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Niniejsze zestawienie jest owocem mych podróży, pod-
czas których wsłuchiwałem się w głos ludu. Frapowało 
mnie zawsze, jak ci najpośledniejsi spośród ludzi modlą 
się do bogów naszych, bowiem znakomita większość 
ani w pismach nie jest obyta, ani klasycznego języka 
mędrców i mszy nie zna ni nie rozumie. Badając ów te-
mat, odkryłem niebywałą różnorodność, zależną od re-
gionu i afektu, jakim darzą dane bóstwo jego wyznawcy. 
Pośród różnic dostrzegłem jednak też i pewne stałe ten-
dencje, powtarzające się frazy, urobione przez wieki lu-
dowe przyśpiewki. Poniżej zamieszczam najciekawsze i 
najpopularniejsze pośród tych modlitw, by obraz dać 
prostej religijności ludzi stanu pośledniego oraz 
świadectwo, iż i oni mają kulturę własną, której 
znajomości nawet i poważny religioznawca wstydzić się 
nie winien.

Edgar Frater, wędrowny kapłan Sigmara

MANANN

-bóg mórz

Modlitwy do Mananna są zwykle wymyślane przez prostych ludzi, lub na ich użytek, dlatego też są proste w 
formie. Często są śpiewane na pokładzie jako szanty lub nucone pod nosem przez przesądnych żeglarzy.

Manann jest patronem marynarzy, rybaków i innych osób związanych z morzem, dlatego większość modlitw 
odnosi się do bezpieczeństwa w wodnych podróżach lub zapewnienia udanych połowów. 

Panie, Manannie, okaż nam łaskę,

Niech morze stanie się znowu płaskie,

Swoim oddanym córkom i synom,

Okaż swą łaskę- inaczej zginą.

 

Statek - zabawka,

Morze - huśtawka,

Obydwóch braci,

Dzisiaj wzbogaci,

Nasza załoga,

Już w Morra progach.

Pozwól Manannie,

Niech dzień nastanie.

 

Śpij dobry boże, ucisz swe morze,

Niechaj bałwany ze słonej piany,

Nie odmieniają kursu naszego,

Błagamy, głosu usłuchaj tego.

 

Patrząc na księżyc, co jest ci luby,

Proszę cię, Panie, wybaw od zguby

Wiernych wyznawców Twojej dobroci,

Każdy z nas święte statki ozłoci.
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Na pokładzie jest porządek,

Kudłów nie ma żadnych,

Dobry zwyczaj i obrządek,

Modły wznosi każdy.

Tylko pierze i papugi,

Diabli balast, ku zazdrości

Albo karzeł jaki drugi

Na pokładzie nie zagości.

Luk zamknięty, nie ma gwizdów,

Chyba, że i wiatr zamilknie,

Każdy czyni moc umizgów,

Wolę Twą wypełnia pilnie.

 

Panie morza, daj nam dary,

Pozwól napić się z Twej czary,

Wskaż nam łuską kryte złoto,

Sieci rzucim tam z ochotą.

Pokaż drogę, bądź łaskawy,

Gdzie te rybne leżą ławy,

Podziel się dobrocią, Panie,

Ryby daj nam, cny Manannie.

 

Ryba Tobie, ryba mnie,

Ryba Manannowi,

Dzięki niemu, kiedy chcę,

Rybę mogę złowić.

 

Hej Manannie, bądź pozdrowion!

Twoje dzieci ryby łowią.

Daj nam ściągnąć pełne sieci,

A odwdzięczą się twe dzieci!

 

Stromfels wzbudza w nas wzgardę,

Manann w sercach zaś gości.

Że chłopy są z nas twarde

Sprostamy tej morskiej dzikości!

 

 

MORR

-bóg śmierci

Modlitwy do Morra mają specyficzny wydźwięk i charakter. Często szeptane lub śpiewane w ponury, powolny 
sposób wywołują przygnębienie i zadumę. Nie wszystkie jednak. Także prości ludzie tworzą modlitwy o 
bardziej przystępnej formie, które mają ochronić ich przed tym, co nieuniknione. Są one tolerowane przez 
kapłanów, rozumiejących, nadzieję ludzi świeckich na to, że można odsunąć godzinę własnej śmierci.

