlený v Prázdnu a tkvěl v něm, 

ale nebyl z něho. A jak se dívali a žasli, tento 

Svět počal odvíjet svou historii a zdálo se jim. 

že žije a roste. A když Ainur nějakou chvíli 

hleděli a mlčeli, Ilúvatar opět řekl: „Hle, vaše 

Hudba! To je váš zpěv a každý z vás tady v 

útvaru který vám předkládám, najde obsaženo 

vše, co jako by vymyslil nebo doplnil sám. A 

ty, Melkore, objevíš všechny své tajné 

myšlenky a postřehneš, že jsou jen částí celku 

a přispívají k jeho slávě.“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

And many other things Ilúvatar spoke to the 

Ainur at that time, and because of their 

memory of his words, and the knowledge that 

each has of the music that he himself made, 

the Ainur know much of what was, and is, and 

is to come, and few things are unseen by 

them. Yet some things there are that they 

cannot see, neither alone nor taking counsel 

together; for to none but himself has Ilúvatar 

revealed all that he has in store, and in every 

age there come forth things that are new and 

have no foretelling, for they do not proceed 

from the past. And so it was that as this vision 

of the World was played before them, the 

Ainur saw that it contained things which they 

had not thought. And they saw with 

amazement the coming of the Children of 

Ilúvatar, and the habitation that was prepared 

for them; and they perceived that they 

themselves in the labour of their music had 

been busy with the preparation of this 

dwelling, and yet knew not that it had any 

purpose beyond its own beauty. For the 

Children of Ilúvatar were conceived by him 

alone; and they came with the third theme, 

and were not in the theme which Ilúvatar 

propounded at the beginning, and none of the 

Ainur had part in their making. Therefore 

when they beheld them, the more did they 

love them, being things other than themselves, 

strange and free, wherein they saw the mind 

of Ilúvatar reflected anew, and learned yet a 

little more of his wisdom, which otherwise 

had been hidden even from the Ainur. 

 

 

I mnoho jiného řekl tehdy Ilúvatar Ainur, a 

protože si pamatují jeho slova a každý zná 

hudbu, kterou hrál sám, vědí Ainur mnohé, co 

bylo, je a bude, a jen málo věcí nevidí. Přesto 

jsou věci, které vidět nemohou ani sami, ani 

když se spolu radí; nikomu jinému než sobě 

totiž Ilúvatar nezjevil všechno, co chystá, a v 

každém věku vyvstávají věci, které jsou nové 

a nepředvídané, protože nevyplývají z 

minulosti. A tak, zatímco se před Ainur 

odehrávalo toto vidění Světa, spatřili, že 

obsahuje věci, na něž nepomyslili. A s úžasem 

viděli příchod Ilúvatarových dětí, a bylo pro 

ně připraveno sídlo; a pochopili, že právě oni, 

když pracovali na své hudbě, připravovali 

pilně toto obydlí, přičemž nevěděli, že má jiný 

účel než svou vlastní krásu. Ilúvatarovy děti 

byly totiž počaty jen Ilúvatarem a přišly s 

třetím tématem a nebyly v tématu, které 

předložil na počátku. Nikdo z Ainur neměl 

účast na jejich vzniku. Proto když je spatřili, 

tím víc je milovali jako bytosti jiné než oni 

sami, cizí a svobodné, v nichž viděli nově 

zrcadlenou mysl Ilúvatarovu, a ještě trochu víc 

se poučili o jeho moudrosti, jež by byla jinak i 

před Ainur skryta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Vybrané pasáže ze Silmarillionu: Aulë a Trpaslíci3 

 

It is told that in their beginning the Dwarves 

were made by Aulë in the darkness of  

Middle-earth; for so greatly did Aulë desire 

the coming of the Children, to have learners to 

whom he could teach his lore and his crafts, 

that he was unwilling to await the fulfilment 

of the designs of Ilúvatar. And Aulë made the 

Dwarves even as they still are, because the 

forms of the Children who were to come were 

unclear to his mind, and because the power of 

Melkor was yet over the Earth; and he wished 

therefore that they should be strong and 

unyielding. But fearing that the other Valar 

might blame his work, he wrought in secret: 

and he made first the Seven Fathers of the 

Dwarves in a hall under the mountains in 

Middle-earth. 

Now Ilúvatar knew what was done, and in the 

very hour that Aulë's work was complete, and 

he was pleased, and began to instruct the 

Dwarves in the speech that he had devised for 

them, Ilúvatar spoke to him; and Aulë heard 

his voice and was silent. And the voice of 

Ilúvatar said to him: 'Why hast thou done this? 

Why dost thou attempt a thing which thou 

knowest is beyond thy power and thy 

authority? For thou hast from me as a gift thy 

own bring only, and no more; and therefore 

the creatures of thy hand and mind can live 

only by that being, moving when thou thinkest 

to move them, and if thy thought be 

elsewhere, standing idle. Is that thy desire?' 

Then Aulë answered: 'I did not desire such 

lordship. I desired things other than I am, to 

love and to teach them, so that they too might 

perceive the beauty of Eä, which thou hast 

caused to be. For it seemed to me that there is 

great room in Arda for many things that might 

rejoice in it, yet it is for the most part empty 

still, and dumb. And in my impatience I have 

fallen into folly. Yet the making of thing is in 

my heart from my own making by thee; and 

the child of little understanding that makes a 

play of the deeds of his father may do so 

without thought of mockery, but because he is 

the son of his father. But what shall I do now, 

so that thou be not angry with me for ever? As 

a child to his father, I offer to thee these 

things, the work of the hands which thou hast 

made. Do with them what thou wilt. But 

should I not rather destroy the work of my 

presumption?' 

Then Aulë took up a great hammer to smite 

the Dwarves; and he wept. But Ilúvatar had 

compassion upon Aulë and his desire, because 

Vypráví se, že trpaslíky na počátku stvořil 

Aulë v temnotě Středozemě; Aulë totiž tak 

toužil po příchodu Dětí, aby měl žáky, které 

by mohl učit své moudrosti a řemeslům, že se 

mu nechtělo čekat na splnění Ilúvatarových 

plánů. Aulë udělal trpaslíky takové, jací jsou 

dosud, protože podoba Dětí, které měly přijít, 

byla v jeho mysli nejasná a protože nad Zemí 

se stále prostírala Melkorova moc, takže si 

přál, aby byli silní a nepoddajní. Ale v obavě, 

že by ho ostatní Valar mohli pro jeho dílo 

kárat, pracoval tajně; nejprve stvořil Sedm 

otců trpaslíků v jedné síni pod horami ve 

Středozemi. 

 

 

 

Ilúvatar ovšem věděl, co se stalo, a v hodinu, 

kdy Aulë dílo dokončil, zaradoval se a začal 

učit trpaslíky jazyku, který pro ně vymyslel, 

Ilúvatar k němu promluvil; Aulë jeho hlas 

slyšel a mlčel. Ilúvatarův hlas mu řekl: „Proč 

jsi to učinil? Proč se pokoušíš o něco, o čem 

víš, že to přesahuje tvou sílu a pravomoc? 

Vždyť máš ode mě mne darem jen své vlastní 

bytí a nic víc, a proto mohou stvoření tvé ruky 

a mysli žít jen oním bytím, budou se 

pohybovat, jen když na to budeš myslit, a 

když budou tvé myšlenky jinde, zůstanou stát. 

Po tom jsi toužil?“ 

 

 

Na to Aulë odpověděl: „Netoužil jsem po 

takovém panování. Toužil jsem po jiných 

bytostech, než jsem já, abych je miloval a učil 

je, aby i ony mohly vnímat krásu Eä, které jsi 

dal vzniknout. Zdálo se mi totiž, že je na Ardě 

veliký prostor pro mnoho tvorů, kteří by se 

z ní mohli radovat, a přesto je z větší části 

ještě prázdná a němá. A ve své netrpělivosti 

jsem upadl do pošetilosti. Jenže tvoření mám 

v srdci od toho, jak jsi mě stvořil ty, a 

nerozumné dítě, které si hraje na otcovy činy, 

to může dělat bez posměšného záměru, prostě 

proto, že je synem svého otce. Ale co mám 

dělat teď, aby ses na mě nerozhněval navždy? 

Jako dítě otci ti ty věci nabízím, dílo rukou, 

které jsi vytvořil sám. Nalož s nimi, jak chceš. 

