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O Dwemerech, díl III 
Jejich architektura a civilizace 
 
napsal Thelwe Ghelein, učenec 
 
V hlubokých halách daleko od lidí, 
pod horou Rudou národ světlu skrytý. 
Mysl a kámen zručně se proplétá, 
hrdost trpaslíků v kameni zakutá. 
 

á studia se podobně jako tento text soustředí zejména na názor, že dwemerské stavby západně od 
Vvardenfellu byly zřejmě vybudovány v mnohem větších hloubkách než podobné stavby v okolí Rudé hory. Věřím, že 
existovala přesně stanovená hranice určující hloubku, do níž trpasličí dělníci kopali, než bylo započato s hloubením 
životně důležitých prostor. 
 
Tuto hranici jsem nazval "geolimit". Zjistil jsem však, že vzhledem k hlubokým prostorám v trpasličích koloniích často 
nemá význam. Přesto existuje určitá různorodost v tom, v jaké hloubce se hluboké prostory nacházejí, zatímco geolimit 
je vždy hloubkou, v níž začíná skutečné město. 
 
Chodby a síně v menších hloubkách jsou sice často z architektonického hlediska velkolepé, ale zřejmě neměly velký 
význam pro životně důležité funkce kolonie. Nad geolimitem se běžně nacházejí skladiště přebytečného jídla, prostory 
pro skladování zboží k obchodu s okolními vesnicemi na povrchu a kasárna pro povrchové patroly. 
 
Tyto chodby podle mých zjištění mohou být křivolačejší a méně pravidelné než pečlivě naplánované stavby ve větších 
hloubkách. Zastávám názor, že to může být způsobeno nepředvídatelnou povahou jakéhokoliv hlubinného díla, a to 
dokonce i pro takovou rasu, jakou byli Dwemerové. Je zřejmé, že nečekané sloje tvrdých hornin nebo geologické jevy 
mohly stavbu značně ztížit, a tyto nahodile vedené chodby často bývají následkem hledání vhodné horniny, v níž by se 
dalo stavět. 
 
V několika rozvalinách jsem našel zmínky o geologické anomálii nebo místu zvaném >FalZhardum Din<. Je to zajímavé, 
protože tento pojem se objevuje nejenom na několika úlomcích destiček, ale i na zdobených kovových konstrukcích 
v nejhlubších místech pevností Alftand, Irkgnthand a Mzinchaleft ve Skyrimu. Smysl těchto složitých rytin dosud neznám, 
ale považuji za vysoce zvláštní, že se nacházejí v nejhlubších místech všech těchto rozvalin. 
 
Nejrozumnější překlad >FalZhardum Din<, na který se mi podařilo přijít, zní "nejtemnější konce království", ale neumím 
si představit, co by to mohlo znamenat. 
 
Mám podezření, že v tom možná existuje nějaký vzorec, který mi zatím uniká. Tato plíživá pochybnost mě v posledních 
letech neúnavně pronásleduje, takže jsem se dokonce začal obávat, že se mi v životě nepodaří odhalit žádná velká 
trpasličí tajemství, ačkoliv leží přímo před mým nosem - či lépe řečeno pod mýma nohama. 
 
  