 

Morr, bóg ponury,

Krucze pazury

I skrzydła czarne,

Jak losy marne.

To, co nas czeka,

Wiemy z daleka,

Śmierć to nagroda,

Jeśli nie młoda.
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Panie nasz, Morrze,

Ponury boże,

Odpuść nam winy,

Zło co czynimy,

Przyjm nas do siebie:

Idziem do Ciebie.

 

Trzeba dla Morra mieć zawsze względy,

Umrzeć człowieczym losem jest przecie,

Spełniaj więc zawsze Mu sakramenty,

Kapłan przemawia: Wszyscy umrzecie.

 

Ochroń nas, Panie, przed trupem wstałym,

Niechaj zła magia straci swe moce,

Niechaj odepchnie moc Twa mrok cały,

Ciche, spokojne niech będą noce.

Niech nie wykrada dusz z Twych ogrodów,

Żaden nekroman, ni guślarz podły,

Chroń nas, o Panie, starych i młodych,

Do Ciebie, Morrze, wznosimy modły.

 

Morrze, niech zła magia minie!

Niech me ciało ze mną zginie!

Oto jest do Morra ścieżka:

Pójdź w ogrody, tam zamieszkaj.

Odpoczywaj do wieczności

W cieniu Morra posiadłości.

 

Morrze, Panie, miej zlitowanie,

Odpuść mi życie, nie bierz mnie z Sobą.

Nie czas mój na umieranie,

Gdy czas nadejdzie, spotkam się z Tobą.

 

Gdy kruk zakracze

Nie umkniesz raczej,

Morr już nadchodzi-

Starzy i młodzi,

Biedni, bogacze,

Nie umkną raczej.

Wszyscy jak leci-

Starcy i dzieci

Cześć mu oddają

Gdy umierają.

 

Panie, kiedy zamknę oczy,

Ty poprowadź mnie w snach moich.

Daj odwagę, bym nie zboczył,

I bym wiedział, co przystoi.

Racz mi wizje zesłać, Panie,

Daj mi pamięć, jeśli możesz.

Bym to poznał, co się stanie.

Błaga Cię Twój sługa, Morrze.

 

 

SIGMAR

-obrońca Imperium

Sigmar, jako bóstwo opiekuńcze Imperium, jest otaczany szczególną czcią przez rzesze jego obywateli. Sam 
odpowiada jednak głównie za aspekt obronny, dlatego modlitwy skierowane w jego kierunku mają najczęściej 
charakter pokrzepiający i mający wywołać ducha walki. Twórcy większości popularnych modlitw to żołnierze. 
Modlitwy do Sigmara nie są zbyt subtelne i często powtarzane są przez wojaków podczas porannej musztry 
lub wrzeszczane w twarz nacierającego wroga.

Sigmar - nasz pan!

Pomoże nam!

Proch i cel - pal!

Tarcza i stal!

Zło zginie zaraz,

Zagrzmi Ghal-Maraz!
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Niecne jestestwo, magii zepsucie,

I podłych ludzi bezecne knucie.

Korupcję, słabość i żądzę złota.

Zniszczy to wszystko potęga młota!

 

W bitwę i naprzód - wyrwać zwycięstwo!

Niech każdy wierność okaże, męstwo!

Na wrogów naszych wnet spadnie kara,

Niech gniew nasz będzie gniewem Sigmara!

 

Sigmar - nasz bóg!

Zwali ich z nóg!

Imperium wrogi

Wnet pójdą w nogi!

Zło zginie zaraz,

Zagrzmi Ghal-Maraz!

 

Jeśli ducha dziś wyzionę

Pomnij, Panie, na mą żonę,

Otocz łaską ją, opieką,

Ochroń dom nasz Twą kometą.

 

Imperium - nasz dom!