Neměl bych však raději dílo své opovážlivosti 

zničit?“ 

 

 

Pak zvedl Aulë velké kladivo, aby trpaslíky 

pobil, a plakal. Ale Ilúvatar měl s Aulëm a 

s jeho touhou soucit pro jeho pokoru; trpaslíci 
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of his humility; and the Dwarves shrank from 

the hammer and wore afraid, and they bowed 

down their heads and begged for mercy. And 

the voice of Ilúvatar said to Aulë: 'Thy offer I 

accepted even as it was made. Dost thou not 

see that these things have now a life of their 

own, and speak with their own voices? Else 

they would not have flinched from thy blow, 

nor from any command of thy will.' Then Aulë 

cast down his hammer and was glad, and he 

gave thanks to Ilúvatar, saying: 'May Eru bless 

my work and amend it!' 

But Ilúvatar spoke again and said: 'Even as I 

gave being to the thoughts of the Ainur at the 

beginning of the World, so now I have taken 

up thy desire and given to it a place therein; 

but in no other way will I amend thy 

handiwork, and as thou hast made it, so shall it 

be. But I will not suffer this: that these should 

come before the Firstborn of my design, nor 

that thy impatience should be rewarded. They 

shall sleep now in the darkness under stone, 

and shall not come forth until the Firstborn 

have awakened upon Earth; and until that time 

thou and they shall wait, though long it seem. 

But when the time comes I will awaken them, 

and they shall be to thee as children; and often 

strife shall arise between thine and mine, the 

children of my adoption and the children of 

my choice.' 

 

před kladivem couvali, báli se, skláněli hlavu 

a prosili o smilování. A Ilúvatarův hlas řekl 

Aulëmu: „Přijal jsem tvou nabídku, jakmile 

byla učiněna. Nevidíš, že ty věci teď mají 

vlastní život a mluví vlastním hlasem? Jinak 

by neuhýbaly před tvou ranou ani před 

příkazem tvé vůle!“ Pak Aulë zahodil kladivo 

a byl rád, děkoval Ilúvatarovi a řekl: „Kéž Eru 

požehná mému dílu a opraví je!“ 

 

 

 

Ilúvatar však promluvil znovu a pravil: „Tak, 

jako jsem dal bytí myšlenkám Ainur na 

počátku Světa, vzal jsem nyní tvou touhu a dal 

jsem jí v něm místo, ale v ničem jiném tvůj 

rukopis neopravím, a jak jsi je udělal, takoví 

budou. Jedno však nestrpím: aby předešli 

Prvorozené z mého plánu a aby byla 

netrpělivost odměněna. Budou teď spát ve tmě 

pod kamenem a nevyjdou, dokud se na Zemi 

neprobudí Prvorození, a do té doby budeš 

čekat ty i oni, i kdyby se to zdálo dlouhé. Ale 

až přijde čas, vzbudím je a budou jako tvé 

děti; a často vznikne svár mezi tvými a mými, 

dětmi, které jsem přijal, a dětmi, které jsem si 

sám vytvořil.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Vybrané pasáže ze Silmarillionu: Pěvecký souboj mezi Finrodem 

Felagundem a Sauronem4 

 

He chanted a song of wizardry, 

Of piercing, opening, of treachery, 

Revealing, uncovering, betraying. 

Then sudden Felagund there swaying 

sang in answer a song of staying, 

Resisting, battling against power, 

Of secrets kept, strength like a tower, 

And trust unbroken, freedom, escape; 

Of changing and of shifting shape, 

Of snares eluded, broken traps, 

The prison opening, the chain that snaps, 

Backwards and forwards swayed their song. 

Reeling and foundering, as ever more strong 

The chanting swelled, Felagund fought, 

And all the magic and might he brought, 

Of Elvenesse into his words. 

Softly in the gloom they heard the birds 

Singing afar in Nargothrond, 

The sighing of the sea beyond, 

Beyond the western world, on sand, 

On sand of pearls in Elvenland. 

Then the gloom gathered; darkness growing 

In Valinor, the red blood flowing 

Beside the sea, where the Noldor slew 

The Foamriders, and stealing drew 

Their white ships with their white sails 

From lamplit havens. The wind wails, 

The wolf howls. The ravens flee. 

The ice mutters in the mouths of the sea. 

The captives sad in Angband mourn, 

Thunder rumbles, the fires burn – 

And Finrod fell before the throne. 

 

Pěl zrádnou, černokněžnou píseň, 

jak odhalovat, budit tíseň, 

zrazovat, páčit tajemství. 

Felagund se však postaví 

a zpívá píseň vytrvalých 

a vzdorujících, nezoufalých, 

o nezrazených tajemstvích, 

věrnosti čisté jako sníh, 

o putování na zapřenou, 

jak minout léčku nastraženou, 

jak zlomit zámky vězení 

a nepodlehnout mámení. 

Dvě písně spolu zápolily. 

Zpěv hučí, bouří, stále sílí, 

a Felagund se nepoddává, 

třebaže se mu točí hlava, 

a všechna kouzla, všechnu moc 

Elfie vkládá do svých slov. 

Zaslechli ve tmách zdaleka 

nargothrondského slavíka 

a Moře, které věčně vzdychá 

na písku z perel, snů a ticha, 

kde Západ nesmrtelný je, 

kde prostírá se Elfie. 

Tma zhoustla; chmurně zazněl zpěv: 

ve Valinoru teče krev 

u Moře, kde vraždí rodní, 

kde Noldor vzali Plavcům lodi 

s bílými plachtami z přístavů bílých 

ve světle luceren. A vítr kvílí, 

vlk vyje, letí krkavec. 

Led skřípá v mořské úžině. 

V Angbandu mučí zajatí, 

hrom hřímá, ohněm plane zem –  

a Finrod klesl pod trůnem. 
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5. Vybrané pasáže ze Silmarillionu: Lúthienin zpěv5 

 

It is told in the Lay of Leithian how she 

escaped from the house in Hirilorn; for she put 

forth her arts of enchantment, and caused her 

hair to grow to great length, and of it she wove 

a dark robe that wrapped her beauty like a 

shadow, and it was laden with a spell of sleep. 

Of the strands that remained she twined a 

rope, and she let it down from her window; 

and as the end swayed above the guards that 

sat beneath the house they fell into a deep 

slumber. Then Luthien climbed from her 

prison, and shrouded in her shadowy cloak she 

escaped from all eyes, and vanished out of 

Doriath. 

[…] 

In that hour Luthien came, and standing upon 

the bridge that led to Sauron's isle she sang a 

song that no walls of stone could hinder. 

Beren heard, and he thought that he dreamed; 

for the stars shone above him, and in the trees 

nightingales were singing. And in answer he 

sang a song of challenge that he had made in 

praise of the Seven Stars, the Sickle of the 

Valar that Varda hung above the North as a 

sign for the fall of Morgoth. Then all strength 

left him and he fell down into darkness. 

But Luthien heard his answering voice, and 

she sang then a song of greater power. The 

wolves howled, and the isle trembled. Sauron 

stood in the high tower, wrapped in his black 

thought;but he smiled hearing her voice, for he 

knew that it was the daughter of Melian. The 

fame of the beauty of Luthien and the wonder 

of her song had long gone forth from Doriath; 

and he thought to make her captive and hand 

her over to the power of Morgoth, for his 

reward would be great. 

[…] 

Then Sauron yielded himself, and Luthien 

took the mastery of the isle and all that was 

there; and Huan released him. And 

immediately he took the form of a vampire, 

great as a dark cloud across the moon, and he 

fled, dripping blood from his throat upon the 

trees, and came to Tar-nu-Fuin, and dwelt 

there, filling it with horror. 

Then Luthien stood upon the bridge, and 

declare her power: and the spell was loosed 

that bound stone to stone, and the gates were 

thrown down, and the walls opened, and the 

pits laid bare; and many thralls and captives 

came forth in wonder and dismay, shielding 

their eyes against the pale moon light, for they 

had lain long in the darkness of Sauron. 

Ve zpěvu Leithian se vypráví, jak unikla z 

domku na Hírilornu: použila totiž svou 

čarovnou moc, způsobila, aby jí narostly 

velmi dlouhé vlasy, a utkala si z nich tmavé 

roucho, které zahalilo její krásu jako stín a 

spočívalo na něm uspávací kouzlo. Ze zbylých 

pramenů spletla lano a spustila se ze svého 

okna, a jak se jeho konec houpal nad 

strážnými, kteří seděli pod stromem, upadli do 

hluboké dřímoty. Pak Lúthien sešplhala ze 

svého vězení, ve svém stínovém plášti unikla 

zrakům všech a zmizela z Doriathu. 

