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Úvodník
Vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a opět tu máme svátek 
nového pohanského roku - Samhain. Noci jsou 
dlouhé a temné, koruny stromů ztratily svůj 
barevný háv a daly na odiv svou majestátní 
nahotu. Zástupy předků k nám mluví skrze 
tenký závoj mezi světem mrtvých a světem lidí. 
Veselý podzim plný setkávání jako by byl jen 
nejasnou vzpomínkou kdesi v dálce, jakoby 
snad ani nebyl. Jakoby toto období stálo jednou 
nohou v mezičasí a mezisvětí. Jakoby celý svět, 
včetně lidských duší, procházel svou malou 
smrtí, aby se na zimní slunovrat opět narodil. 
Takový temný čas je skvělou příležitostí ke 
strávení chvíle sám se sebou a vlastní samotou, 
schování se ve svém brlohu a obnažení své 
duše před vlastním pohledem, až do toho 
nejtemnějšího záhybu. 

Spolu se svátkem předků tu máme také další 
Samhainové vydání věstníku PFI. Jeden 
z černých večerů u teplého domácího krbu 
můžete tedy strávit i s naším věstníkem. A co 
v něm tentokrát najdete? Kromě pravidelných 
rubrik se můžete těšit například na článek o 
vytyčení kruhu nebo o bohu zvaném Esus. 
Důležitou součástí věstníku je také určité 
resumé roční činnosti PFI v Čechách a její 
výhledy do budoucna. Vřele doporučuji.

Přeji vám všem co nejlepší vykročení do 
nového roku, podnětný Samhain a krásnou 
oslavu nadcházejícího Yule a Vánoc v kruhu 
nejbližších přátel a rodiny. 

A samozřejmě také dobré a inspirativní čtení.

Za PFIcz

Jožka (tpm) 
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Isaac Bonewits

hillip Emmons Isaac Bonewits (1949 - 
2010) byl známým druidem, okultistou a 

pohanským knězem. Stal se prvním 
arcidruidem Ár nDraoícht Féin (A Druid 
Fellowship - česky Naše druidství nebo 
jednoduše ADF), druidské tradice, kterou sám 
založil po mnoha letech v roli pohanského 
kněze. Tato indoevropská pohanská tradice, od 
90. let uznávaná americkými zákony jako 
náboženská společnost, má nyní přes 1000 
členů po celém světě a vedle jeho knih zůstane 
nejstálejší stopou, kterou na této zemi zanechal.

P

Bonewits byl nadaný tvůrce rituálů, 
přednášející, spisovatel několika úspěšných 
knih a tvořil nezávislou hudbu s pohanskou 
tematikou. Od 60. let, kdy trávil své univerzitní 
roky na proslulé vysoké škole v Berkeley, byl 
aktivním okultistou. Podílel se na studentském 
hnutí "reformovaných druidů", které vzniklo 
jako protest proti školnímu nařízení, že každý 
žák musí povinně navštěvovat bohoslužby 

svého vyznání. V divokém roce 1969 se 
připojil k tehdy vzniklé Církvi Satanově, 
kterou záhy opustil po rozepři 
s A. S. LaVeyem.

V roce 1971 získal první větší pozornost, 
když dostal na univerzitě v Berkeley 
magisterský titul ze studia magie a jeho 
diplomová práce vyšla knižně, jako Real 
Magic. Poté, co v roce 1995 ze zdravotních 
důvodů rezignoval na vedení své druidské 
organizace, věnoval se psaní. Na počátku 
nového tisíciletí vydal několik knih, mezi 
jinými Essential Guide to Druidism.

Isaac mě jako postava osobně zasáhl, 
přestože jsme se na živo potkali jen jedinkrát. 
Bylo to na semináři o tvorbě a vedení 
pohanského rituálu, který pořádala na podzim 
2008 Pohanská federace v Německu. Tento 
seminář byl pro pohanství v ČR zlomovým 
okamžikem, kdy jsme si jako šestičlenná 
výprava prospektivních pohanských kněží 
naplno uvědomili odlišnosti pohanské praxe na 
Západě. Předchozí rok jsme spolu hovořili na 
videokonferenci přes internet asi tři hodiny, než 
se musel coby manžel v domácnosti odebrat na 
nákup. Dal mi tehdy přístup na svůj web a já 
měla vážný záměr pomoci mu zavedením 
redakčního systému na jeho stařičké stránky. 
Nikdy na to nedošlo.

Noira – členka ADF, autorka webových stránek  
Čarovné zrcadlo

Více se dozvíte na  
http://www.carovnezrcadlo.cz/druidstvi/adf/isaac-

bonewits-prvni-moderni-druid 10.10.2010

Isaac Bonewits byl úžasný obdivuhodný 
inspirativní člověk. Myslím, že na něj budeme 
všichni ještě dlouho vzpomínat, protože 
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v každém z nás něco zanechal a mnohým z nás 
ukázal cestu, i když jsme ho nestihli potkat 
osobně. Jeho duch žije dál!

Vermarka – členka ADF

Zprávu o úmrtí zakladatele prvního 
arcidruida řádu Ár nDraíocht Fein, skvělého 
autora knih o neopohanství a magii, druidského 
kněze Isaaca Bonewitse jsem nejprve přijal se 
zvláštním klidem. Novinky od jeho ženy, šířené 
zejména přes jejich stránku na Facebooku, už 
několik týdnů svými tématy jako tišení bolesti 
a setkávání rodiny napovídaly, že jeho boj 
s rakovinou dospěl do fáze poslední bitvy. 
Modlitby a magie nás v ADF, ale i mnohých 
dalších, se postupně stočily od snahy Isaaca 
vyléčit spíše k požehnáním, tišení bolesti a 
přáním míru a pokojného odchodu. Snad tisíce 
lidí na něj v dobrém vzpomínají a přejí mu 
šťastné shledání se Spřízněnými a dobrou cestu 
za druhou stranou závoje.

Isaac byl, a na tom se shodují jeho přátelé i 
nepřátelé, výjimečnou a jedinečnou osobností. 
Pro mě je v mém dosavadním životě jedním 
z největších učitelů. Je původcem rituální 
struktury ADF, která se v posledních letech 
ujala a je používána i v Čechách. Je autorem 
knih, které se mnou rezonují jako málokterá 
díla, ačkoliv mi po osobním setkání s ním 
trvalo více než rok, než jsem informace od něj 
a z jeho stránek strávil a sám prožil natolik, 
abych byl připravený začít skutečně studovat 
jeho tvorbu. Je pro mě zvláštní, že zrovna teď, 
když jsem v polovině jednoho z jeho děl, a tak 
trochu na předělu, teď když zpětně doceňuji, 
jak jeho přednáška na podzim 2008 ve 
Schwerte u Dortmundu ovlivnila mou 
duchovní cestu, Isaac odešel na druhý břeh.

Teprve, když jsem ve chvíli ticha a klidu 
rozjímal nad jeho odchodem, uvědomil jsem si, 
jak hluboce mě jeho odchod zasáhl. Moje 
rozjímání, ze kterého mne probraly až 
nečekané slzy v očích, se spontánně rozvinulo 
v malý rituál uctění a rozloučení s Isaacem jako 
bratrem v řádu a učitelem tady na zemi, a 
vlastně zároveň jeho přivítání – mezi vážené a 
milované předky ducha, moudré, kteří vedli 

svůj lid. Protože kdykoliv odteď na moudré a 
na hrdiny budu připíjet nebo jim obětovat, bude 
mezi těmi, kteří na této Zemi za sebou 
zanechali skutečnou a úctyhodnou stopu, i 
Isaac. Člověk, jenž patří mezi ty, díky kterým 
jsem našel svoje patrony a díky kterým moje 
blednoucí neopohanská cesta před lety opět 
dostala barvu a pevnou půdu pod nohama, si 
plně zasloužil respekt během svého života, a 
neméně si jej zaslouží i teď.