Stolica i tron!

Nasz cesarz, nasz bóg!

Tu życia masz dług.

Więc, w imię Sigmara,

Niech zagrzmi Ghal-Maraz!

 

Sigmarze, miej nas w opiece,

Mych bliskich Twej łasce polecę.

 

Sigmar w moim sercu gości,

I Imperium - jego włości,

Będąc skromnym patriotą,

Ofiaruję im to złoto.

(modlitwa składana wraz z ofiarą na świątynię Sigmara lub jedną z instytucji państwowych)

 

 

ULRYK

-bóg bitwy, wilków i zimy 

Ulryk to surowy bóg, a jego wyznawcy słyną z prostolinijności i dzikiej odwagi. Wielu z nich, podobnie jak w 
przypadku sympatyków Sigmara, jest wojskowymi, dlatego najczęściej to oni tworzą modlitwy do boga zimy.

Formuły te są zwykle wypowiadane szybko i głośno. Znanym zwyczajem wyznawców Ulryka jest 
wykrzykiwanie modłów przy ognisku, mającym symbolizować wieczny ogień (lub w świątyni przy tymże 
ogniu właśnie), podczas gdy inni, obecni przy tym wyznawcy, powtarzają kluczowe słowa, lub po prostu wyją 
z aprobatą na podobieństwo dzikich podopiecznych swego boga.

 

Wieczny ogień w Mieście płonie,

Jak w Twych dzieci wiernych sercach,

Kto ogrzeje w nim swe dłonie,

Na śniegowych gór kobiercach,

Będzie wielce błogosławion.

Tak Ulryka pisma prawią.
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Prawa droga wojownika

Mądrość wskaże wam Ulryka!

Ten kto nigdy nie był w dziczy,

Choćby wciąż się w walce ćwiczył,

Gdy na bitwę się wybiera

Jako pierwszy tam umiera.

Lecz nie syny ojca zimy!

 

Boże zimy, wilków Panie!

Daj nam siłę na przetrwanie!

 

Tarcza tchórzy jest narzędziem,

Kto ją nosi, tchórzem będzie.

Nas Ulryka chroni góra

Oraz własna twarda skóra!

 

Królu północy, nasz biały wilku,

Moc daj, bym zabił wrogów sam kilku,

Bym w walce nie słabł i wciąż miał siłę,

Nasze zwycięstwo będzie Ci miłe!

 

Podstęp, zdrada, podłe sprawy

Źródłem wszelkiej są niesławy,

Ja Ci walkę ofiaruję

I forteli nie próbuję.

Patrz łaskawie Ojcze zimy,

Jak Twych wrogów wymłócimy!

 

Oto z grzbietu wilka skóra

Własnoręcznie ubitego

To nagroda godna króla,

W oczach cię wyniesie Jego.

Powstań, wilczy wojowniku!

Oto syn jest Twój, Ulryku!

 

Mechanizmy, grzmiące kije,

Wynalazki dla słabizny.

Tylko stal dobrze zabije!

I zostawi srogie blizny.

 

 

SHALYA

-bogini leczenia i miłosierdzia

Spośród wszystkich bogów, modlitwy do Shalyi są uważane przez większość estetów Starego Świata za 
najpiękniejsze. Często inkantowane przez kobiece lub dziecięce chóry, brzmią niezwykle na ceremoniach 
poświęconych Białej Gołębicy. Mówi się, że samo ich słuchanie daje ukojenie rannym, a nawet ma właściwości 
lecznicze.

Nie wszystkie modły mają jednak charakter pieśni, nie wszystkie bowiem są tworzone i wznoszone przez 
kapłanki bogini. Shalya ma wielu adresatów spośród wszystkich warstw społecznych Imperium, a szczególnie 
biedoty. One także wypracowały formy komunikacji z boginią i używają ich w mniej uroczysty sposób.

Pani, serce masz otwarte

A na twarzy łzy niestarte.

Miłość Twoja nie ma granic,

Ulecz nas, nie zważaj na nic.