[…] 

 

 

V tu hodinu přišla Lúthien, postavila se na 

most, který vedl k Sauronovu ostrovu, a 

zazpívala píseň, jíž nemohly bránit žádné 

kamenné zdi. Beren slyšel a myslel, že sní, 

neboť nad ním zářily hvězdy a ve stromech 

zpívali slavíci. A v odpověď zazpíval 

vyzývavou píseň, kterou složil k chvále Sedmi 

hvězd, Srpu Valar, jejž Varda zavěsila nad 

Severem jako znamení Morgothova pádu. Pak 

ho všechna síla opustila a propadl se do tmy. 

Lúthien však jeho hlas zaslechla a zazpívala 

ještě mocnější píseň. Vlci zavyli a ostrov se 

zatřásl. Sauron stál na vysoké věži zahalen do 

svých černých myšlenek, ale když slyšel její 

hlas, usmál se, protože věděl, že je to 

Melianina dcera. Pověst o kráse Lúthien a o 

divu jejího zpěvu se dávno rozšířila mimo 

Doriath; a zachtělo se mu zajmout a vydat ji 

Morgothově moci, neboť by za to dostal 

velkou odměnu. 

[…] 

 

 

Sauron se tedy poddal, Lúthien převzala vládu 

nad ostrovem a nade vším, co tam bylo, a 

Huan Saurona pustil. Ten se okamžitě 

proměnil v upíra, velikého jako temný mrak 

zastírající měsíc, a uletěl do Taur-nu-Fuinu, 

přičemž mu cestou z hrdla na stromy kanula 

krev, usídlil se tam a naplnil les hrůzou. 

 

Pak se Lúthien postavila na mostě a vyhlásila 

svou moc: zlomilo se kouzlo, jež vázalo 

kámen ke kameni, brány padly, zdi se 

rozpukly a jámy se odkryly. A vyšlo mnoho 

užaslých a zaražených zajatců, kteří si stínili 

oči před bledým měsíčním světlem, protože 

dlouho leželi v Sauronově tmě. 
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6. Vybrané pasáže ze Společenstva prstenu: Tom Bombadil a Zlatěnka6 

 

Suddenly he slopped. There was an answer, or 

so he thought; but it seemed to come from 

behind him, away down the path further back 

in the Forest. He turned round and listened, 

and soon there could be no doubt: someone 

was singing a song; a deep glad voice was 

singing carelessly and happily, but it was 

singing nonsense: 

 

Hey dol! merry dol! ring a dong dillo! 

Ring a dong! hop along! fal lal the willow! 

Tom Bom, jolly Tom, Tom Bombadillo! 

Half hopeful and half afraid of some new 

danger, Frodo and Sam now both stood still. 

Suddenly out of a long string of 

nonsense-words (or so they seemed) the voice 

rose up loud and clear and burst into this 

song: 

 

Hey! Come merry dot! derry dol! My darling! 

Light goes the weather-wind and the feathered 

starling. 

Down along under Hill, shining in the 

sunlight, 

Waiting on the doorstep for the cold starlight, 

There my pretty lady is. River-woman’s 

daughter, 

Slender as the willow-wand, clearer than the 

water. 

Old Tom Bombadil water-lilies bringing 

Comes hopping home again. Can you hear 

him singing? 

Hey! Come merry dol! deny dol! and merry-o, 

Goldberry, Goldberry, merry yellow berry-o! 

Poor old Willow-man, you tuck your roots 

away! 

Tom’s in a hurry now. Evening will follow 

day. 

Tom’s going home again water-lilies bringing. 

Hey! Come derry dol! Can you hear me 

singing? 

 

Frodo and Sam stood as if enchanted. The 

wind puffed out. The leaves hung silently 

again on stiff branches. There was another 

burst of song, and then suddenly, hopping and 

dancing along the path, there appeared above 

the reeds an old battered hat with a tall crown 

and a long blue feather stuck in the band. 

With another hop and a bound there came into 

view a man, or so it seemed. At any rate he 

was too large and heavy for a hobbit, if not 

quite tall enough for one of the Big People, 

though he made noise enough for one, 

Náhle stanul. Zaslechl odpověď, nebo se mu to 

zdálo; jako by však přicházela zezadu, z 

pěšiny hlouběji v Hvozdu. Otočil se a 

naslouchal a brzy nebylo pochyb: někdo si 

zpíval. Hluboký radostný hlas si zpíval 

bezstarostně a šťastně, zpíval však nesmysly. 

 

 

 

Cinkylink, cinkybřink, cinkylinky holala, 

hop a skok, jen drž krok, jíva zpívá lalala, 

Tom, bom, hej a hoj, Bombadil a tralala. 

 

Napůl s nadějí a napůl s obavou před novým 

nebezpečím zůstali Frodo i Sam stát. 

Najednou po řadě nesmyslných (aspoň to tak 

vypadalo) slov zazněl hlas mocně a čistě a 

zazpíval tuto píseň: 

 

 

Hej hoj, cinkylink, cinkybřink, má milá, 

vítr fouká na časy a na ptačí křídla. 

 

Pod horou, za horou, na sluníčku svítí, 

 

na prahu vyhlíží, až se hvězdy třpytí, 

moje paní překrásná, říční žínky dcera, 

 

štíhlý proutek vrbový, jako voda šerá. 

 

Starý Tom Bombadil lekníny jí nese, 

skáče a zpívá si, až se země třese! 

 

Hej a hoj! Cinkylink, cinkybřink a hohoho! 

Zlatěnko, děvenko, ty má zlatá pomněnko! 

Vrbáku, chudáku, stáhni z cesty kořeny, 

 

starý Tom pospíchá, večer padá na zemi. 

 

Tom už sám domů jde, lekníny tam nese, 

cinkybřink, zpívá si, až se země třese! 

 

 

Frodo a Sam stáli jako zakletí. Vítr utichl. 

Listí opět viselo mlčky na strnulých větvích. 

Píseň zahlaholila ještě jednou a pak se náhle 

nad rákosím na cestičce zjevil poskakující a 

tančící klobouk s vysokým dýnkem a dlouhým 

modrým perem za stuhou. Ještě hop a skok, a 

v zorném poli se objevil člověk nebo něco 

člověku podobného. Na hobita byl aspoň příliš 

veliký a těžký, ačkoli na Velkého člověka 

nebyl zase dost vysoký. Hluku ovšem nadělal i 

na člověka dost, když dusal statnýma nohama 

ve velikých žlutých botách a hnal se trávou a 
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slumping along with great yellow boots on his 

thick legs, and charging through grass and 

rushes like a cow going down to drink. He had 

a blue coat and a long brown beard; his eyes 

were blue and bright, and his face was red as a 

ripe apple, but creased into a hundred 

wrinkles of laughter. In his hands he carried 

on a large leaf as on a tray a small pile of 

white water-lilies. 

'Help!' cried Frodo and Sam running towards 

him with their hands stretched out. 

'Whoa! Whoa! steady there!' cried the old 

man, holding up one hand, and they stopped 

short, as if they had been struck stiff. 'Now, 

my little fellows, where be you a-going to, 

puffing like a bellows? What’s the matter here 

then? Do you know who I am? I'm Tom 

Bombadil. Tell me what's your trouble! Tom's 

in a hurry now. Don't you crush my lilies!’ 

'My friends are caught in the willow-tree,' 

cried Frodo breathlessly. 

'Master Merry's being squeezed in a crack!' 

cried Sam. 

'What?' shouted Tom Bombadil, leaping up in 

the air. 'Old Man Willow? Naught worse than 

that, eh? That can soon be mended. I know the 

tune for him. Old grey Willow-man! I'll freeze 

his marrow cold, if he don't behave himself. 

I'll sing his roots off. I'll sing a wind up and 

blow leaf and branch away. Old Man Willow!' 

Setting down his lilies carefully on the grass, 

he ran to the tree. There he saw Merry’s feet 

still sticking out – the rest had already been 

drawn further inside. Tom put his mouth to 

the crack and began singing into it in a low 

voice. They could not catch the words, but 

evidently Merry was aroused. His legs began 

to kick. Tom sprang away, and breaking off a 

hanging branch smote the side of the willow 

with it. 'You let them out again, Old Man 

Willow!' he said. 'What be you a-thinking of? 