I přesto je těžké přijmout jeho odchod, stejně 
jako bylo těžké si představit, že někdo tak 
neuvěřitelně vitální, aktivní, charismatický a 
jako osobnost silný, kdo ještě ani ne před 
dvěma roky zpíval, vtipkoval a vyprávěl 
historky dlouho, dlouho do noci, a to po celém 
dni strhujícího přednášení a uspořádání 
poměrně náročného rituálu, byl najednou tolik 
nemocný a křehký a trpěl nedostatkem sil. 
Když ale ani veškerá magie druidů a čarodějek, 
kteří se za něj postavili a přimlouvali u svých 
bohů, nedokázala tento vývoj zvrátit, nezbývá 
než doufat, že i přes všechnu bolest a smutek, 
kterou jeho předčasný odchod působí, to tak 
mělo být, a že mu je dobře se Spřízněnými na 
druhém břehu.

Tak tedy na zdraví, a všechna čest. Anebo, 
jak je zvykem mezi druidy...

"Hle, vody života!"

Eurik, člen ADF

I cesta bývá cíl... Co dál říct, když znějí 
písně posvátnými háji. Síla Isaacova záměru 
byla tak velká, že došla až do našich hájů a 
zanechala tady už nezaměnitelnou stopu.

Je zajímavé, kolik dokáže jeden člověk i přes 
všechny nástrahy života. Jeden druid v tak 
velkém světě. Není jednoduché kráčet po cestě 
rozpadlé časem a iluzí lidí na okraji. On to ale 
dokázal a za sebou ji zpevnil tak, aby po ní 
mohli kráčet další (bez zavřených víček), 
pomohl vystavět tři sloupy, které drží v časech 
bouří, a zažehl posvátný oheň, který hřeje a 
posléze hoří v každém z nás. Kde bychom asi 
dnes byli bez jeho inspirace, radosti a nadšení. 
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Děkuji, že jsi byl Isaacu. Svíčka plane, na 
studnu dopadá kapka, strom stojí... a z dálek 
zní úsměvy.

Hle vody života!

Na tebe mocný arcidruide. Ať Tě bohové a 
naši duchové provází.

I cesta bývá cíl...

Airis – člen ADF

Nebudu Vám říkat, jaký byl Isaac, protože 
jsem se s ním nikdy osobně nesetkala a 
myslím, že jeho životní cestu lze zjistit 
několika málo kliknutími. Nebudu Vám říkat, 
že byl skvělý, protože to je více než očividné. 
Ale můj život ovlivnil zpětně a až po svém 
odchodu z našich končin. Když se zamyslím, 
vyvstává mi v hlavě jeden citát.

Nekupuj to, co potřebuješ, ale to bez čeho 
nemůžeš žít. To jsou slova, kterými jsem se 
před mnoha měsíci měla řídit. Mohla jsem. 
Pozvánka do Dortmundu, kde jsem se mohla 
setkat s Isaacem byla zajímavá. Stálo by mě to 
čas, peníze, trochu námahy, ale tehdy jsem si 
řekla, že to není takzvaně rozumné. Že 
rozumnější bude udělat něco jiného, koupit 
něco jiného, zodpovědnějšího než byl výlet do 
Dortmundu. Tak jsem nejela a možná čekáte, 
že řeknu, že to byl životní omyl a že toho 
nesetkání s Isaacem budu nadosmrti litovat. 
Ale ne, protože nemám důvod litovat. Bylo by 
to patetické a směšné a já jsem dnes v úplně 
jiné životní situaci. Přinejmenším mám 
mnohem více jasno o tom, které výlety jsou a 
nejsou důležité. Takže díky za pomoc, Isaacu!

Amira – členka ADF

Smrt Isaaca Bonewitse zasáhla všechny, kdo 
o významném pohanovi slyšel, nebo četl 
některou z jeho knih. Já měl šanci se s ním 
setkat a chvíli poslouchat jeho slova a 
myšlenky. V momentě, kdy se mluví o smrti, 
musím vzpomínat na okamžiky z jeho života.

S Isaacem jsem se poprvé setkal při akci 
mezinárodní Pohanské federace v Německu 

(tuším, že o organizaci se starala německá 
pobočka, ale nejsem si jistý tímto detailem). 
Moje první setkání sním bylo vůbec poprvé, co 
jsem se vážněji setkal s pohanstvím a pohany. 

Setkal jsem se tehdy s charismatickým 
člověkem, plným vtipu a bystré mysli. 
„Slovutný Druid“ nezkazil žádnou legraci a rád 
se zapojoval do diskuze. Vzpomínám si, jak 
jsme snídali ráno ve společné jídelně a 
vyprávěli si různé vtipy v angličtině. Zábava 
byla v plném proudu a Isaac vstoupil do jídelny 
uprostřed vtipu.

Jakmile jsme se zasmáli pointě, tak Isaac 
kontroval slovy: „Můžete mi vysvětlit, jak je 
možné, že první slova, co slyším, jsou “Wild 
sex“?“ Což vyvolalo další vlnu smíchu. Tuhle 
vzpomínku si vybavím pokaždé, když se ocitnu 
na nějakém českém semináři, kde vepředu sedí 
samozvaný/á Guru a vyžaduje ode všech 
vážnou tvář a naprostý klid, protože je nám 
přece zjevována Vyšší pravda.

Díky Isaacovi jsem pochopil, že je možné se 
v průběhu rituálu smát. A třeba říct vtip, když 
vám to připadne příhodné. Anebo si do kruhu 
přinést židle, z čehož mnozí čeští pohané 
(nejspíš dodnes) dostávají osypky po celém 
těle.

Za jedno setkání jsem neskutečně vděčný, 
protože jsem viděl, jak má vypadat pohanství, 
potkal se s lidmi, kteří doopravdy praktikují 
pohanství a dělají to deset let. A ne stylem 
„desetkrát jeden rok“ ale doopravdických deset 
let a více. 

Dobrý učitel ve vás zapálí oheň. Pravý mistr 
vás naučí, jak ten oheň zažehnout i v ostatních. 
Na začátek své cesty pohanstvím jsem dostal 
velmi cenný dar, o který se snažím dělit 
s ostatními.

Nevím jestli a kam Isaac odešel. Ale doufám, 
že budu mít možnost setkat se s ním alespoň 
ještě jednou.

Tasselhof

Když zemřel Isaac Bonewits, nebylo mi 
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smutno. Ne proto, že by mi smrt tohoto člověka 
byla lhostejná. Ani proto, že bych mu přála 
předčasnou cestu tam, kam odešel, byť byla 
úlevou od nemoci a bolestí. Nebylo mi smutno, 
protože pro mě Isaac Bonewits nezemřel.

Pořád mi zůstávají jeho knihy, z kterých 
jsem se mnohé naučila a mnohé ještě naučím. 
Díky nim je Isaac Bonewits jedním z těch, kdo 
stojí za mou odvahou pustit se do organizování 
veřejných pohanských akcí, bez větších obav 
z toho, že to třeba nevyjde.

Vím, že stálo za to urazit 1600 kilometrů, 
abychom se s ním a jeho ženou mohli setkat a 
vím, že jsem si z tohoto setkání odnesla 
spoustu zkušeností, které ještě mnohokrát 
zúročím. Každý náš rituál pro mě od té doby 
končí rychlou vzpomínkou při závěrečném 
výkřiku "Hugging time!".