 

Pani Shalyo, w miłosierdziu swoim,

Spraw, niech ta rana wnet się zagoi.

 

Biała Pani,

Pójdź tu zanim

Morr mnie weźmie

Do przystani

Daj mi życie na tym świecie

Odbierz ojcu, Morra dziecię.

 

Shalyo, weź mą chorobę,

A ja wnet odrzucę trwogę

Zostanie mi pewność zbawienia

Cudu tego uzdrowienia

W świat pójdę z miłością nową

Niosąc tam wszystkim Twe słowo.
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Nie skrzywdzę nikogo,

By jej nie zrazić,

Wnet wesprę słabszego,

By nie obrazić,

Jeść dam głodnemu,

Jak przykazała,

Pić spragnionemu,

By mi czuwała.

 

Głos mej Pani pot z twej skroni,

Niczym lekki wiatr odgoni.

Musną cię Jej usta święte,

Rzeczy poznasz niepojęte

Sen niech cię nie morzy szary

Siłę weź z gorącej wiary.

Zaduś w sobie Nurgla ziarno,

Niech zło zemrze śmiercią marną.

Precz chorobo, przykra zmoro!

Odejdź, zostaw duszę chorą!

Pierzchnij, pozwól kochać, być,

Niech nie pęka życia nić.

 

Shalyo miła,

Tyś to sprawiła,

Że moja siła

Do mnie wróciła.

Teraz choroby w sobie nie czuję.

O miłosierna Pani! Dziękuję!

 

Dobra Gołębico, pod twe skrzydła idziemy.

Poczuć Twoją dobroć w sercach naszych chcemy.

Za nas żałujesz, słone łzy lejesz.

Chorym, bezradnym dajesz nadzieję.

Shalyo, nasza najmilsza Pani,

Błagamy Ciebie, zawsze bądź z nami.

 

 

RANALD

-bóg złodziei i oszustów

Modlitwy do Ranalda w niektórych miastach Imperium są zakazane, dlatego niektórzy jego wyznawcy 
prześcigają się w wymyślaniu piosenek, które mają ukrytą treść, zrozumiałą jedynie dla innego złodzieja. 
Nie jest to jednak jedyna forma kontaktu z bogiem oszustów. Jego wyznawcy często szepczą pod nosem 
modlitwy, ściskając swój szczęśliwy amulet przed jakimś niebezpiecznym zadaniem. Także szeptem zwykło 
się wymawiać formułki podczas składania ofiar dla Ranalda. Podobno jeśli nie wypowie się jednej z nich, 
bóg złodziei nie uznaje ofiary, choć pieniądze oczywiście zatrzymuje dla siebie. Co istotne, zdarza się, że 
do mistrza oszustów modły adresują także zwykli obywatele, którzy pragną w ten sposób wspomóc dobrą 
fortunę.
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Daj mi, Panie, szczęście w kości

I do pracy sposobności.

Daj strażników nieuwagę

I głupotę - mą przewagę.

Tak dopomóż mi Ranaldzie

Abym mógł Cię wspierać bardziej.

 

Słysz, Ranaldzie, szepty moje,

Zważ, że wcale się nie boję,

Ryzykownie postępuję,

Lecz pomocy potrzebuję.

Choć łut szczęścia daj mi, Panie

Dziś w pożyczce na przetrwanie.

 

Patrz, Ranaldzie, to ofiara,

Spójrz, jak się Twój sługa stara,

Oto złote są monety,

Biżuteria, amulety,

To, co cieszy boskie oko,

Stare, dobre, święte złoto.

 

Jako mówią w mieście koty,

Oto cechy są idioty:

Gdy donosi na sprytnika,

Gdy przemocy nie umyka,

Gdy nie rzuca nic na szalę.

Takich durniów nie żal wcale.

 

Dla Ranalda dziesięcina,

Jest ważniejsza niż rodzina,

Płać więc, choćbyś żył o głodzie,

Jeśliś godny szczęścia złodziej.

 

Daj mi szczęście, zacny Panie,

Abym wygrał to rozdanie.

