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Pravá tvář Matky noci 
 
napsal Gaston Bellefort 
 

čkoli byla napsána již celá řada studií jak na téma morrowindského Morag Tongu, tak i v Tamrielu 
rozšířenějšího Temného bratrstva, stále není zcela jasné, kdy a jak tyto dva obávané vražednické cechy vznikly. Nebo 
spíše kdy a jak se Temné bratrstvo odštěpilo od Morag Tongu, neboť se běžně předpokládá, že se prvé oddělilo od 
druhého. 
 

Nejvýraznějším styčným bodem se zdá být postava Matky noci, která má v obou organizacích prominentní postavení. 
Navzdory rozsáhlému výzkumu a vyptávání a nezanedbatelnému ohrožení mého vlastního života (neboť Temné 
bratrstvo považuje tuto informaci za posvátnou) se mi konečně podařilo rozluštit tuto staletou záhadu. Konečně jsem 
odhalil pravou tvář Matky noci. 
 

Ačkoli je její jméno již ztraceno v hlubinách času, byla kdysi dávno Matka noci pouhou smrtelnicí. Pocházela z rodu 
temných elfů a žila v malé osadě, stojící na místě dnešního Bravilu, v říšské provincii Cyrodiil. Byla váženou členkou 
Morag Tongu a stejně jako její bratři ze společenstva byla nájemnou vražedkyní ve službách daedry Mefaly. Zde 
skutečně zastávala funkci Matky noci, což byl titul nejvýše postavené ženy v celém společenstvu. Být Matkou noci určité 
sekty znamenalo výsadní matriarchální postavení ve skupině - byla oblíbenkyní Mefaly, respektovanou i obávanou 
zároveň. 
 

Nebyla to však Mefala, kdo zavinil transformaci této ženy v přízrak, ale určitá, dalo by se říci, hlubší forma zla - Sithis 
zvaný Strašlivý, ztělesnění nekonečné prázdnoty. 
 

Po vraždě potentáta v roce 324 druhého věku postihla Morag Tong řada vnitřních neshod a cech byl v Cyrodiilu i ve větší 
části říše téměř vyhlazen. Krátce poté uvedená dunmerka prohlásila, že zaslechla hlas samotného Sithise. Tvrdila, že je 
Strašlivý nespokojen. Je nešťastný z nedostatku úspěchů Morag Tongu. Prázdnota, jak jí pravil, lační po duších - a jejím 
osudem bylo dát věci do pořádku. 
 

A tak podle legend Temného bratrstva Sithis navštívil Matku noci v její ložnici a počal s ní pět dětí. Uplynuly dva roky, a 
pak se stalo něco nevýslovného. Temná elfka se zachovala v souladu s konečným plánem Strašlivého - jedné noci 
zavraždila své děti a poslala jejich duše rovnou do prázdnoty. Přímo k jejich otci. 
 

Když se o tomto bestiálním zločinu doslechli vesničané, vrhli se na ubohou ženu jako vzteklí psi. Považovali tak strašlivý 
čin za nepředstavitelný, dokonce i pro Matku noci z Morag Tongu. Jedné pomstychtivé noci se na ni sesypali jako vosy, 
zabili ji a spálili dům, v němž k tomu zvěrstvu došlo. A to byl konec příběhu, nebo si to aspoň všichni mysleli. 
 

O nějakých třicet let později zaslechl jeden nejmenovaný člověk ve své hlavě podivný, konejšivý hlas, stejně jako kdysi 
dunmerka tvrdila, že ona zaslechla hlas Sithisův. Představil se jako Matka noci a jmenoval toho muže "Naslouchajícím" - 
prvním z mnoha. 
 

Takto tedy nesvatá matka nasměrovala svého prvního služebníka na dráhu zločinu - našeptala mu, aby založil novou 
organizaci, vražednický cech známý jako Temné bratrstvo, nikoli ve službách Mefaly, ale Sithise Strašlivého. Morag Tong 
nyní přežívá pouze v Morrowindu a je pozůstatkem dávno zapomenutého věku. Temné bratrstvo bude vesele 
obchodovat se smrtí. Moc a bohatství společenstva vzroste a prázdnotu nasytí čerstvé duše. Je to, jak pravila Matka noci 
Naslouchajícímu, dokonalé uspořádání. 
 

Krátce po založení Bratrstva byla těla Matky noci a jejích dětí vyzvednuta z původního pohřebiště a uložena v hrobce 
pod jejím bývalým domovem. A tam také leží dodnes. 
 

A tak, milí čtenáři, pokud na svých cestách zavítáte do Bravilu a zašeptáte své přání soše babky Štěstěny (jak je zdejším 
zvykem), vězte, že stojíte na posvátné půdě, zasvěcené samotnému zlu. Neboť stojíte nad hrobem Matky noci, samotné 
nesvaté patronky, a štěstí vás právě opustilo. 
 
  


