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Pojednání o rozličných druzích daeder 
 
napsala Aranea Drethan 
Léčitelka a utiskovaná kněžka 
 

e poměrně nepravděpodobné, že se nám kdy podaří zcela poznat a popsat všechny druhy daeder a určit, v 
jakém jsou přesně vztahu k vyšším daedrám a jejich územním državám. Různých druhů daeder, které se objevují v 
našem světě, je nesčetně mnoho, a jak vztahy mezi nimi, tak jejich vztahy k nadřízeným daedrám jsou nesmírně spletité. 
Na jednom místě a v určitém čase se zdá, že je to takhle, na jiném místě a v jiném čase působí dojmem, že je to 
uspořádáno přesně naopak, a v ještě jiném místě a čase se zdá, že je tomu tak i onak zároveň, ačkoli se jedná o zcela 
protikladné alternativy. 
 
Jaké daedry slouží současnému knížeti? Které daedry vydávají rozkazy a které daedry jim slouží, v jaké hierarchii a za 
jakých okolností? Které daedry mají mezi sebou přátelské vztahy, které jsou vzájemně nesmiřitelnými nepřáteli, které 
daedry jsou samotářské, společenské, nebo střídavě samotářské a společenské? Lze u nich vypozorovat bezpočet 
různých vzorců chování, přičemž na jednom místě často platí jiné zákonitosti než na druhém a veškerá pravidla, kterými 
je lze popsat, se zdají být rozporuplná, se spoustou nepravidelností a výjimek. 
 
Ostatně, kde a u koho bychom měli hledat odpovědi na otázky o tomto uspořádání? Máme se ptát božstev, jež hovoří v 
hádankách a záhadách zahalených tajemstvím a která před námi řadu věcí tají, aby nás tak mohla snáze ovládat? Nebo 
daeder samotných, které se zpravidla nevyznačují ani přímočarostí ani pravdomluvností, ale naopak jsou proslulé 
sdělováním zavádějících informací a zamlžováním pravdy? 
 
A i kdyby daedry mluvily pravdu, jak poznáme, zda tuto pravdu skutečně znají a zda se v této věci lze vůbec dopátrat 
pravdy jako takové, nebo zda jsou veškeré vztahy mezi daedrami pomíjivé a jsou předmětem neustálých změn? 
 
Stručně řečeno, mnoho toho nevíme, a ani tomu, co víme, se v podstatě nedá věřit. 
 
Poté, co jsem učinila výše uvedené prohlášení, mohu přejít k popisu toho, co jsem vypozorovala a co mi bylo řečeno o 
vztazích mezi služebníky lorda Dagona, když jsem krátce působila ve službách mága Divaytha Fyra z rodu Telvanni. Když 
se vyplnilo proroctví o znovuzrození Nerevara, Dagoth Ur byl zničen a sněť byla navždy vymýcena z ostrova Vvardenfell, 
vyhledala jsem Divaytha Fyra a nabídla jsem mu, že se pokusím zmírnit trápení pacientů jeho nemocnice, které sužoval 
korprus. 
 
Divayth Fyr mi řekl, že je úmyslně v častějším kontaktu pouze se dvěma daedrickými mocnostmi -- byli to Mehrunský 
Dagon a Azura. 
 
Tvrdil, že Azura zná všechny věci a všemu rozumí, ale buď o nich odmítá mluvit úplně, nebo mluví pouze v hádankách. 
 
Naproti tomu Mehrunský Dagon, prostá, ač pyšná daedra přímočaře kráčející za svým cílem a s myšlením tak 
neotesaným, jak jen se od takové bytosti dá očekávat, nezná nic a nerozumí ničemu, ale většinou mluví ochotně a bez 
obvyklé daedrické prolhanosti. 
 
Divayth Fyr tvrdil, že Dagonovi hlavní dremorští služebníci jsou stejní jako on sám - pyšní, s jasně daným cílem, poněkud 
neotesaní a svým podivným způsobem čestní a věrní, jak ve vztahu ke svým vrstevníkům, tak i ve vztahu k lordu 
Dagonovi. 
 