 

Ranna lada pełna jadła!

Znów moneta w sakwę wpadła!

Pięknie toczy się fortuna,

W tan niech leci barda struna,

Moje życie wśród was, ludzie,

W wiejskim gnoju, w miejskim brudzie,

Jest godniejsze niż szlachcica,

A i Jego też zachwyca.

Wino, które z wami piję,

Wasze jest, bo na was żyję.

Ranna lada zastawiona.

Więc na ladę – brzęk! - korona!

(piosenka, będąca publiczną ofiarą dla Ranalda- pieniądze, rzucone na ladę w takich okolicznościach 
zwykle znikają w niewytłumaczalny sposób)

 

Ta moneta Tobie, boże,

Liczę, że mi dopomoże,

I mi będzie los łaskawy

Niech się dobrze toczą sprawy.

 

MYRMIDIA

-bogini wojny

Klasyczne modlitwy do Myrmidii są śpiewane w wojskowym oddziale z podziałem na głosy, ale w Imperium 
rzadko wykonuje się je w ten sposób. Istnieje wiele przekładów modlitw do tej bogini, gdyż, jak wiadomo, 
nie jest to bogini z panteonu dziedzictwa Sigmara. Dlatego niektóre z nich zawierają zapożyczenia z języków 
tileańskiego lub estalijskiego.

W Imperium także powstało kilka modlitw do bogini wojny. Są one prostsze w formie, ale podobne w 
wymowie. Utartym zwyczajem jest, by recytować je stojąc na baczność, z twarzą zwróconą ku słońcu lub 
Manannsliebowi, wypowiadając słowa głośno, wyraźnie i dobitnie.

 

Zawsze rozkaz spełniaj snadnie,

Nie myśl co z tego wypadnie,

Działaj, jak dowódca każe,

A Myrmidia tobie wskaże

Jak też jego spełnić wolę.

Tak wypełnisz swoją rolę.
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Dziś żołnierze zwyciężają,

Kiedy plan, nie dzikość, mają

Strategiczną mieć przewagę

Daje pewność i odwagę.

Nikt też wroga się nie boi,

Gdy zna lukę w jego zbroi,

Tak Myrmidii pisma prawią:

Niejednemu życie zbawią.

 

Dziś poddałeś się uczciwie,

Mnie Myrmidia błogosławi,

Więc oszczędzę litościwie,

Niech cię hańba jeno strawi,

Oddaj pokłon mojej Pani,

Ale jawnie - nie w ukryciu!

Bo to sługa cię Jej zranił-

A zostawię cię przy życiu.

(formuła wypowiadana przed darowaniem życia pokonanemu)

 

Cna Myrmidio, ma Signora*,

Do rozlewu krwi nieskoraś,

Mimo to mi daj sposobność,

Bym vittorię** dał Ci godną.

*(tileański: moja pani)

**(til.: zwycięstwo)

 

Lancia! Scudo!* Wroga czekam!

Jestem gotów, nie uciekam!

Moja Pani ze mną stoi,

Niech więc wróg się raczej boi!

*(til.: Włócznia! Tarcza!)

 

Oto jestem - Twój soldado*,

Diestro** władam moją szpadą,

Malo esgrimidor*** na twarz zaraz pada,

Tobie go, Myrmidio, w sacrificio**** składam.

*(estalijski: żołnierz)

**(est.: zwinnie)

***(est.: zły szermierz)

****(est.: w ofierze)

 

TAAL i RHYA

-bóg przyrody i dzikich miejsc oraz bogini-matka

Modlitwy do najstarszego z bogów są zazwyczaj bardzo stare i stosunkowo niepopularne wśród samych 
kapłanów Taala. Uważają oni bowiem, że człowiek nie powinien burzyć słowem tego, co chce powiedzieć 
przyroda. Niemniej jednak , szczególnie w mniej zurbanizowanych obszarach, rogaty bóg jest niezwykle 
popularny i szanowany, a ludzie nie znajdują lepszych sposobów na oddanie mu czci, niż modlitwy.