You should not be waking. Eat earth! Dig 

deep! Drink water! Go to sleep! Bombadil is 

talking!' He then seized Merry's feet and drew 

him out of the suddenly widening crack. 

[…] 

In a chair, at the far side of the room facing 

the outer door, sat a woman. Her long yellow 

hair rippled down her shoulders; her gown 

was green, green as young reeds, shot with 

silver like beads of dew; and her belt was of 

gold, shaped like a chain of flag-lilies set with 

the pale-blue eyes of forget-me-nots. About 

her feel in wide vessels of green and brown 

earthenware, white water-lilies were floating, 

so that she seemed to be enthroned in the 

midst of a pool. 

'Enter, good guests!' she said, and as she 

spoke they knew that it was her clear voice 

they had heard singing. They came a few 

timid steps further into the room, and began to 

rákosím jako kráva k napajedlu. Měl modrý 

kabát a dlouhý hnědý plnovous; oči měl modré 

a jasné, tvář červenou jako zralé jablíčko, ale 

svraskalou do tisíce vráseček úsměvu. V rukou 

nesl na velikém listu jako na podušce kupku 

bílých leknínů. 

 

 

 

„Pomoc!“ zvolali Frodo a Sam a rozběhli se k 

němu se vztaženýma rukama. 

„No, no! Pozor!“ vykřikl starý muž, zvedl 

ruku, a oni se zarazili, jako by je přikoval. „No 

tak, chlapíčci, kampak se to ženete a funíte 

jako měchy? Co se děje? Víte, kdo jsem? Já 

jsem Tom Bombadil. Povězte mi, co vás trápí. 

Tom má naspěch. Nepomačkejte mi ty 

lekníny!“ 

 

„Moji přátelé jsou chycení ve vrbě!“ vykřikl 

Frodo udýchaně.  

„Pana Smíška chce přeštípnout vejpůl!“ křikl 

Sam. 

„Cože?“ zařval Tom Bombadil a vyskočil do 

vzduchu. „Dědek Vrbák? Nic horšího? To se 

dá rychle napravit. Znám na něho písničku. 

Starý Vrbák Šedivák! Já mu zmrazím morek, 

jestli se nebude chovat slušně. Uzpívám mu 

kořeny. Přizpívám vítr a odfouknu mu listí i s 

větvemi. Dědek Vrbák!“ 

Opatrně položil lekníny do trávy a rozběhl se 

ke stromu. Tam spatřil Smíškovy nohy trčet 

ven – ostatek byl už vtažen dovnitř. Tom 

přiložil ústa ke štěrbině a začal do ní tiše 

prozpěvovat. Slova neslyšeli, ale Smíška to 

očividně probudilo. Začal kopat nohama. Tom 

odskočil, ulomil visící haluz a švihl jí peň 

vrby. „Pusť je, Dědku Vrbáku!“ řekl. „Co si 

myslíš, hlupáku? Pročpak ses probudil? Jez 

hlínu! Ryj zem! Pij vodu! Usni snem! Mluví k 

tobě Bombadil!“ Pak chytil Smíška za nohy a 

vytáhl ho z náhle povolivší škvíry. 

[…] 

 

 

 

V křesle na druhém konci, tváří ke dveřím, 

seděla žena. Dlouhé žluté vlasy se jí vlnily po 

ramenou, háv měla zelený jako mladé rákosí, 

stříkaný stříbrem jako kapkami rosy; pás byl 

zlatý, z tepaných lilií, mezi nimiž se proplétaly 

pomněnky. U nohou v širokých zelených a 

hnědých hliněných mísách plavaly lekníny, 

takže se zdálo, jako by trůnila uprostřed 

jezírka.  

 

 

„Vejděte, dobří hosté!“ řekla, a když 

promluvila, poznali, že to byl její jasný hlas, 

který slyšeli zpívat. Plaše popošli kousek do 

pokoje a začali se hluboce klanět. Připadali si 



 

 

bow low, feeling strangely surprised and 

awkward, like folk that, knocking at a cottage 

door to beg for a drink of water, have been 

answered by a fair young elf-queen clad in 

living flowers. But before they could say 

anything, she sprang lightly up and over the 

lily-bowls, and ran laughing towards them; 

and as she ran her gown rustled softly like the 

wind in the flowering borders of a river. 

'Come dear folk!' she said, taking Frodo by 

the hand. 'Laugh and be merry! I am 

Goldberry, daughter of the River.' Then 

lightly she passed them and closing the door 

she turned her back to it, with her white arms 

spread out across it. 'Let us shut out the night!' 

she said. 'For you are still afraid, perhaps, of 

mist and tree-shadows and deep water, and 

untame things. Fear nothing! For tonight you 

are under the roof of Tom Bombadil.' 

[…] 

'Fair lady!' said Frodo again after a while. 

'Tell me, if my asking does not seem foolish, 

who is Tom Bombadil?' 

'He is,' said Goldberry, staying her swift 

movements and smiling. 

Frodo looked at her questioningly. 'He is, as 

you have seen him,' she said in answer to his 

look. 'He is the Master of wood, water, and 

hill.' 

'Then all this strange land belongs to him?' 

'No indeed!' she answered, and her smile 

faded. 'That would indeed be a burden,' she 

added in a low voice, as if to herself. 'The 

trees and the grasses and all things growing or 

living in the land belong each to themselves. 

Tom Bombadil is the Master. No one has ever 

caught old Tom walking in the forest, wading 

in the water, leaping on the hill-tops under 

light and shadow. He has no fear. Tom 

Bombadil is master.' 

[…] 

I had an errand there: gathering water-lilies, 

green leaves and lilies white to please my 

pretty lady, 

the last ere the year’s end to keep them from 

the winter, 

to flower by her pretty feet tilt the snows are 

melted. 

Each year at summer’s end I go to find them 

for her, 

in a wide pool, deep and clear, far down 

Withywindle; 

there they open first in spring and there they 

linger latest. 

By that pool long ago I found the 

River-daughter, 

fair young Goldberry sitting in the rushes. 

Sweet was her singing then, and her heart was 

beating! 

[…] 

He then told them many remarkable stories, 

podivně zaražení a neohrabaní jako lidé, 

kterým, když zaklepali na dveře chalupy s 

prosbou o trošku vody, otevřela mladá elfí 

královna oděná kvítím. Ale než mohli otevřít 

ústa, přeskočila lehce mísy s lekníny a se 

smíchem se jim rozběhla vstříc; háv jí v běhu 

šelestil jako vítr v rozkvetlých luzích u řeky. 

 

 

„Pojďte, lidičky drazí!“ řekla a uchopila Froda 

za ruku. „Smějte se a veselte se! Já jsem 

Zlatěnka, dcera Řeky.“ Pak lehce prošla kolem 

nich, zavřela dveře, postavila se zády k nim a 

rozepjala bílé paže. „Nechme noc zavřenou 

venku!“ řekla. „Bojíte se snad ještě mlhy, 

stínů stromů, hluboké vody a nezkrocených 

zvířat? Nebojte se ničeho! Dnes v noci jste 

přece pod střechou Torna Bombadila.“ 

[…] 

 

Krásná paní,“ řekl opět po chvíli Frodo, 

„povězte mi, pokud se neptám příliš hloupě, 

kdo je Tom Bombadil?“ 

„Je,“ řekla Zlatěnka a s úsměvem se zastavila 

v letu. 

Frodo na ni hleděl tázavě. „Je, jak jste ho 

viděli,“ řekla v odpověď na jeho pohled. „Je 

Pánem lesů, vod a kopců.“ 

 

„Takže celá tahle zvláštní země patří jemu?“ 

„Kdepak!“ odpověděla a její úsměv se vytratil. 

„To by bylo opravdu břemeno,“ dodala 

polohlasem, jako k sobě. „Stromy a tráva a 

všechno, co roste nebo žije v této zemi, patří 

samo sobě. Tom Bombadil je Pán. Starého 

Toma nikdo nikdy nepolapil, když chodí po 

lese, brodí se vodou, skáče po kopcích světlem 

a stínem. Nezná strach. Tom Bombadil je 

Pán.“ 

[…] 

 

Měl jsem tam pochůzku: lekníny jsem sbíral, 

bílé květy pro radost mojí pěkné paní, 

 

zachránit ty poslední před letošní zimou, 

 

ať jí kvetou u nožiček, než roztají sněhy. 