Kromě toho Divayth Fyr tvrdil, že jsou dremory rozděleny na klany a kasty, a že jsou tyto klany a kasty poměrně přesně 
vymezené. Jednotlivé dremory mohou dosáhnout vyššího postavení nebo ho ztratit a podobně se mohou přesouvat i 
mezi klany, ale pouze za předpokladu, že se zavážou složitou přísahou, a pouze z vůle a pro potěšení svého pána, lorda 
Dagona. 
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Dremory samy sebe nazývají 'Kyn', 'rodní' ('lid' nebo 'lidé'), čímž se odlišují od ostatních daeder, které považují za 
nemyslící zvířata. Příslušník dremorské rasy se označuje výrazem 'kynaz' ('jeden z rodných'). 
 
Nejnižší kasta rodných jsou karlové -- bezvýrazná chátra, dremory nejnižšího stupně. Karlové se ke svým nařízeným 
chovají podlézavě, ale vůči lidem nebo jiným daedrám se zuřivou krutostí. 
 
Další v pořadí jsou kaitifové, bez výjimky tvorové s nepředstavitelným zápalem a nezdolnou energií. Kaitifové se 
používají jako zvláštní jednotky v bojích mezi daedrickými frakcemi, jako berserkři a útočné jednotky, nedisciplinované a 
nespolehlivé, ale dychtivé a odhodlané. 
 
Nejvyšší hodností řadových dremorských vojenských jednotek jsou knechti, rytíři válečníci, kteří se vyznamenali v bitvě a 
prokázali rozvážnost a stabilitu potenciálních vojevůdců. 
 
Běžným vojenským jednotkám z kasty karlů, kaitifů, a knechtů jsou nadřazeny důstojnické kasty. 
 
Fojtové zastávají funkce šerifa nebo klanového důstojníka. Většinou jsou Fojtové podle vojenských řádů přiřazeni buď 
klanové vojenské jednotce, nebo administrativnímu úřadu. 
 
Hejtman je lord a velící důstojník daedrické citadely, tvrze nebo brány. Kymarcher mívá pod svým velením zpravidla 
nejen vojenskou jednotku, ale i určité 'léno' -- nějaké místo nebo území, za jehož správu zodpovídá. 
 
Nad kymarcherem stojí markynaz, čili 'velkovévoda'. Markynaz je pánem jiných lordů a členem markynu, rady lordů 
Mehrunského Dagona. 
 
Nejvyšší dremorský šlechtický titul je valkynaz, neboli 'kníže'. Tito válečníci jsou příslušníky valkynu, osobní stráže 
Mehrunského Dagona. S valkynazi se v Tamrielu prakticky nesetkáváme; většinou Dagona všude doprovázejí nebo slouží 
jako velitelé vojenských operací, které jsou pro Dagona zvláště důležité nebo zajímavé. 
 
Co se týče dalších druhů daeder, s nimiž jsem se setkala během své práce v korprusáriu Divaytha Fyra -- ogrimů a zlatých 
andělů, daedrothů a soumračnic, všiváků a drtihlavů -- dalo by se toho o nich říct hodně, ale jen málo z toho jsou 
užitečné a spolehlivé informace. 
 
Všimla jsem si však, že když Divayth Fyr potřeboval daedru podobného typu, jako jsou dremory, ale mocnější a s vyšší 
schopností jednat samostatně a projevit vlastní iniciativu, nebo i převzít velení, zpravidla vyvolával xivilaie, kteří jsou z 
hlediska osobnosti a temperamentu velmi podobní dremorám, ale nenávidí podřízené postavení a mají tendenci nebýt 
loajální, případně i zradit, pokud se jim zdá, že s nimi pán nezachází s patřičnou úctou a respektem. 
 
Divoké, zvířecí daedry, jako je drtihlav a daedroth, nacházíme ve službách mnoha různých daedrických mocností a v 
zásadě se podobají běžným divokým zvířatům, která žijí v divočině Zapomnění. Na územích celé řady daedrických lordů 
můžeme nalézt také další divoká, zpola inteligentní stvoření, jako jsou všiváci a pavoučí daedry. 
 
Naproti tomu, co se elementárních atronachů týče, nejsme si příliš jisti. Ohniví a mrazoví atronachové se například zdají 
být vysoce inteligentní, ale ne všechny druhy elementárních atronachů jsou zřejmě společenské a některé asi ani nemají 
dar řeči. Divayth Fyr tyto tvory raději nevyvolával a nejednal s nimi, neměl s nimi mnoho zkušeností ani se nesnažit 
odhalit jejich pravou podstatu, a tak jsem se o nich během svého působení v Tel Fyr mnoho nedozvěděla. 
 
  