 

Zwierzę to niech będzie darem,

Własnoręcznie je złapałem

Z niego składam Ci ofiarę.

By żyć w zgodzie z duchem Taalem.

 

Panie lasów nasz rogaty,

Wskaż nam drogę w ludzkie chaty. 

 

Taalu-ojcze, Rhyo-matko,

Myśmy Waszych dzieci stadko.

O opiekę Was prosimy

Kiedy w lesie się zgubimy,

Kiedy z ziemi chcemy płody,

Gdy zwierz przyjdzie pod zagrody.

Kiedy żywioł, niepogoda,

Gdy brzemienna panna młoda.

Wam ofiary więc składamy. 
Jak rodziców Was kochamy.

 

Taalu, Twoje przykazania,

Z nami są od dni zarania.

Ten, kto Tobie służy dobrze,

Wynagrodzon będzie szczodrze.
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W dziczy się chowa niejedno licho

Lecz kto się rusza w tej dziczy cicho

I kto ma w sercu wiarę w Taala,

Tego przyroda zwykle ocala.

 

Twój sługa, Taalu, dary przynosi

O łaskę Ciebie, rogaczu, prosi.

Jam jest Twe dziecię

W tym wielkim świecie.

Daj mi urodzaj, obfite plony,

By syn Twój zawsze był najedzony.

Daj czystą wodę,

Twoją przyrodę.

Rhyo, o Pani, Tyś jest jak matka,

Niech w Twej opiece będzie ma dziatwa.

Daj, Pani, zdrowie,

Jedno ma człowiek.

Wyście mi dali w tym świecie życie

Przed inne bogi więc wychodzicie.

Najświętsze bogi

Z jelenia rogi.

 

 

VERENA

-bogini nauki i sprawiedliwości

Modlitwy do Vereny są zwykle recytowane w poważny, stanowczy sposób, niczym sędziowskie wyroki. Nie 
jest to jednak regułą. Twórcami modlitw do pani nauki jest głównie społeczność akademicka. Istnieje bardzo 
wiele żakowskich modłów do Vereny, mających im zapewnić znakomite wyniki w nauce, ale najczęściej są 
one potępiane przez kapłanów jako małostkowe i bluźniercze.

 Oby sąd ten był prawdziwy,

Wyrok zaś - by był uczciwy.

Niech wnet znikną wątpliwości,

Kłamstwo niech tu nie zagości.

Niechaj prawdę on ujawnia,

Czy jest dawna, czy niedawna.

A Verena, dobra Pani,

Niech Swą mocą stoi za nim.

(formuła legitymizująca sąd obwoźny lub obywatelski)

Pani, daj mi spostrzegawczość,

I wnikliwość tą badawczą,

Aby umysł mój był jasny,

A horyzont nie za ciasny.

Niech wyniki pracy mojej

Służą dobrze chwale Twojej!

Niech opłaci się uczciwość,

Zło i kłamstwo niech wypłynie,

Niech się stanie sprawiedliwość!

A występek niechaj zginie!

 

Mądrość darem jest Vereny,

Jako taka nie ma ceny,

Pogardzanie zaś mądrością

Własnej wiedzy jest nagością.

 

Siła mego intelektu,

Niezależna od afektu,

Zawsze znajdzie odpowiedzi,

Pani każdy ruch mój śledzi.

Oko Vereny twe kłamstwa widzi

A moja Pani kłamstwem się brzydzi!

Spotka cię kara za twoje słowa,

Wkrótce zamilknie całkiem twa mowa.

 

Daj mi rozróżnić ziarna od plew,

Sprawiedliwości chcę słyszeć śpiew.

Pozwól Vereno zobaczyć zło

I w Twym imieniu pozbyć się go.

 

Moja Vereno, wielka, dobra Pani,

Wlej mi do głowy wiedzę na egzamin,

Spraw, bym go łatwo spisał należycie,

Wiesz, jak jest ciężkie żakowskie życie.

1918