 

Každoročně koncem léta chodím jí je hledat 

 

v čiré tůni hluboké, kde se říčka točí; 

 

tam se zjara otvírají, tam nejdéle kvetou. 

 

U té tůně jsem ji našel, sličnou dceru Řeky,  

 

seděla tam v rákosí Zlatěnka má mladá. 

Jak jen sladce zpívala, jak jí srdce bilo! 

[…] 

 

Potom jim vyprávěl mnoho podivuhodných 



 

 

sometimes half as if speaking to himself, 

sometimes looking at them suddenly with a 

bright blue eye under his deep brows. Often 

his voice would turn to song, and he would 

get out of his chair and dance about. He told 

them tales of bees and flowers, the ways of 

trees, and the strange creatures of the Forest, 

about the evil things and good things, things 

friendly and things unfriendly, cruel things 

and kind things, and secrets hidden under 

brambles. 

As they listened, they began to understand the 

lives of the Forest, apart from themselves, 

indeed to feel themselves as the strangers 

where all other things were at home. Moving 

constantly in and out of his talk was Old Man 

Willow, and Frodo learned now enough to 

content him, indeed more than enough, for it 

was not comfortable lore. Tom’s words laid 

bare the hearts of trees and their thoughts, 

which were often dark and strange, and filled 

with a hatred of things that go free upon the 

earth, gnawing, biting, breaking, hacking, 

burning: destroyers and usurpers. It was not 

called the Old Forest without reason, for it 

was indeed ancient, a survivor of vast 

forgotten woods; and in it there lived yet, 

ageing no quicker than the hills, the fathers of 

the fathers of trees, remembering times when 

they were lords. The countless years had filled 

them with pride and rooted wisdom, and with 

malice. But none were more dangerous than 

the Great Willow: his heart was rotten, but his 

strength was green; and he was cunning, and a 

master of winds, and his song and thought ran 

through the woods on both sides of the river. 

His grey thirsty spirit drew power out of the 

earth and spread like fine root-threads in the 

ground, and invisible twig-fingers in the air, 

till it had under its dominion nearly all the 

trees of the Forest from the Hedge to the 

Downs. 

[…] 

'Supper is ready,' said Goldberry; and now the 

hobbits saw that she was clothed all in silver 

with a white girdle, and her shoes were like 

fishes' mail. But Tom was all in clean blue, 

blue as rain-washed forget-me-nots, and he 

had green stockings. 

[…] 

After they had eaten, Goldberry sang many 

songs for them, songs that began merrily in 

the hills and fell softly down into silence; and 

in the silences they saw in their minds pools 

and waters wider than any they had known, 

and looking into them they saw the sky below 

them and the stars like jewels in the depths. 

Then once more she wished them each good 

night and left them by the fireside. But Tom 

now seemed wide awake and plied them with 

questions. 

příběhů, chvílemi jako by mluvil napůl k sobě, 

chvílemi po nich náhle bleskl jasným modrým 

okem zpod hustého obočí. Často přecházel do 

zpěvu, vstával z křesla a dával se do tance. 

Vyprávěl jim o včelách, o květinách, o 

způsobech stromů, o podivných tvorech ve 

Hvozdu, tvorech zlých i dobrých, tvorech 

přátelských i nepřátelských, o krutých tvorech 

a laskavých tvorech a o tajemstvích skrytých v 

ostružinách.  

 

Jak poslouchali, začínali chápat život Hvozdu, 

život mimo ně, až si nakonec připadali jako 

vetřelci tam, kde jsou všichni ostatní tvorové 

doma. Vyprávění se stále vracelo k Dědku 

Vrboví a Frodo se toho o něm dozvěděl až do 

sytosti, ba ještě víc; nebyly to příliš utěšené 

příběhy, Tomova slova odhalovala srdce 

stromů a jejich myšlenky, jež byly často 

temné, cizí a plné nenávisti k tvorům, kteří 

svobodně chodí po zemi, hryžou, koušou, 

lámou, sekají, pálí: ničitelům a utiskovatelům. 

Neříkalo se marně Starý hvozd; byl totiž 

skutečně prastarý, pozůstatek obrovských 

zapomenutých lesů; a v něm žili, nestárnouce 

o nic rychleji než hory, praotci stromů 

vzpomínající na časy, kdy byli pány. Nesčetné 

roky je naplnily pýchou a vkořeněným 

poznáním a zlobou. Žádný však nebyl 

nebezpečnější než velká vrba: srdce měla 

prohnilé, ale její síla se zelenala; byla 

vychytralá a vládla větrům a její píseň a 

myšlenky prostupovaly les po obou stranách 

řeky. Její šedivý žíznivý duch čerpal sílu ze 

země a roztahoval se vlákénky kořenů v půdě 

a neviditelnými prstíčky větví ve vzduchu, až 

ovládl téměř všechny stromy Hvozdu od 

živého plotu až po Vrchy. 

[…] 

 

 

 

 

„Večeře je připravena,“ řekla Zlatěnka; a tu 

hobiti zpozorovali, že je celá oděna stříbrem s 

bílým páskem a střevíce má jako z rybích 

šupin. Ale Tom byl celý v čisté modři, modré 

jako pomněnky umyté deštěm, a punčochy 

měl zelené. 

[…] 

Když dojedli, zazpívala jim Zlatěnka spoustu 

písní, jež vesele začínaly v kopcích a jemně 

kanuly do mlčení; a v mlčeních si 

představovali jezera a tůně rozlehlejší, než 

jaké kdy viděli, a když do nich nahlédli, viděli 

pod sebou nebe a v hlubinách hvězdy jako 

drahokamy. Potom jim opět popřála dobrou 

noc a nechala je u ohně. Tom však nyní 

vypadal velice bděle a zahrnul je otázkami. 

[…] 

 



 

 

[…] 

 

Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadillo! 

By water, wood and hill, by the reed and 

willow, 

By fire, sun and moon, harken now and hear 

us! 

Come, Tom Bombadil, for our need is near 

us! 

 

There was a sudden deep silence, in which 

Frodo could hear his heart beating. After a 

long slow moment he heard plain, but far 

away, as if it was coming down through the 

ground or through thick walls, an answering 

voice singing: 

 

Old Tom Bombadil is a merry fellow, 

Bright blue his jacket is, and his boots are 

yellow. 

None has ever caught him yet, for Tom, he is 

the master: 

His songs are stronger songs, and his feet are 

faster. 

 

There was a loud rumbling sound, as of stones 

rolling and falling, and suddenly light 

streamed in, real light, the plain light of day. 

A low door-like opening appeared at the end 

of the chamber beyond Frodo's feet; and there 

was Tom's head (hat, feather, and all) framed 

against the light of the sun rising red behind 

him. The light fell upon the floor, and upon 

the faces of the three hobbits lying beside 

Frodo. They did not stir, but the sickly hue 

had left them. They looked now as if they 

were only very deeply asleep. 

Tom stooped, removed his hat, and came into 

the dark chamber, singing: 

 

Get out, you old Wight! Vanish in the 

sunlight! 

Shrivel like the cold mist, like the winds go 

wailing, 

Out into the barren lands far beyond the 

mountains! 

Come never here again! Leave your barrow 

empty! 

Lost and forgotten be, darker than the 

darkness, 

Where gates stand for ever shut, till the world 

is mended. 

 

At these words there was a cry and part of the 

inner end of the chamber fell in with a crash. 

Then there was a long trailing shriek, fading 

away into an unguessable distance; and after 

that silence. 

 

 

 

Hej, Tome Bombadile, Bombadile, hej hou! 

Zaklínám tě vodou, lesem, rákosem i vrbou, 

 

při ohni a při měsíci, slyš a dej se vidět! 

 

Přijď, Tome Bombadile, protože jsme v bídě! 

 

 

Rázem nastalo hluboké ticho, v němž Frodo 

slyšel údery vlastního srdce. Po dlouhém, 

pomalém mžiku zaslechl zřetelně, ale 

vzdáleně, jako by hlas přicházel skrze hlínu 

nebo tlustou zeď, odpovídající zpěv: 

 

 

Náš starý Tom Bombadil je veselá kopa, 

kabátek má šmolkový, k tomu žlutá bota. 

 

Toma nikdo nedostane, protože je pánem, 

 

jeho krok je rychlejší, jeho píseň vládne!  