Díky jeho vleklé nemoci si uvědomuji, jak je 
světová pohanská komunita silná a jak se 
dokáže spojit na pomoc jednomu ze svých 
členů. A taky to, že naše magie opravdu 
funguje - téměř rok se mnozí z nás snažili 
pomoct způsobem, který je naší víře vlastní a 
nejednou došlo k tomu, že se Isaacovi udělalo 
lépe v době, kdy už lékaři odbíjeli poslední 
hodinku.

Proto mi není smutno. Protože jen tělo Isaaca 
Bonewitse odešlo někam do jiných krajů. Ale 
spousta toho, co zde zanechal i po jeho 
odchodu, žije dál.

LuciJe

Jak výjimečný Isaac byl, zjistíte už ve chvíli, 
kdy si uvědomíte, že získal bakalářský titul 
umění v magii a magických praktikách na 
univerzitě v Berkeley už v roce 1970.

S publikováním a studiem, kterému se 
věnoval po celý život, žil jako vzdělaný pohan 
v době, kdy se o pohanech ve Spojených 
státech téměř nevědělo. Byl kontroverzní 
osobnost, lidé ho buď měli rádi, nebo ho 
nemohli vystát, ale takoví byli a jsou někteří 
členové pohanské komunity v USA.

I v 80. letech byla pohanská komunita 
zaujatá sama sebou a svoji skvělostí, ale vůbec 
se nezabývala problémy uvnitř komunity nebo 
skutečnými úvahami o budoucnosti.

Isaac byl dál. Pořádal workshopy, kde se 
zabýval potřebou odpovědnosti, kterou by měla 
pohanská komunita převzít sama za sebe, kde 
by řešila svoje problémy, jež stěží přiznávala. 
Patřilo mezi ně například nevhodné zacházení 
s ženami, alkohol, drogové závislosti a mnoho 
dalších. Byl první, kdo navrhl, že by bylo lepší 
nabízet při rituálech nealkoholické nápoje 
našim lidem, kteří měli problém s alkoholem. 
Komunita měla chránit své členy proti těm, kdo 
by je mohli chtít zneužít, což platilo především 
u nových členů.

Další nápad, který předběhl svou dobu, bylo 
platit kněze a kněžky na plný úvazek. Už tehdy 
viděl nutnost kněžského stavu na plný úvazek, 
cele vyškolených na věci, které běžní lidé 
neumí, jako jsou poradny, být k dispozici na 
velkých svátcích jako je svatba, pohřeb nebo 
cokoli dalšího. Lidé věnovali veškerý čas a 
energii víře, ale přesto potřebovali mít možnost 
normálního života na rozumné úrovni. A přesto 
všichni očekávali, že všechny tyto věci budou 
zadarmo. Neuvěřitelné, když si uvědomíme, 
kolik platíme za rituální předměty a ostatní 
pomůcky, oděv, knihy a i tak předpokládáme, 
že naši kněží a kněžky budou dělat všechno za 
nic nebo nocleh a trochu jídla. Není potřeba 
připomínat, že jeho smrt a nemocniční účty 
ukazují, že kněží na plný úvazek jsou stále 
v nedohlednu.

Pro mě byl člověkem, se kterým se mi 
hovořilo tak snadno a který byl přesto 
obyčejným slušným člověkem.

Autor: Christopher Blackwell 
Přeložila: Amira
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Isaac a mnoho dalších usilovalo o to, aby 
Bush nebyl znovuzvolen. Já, která žiju nejblíž 
Bílému domu ve Washingtonu D.C., jsem se 
učila od Isaaca druidským rituálům, které měly 
odvrátit Bushovo znovuzvolení. Stála jsem 
před Bílým domem, s manželem (dnes 
bývalým) plukovníkem americké armády před 
stromem a provedli jsme obřad, při němž jsme 
se mimo jiné modlili, aby ochranka Bílého 
domu nezačala být zvědavá a my neskončili ve 
vězení. Haha! Měli jsme takové štěstí! 
Dokončili jsme obřad, aniž bychom byli 
zatčeni! Další důvod, proč věřím, že volby byly 
švindl. Tolik bylo děláno, tolik předzvěstí, že 
Kerry vyhraje. Ale až tam jsme nezašli. Nikdy 
nezapomenu, jak jsme Isaac a já dělali rituál 
před Bílým domem, vydávajíce veškerou 
energii a Isaac na telefonu mě tím celým 
provedl. Isaac byl úžasný. Na jednom setkání 
mi bylo řečeno, že Isaac zemřel (před mnoha 
lety). Podívala jsem se na toho muže a na lidi 
se zmateným výrazem ve tvářích, zavrtěla jsem 
hlavou, sebrala mobil a omráčená společnost 
slyšela, jak jsem zavolala Isaacovi domů. Řekla 
jsem: „Isaacu, slyšela jsem báchorku, že jsi prý 
zemřel, je to pravda?“ A všem klesla čelist! 
Řekl: „Hm, když jsem se díval naposled, byl 
jsem vzhůru a dýchal. Odpověděla jsem, že 
děkuji za objasnění té zprávy. Nevěřila jsem, že 
by to mohla být pravda! Popřála jsem Isaacovi 
pěkný víkend. V místnosti by bylo slyšet 
spadnout špendlík Bylo to úžasné: „Ty znáš 
Isaaca?“ „Samozřejmě, mám ho na rychlé 
předvolbě. Je to můj blízký přítel“ “Úžasné!“

Přála bych si, aby to byla povídačka i 
tentokrát. Přála bych si zavolat jeho číslo a on 
by to zvedl a řekl by, že to byla jen hloupá 
pomluva, že na tom není nic pravdivého. Na 
25 minut jsem zemřela během automobilové 

nehody, dostala jsem smyk s mazdou, ve více 
než 100 km za hodinu se auto obrátilo na 
střechu. Za mnou stál hlavní záchranář, takže 
vím, že jsem zemřela. Setkala jsem se se svými 
předky, byla jsem mrtvá. Tam, kde je teď Isaac, 
je nádherně. Vzduch je křehký, příroda bujná, a 
je to skutečný ráj, a tak netruchlím pro NĚJ, 
pro místo, na němž JE teď. Truchlím pro NÁS, 
pro NAŠI ztrátu. NIKDO ho nemůže nahradit. 
Byl to gigant, muž činu. Náš svět skutečně 
ztratil ikonu. Nebyl tímto světem dost oceněn 
za to, co všechno dokázal. Ale tam, kde je teď, 
se mu vše vrátí v tom nejlepším. Jsme to MY, 
kdo ztrácí.

Dobytek umírá, královi muži umírají, každý 
člověk je smrtelný. Ale vím, že jedna věc 
neumírá, a to je pověst dobrého muže.

(Havamal, the Words of the High One, 
Othinn)

Tak jak o něm mluvíme v síních, s přáteli, 
jak si ho pamatujeme v našich hovorech, Isaac 
Philip Bonewits nikdy nezemře. Jsme tvořeni 
svými skutky, jako on těmi svými. Nikdy 
nezemře, když budeme zpívat písně o jeho 
činech tak dlouho, dokud ti, kdo si ho 
pamatovali, budou žít. A vše, co kdy napsal, 
bude existovat navždy.

Buď zdráv Isaacu!

Láska je příliš malé slovo než aby vyjádřilo, 
co jsem k němu cítila.

Wes thu Isaac Hael!

Dr. Valadia Kasandria (Kasidy) Kristoffersen, Rev.,  
D.D.

Přeložila: Amira
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Samhain
omalu nadchází nejdůležitější okamžik 
keltského roku. Je to bod zlomu. Smrti a 

znovuzrození, konce starého, počátku nového. 
Blíží se keltský Nový rok.

