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Bratrstvo temnot 
 

napsal Pellarne Assi 
 

si byste v Tamrielu těžko hledali někoho, kdo ještě nikdy neslyšel o Temném bratrstvu - a přesto je 
jeho historie zahalena neprodyšnou rouškou tajemství. Jeho obřady, zásady i obyčeje znají pouze zasvěcení členové 
(termín "bratrstvo" je víceméně krycím názvem, neboť na vraždách se dost často podílejí i ženy, jež si však v rámci 
tradice také říkají "bratři"). Jak toto sdružení dokáže existovat v naprostém utajení, a přesto je snadno naleznou zoufalci, 
kteří jsou nuceni využít jeho služeb? To patří k mnoha záhadám, jimiž je celá tato organizace opředena. 
 

Toto společenství se někdy ve 2. věku vyvinulo z původně náboženského řádu zvaného Morag Tong, který uctíval 
Mephalu, daedřího ducha, jenž kázal provádět rituální vraždy. Zpočátku šlo o poněkud dezorganizovanou sektu, jak už to 
v podobných případech bývá. Neměla žádného vůdce a nikdo z jejích členů se neodvažoval zabít někoho významnějšího, 
aby zbytečně neupoutal nevítanou pozornost. Situace se změnila až s příchodem matky Noci. 
 

Toto jméno může být trochu zavádějící, neboť jde vlastně o titul, jejž nesou všichni vůdcové této sekty i pozdějšího 
Temného bratrstva. Nikdo tedy neví, zda je od druhého věku vedla stále jedna a tatáž osoba, která dala vzniknout i 
původním základům víry Morag Tong. Důležité však je, že náležitě vysvětlila svým věrným, že každá vražda spáchaná v 
jejím jménu dodává Mephale sílu a moc. I tyto zločiny však - jak zdůrazňuje - mají různou váhu. Vražda z nenávisti potěší 
božstvo daleko více než zabití z chamtivosti, stejně jako smrt někoho slavného, vysoce postaveného, bohatého či jinak 
proslulého posílí bohyni také lépe než mord bezvýznamného nýmanda. 
 

První obětí ve jménu této ideologie byl pravděpodobně mocnář Versidue-Shaie, který byl r. 324 2. věku zabit ve svém 
vlastním paláci (tam, kde nyní leží elsweyrské království Senchal). Matka Noci tehdy rozkázala svým přisluhovačům, aby 
krví zavražděného napsali na zeď název "MORAG TONG". Po tomto drzém přiznání už nikdo nemohl být na pochybách, 
jaké společenství onen hrůzný čin spáchalo. 
 

Předtím žila tato sekta v relativním poklidu, stejně jako podobné čarodějnické frakce. Občas ji sice úřady trochu 
potrápily, ale v podstatě jim byla její ideologie i všechno ostatní lhostejné. Avšak v dobách, kdy byla Arena rozdrobena 
na spoustu malých správních celků a kdy si tato sekta svými krutými činy získala pochybnou popularitu, začali ji aktivní 
úředníci tvrdě potírat. Jednotlivé provincie se předháněly v tom, komu se nejdříve podaří tento spolek zcela vymýtit. Na 
celých sto let se pak po Morag Tong slehla zem. 
 

Určit dobu, kdy tito sektáři znovu povstali jako Temné bratrstvo, je dosti tvrdým oříškem. V tamrielských dějinách bylo 
vcelku obvyklé, že tu a tam vznikaly a zanikaly různé cechy vrahů a podobných nekalých živlů. Proto nelze s jistotou říci, 
kdy se z některého z nich vyklubal nynější hrůzu nahánějící spolek. 
 

První písemnou zmínku o Temném bratrstvu jsme objevili v záznamech Krvavé královny Arlimahery z Hegathe. Líčí v 
nich, jak své nepřátele sprovodila ze světa vlastní rukou, když jí přitom pomáhala "matka Noci a její Temné bratrstvo - 
tajná zbraň, jíž náš rod využil již v dobách mého děda." Tento zápis vznikl roku 412 2. věku, z čehož lze usuzovat, že 
zmíněné bratrstvo existovalo již v roce 360, kdy se na ně královnin předek obrátil. 
 

Mezi původním kultem Morag Tong a nynějším Temným bratrstvem je ale dosti zásadní rozdíl. Toto "reformované" 
společenstvo již totiž stojí spíše na bázi obchodní nežli na nějakých sektářských či náboženských principech. Vládcům a 
kupcům slouží de facto stejně jako cech vrahů. Jeho členům plynou velké zisky z "obchodů" a protože mají opravdu 
dlouhé prsty, nikdo z mocných si je nechce proti sobě popudit. Vlastně je stále někdo potřebuje. I ten nejskvělejší vůdce 
by byl nanejvýš pošetilý, kdyby si Bratrstvo nějak pohněval. 
 

Nedlouho poté, co Alimanhera napsala výše citovaný úryvek, došlo k nejslavnější sérii vražd v dějinách tohoto temného 
spolku. Jedné krvavé noci Úsvitníku r. 430 byl drasticky odstraněn colovijský císařský mocnář a spolu s ním tajemní 
zločinci vyvraždili i celou jeho rodinu. K velké radosti nepřátel se do čtrnácti dnů zhroutila celá vládnoucí dynastie a v 
Tamrielu až do vlády Tibera VI. zavládl chaos. O žádných dalších podstatnějších vraždách sice nejsou záznamy, ale není 
pochyb, že Bratrstvo po celou dobu vzkvétalo a rozšiřovalo svou moc. 
 

Jeho dnešní příslušníci rozhodně nemají nouzi o obchodní příležitosti. Jak se nám doneslo, jejich oblíbený eufemismus 
pro vraždu je "zúčtování". I když jde o nezákonnou organizaci, téměř v celém Tamrielu je toto společenstvo - podobně 
jako zlodějský cech - v podstatě tolerováno.  


