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čkoliv má Šezarin (někdy též Šezar) v Císařském Městě podobně jako mnoho dalšího božstev 
početné kulty, je jeho pozice v cyrodiilském náboženství často vykládána špatně. Šezarrin je uctíván hlavně v Západní 
Kolovii, tam se mu však říká Shor, neboť západní králové jsou povahou a náboženstvím nordové. 
 
Mlhavost Šezarrinova vztahu k bohům (často je nazýván jejich 'chybějícím sourozencem') začíná u svaté Alessie, 
takzvané 'královny otroků z Cyrodiilu', zakladatelky původní Cyrodiilské říše. V nejranějších cyro-nordských příbězích o 
Nitrozemí bojoval Šezarrin na straně lidí proti ayleidům (nitrozemským vysokým elfům). Pak ovšem z nějakého 
neznámého důvodu zmizel ze scény (nejspíše proto, aby pomohl lidem jinde) a bez jeho velení ayleidové lidi porazili a 
zotročili je. 
 
Toto otroctví trvalo bezpočet pokolení. Lidé žijící v odloučení začali postupně uctívat panteon svých pánů, nebo alespoň 
začlenili mnohé náboženské praktiky vysokých elfů do svých dávných tradic do té míry, že v dnešních dobách lze jednu 
od druhé jen těžko odlišit. 
 
V roce 242 1V se pod vedením Alessie, jejího polobožského milence Morihause Kynina Dechu a neslavného Pelinala 
Bílého vichra lidé z Cyrodiilu vzbouřili. Když pak královně otroků z jihu propůjčil své vojsko mocný Skyrim, začali 
vzbouřenci slavit úspěch. Ayleidská hegemonie byla rychle svržena. Krátce poté obsadily Alessiiny oddíly Bělozlatou věz 
a ona sama se okamžitě prohlásila první císařovnou Cyrodiilu. To také znamenalo, že se měla zároveň stát i Akatoshovou 
nejvyšší kněžkou. 
 
Akatosh byl aldmerský bůh a Alessiini poddaní se stále nechtěli vzdát své víry v elfský panteon. Alessia se tak ocitla ve 
velmi citlivé politické situaci. Nordy si potřebovala udržet jako spojence, ale ti zásadně odmítali jakékoliv uctívání 
elfských božstev. Na druhou stranu už nemohla své poddané nutit, aby se vrátili zpět k nordskému panteonu, jelikož se 
obávala dalších nepokojů. Proto byla učiněna výjimka a císařovna Alessie ustanovila nové náboženství osmi božstev, jež 
v sobě promyšleně slučovalo nordský i aldmerský panteon. 
 
Šezarrin se v důsledku tohoto kroku musel pochopitelně změnit. Nemohl již nadále být krvelačným vojevůdcem ze 
starých časů, jehož hlavním posláním bylo potírat aldmery. Ale zároveň nemohl ani úplně zmizet, jinak by nordové 
přestali novou vládu podporovat. Nakonec se tedy stal "duchem všech lidských příslibů." I když to byla pouze lehce 
předělaná a zmírněná verze Shora, nordům to stačilo. 
 
O tom, proč se Tiber Septim nepokusil během své války proti aldmerskému dominiu Šezarrina 'oživit', se dnes můžeme 
jenom dohadovat. Připomínka pošetilosti alessianského řádu (Dračí zlom, válka spravedlnosti, porážka u Gelumbrijských 
vřesovišť) by však nejspíše nijak neprospěla jeho tažení za císařskou korunou. 
 
  