P
V různých variantách bývá nazýván jako 

Samhain, Samuin, Samoinos, vše to jsou 
odvozeniny od sam-fuin, což znamená konec 
léta. Tím je poukazováno na předělovou funkci 
tohoto svátku, neboť s ním začíná temná 
polovina roku.

Z astronomického hlediska připadá na 
počátek listopadu a oslavy mohly trvat až tři 
dny. Do dnešních dob se nám v anglosaské 
tradici zachoval jako Halloween, původně jako 
Hallowmas, či starší All Hallows´Evening - 
Večer Všech Svatých. U nás pak na tradici 
Samhainu navazují Dušičky.

Snad nejdůležitějším aspektem tohoto svátku 
je setření hranice mezi naším světem a 
zásvětím. O Samhainu získávají moc 
nejrůznější skřítci, víly a sídhové (duchové 
mohyl), kteří se v tuto dobu mohou zjevovat 
lidem. Podle tradice se také vracejí zemřelí 
předkové, aby se setkali se svými rodinami a 
přáteli. Proto se večer u domů zapalovaly ohně 
nebo rozsvěcovaly svíčky, aby duchové mohli 
najít cestu domů a aby se u nich mohli ohřát. 
Příchod předků byl oslavován a byly pořádány 
velké hostiny, kde se část pokrmů odkládala 
právě pro ony zesnulé, aby si i oni mohli 
jednou do roka připomenout pozemský život.

I když byl příchod předků vítán, vše 
obestírala bázeň, aby se v lidských domovech 
duchové neusídlili natrvalo. Proto existovalo i 
mnoho ochranných opatření, která tomu měla 
zabránit. Třeba rozvěšování snítek cesmíny 
nebo vykuřování sporýšem. Lidé také mohli 
své předky po hostinách vyprovázet se světly 

zpět k mohylám a hřbitovům, ale zpátky se 
vraceli potmě a potichu, aby je duchové 
nemohli sledovat.

Symbolika dvou vzájemně se prolínajících 
světů se mohla odrazit i v rituálních maskách 
připomínajících zesnulé předky, bohy nebo 
skřítky a duchy. Takové průvody se zachovaly 
například ve Skotsku a Bretani. A přeneseně 
pak i v dnešních dětských halloweenských 
kostýmech.

Samhain je spojen se smrtí všeho starého, 
tedy i vegetačního nebo slunečního boha, který 
je po smrti vhozen do kouzelného kotle babice 
Cailleach, kde později dojde k jeho 
znovuzrození. Cailleach je v tomto případě 
vládnoucím principem třetí třetiny ročního 
cyklu, symbolizuje stáří, ale i zralost, smrt a 
také nový začátek.

Z praktického hlediska bylo nutné se 
připravit na nadcházející zimu. Bylo nutné 
dokončit sklizeň, posbírat poslední plody neboť 
po Samhainu už vše náleželo Cailleach. V tuto 
dobu se také porážela slabá a přebytečná 
zvířata, pro která by nebyl dostatek krmení, a 
jejich maso se ukládalo na zimu. Tento zvyk se 
na mnoha místech udržel jako Martinské hody. 
Ale i tato činnost měla duchovní aspekt, kdy 
smrt vybraného dobytčete, jako zástupná oběť, 
připomínala smrt boha.

Se symbolikou počátku nového se pojí také 
rozdělávání nového čistého ohně. Ten se 
zapaloval až po uhašení všech ohňů ve vesnici 
a to pomocí tření dřev. Teprve od něj si lidé 
mohli zažehnout ohně ve svých domovech. 
S novým ohněm se pojí symbolické zničení a 
odvrhnutí všeho starého a zlého.

V tomto čase umírání je dobré se zastavit, 
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oprostit od všedního shonu, ohlédnout se zpět, 
vzpomenout na své předky a zamyslet se, co 
v našem životě je staré a přežité, odložit tuto 

přítěž a do nového keltského roku vykročit 
lehce a svobodně.

Seznam použité literatury:
• Frazer, J. G.: Zlatá ratolest, Praha 2007
• Hopmanová, E.: Druidský herbář, Praha 1996
• MacCulloch, J. A.: The Religion of the Ancient Celts, Edinburgh 1911
• McCoyová, E.: Keltské mýty a magie, Praha 1999

Blanka Banshee Zelená
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Novinky z pohanského světa
Zahájení činnosti PFI na 

Slovensku
Ve dnech 24. - 26.9.2010 se nedaleko obce 

Blatnice, na úpatí Velké Fatry, uskutečnil další 
ze série pohanských srazů. Tento byl však 
něčím výjimečný. Svoji činnost na něm 
zahájila slovenská pobočka Pohanské Federace.

28.9.2010

http://www.sk.paganfederation.org/pfi_menu
/pfi_akcie/pfisk_akcia_mabon2010.htm

Hořící sochy bohů v Moskvě
Neznámý pachatel polil benzínem a následně 

zapálil dřevěné sochy Velese a Mokoši. 
V lesoparku zůstala na místě činu pouze 
ohořelá torza.

2.9.2010

http://www.forum.paganfederation.org/viewt
opic.php?p=11204#11204

Zavražděna pro čarodějnictví
Dvaašedesátiletá žena v Gaze byla sousedy 

obviněna z čarodějnictví. Obvinění proti ní 
vznesená se však nepotvrdila, a tak se někdo 
zřejmě rozhodl vzít zákon do svých rukou.

31.8.2010

http://www.forum.paganfederation.org/viewt

opic.php?t=2391

Nigerijské děti nařčeny 
z čarodějnictví

Čarodějnické pověry mají v Nigérii staletou 
tradici. V posledních deseti letech je však víra 
zneužívána a vede k obviňování dětí 
z čarodějnictví nebo černé magie. Rodiče mají 
možnost dítě ze spárů Satana vykoupit. 
Chudoba, neznalost a strach rodičů ale vedou 
k vyhnání, mučení nebo i zabití 
stigmatizovaného dítěte. Rodiče jsou 
přesvědčeni, že by jim dítě pomocí černé magie 
mohlo ublížit.

25.8.2010

http://news.gather.com/viewArticle.action?
articleId=281474978471004

Rozloučení s Isaacem 
Bonewitsem

12. srpna 2010 v poklidu zesnul po těžké 
nemoci v kruhu svých blízkých Isaac Bonewits. 
Byl zakladatelem ADF a uznávaným pohanem. 
S úctou na něj vzpomněli i čeští členové ADF.

13.8.2010

http://www.pohanskafederace.cz/rozlouceni-
isaac-bonewits/

Jana
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Meditace čtyř elementů, 
také meditace čtyř

editace se zakládá na předpokladu, že 
člověk je stvořen, stejně jako naše 

planeta a vše v i na ní, ze čtyř elementů – 
Ohně, Vody, Vzduchu a Země.

M
Během meditace se snažíme v sobě najít 

element, který žádáme o pomocnou sílu, 
aktivovat jej, načerpat z něho energii nebo ji 
nechat proudit naším tělem a tím „dobít 
baterky“. Samozřejmě můžeme také použít 
energii živlů ke zklidnění a harmonizaci.

Jednotlivé elementy mají velice významné 
vlastnosti a podle toho je voláme k podpoře 
nebo pomoci:

Oheň – element plný síly, vyzařuje energii ze 
vnitřku ven, je bojovný, ale jeho síla rychle 
pomíjí. Oheň je bujný, jásavý, svůj původ má 
v nitru, stejně jako srdce Země, tvořené živým 
ohněm, ze kterého tryská energie ven. Energie 
Ohně je vždy drahá a nákladná, stejně jako 
oheň, který vyžaduje potravu k živení. Na 
druhou stranu se vám dostane surová energie, 
využitelná k čemukoli, co nevyžaduje přílišné 
myšlení nebo rozvahu. Na počest Ohně můžete 
provádět divoké tance, vášnivé milování nebo 
jiné bouřlivé činnosti.

