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Dvě teorie
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pohádkách severního Skyrimu byste jen stěží našli populárnější postavu, než je matka bludiček:
přízračná žena, která láká nic netušící poutníky do záhuby, krade děti a mstí se těm, co jí v životě ukřivdili.
Podobných příběhů existuje v Tamrielu spousta: namátkou třeba ten o Melusanae ze Stros M'kai, která láká lodě na
zrádné skalnaté mělčiny, aby pak mohla pozřít duše všech na palubě. O hadí Šalasse z Černého močálu. O Amronal z
Valenského lesa.
Většina učenců ale připouští, že na rozdíl od těchto bytostí matky bludiček opravdu existovat mohly. Objevují se sice
vzácně, ale zprávy o jejich spatření jsou až příliš běžné, než aby se daly ignorovat. I proto přináším následující přehled,
který rozebírá nashromážděné provinční legendy a snaží se s pomocí převládajících teorií vysvětlit, o co konkrétně by
mohlo jít.
Matky bludiček
Většina příběhů o matkách bludiček se shoduje na několika základních faktech. Vždycky jsou to ženy. Nabírají podobu
lidských (někteří tvrdí, že elfských) duchů a zahaleny jsou mlhou a rozpadajícími se hadry. Mají zálibu v magii chladu a
jen zřídka se vyskytují v teplejších oblastech.
Ale dál už se příběhy diametrálně liší. Některé tvrdí, že jsou to duchové, kteří čekají, až je někdo uloží k věčnému spánku.
Jiné, že to jsou pozůstatky sněžných elfů, kteří dříve vládli Skyrimu. Část z nich je považuje za domorodé bytosti
Hjaalmarky (nebo prostě severu), ale další příběhy je umisťují na zapomenutá místa a vrcholky hor, které jsou dál než
Jerally.
Mnoho uznávaných učenců tyto teorie zavrhuje a dává raději přednost několika zdokumentovaným pozorováním
posledních let. Z nich vycházejí následující dvě teorie:
Na základě svého rozsáhlého výzkumu nekromancie a cyrodiilsko-ayleidské kultury předpokládá mistr Sadren Sarethi, že
jsou matky bludiček jistým druhem lišajů v nekrologickém stavu, která zřejmě objevila nyní již zapomenutá kultura
prvního věku. Dle jeho teorie nejde jen o pouhé duchy, ale o kult mocných čarodějek, které jakožto nemrtvé dosáhly
věčného života.
Nebo se můžeme přiklonit k názoru Lydetty Vilianové ze Synodu, která naopak hlásá, že matky bludiček nejsou ani
omylem nemrtvé. Považuje je spíše za elementální projevy vycházející z Nirnu samotného. Poukazuje také na některé
podobnosti se sprigany či ledovými přízraky a tvrdí, že jsou matky bludiček už v základu elementálním ztělesněním
sněhu či mlhy, jelikož svým elementem vládnou přirozeně a nemusí s ním manipulovat skrze konvenční magii.
Bludičky
Ve většině případů oběti k matce bludiček nalákají zářivá přízračná světla. Ačkoliv jsou tyto bytosti zpočátku pasivní,
zaútočí později na oběť společně s matkou, zmatou ji a vysají její energii.
Oblíbená legenda je považuje za dřívější oběti matky bludiček. Tito duchové ji posilují, proto chce-li mít někdo alespoň
šanci, že matku bludiček zničí, musí nejprve osvobodit duše těch, co zabila.
Učencům se při tomto popisu ihned vybaví bažinná bludička, vzácný a nebezpečný obyvatel jižního Tamrielu. Je to s
podivem, neboť cyrodiilské legendy bludičky řadí bez rozdílu do škatulky predátorů-samotářů, zatímco tyhle si zřejmě s
ostatními jedinci svého druhu vypěstovaly nějaký druh vzájemné symbiózy.
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Vilianová si myslí, že jsou tyto bludičky poddruhem pravých bludiček, což jsou mrchožrouti, kteří lákají svou oběť až k
matce bludiček a sdílejí s ní psychoéterickou energii, kterou uvolňuje při každém zabití. S největší pravděpodobností jsou
na ní závislé a nejspíše ani nedisponují obranou svých dravých příbuzných, díky čemuž jsou i daleko zranitelnější.
Sarethi naopak předpokládá, že jsou tyto "bludičky" pouhou emanací matky bludiček nebo jejími vyvolanými
přisluhovači, ne volně žijícími bytostmi. Toto by potvrzoval i jeden incident, kdy poutník údajně zabil přímo matku
bludiček, jen aby pak sledoval, jak zároveň s ní zmizely i zbývající bludičky - tento zdroj je ovšem považován za značně
nespolehlivý.
Názory učenců na bludičky a matky bludiček se, stručně řečeno, diametrálně liší a je pravděpodobné, že se ještě nějakou
dobu lišit budou. Ale všechny zdroje se shodují na jedné zásadní věci: že to jsou extrémně nebezpeční nepřátelé, kterým
byste se měli za každou cenu vyhnout.
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