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strov Artaeum je třetím největším z Letních ostrovů. Leží jižně od moridunonské vesnice Potansa a
západně od pevninské vesnice Runcibae. Nejvíce jej nejspíš proslavil Psijický řád, jenž zde sídlí, neboť je to dost možná
nejstarší společenství mnichů v celém Tamrielu.
Nejranější psané záznamy Psijiků pocházející z dvacátého roku prvního věku vyprávějí příběh o cestě proslulého
bretonského mudrce a spisovatele Voerneta na ostrov Artaeum, aby se tam setkal s psijickým ceremoniářem Iachesem.
Už tehdy byli Psijikové královskými rádci a zastánci "staré cesty", kterou je naučil původní národ, jenž obýval Tamriel.
Stará cesta je filozofií meditace a studia, která prý dokáže spoutat a podmanit si i síly přírody. Má jiný původ než mana,
ale účinky jsou víceméně stejné.
Když se to tak vezme, je to možná víc než jen náhoda, že ostrov Artauem doslova zmizel z pobřeží Letních ostrovů zrovna
ve chvíli, kdy byl na počátku druhého věku založen tamrielský cech mágů. Mnozí historikové a učenci publikovali na toto
téma různé teorie, ale jediný, kdo by do této záležitosti mohl opravdu vnést světlo, byl nejspíše Iachesis samotný.
Uplynulo pět set let a Artaeum bylo zpátky. Psijikové na ostrově byli titíž, převážně elfové, kteří tehdy ve druhém věku
zmizeli a byli považováni za mrtvé. Nemohli nebo nechtěli však poskytnout vysvětlení, kde Artaeum celou tu dobu bylo,
ani jaký osud potkal Iachesise a původní artaejskou radu.
V současné době vede Psijiky vrchní učenec Celarus, který předsedá artaejské radě již posledních dvě stě padesát let.
Vliv rady na tamrielskou politiku se různí. Názor Psijiků vyhledávali králové Letních ostrovů velmi často a především ti
moridunonští. Císař Uriel V. dbal na jejich rady především během jeho rané, nejslavnější éry jeho vlády, před oním
katastrofálním útokem na Akavir. Tvrdí se dokonce, že i flotilu krále Orghuma z Pyandoney zničily právě společné sily
Psijického řádu a císaře Antiocha. Poslední čtyři císaři, Uriel VI., Morihata, Pelagius IV. a Uriel VII. však už Psijiky natolik
podezřívali, že jejich vyslance z Artaea uvnitř Císařského Města nestrpěli.
Ostrov Artaeum je těžké geograficky zařadit. Říká se, že se neustále přesouvá, buďto náhodně, nebo na rozkaz rady.
Návštěvníci ostrova jsou vzácní, ne-li téměř žádní. Kdokoliv, kdo se chce s Psijiky setkat, najde prostředníky v Potanse či
Runcibae, stejně jako i v mnoha dalších královstvích Letních ostrovů.
Kdyby bylo Artaeum dostupnější, jistě by se stalo oblíbeným místem všech poutníků. Já sám byl na ostrově jen jednou a
stále sním o jeho dokonalých sadech a rozlehlých pastvinách, jeho klidných a tichých lagunách, mlhavých lesích a také o
neobyčejné psijické architektuře, která je již na první pohled tak přirozená, jak neobyčejné je samo o sobě její okolí.
Konkrétně třeba věž Cepora by rozhodně za prozkoumání stála, neboť je to památka na civilizaci, která tu byla o několik
století dříve než vznešení elfové, a i dnes je během některých obřadů Psijiky stále využívána. Snad se jednoho dne budu
moci vrátit.
[Poznámka: Autor je momentálně na Artaeu za laskavého svolení mistra Sargenia z artaejské rady.]
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