Voda – element harmonie a klidu, energie ve 
vodě zvolna a přirozeně plyne. Voda je stálá, 
přirozená, měnící se, ale vždy v souladu 
s přirozeným během věcí. Pokud žádáte o 
pomoc element vody, buďte připraveni vyčkat, 
protože Voda vám přinese, co od ní žádáte, jen 
to nebude vždy hned a ne vždy přesně v takové 
formě, jakou očekáváte. Na počest Vody 
vyčistěte pramen, pomozte potůčkům plynout 

nebo meditujte.

Vzduch – element vzduchu je podobně jako 
Oheň plný energie. Oproti ohni ale chladí a 
energie v něm není chaotická, nýbrž přímo 
zacílená, proudící jedním směrem (oproti ohni, 
kde vyzařování je z centra všude do okolí). 
Vzduch žádejte o pomoc tam, kde je potřeba 
síla i rozum, vzdušný element se dá zacílit do 
určitého směru nebo na určitý bod, případně 
okamžik. Na počest Vzduchu držte obřady 
venku nebo u otevřeného okna, tančete vláčný 
tanec větrů nebo provádějte dechové cvičení 
k pročištění vlastních „cest vzduchu“.

Země – element solidnosti a trvalosti. 
Energie Země je těžko rozpoznatelná, letitá a 
rozvážná (pomalá), ale její charakter přetrvává 
mnohem déle než u ostatních elementů. 
Element Země nachází svou sílu v trpělivosti a 
dlouhodobosti. Zemi žádejte o pomoc tam, kde 
je potřeba dlouhodobá (letitá) podpora, energie 
Země je velice táhlá, nespěchající, ale pokud si 
dáte práci a vytvoříte si z ní pevný základ, nic 
jej neprorazí a nezboří. Na počest Země choďte 
naboso nebo proveďte klidnou meditaci.

Pro meditaci k uctění a hledání síly čtyř 
elementů není daná poloha těla nebo přesně 
specifikované prostředí. Důležité je, aby se ten, 
kdo meditaci provádí, cítil dobře a připraveně. 
Rušivé vlivy (hluk, ostrá světla, vibrace atd.) 
mohou narušit soustředění a průběh celé 
meditace. Poloha může být vsedě nebo vleže, 
ale rozhodně by tělo mělo být uvolněné a 
poloha příjemná. Pokud to přispěje k vašemu 
soustředění, zkřižte si nohy nebo ruce. Poloha 
by se ale neměla měnit, proto doporučuji najít 
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si například oporu pro záda nebo se obložit 
polštáři (má oblíbená poloha je v papasanu 
s hlavou podloženou polštářem).

Mnoho lidí cítí pevnější spojení s elementy, 
pokud použijí pomůcku, podporující jejich 
imaginaci a spirituální napojení. Nejzákladnější 
pomůcka je znakové vyjádření elementů.

Zde je návod, jak vyjádřit znakem podstatu 
živlu (sám bych to z popisu asi nedal, tak si mě 
někde chyťte a nechte si to předvést nebo si 
vytvořte své posunky):

Oheň – ruka, sevřená v pěst, znázorňuje 
centrum energie ohně, druhá ruka ji svírá ve 
zosobnění plamenů. Obě ruce jsou před hrudí, 
centrem životní síly člověka. Obě ruce se pak 
otevřou a volným pohybem směrem od hrudi 
se naznačí energie, proudící z centra ven.

Voda – obě ruce jsou horizontálně, dlaněmi 
směrem k zemi nataženy před tělem tak, aby 
v loktech svíraly pravý úhel. Ruce jedna nad 
druhou. Oběma rukama se naznačí pohyb vlnek 
– plynutí.

Vzduch – paže, ohnuté v loktech, jsou 
zdvižené před tělem v ose těla. Dlaně jsou 
obrácené k tělu, paže jsou za sebou. Paže 
provedou změnu postavení tak, že se pozvolna 
vymění. Ta, která byla dále od těla je nyní 
blíže. Poté se paže opět vrátí do původní 
polohy. Pohyb symbolizuje proudění vzduchu.

Země – paže jsou ohnuté v loktech, natažené 
před tělo a spojené tak, že palce jsou u sebe 
(dlaně směřují k zemi). Paže se rozevřou 
plynulým pohybem směrem od sebe do stran a 
dlaně se sevřou v pěst v symbolu trvanlivosti. 
Rozevření paží znázorňuje rozlehlost země.

Velice oblíbené pomůcky jsou také zástupci 
elementů. Pro oheň se většinou volí svíčka, 
zástupcem vody je miska s vodou, vítr může 
znázornit šátek nebo pentle, které dobře vlají 
ve větru a pro zemi je skvělým zástupcem 
miska se zeminou (já mám zažito, že zemina by 
měla být na kameninovém talířku nebo mělké 
misce čtvercového tvaru, ale to je jen uvnitř mé 

hlavy).

Nakonec nemohu nezmínit přímé napojení 
na elementy, kdy meditace ohně se provádí u 
živého ohně, jehož teplo a žár lze vnímat celým 
tělem. Ponořeni v řece nebo jezírku, 
v obklopení vodního živlu je také mnohem 
jednodušší čerpat sílu vodního elementu. 
Místo, kde vítr čechrá vlasy a hladí vás po 
tváři, je jako stvořené k požádání o pomoc 
vzdušný element a je mnohem jednodušší 
komunikovat se zemským prvkem, když se 
vaše ruce zaboří do kypré zeminy a pijí sílu 
jako kořeny stromu.

Několik doporučení před započetím samotné 
meditace.

Předem podotýkám, že mám silnou alergii na 
dogmatické postupy církevního druhu „když se 
nemodlíš jak JÁ ti řeknu, děláš to špatně a 
k ničemu“. Meditace, zde popsaná, dostala 
podobu postupným vývojem a ovlivňováním 
z mnoha směrů a zdrojů. Měla by být 
používána jako výchozí bod k formování 
vlastního, individuálního postupu. Samozřejmě 
nikomu nezakazuji učit se cokoli zpaměti, ale 
meditace by měla být flexibilní, tvárná, 
reagující na vjemy a popudy mysli a 
podvědomí, proto se nebraňte improvizaci, 
sami si určíte, zda to, co provádíte, vám 
vyhovuje nebo se při tom cítíte nepřirozeně.

Meditace čtyř elementů může být řízená 
nebo samostatná. Řízenou meditaci doporučuji 
pro malé skupinky přátel nebo osob, které se 
blízce znají a dokáží se sladit. Neznalost 
ostatních v tomto případě může působit rušivě, 
pokud průvodce meditací nutí ostatní, aby 
následovali jeho ideu proti jejich přirozenosti. 
Ve skupině bude samozřejmě vždy určité 
množství kompromisů v přizpůsobení se 
kolektivu, ale to by nemělo mít zásadní dopad 
na subjektivní pocity jedinců.

Pokud chce skupina uskutečnit meditaci čtyř 
a někdo ze skupiny se necítí svorně s některým 
živlem, chce se zúčastnit pouze některých nebo 
některého živlu, nesmí být nucen. Počká si 
v klidné, nerušivé pozici, než skupina dojde 
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k prvku, který jej zajímá a pak se volně připojí. 
Ideálním se ukázalo, aby průvodce meditací 
byla přirozeně autoritativní osoba nebo jedinec, 
který má dobré řečnické schopnosti. Celá 
skupina si před provedením meditace promluví 
o tom, co by chtěli od elementů získat (pokud 
chce někdo žádat o něco, co by nerad sdílel 
s ostatními, má plné právo ponechat si své 
důvody pro sebe, ale měl by se podělit alespoň 
o to, které elementy budou stěžejní), průvodce 
jim stručně vyloží postup meditace a může 
provést krátké dechové cvičení na vyčištění 
mysli a zklidnění.