 

 

Ozval se hlasitý hřmot, jako když se řítí a 

padají kameny, a náhle začalo dovnitř proudit 

světlo, skutečné světlo, jasné světlo dne. Na 

konci komory se Frodovi u nohou utvořil 

nízký otvor podobný dveřím; a v něm se 

objevila Tomova hlava (i s kloboukem a s 

pírkem), rudě orámovaná vycházejícím 

sluncem. Světlo dopadlo na podlahu a na tváře 

tří hobitů ležících po Frodově boku. Nehýbali 

se, ale neměli už chorobnou barvu. Vypadali 

teď, jako by jen hluboce spali. 

 

Tom se shýbl, sundal klobouk a vstoupil do 

temné komory se zpěvem. 

 

Táhni pryč, ty starý Duchu! Zmiz ve světle 

denním! 

Svraskni jako chladná mlha, jako vítr zavyj, 

 

táhni do neplodných zemí přes hory a doly! 

 

Víckrát se sem nevracej. Mohylu nech 

prázdnou. 

Ztracen buď a zapomenut, temnější než temno, 

 

tam, kde brány zavřeny jsou do nápravy světa. 

 

 

Při těchto slovech se ozval výkřik a vnitřní 

část komory se s rachotem zřítila. Pak bylo 

slyšet dlouhý, táhlý kvil vytrácející se do 

nepředstavitelné dálky; a potom ticho. 

 

 



 

 

7. Vybrané pasáže ze Společenstva prstenu: Souboj Gandalfa s balrogem7 

 

The Balrog reached the bridge. Gandalf stood 

in the middle of the span, leaning on the staff 

in his left hand, but in his other hand 

Glamdring gleamed, cold and white. His 

enemy halted again, facing him, and the 

shadow about it reached out like two vast 

wings. It raised the whip, and the thongs 

whined and cracked. Fire came from its 

nostrils. But Gandalf stood firm. 

'You cannot pass,' he said. The orcs stood still, 

and a dead silence fell. 'I am a servant of the 

Secret Fire, wielder of the flame of Anor. You 

cannot pass. The dark fire will not avail you, 

flame of Udûn. Go back to the Shadow! You 

cannot pass.' 

The Balrog made no answer. The fire in it 

seemed to die, but the darkness grew. It 

stepped forward slowly on to the bridge, and 

suddenly it drew itself up to a great height, 

and its wings were spread from wall to wall; 

but still Gandalf could be seen, glimmering in 

the gloom; he seemed small, and altogether 

alone: grey and bent, like a wizened tree 

before the onset of a storm. 

From out of the shadow a red sword leaped 

flaming. 

Glamdring glittered white in answer. 

There was a ringing clash and a stab of white 

fire. The Balrog fell back and its sword flew 

up in molten fragments. The wizard swayed 

on the bridge, stepped back a pace, and then 

again stood still. 

'You cannot pass!' he said. 

With a bound the Balrog leaped full upon the 

bridge. Its whip whirled and hissed. 

[…] 

At that moment Gandalf lifted his staff, and 

crying aloud he smote the bridge before him. 

The staff broke asunder and fell from his 

hand. A blinding sheet of white flame sprang 

up. The bridge cracked. Right at the Balrog's 

feet it broke, and the stone upon which it 

stood crashed into the gulf, while the rest 

remained, poised, quivering like a tongue of 

rock thrust out into emptiness. 

With a terrible cry the Balrog fell forward, 

and its shadow plunged down and vanished. 

But even as it fell it swung its whip, and the 

thongs lashed and curled about the wizard's 

knees, dragging him to the brink. He 

staggered and fell, grasped vainly at the stone, 

and slid into the abyss. 'Fly, you fools!' he 

cried, and was gone. 

 

Balrog dorazil k můstku. Gandalf stál 

uprostřed oblouku, opíral se o hůl v levé ruce, 

v pravici mu však studeně a bíle zářil 

Glamdring. Jeho nepřítel se opět zastavil tváří 

k němu a stín kolem něho se roztáhl jako pár 

obrovských křídel. Zvedl důtky a řemínky 

zakvílely a práskly. Z nozder mu vyšlehl oheň. 

Gandalf však stál pevně. 

 

„Nemůžeš projít,“ řekl. Skřeti stáli nehybně a 

padlo mrtvé ticho. „Jsem služebník Tajného 

ohně, vládnu plamenem Anoru. Nemůžeš 

projít. Temný oheň ti nepomůže, plameni 

Udûnu. Vrať se do stínu! Nemůžeš projít.“ 

 

Balrog neodpovídal. Oheň v něm jako by 

zmíral, avšak tma rostla. Vykročil pomalu přes 

most a náhle se vztyčil do veliké výše a jeho 

křídla se rozepjala od stěny k stěně; přesto 

však bylo vidět Gandalfa dál, jak probleskuje 

v šeru; vypadal maličký a docela sám: šedý a 

sehnutý jako uschlý strom před náporem 

bouře. 

 

Ze stínu vykročil planoucí rudý meč. 

 

Glamdring se bíle zatřpytil v odpověď. 

Ozval se zvonivý třesk a šlehlo bílé světlo. 

Balrog odskočil a jeho meč se rozlétl 

v roztavených úlomcích. Čaroděj se 

zakymácel na můstku, ustoupil o krok a pak 

opět stanul nehybně. 

„Nemůžeš projít!“ řekl. 

Jediným odrazem skočil balrog na můstek. 

Jeho důtky zavířily a zasyčely. 

[…] 

V tom okamžiku Gandalf zvedl hůl a 

s hlasitým výkřikem udeřil do mostu před 

sebou. Hůl se rozlomila a vypadla mu z ruky. 

Vyšlehla oslepivá clona bílého plamene. 

Můstek zapraskal. Právě pod balrogovýma 

nohama pukl a kámen, na němž stál, se zřítil 

do propasti, zatímco ostatek zůstal viset a 

chvěl se jako skalní jazyk trčící do prázdna. 

 

S hrozným výkřikem padl balrog kupředu a 

jeho stín se zřítil dolů a zmizel. Avšak při 

pádu ještě máchl důtkami, řemínky šlehly a 

ovinuly čaroději kolena. Táhly ho ke kraji. 

Zapotácel se, upadl, marně hmátl po kameni a 

sklouzl do propasti. „Utíkejte, hlupáci!“ 

vykřikl a byl pryč. 

 

                                                           
7 Zdroj anglické verze: TOLKIEN. The Lord of the Rings…, 1993, s. 348–349; zdroj české verze: 

TOLKIEN. Pán prstenů I: Společenstvo prstenu, 1993, s. 310–311. 



 

 

8. Vybrané pasáže ze Dvou věží: Enti8 

 

An angry Ent is terrifying. Their fingers, and 

their toes, just freeze on to rock; and they tear 

is up like bread-crust. It was like watching the 

work of great tree-roots in a hundred years, all 

packed into a few moments. 

'They pushed, pulled, tore, shook, and 

hammered; and clang-bang, crash-crack, in 

five minutes they had these huge gates just 

lying in ruin; and some were already 

beginning to eat into the walls, like rabbits in 

a sand-pit. 

[…] 

'That sent them mad. I thought that they had 

been really roused before; but I was wrong. I 

saw what it was like at last. It was staggering. 

They roared and boomed and trumpeted, until 

stones began to crack and fall at the mere 

noise of them. Merry and I lay on the ground 

and stuffed our cloaks into our ears. Round 

and round the rock of Orthanc the Ents went 

striding and storming like a howling gale, 

breaking pillars, hurling avalanches of 

boulders down the shafts, tossing up huge 

slabs of stone into the air like leaves. The 

tower was in the middle of a spinning 

whirlwind. I saw iron posts and blocks of 

masonry go rocketing up hundreds of feet, and 

smash against the windows of Orthanc. 

 

Rozhněvaný ent je strašný. Jejich prsty na 

nohou i rukou prostě přimrznou ke skále, a 

rvou ji jako střídku chleba. Bylo to jako dívat 

se, co udělají veliké kořeny stromů za sto let, 

jenomže to bylo ve chviličce. 

Tlačili, tahali, trhali, třásli a bušili; a bouch, 

bác, prásk – za pět minut ležela tahle obrovská 

brána v troskách. A pár se jich zavrtávalo do 

stěn jako králíci do písku. 

[…] 

 

 

Teď zdivočeli. Myslel jsem, že už předtím byli 

doopravdy vyburcovaní, ale mýlil jsem se. 

Konečně jsem to viděl. Točila se z toho hlava. 

Řvali a buráceli a troubili, až kameny začaly 

pukat a padat jen samotným hlukem. Lehli 

jsme si se Smíškem na zem a zacpávali jsme si 

uši pláštěm. Okolo skály Orthanku 

pochodovali enti a bouřili jako vichřice, lámali 

pilíře, metali do šachet laviny balvanů a 

vyhazovali do vzduchu kamenné desky jako 

lístečky. Kolem věže vířila smršť. Viděl jsem 

železné sloupy a kusy zdí, jak létají sto metrů 

do výše a tříští okna Orthanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Zdroj anglické verze: TOLKIEN. The Lord of the Rings…, 1993, s. 590–592; zdroj české verze: 

TOLKIEN. Pán prstenů II: Dvě věže, 1993, s. 152–154. 



 

 

9. Vybrané pasáže z kalevalské třetí runy: Pěvecký souboj mezi 

Väinämöinenem a Joukahainenem (verše 1–40, 121–146, 211–254 a 

283–330)9  

 

Vaka vanha Väinämöinen 

elelevi aikojansa 

noilla Väinölän ahoilla, 

Kalevalan kankahilla. 

Laulelevi virsiänsä, 

laulelevi, taitelevi. 

Lauloi päivät pääksytysten, 

yhytysten yöt saneli 

muinaisia muisteloita, 

noita syntyjä syviä, 

joit' ei laula kaikki lapset, 

ymmärrä yhet urohot 

tällä inhalla iällä, 

katovalla kannikalla. 

Kauas kuuluvi sanoma, 

ulos viestit vierähtävät 

Väinämöisen laulannasta, 

urohon osoannasta. 

Viestit vierähti suvehen, 

sai sanomat Pohjolahan. 

Olipa nuori Joukahainen, 

laiha poika lappalainen. 

Se kävi kylässä kerran; 

kuuli kummia sanoja, 

lauluja laeltavaksi, 

parempia pantavaksi 

noilla Väinölän ahoilla, 

Kalevalan kankahilla, 

kuin mitä itseki tiesi, 

oli oppinut isolta. 

Tuo tuosta kovin pahastui, 

kaiken aikansa kaehti 

Väinämöistä laulajaksi 

paremmaksi itseänsä. 

Jo tuli emonsa luoksi, 

luoksi valtavanhempansa. 

Lähteäksensä käkesi, 

tullaksensa toivotteli 

noille Väinölän tuville 

kera Väinön voitteloille. 

[…] 

Silloin nuori Joukahainen 

sanan virkkoi, noin nimesi: 

"Vähä on miehen nuoruuesta, 

nuoruuesta, vanhuuesta! 

Kumpi on tieolta parempi, 

muistannalta mahtavampi, 

sep' on tiellä seisokahan, 

toinen tieltä siirtykähän. 

Lienet vanha Väinämöinen, 

laulaja iän-ikuinen, 

ruvetkamme laulamahan, 

Mocný moudrý Väinämöinen 

trávil nyní léta svoje 

na väinölských nivách širých, 

na prostorách Kalevaly, 

písně svoje prozpěvoval, 

prozpěvoval, rozumoval. 

Po dni celé vyzpěvoval, 

ba i v noci vypravoval 

pamětnosti minulosti, 

tvůrčí slova starodávná, 

což ne každé dítě umí, 

každý junák nerozumí 

zlého času nynějšího, 

kdy se tratí lůna ženská. 

V dáli pověst roznesla se, 

v dáli zpráva rozlétla se 

o zpívání Väinämöina, 

vykládání hrdinově; 

přišla pověst na poledne, 

vnikla zpráva do Pohjoly. 

V Lapsku tam žil Joukahainen, 

synek mladý, holobradý. 

Jednou sobě do vsi zašel, 

slyšel věci přepodivné, 

že se pějí, vypravují, 

mnohem lepší zpěvy snují 

na väinölských nivách širých, 

na prostorách Kalevaly, 

lepší, nežli on sám uměl, 

od tatíka vyrozuměl. 

Velmi proto rozhněval se, 

pln byl prudké řevnivosti, 

že je lepší Väinämöinen, 

lepší zpěvák Joukahaina; 

odebral se ku své matce, 

k roditelce mnohamocné, 

oznámil, že hodlá jíti, 

že si žádá vyraziti 

do väinölských jizeb širých, 

s Väinämöinem zápasiti. 

[…] 

Ale mladý Joukahainen 

v tato slova odpověděl: 

»Po mládí mi málo muže, 

po starobě ještě méně; 

kdo z nás lepší ve vědění, 

v moudrosti kdo silnější jest, 

ten nechť cestu podrží si, 

druhý z cesty ustoupí mu; 

jsi-li moudrý Väinämöinen, 

věčný věštec, runopěvec, 

v závody se dejme zpěvné, 

                                                           
9 Zdroj finské verze: LÖNNROT. Kalevala [online]; zdroj české verze: ČERMÁK. Kalevala 

Eliase Lönnrota…, 2014, s. 76–87. 



 

 

saakamme sanelemahan, 

mies on miestä oppimahan, 

toinen toista voittamahan!" 

Vaka vanha Väinämöinen 

sanan virkkoi, noin nimesi: 

"Mitäpä minusta onpi 

laulajaksi, taitajaksi! 

Ain' olen aikani elellyt 

näillä yksillä ahoilla, 

kotipellon pientarilla 

kuunnellut kotikäkeä. 

Vaan kuitenki kaikitenki 

sano korvin kuullakseni: 

mitä sie enintä tieät, 

yli muien ymmärtelet?" 

[…] 

Vaka vanha Väinämöinen 

itse tuon sanoiksi virkki: 

"Muistatko mitä enemmin, 

vain jo loppuivat lorusi?" 

Sanoi nuori Joukahainen: 

"Muistan vieläki vähäisen! 

Muistanpa ajan mokoman, 

kun olin merta kyntämässä, 

meren kolkot kuokkimassa, 

kalahauat kaivamassa, 

syänveet syventämässä, 

lampiveet on laskemassa, 

mäet mylleröittämässä, 

louhet luomassa kokohon. 

"Viel' olin miesnä kuuentena, 

seitsemäntenä urosna 

tätä maata saataessa, 

ilmoa suettaessa, 

ilman pieltä pistämässä, 

taivon kaarta kantamassa, 

kuuhutta kulettamassa, 

aurinkoa auttamassa, 

otavaa ojentamassa, 

taivoa tähittämässä." 

Sanoi vanha Väinämöinen: 

"Sen varsin valehtelitki! 

Ei sinua silloin nähty, 

kun on merta kynnettihin, 

meren kolkot kuokittihin, 

kalahauat kaivettihin, 

syänveet syvennettihin, 

lampiveet on laskettihin, 

mäet mylleröitettihin, 

louhet luotihin kokohon. 

"Eikä lie sinua nähty, 

ei lie nähty eikä kuultu 

tätä maata saataessa, 

ilmoa suettaessa, 

ilman pieltä pistettäissä, 

taivon kaarta kannettaissa, 

kuuhutta kuletettaissa, 

aurinkoa autettaissa, 

otavaa ojennettaissa, 

taivoa tähitettäissä." 

[…] 

v zápasy se dejme slovné, 

by muž od muže se učil 

zápasiti, zvítěziti.« 

Mocný moudrý Väinämöinen 

pravil jemu, odpověděl: 

»Cožpak já bych mohl znáti, 

onakého zazpívati, 

vždyť jsem vezdy věk svůj trávil 

v těchto luzích osamělých, 

na pomezí domoviny, 

kde jen kukačku je slýchat; 

ať však tomu tak, neb onak, 

rci, bych na své uši slyšel, 

v čem jest vědění tvé větší, 

v čem tvůj věhlas jiné předčí?« 

[…] 

Mocný moudrý Väinämöinen 

otázal se, takto vece: 

»Víš-li ještě více něco, 

aneb už je žvástu dosti?« 

Řekl mladý Joukahainen: 

»Věru vím já ještě leccos, 

z blahé doby pamatuji, 

kdy jsem oral mořskou pláni, 

kopal mořskou kopaninu, 

rybné tůně vydlaboval, 

prohlubiny prolamoval, 

jezera jsem utvořoval, 

hory z půdy pozdvihoval, 

skalná pole naplavoval. 