Samostatná meditace je plně ve vaší režii. 
Od společné se liší jen tím, že se většinou 
odehrává v tichosti a je na vás, co si v ní 
naaranžujete.

Základní pravidlo, které zde platí, je: pokud 
si to dokáži představit, existuje to.

Provedení meditace
(Znovu připomínám, že zde sepsaný postup 

meditace vám nemusí připadat nejlepší, v tom 
případě vám nic nebrání cokoli změnit ke své 
vlastní spokojenosti.)

Meditace čtyř se provádí se záměrem žádat o 
pomoc elementy nebo element. Prvním krokem 
je oslovení. Pokud se obracíte na jeden 
element, oslovte jej a zaměřte se na hledání 
jeho aspektů v sobě. Snažte si uvědomit, co ve 
vás symbolizuje onen prvek, kde se ve vašem 
těle nalézá a čím jste mu nejblíže (pocit, 
emoce, část osobnosti nebo těla). Zaměřte se 
tím směrem. Až si budete jisti, že jste v sobě 
přítomnost elementu objevili, oslovte jej.

Může se stát, že se během meditace nebudete 
cítit přirozeně nebo budete mít pocit, že spojení 
se vám navázat nedaří. V tom případě meditaci 
ukončete a pokuste se o ni jindy. Element, 
který v sobě vydráždíte, aniž by na to byly obě 
strany připravené, vás jen desynchronizuje a 
sebere vám energii. Je možné, že budete 
provádět například meditaci ohnivého 

elementu, ale kolem vás bude moc zima, nebo 
bude venku slyšet déšť, takže se vám spojení 
nepodaří navázat – element bude tlumen 
okolními projevy do takové míry, že se 
neprojeví.

Pokud se vám podařilo oslovit element 
v sobě, nastává fáze spojení nebo prostoupení. 
V tomto čase se nacházíte v království 
elementu a ten vás vnímá stejně, jako jste vy 
schopni vnímat jeho. Hledejte cestu, jak 
souznít s tepem jeho životního cyklu, jak se 
stát na chvilku jím. Vaše vlastní představivost 
vám pomůže. Cokoli, co vyjadřuje podstatu 
elementu, se může stát pojidlem. Zde je 
alespoň jedna ukázka pro každý element.

Oheň – jsem plamínek. Doutnám a mžikám, 
až najednou najdu kousek suché trávy. 
Zakousnu se do ní, sytím se a rostu. Už nejsem 
malý plamínek, ale plamen. Šířím se stále dál a 
dál, pohlcuji první strom a vnímám svou sílu. 
Vnímám svou nenasytnost, chci víc, jsem 
zničující a spalující. Rozšiřuji se na další a 
další stromy. Dřevo praská a kroutí se pod 
sevřením mých plamenných čelistí, a tak je 
sevřu ještě silněji. Bouřlivě vyrážím proti 
obloze, tančím své plamenné tance a nic mě 
nemůže zastavit. Už jsem zachvátil celý les, 
jsem požár, planu rudou barvou, vše je 
v pohybu a vše sálá žárem.

(Prvotní síla ohně je určena k destrukci a jen 
jeho ničivá síla skutečně uvolní veškerou 
energii, která je v něm obsažena. Určitě budete 
schopni komunikovat s elementem ohně ve vás 
i pomocí méně ničivých představ, jako je třeba 
oheň v ohništi, nebo jen plamene svíčky, ale 
pokud žádáte o pomoc element ohně, připravte 
se na to, že jeho síla je skutečná a největší, 
když ničí. Proto je jeho symbolem síla a síla se 
vždy pojí primárně s destrukcí.)

Voda – na zem dopadne kapka. Rozprskne se 
o dlažbu a vysušený beton ji okamžitě vsákne. 
Za ní následuje další a hned po ní ještě jedna. 
Kapky se rozstřikují a smáčejí všechno suché. 
Přichází déšť. Nejdřív prší jen slabě, kapky 
nesměle dopadají na zem. Začínají se vytvářet 
malé loužičky vody, které natahují svou náruč 
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dalším kapkám. Déšť sílí a proudy vody 
získávají na intenzitě. Louže se zvětšují, vesele 
čvachtají při každé další kapce, která je posílí a 
postupně se spojují do proudu vody. Prší. Déšť 
je hustý, skoro přes něj není nic vidět, přívaly 
vody pokrývají ulice mžitkovou mozaikou 
výstřiků a mlaskání. Voda je všude, vesele 
uhání po ulici dolů a při tom si šepotá o moři, 
ke kterému míří. Moře, cvrliká voda, je 
obrovské. Je klidné a spokojené, pomalu plyne 
s nezměněnou intenzitou, promíchává se a 
hladí břehy země.

(Ačkoli se může voda rozbouřit, vždy se pak 
vrátí do podoby klidné a milující hladiny. Vodu 
většinou používáme pro její schopnost zklidnit. 
Voda vždy sleduje přirozenou cestu věcí. 
Pokud její pohyb něco vychýlí, dříve či později 
si najde způsob, jak se vrátit tam, kam patří. 
Její hlavní přínos je, že dokáže vracet věci do 
přirozeného běhu. Vodní element vyžaduje 
trpělivost. Pokud nechcete při meditaci použít 
formu postupně se rozšiřující (pramínek, 
potůček, řeka, moře, oceán), najděte v sobě 
hladinu, kterou pomalu uklidníte a budete ji 
držet hladkou. Meditace elementu vody je 
perfektní ke hledání a cvičení duševního klidu. 
Pokud v sobě najdete rozbouřenou hladinu, 
uklidněte ji, nechte ji vyrovnat až bude jako 
skleněná deska.)

Vzduch – začíná to malým vánkem, 
poryvem větru, který má sotva dost sil, aby 
pohnul s lístkem. Skomírá a poletuje nad 
krajinou, klouže se po kopcích a korunách 
stromů, až nabere sílu, už není vánkem, ale 
stane se větrem. Honí po polích balíky ze suché 
natě a, jen tak pro zábavu, si u krajnice cesty 
dělá maličké víry prachu a drobných kamínků. 
Sbírá jiné malé vánky a slabé poryvy větru, 
skládá je do sebe a sílí. Vyletí vysoko nad 
stromy, až do míst, kde se pnou vrcholky hor a 
tam se mocně, svobodně a silně prohání. 
Hvízdá a ohlazuje ledové čepičky, až jsou 
zrcadlově hladké. Honí se s mraky, prohání je 
po obloze hned sem, hned tam, trhá je a zase 
shání do nadýchaných chumáčků. Fouká, vane 
a žene se nezadržitelně  oblohou od obzoru 
k obzoru.

(Někdo by řekl, že vítr je lehkovážný 
prostopášník. Má energii, kterou získává 
pohybem. Čím rychleji vane, tím je silnější. 
Stále se někam žene a tím nám propůjčuje 
schopnost směřovat energii jedním směrem, 
k jednomu cíli, a cestou její množství ještě 
násobit. V dávné mytologii byly větry starými 
bohy, kteří se velice rychle rozhněvali a často 
jste je zastihli ve vzájemné šarvátce.)