Dále ještě, muž sám šestý, 

sám rek sedmý z reků sedmi 

způsobil jsem tuto zemi, 

rozprostranil vzduchu obor, 

zarazil jsem sloupy vzduchu, 

utvrdil jsem nebes klenbu, 

luně kázal putovati, 

slunci světlo vydávati, 

směr vykázal Medvědovi, 

hvězdy rozsil po blankytu.« 

Řekl moudrý Väinämöinen: 

»Darmomele, darmotlachu! 

Nikdy nebylo ti zříti, 

ana moře zorávána, 

brda mořská zkopávána, 

rybné tůně vydloubeny, 

prohlubiny prolomeny, 

jezer vody ohrazeny, 

hory z půdy pozdviženy, 

úskaliny povztyčeny. 

Nikdy toho nevídáno, 

nevídáno, neslýcháno, 

abys ty byl zemi stvořil, 

obor vzdušný rozprostranil, 

pilíře byl vzduchu zatknul, 

utvrdil bys nebes klenbu, 

luně kázal putovati, 

slunci světlo vydávati, 

směr vykázal Medvědovi, 

po blankytu hvězdy rozsil.« 

[…] 



 

 

Siitä suuttui Väinämöinen, 

siitä suuttui ja häpesi. 

Itse loihe laulamahan, 

sai itse sanelemahan: 

ei ole laulut lasten laulut, 

lasten laulut, naisten naurut, 

ne on partasuun urohon, 

joit' ei laula kaikki lapset 

eikä pojat puoletkana, 

kolmannetkana kosijat 

tällä inhalla iällä, 

katovalla kannikalla. 

Lauloi vanha Väinämöinen: 

järvet läikkyi, maa järisi, 

vuoret vaskiset vapisi, 

paaet vahvat paukahteli, 

kalliot kaheksi lenti, 

kivet rannoilla rakoili. 

Lauloi nuoren Joukahaisen: 

vesat lauloi vempelehen, 

pajupehkon länkilöihin, 

raiat rahkehen nenähän. 

Lauloi korjan kultalaian: 

lauloi lampihin haoiksi; 

lauloi ruoskan helmiletkun 

meren rantaruokosiksi; 

lauloi laukkipään hevosen 

kosken rannalle kiviksi. 

Lauloi miekan kultakahvan 

salamoiksi taivahalle, 

siitä jousen kirjavarren 

kaariksi vesien päälle, 

siitä nuolensa sulitut 

havukoiksi kiitäviksi, 

siitä koiran koukkuleuan, 

sen on maahan maakiviksi. 

Lakin lauloi miehen päästä 

pilven pystypää kokaksi; 

lauloi kintahat käestä 

umpilammin lumpehiksi, 

siitä haljakan sinisen 

hattaroiksi taivahalle, 

vyöltä ussakan utuisen 

halki taivahan tähiksi. 

Itsen lauloi Joukahaisen: 

lauloi suohon suonivöistä, 

niittyhyn nivuslihoista, 

kankahasen kainaloista. 

Rozzlobil se Väinämöinen, 

rozzlobil se, hanbou zarděl 

a sám počal zaříkávat, 

vědmá slova proslovovat; 

nebyly to zpěvy chlapčí, 

ani dívčí laškování, 

zpíval jak muž vousobradý, 

jak ne každé dítě umí, 

chlapci ani z polovice, 

jinoši jen ze třetiny 

v těchto časech pokažených, 

kdy se tratí lůna ženská. 

Zapěl moudrý Väinämöinen: 

jezera se kolísají, 

zem a vrchy otřásají, 

mědné hory rozpraskují, 

skalin se rozletují, 

skalné břehy rozskakují. 

Zaříkával Joukahaina: 

dubu ve prut modřínový, 

ve hrabanku chomout koňův 

a návojník v lýka proužek, 

zaklel saně malované 

do rokytí na jezeře, 

a bič zaklel poperlený 

v slabou třtinu na pomoří, 

zaklel koně s čelem hvězdným 

v balvan na kraj vodopádu. 

Meč mu zlatorukojetný 

zaklel ve blesk na obloze, 

kuši zdobně vyřezanou 

zaklel v duhu nad vodami, 

šípy pery opeřené 

ve jestřáby škvíkající, 

psa mu zaklel křivonosku 

v pohozený valoun zemský 

Zaklel čapku Joukahaina 

ve shluk mraků povětrných, 

zaklel rukou rukavice 

do leknínů na jezeře, 

kamizolu z měkké vlny 

do obláčků mrholivých 

a pás hebký roztržený 

v Mléčnou dráhu na obloze. 

Samého pak Joukahaina 

po pás vepěl do bažina, 

po slabiny do lučiny, 

po podpaží do písčiny. 

10. Vybrané pasáže z kalevalské dvaačtyřicáté runy: Väinämöinen zazpívá 

Pohjolu do spánku (verše 59–106)10 
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Louhi, Pohjolan emäntä, 

tuo tuosta pahoin pahastui. 

Kutsui Pohjolan kokohon, 

nuoret miehet miekkoinensa, 

urohot asehinensa 

pään varalle Väinämöisen. 

Vaka vanha Väinämöinen 

kävi kanteloisehensa, 

itse istui soittamahan, 

alkoi soittoa somasti. 

Tuota kaikki kuulemahan, 

iloa imehtimähän, 

miehet mielellä hyvällä, 

naiset suulla nauravalla, 

urohot vesissä silmin, 

pojat maassa polvillansa. 

Väkeä väsyttelevi, 

rahvahaista raukaisevi: 

kaikki nukkui kuuntelijat 

sekä vaipui katselijat; 

nukkui nuoret, nukkui vanhat 

Väinämöisen soitantohon. 

Siitä viisas Väinämöinen, 

tietäjä iän-ikuinen, 

tapasi on taskuhunsa, 

kulki kukkaroisehensa. 

Ottavi uniset neulat, 

voiteli unella silmät, 

ripset ristihin panevi, 

painoi luomet lukkosehen 

väeltä väsyneheltä, 

urohilta uinuvilta: 

pani pitkähän unehen, 

viikommaksi nukkumahan 

koko Pohjolan perehen 

ja kaiken kyläisen kansan. 

Meni sammon saa'antahan, 

kirjokannen katsontahan 

Pohjolan kivimäestä, 

vaaran vaskisen sisästä, 

yheksän lukon takoa, 

takasalvan kymmenennen. 

Tuossa vanha Väinämöinen 

lauloa hyrähtelevi 

vaaran vaskisen ovilla, 

kivilinnan liepehillä: 

jopa liikkui linnan portit, 

järkkyi rautaiset saranat. 

 

Louhi, paní nad Pohjolou, 

náramně se rozhněvala, 

Pohjolany přivolala, 

muži nesli meče svoje, 

bohatýři lesklé zbroje, 

zhoubu nesli Väinämöinu. 

Starý moudrý Väinämöinen 

ruče sáhl po kanteli 

a již struny libě zněly, 

věčné runy plešně pěly; 

každý musel poslouchati, 

nikdo nemoh odolati, 

mužové se rozbodřili, 

ženy ústa přišpulily, 

bohatýři zaplakali, 

děti na zem poklekaly. 

Mdloba jala Pohjolany, 

zástup k boji uchystaný, 

hlavy jejich poklesaly, 

popadali, polehali 

staří, mladí, všichni šmahem, 

hověli si v spánku blahém. 

Nato moudrý Väinämöinen, 

vědmý muž a věčný věštec, 

sáhl rukou do kabely, 

do své brašny prsty hmátl, 

vyňal odtud spánku jehly, 

snem se dotkl očí spících, 

křížem krážem víčka přejel, 

zavřel brzy zmalátnělých 

mužů mdlobou poražených, 

uzamkl je pevným zámkem; 

poslal na ně tvrdé spaní, 

by se spíce nehýbali 

všichni muži Pohjolané, 

všichni vesměs vesničané. 

Pro sampo se nato zdvihl, 

šel, by unes pestrý krůvek 

ze pohjolské hory skalné, 

z nitra vrchu měděného, 

kde je zámky za devíti, 

závorami za desíti. 

Jal se starý Väinämöinen 

šepotati, čarovati, 

stoje před měděným vrchem, 

na popraží tvrze skalné; 

brány hradu zachvěly se, 

ve stěžejích otřásly se. 

 

 

 