Země – sedím na zemi, cítím její nezlomnou 
vůli přetrvat věčnost. Zanořím ruce do hlíny a 
cítím, jak se noří hlouběji a hlouběji. Pomalu, 
ale o to tvrdohlavěji rozrážím prsty, jako strom 
kořeny, tvrdou zeminu. Cítím kolem sebe 
uklidňující soudržnost přešlých tisíciletí. 
Pronikám trpělivě jednotlivými vrstvami a 
bytostně vnímám, jak jsou jiné a přesto stejné. 
Nořím se hlouběji a hlouběji, cítím chlad věků 
a pevnost, kterou nemůže roztrhat žádná vůle. 
Zemina, která mě obklopuje, mi tiše šeptá o 
přešlých staletích, šumí kolem mě, jak jí 
pronikám a hladí mě chladivým objetím. 
Nakonec jsem zavrtaný tak hluboko, že ke mě 
nedolehne ani ten nejsilnější hluk z povrchu. 
Nic nenaruší můj klid. Spočívám v zemi jako 
dítě v lůně a celým tělem saji energii kolem 
sebe. Je hrubá, surová a vazká jako bahno, ale 
stejně tak stálá a přetrvávající.

(Energie země nespěchá. Plyne tak, jak se 
usazují geologické vrstvy, a kdybyste po ní 
chtěli, aby vás naplnila okamžitě a hned, bylo 
by to jako nutit budovu, aby se šoupla stranou. 
Můžete na ni tlačit a nadávat jí, ale nakonec 
stejně musíte počkat. Země je často nazývána 
matkou lidí. Co je víc konsistentní a 
přetrvávající než hory, pláně a rokle? 
Tektonické desky pomalu cestují, jako by Země 
zvolna nabírala do plic vzduch a připravovala 
se k výdechu. To je rytmus energie Země. 
Pozvolný, rozvážný a tím více nezadržitelný. 
Země vás uvítá, hledáte-li rozvahu a klid, sílu 
k čekání a podporu v době, kdy ponecháte běh 
věcí přirozenému vývoji.)

Tak... teď víte o meditaci čtyř to, co já.

Ještě jednou pro jistotu dodávám, že žádat 
neznamená dostat. A dostat ještě nemusí být 
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nutně to samé, co uspokojit potřebu. Energie 
elementů je surová, nezpracovaná, primární, a 
pokud nespecifikujete, co chcete nebo to sami 
nebudete během meditace jistě vědět, element 
vám nemusí pomoci.

Přeji vám mnoho úspěchů, snad vám 
meditace čtyř pomůže v době, kdy pomoc 
potřebujete.

 Majkii
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Recenze:  Vzkříšení 
pohanství

Richard Rudgley, 314 stran. Vydala Mladá 
Fronta, Praha 2008

okud si koupíte knihu „Vzkříšení 
pohanství,“ začne se před vámi rozvíjet 

zajímavý příběh, na jehož počátku stojí dvě pro 
autora nejpodstatnější osoby: psycholog Carl 
C. Jung a Bůh Odin. Jak je již ze spojení 
zřejmé, Bůh Odin zde není vnímán jako 
samostatná entita, nýbrž jako archetyp 
germánského myšlení.

P

Kniha nás provází historií Odinovského 
archetypu a jeho projevy v celkem čtyřech 
obsáhlých kapitolách: Otisky starověku 
v moderním myšlení, První Ódinovský 
experiment: Německo, Druhý Ódinovský 
experiment: angloamerický svět a nakonec 
Vize pavučiny (neboli výhled do budoucnosti).

Dílo poskytuje velmi zajímavý pohled na 
pohanské hnutí v průběhu věků a sleduje různé 
proudy a jejich vliv či ovlivnění právě 
Odinovským archetypem. Jak je výše 
naznačeno, dozvíme se mimo jiné pár 
zajímavých faktů o zálibě nacistického 
Německa v runách a starém germánství, kdy 
zjistíme, že samotný Hitler nebyl příliš 
nadšeným hledačem starých germánských 
kultur (především proto, že starověké 
germánské kmeny žily v chatrčích v dobách, 
kdy starý Řím stavěl silnice).

Kromě vhledu do myslí vůdců nacistické říše 
se kniha samozřejmě věnuje i anglicky 
hovořícím končinám a opět ve spojení Odina a 

zapamatováníhodných událostí či osob (jednou 
z nich je například masový vrah Charles 
Manson). Opět sledujeme různá hnutí 
v průběhu času ve spojení s dobovými 
událostmi.

Autor ve všech částech čerpá z nepřeberného 
množství zdrojů (jenom odkazy na použité 
zdroje činí 25 stránek knihy), které umně 
spojuje do jednotlivých celků. Ačkoliv je 
samotný autor zjevně vědec, je kniha velmi 
čtivá od začátku do konce. Navíc je na knize 
velmi pozitivní, že se nepokouší pouštět se do 
nepodložitelných úvah. Pokud se náhodou 
autorovy myšlenky vydají až k hranicím 
doložitelného či k jeho dojmům, okamžitě 
přestává a nechává čtenáře samotného, aby 
rozhodl, zda je možné pouštět se do takových 
úvah.

Ačkoliv je v knize přikládán až příliš velký 
vliv jednomu jedinému pohanskému Bohu, 
Odinovi, je kniha opravdu velmi čtivá. Navíc 
autor staví především na ověřitelných faktech a 
dostupných zdrojích, které ještě navíc 
obohacuje pozoruhodnými ilustracemi a 
dostupnými fotografiemi.

Přičteme-li základní vysvětlení run, symbolů 
a systému I-Ťing, dostáváme do rukou dílo, 
jehož sestavení se autor opravdu pečlivě 
věnoval. Knihu lze doporučit každému, kdo se 
o pohanský svět zajímá, jako jeden z obecných 
zdrojů o pohanství.

Tasselhof
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Esus
sus (též Aisunertos, Esunertos, Aisus, 
Aesus, Hesus) je podle Marca Lucana 

(římský básník, 39-65 n.l.) jedním z hlavní 
triády galských bohů, kterými byli Teutates, 
Esus a Taranis. Původ jeho jména je nejasný – 
zdroje se rozcházejí. V galštině údajně 
znamená „Respektovaný“, jinde je jeho jméno 
odvozováno od indoevropského kořene „esu“, 
tedy „dobrý“. Je známý z nápisů a vyobrazení 
v Galii a severní Africe. Lucanus ho zmiňuje 
například v následujícím verši/volání:

E

Teutates horrensque feris altaribus 
Esus et Taranis Scythicae non mitior ara 
Dianae. uos quoque, qui fortes animas 
belloque peremptas.

Divoký Teutate, krvavé oltáře Esovy
a Taranisův oltáři, krutí jako ti, milovaní
Dianou, které slouží Skythové,
všichni ve válce padlí.

Na svém nejznámějším dochovaném 
„portrétu“ je vyobrazen jako muž, který kácí 
strom (údajně vrbu). Na starších vyobrazeních 
má věnec jmelí kolem hlavy. Na jeho 
vyobrazení na tzv. Sloupu převozníků jej 
doprovází  „Tarvos Trigaranus“, býk se třemi 
jeřáby, mytologická bytost (údajně snad bůh) 
nad jejímž vyobrazením a významem, tedy 
pokud vás galská božstva a mýty zajímají, 
rozhodně není od věci si udělat meditaci. Jeřábi 
totiž bývají v keltském světě spojení výhradně 
s bohyněmi (ženskými) a často s podsvětím. 
Nabízela by se zde tedy ona jinak nejasná linka 
Esova spojení s podsvětní říší… Tři jeřábi jsou 
velice silný symbol, ostatně i Řád tří jeřábů, 
(specifický „kult“ v rámci ADF) s tímto 
prvkem galské mytologie pracuje. 

Viz. http://www.threecranes.org/order/. 
9.10.2010

Ale zpět k Esovi. Zřejmě byl patronem 
keltského kmene Esuviů, který žil v dnešní 
oblasti Calvados, a keltským bohem podsvětí. 
Jeho přesné zaměření ale není úplně jasné. 
Avšak to, že ho Lucanus připodobňoval 
k Martovi a zmiňoval značně brutální oběti, 
které mu byly přinášeny, nám může mnohé 
napovědět. Je též (kvůli dříve zmíněnému 
vyobrazení) spojován se stromy a krajinou. 
Podle některých teorií byl především bohem 
vegetace a úrody. Vzhledem k tomu, nakolik 
nejasné jsou dochované informace, i zde 
doporučuji cestu intuice a snahy lepšího 
poznání tohoto boha pomocí setkání v řízené 
meditaci. Sám ještě nedokážu odfiltrovat vliv 
autosugesce, takže mohu přispět jen zcela 
subjektivním dojmem, že Esus nepůsobí zrovna 
jako něžný bůžek zelené jarní trávy a poklidné 
sklizně. Na to je jeho energie moc syrová a 
divoká. To jsme ovšem ve sféře subjektivního 
vnímání, pojďme zpět k dochovaným 
informacím.

Na jednom z dochovaných nápisů je volán 
jako „Mercurio Esuner“ a zaklínán atributy 
galského Merkura (kdo tuto rubriku čte 
pravidelně, asi si vybaví článek o Lugovi, jehož 
kult se v „galského Merkura“ během římské 
okupace transformoval). Zdá se tedy, že ani v 
dobách římských nebylo jeho zařazení a 
připodobnění úplně lehké a jednoznačné. Aby 
toho nebylo málo, jiní jej pro jeho pochmurný 
a tajemný charakter považují za strašlivého 
boha nebes a magie a přirovnávají k Ódinovi, 
Gwydionovi či Uranovi. Při hlubším zamyšlení 
se však jeho mnohačetné atributy vůbec 
nevylučují, a je dost možné, že mu skutečně 
všechny náleží. Temný, magický bůh a přitom 
bůh války a podsvětí – tím vším by se skutečně 
podobal například Ódinovi. Božstva s širokým 
polem působnosti v dávných časech nebyla 
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žádnou vzácností. Pokud chcete některé 
z aspektů vyloučit nebo alespoň individuálně 
rozpoznat ty hlavní, asi vám nezbude nic jiného 

než dříve zmiňovaná meditace a „osobní 
setkání“ s tímto záhadným bohem.

Zdroje:
• http://en.wikipedia.org/wiki/Esus   9.10.2010

• http://www.celtnet.org.uk/gods_e/esus.html     9.10.2010

• Bezdýmkova přednáška na PaganConu, FF

Eurik
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Sesílání Kruhu
„Zaříkám tě, Ó Kruhu Moci, abys byl  

místem setkání lásky, radosti a pravdy, štítem 
proti všemu zlu a zášti, hranicí mezi světem lidí  
a světem Mocných, ochranou která obsáhne a 
uchová sílu, kterou v tobě probudíme. Proto ti  
žehnám a posvěcuji tě, ve jménu Cernunna a  
Aradie.“

Farrarovi, Osm sabatů čarodějnic

„Zaklínáme tě, Ó Kruhu Moci, abys byl  
hranicí mezi světem lidí a říšemi Mocných,  
Stráží a Ochranou, která obsáhne a uchová 
sílu kterou v tobě pozvedneme, proto ti  
žehnáme a  osvěcujeme tě nejsvatějšími a  
mocnými jmény Boha a Bohyně.“

Vivianne Crowley, Wicca

Kruh. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a 
přitom nejmocnějších magických symbolů. A 
nejen magických – všichni se asi cítíme dobře 
v kruhu svých blízkých. V kruhu se přirozeně 
shromažďujeme kolem středu dění, vytváříme 
kruhy stejně jako vodní hladina, na jejíž klidný 
povrch je vhozen předmět. A stejně jako 
předmět vhozený do vody, můžeme se i my 
ponořit do jiného světa právě pomocí kruhu.

Kruh se objevuje zřejmě ve všech kulturách 
a magických tradicích. Patrně už pravěcí lidé se 
shromažďovali v kruhu kolem ohně nebo 
jiných objektů uctívání. Kruh najdeme v tradici 
šamanů, kteří kolem sebe utvářejí prostor pro 
snadnější přechod do jiného světa. Kruh se 
nalézá v lidových tradicích kolových tanců. 
Obdobu najdeme i ve spirálách a labyrintech 
starých národů.

Význam kruhu se může lišit podle jeho využití 
v dané tradici. V obřadní magii se používá 
k vymezení osobního prostoru magika, který se 
stává „Bohem“ ve středu „Univerza“ vyznačeného 

linií kruhu. Za jeho hranicemi je oblast démonů a 
nečistých sil, kteří správně seslaným kruhem 
nemohou proniknout. Magik v podstatě vytváří 
jakousi bublinu „magického vzduchoprázdna“, 
v níž se může povznést na božskou úroveň. Ve 
Wicce se používá kruh k vytyčení místa setkání 
s božstvy či jinými bytostmi ze Zásvětí. V obou 
případech plní kruh ochrannou funkci, napomáhá 
koncentraci sil dovnitř kruhu a zabraňuje vnějším 
vlivům v rozptylování pozornosti účastníků rituálu.

Samotné sesílání kruhu je velmi jednoduché. 
Provést technicky vytvoření kruhu zvládne asi 
každý. Co je ovšem důležité, stejně jako při 
každém magickém aktu, je soustředění se na 
provádění obřadní činnosti a imaginaci a 
vizualizaci všech činností v astrálu.

Ve Wicce existují dva způsoby sesílání kruhu. Při 
jednom jej vytváří Velekněžka s Veleknězem a 
všichni účastníci rituálu jsou shromážděni na 
jednom místě mimo prostor kruhu samotného. Ve 
druhém případě se kruh vytváří kolem covenu 
shromážděného v kruhu. Záleží pouze na vkusu 
covenu.

Janet a Stewart Farrarovi popisují sesílání 
kruhu takto:

„Velekněžka poklekne před oltářem spolu  
s Veleknězem po své pravici. Ostatní členové  
covenu stojí mimo Kruh na severovýchodě“.

Velekněžka postaví misku s vodou na 
pentakl, ponoří do vody špičku svého athame a 
řekne:

„Očišťuji tě, ó stvoření vod, abys ze sebe  
vypudilo všechnu nečistotu duchů ze světa přízraků,  
ve jménu Cernunna a Aradie.“ (Jména můžete 
nahradit jakýmikoli jinými jmény, která používáte 
ve svém covenu.)

Velekněžka odloží athame a uchopí misku 
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s vodou oběma rukama. Velekněz položí na 
pentakl misku se solí, dotkne se soli špičkou 
svého athame a řekne:

„Požehnáno budiž toto stvoření soli, nechť  
je opustí všechna zloba a zášť a vstoupí do něj  
dobro, proto ti žehnám, abys mi bylo ku  
pomoci, jménem Cernunna a Aradie.“

Velekněz odloží athame a vsype sůl do 
misky s vodou, kterou stále drží ve svých 
rukou Velekněžka. Oba postaví své misky na 
oltář a Velekněz opustí Kruh a připojí se ke 
zbytku covenu.

Velekněžka narýsuje mečem Kruh, na 
severovýchodě však ponechá otevřenou bránu 
(když prochází kolem covenu, pozvedne meč 
nad jeho hlavy). Postupuje deosil (po směru 
hodinových ručiček) od severu k severu a 
přitom odříkává:

„Zaříkám tě, Ó Kruhu Moci, abys byl  
místem setkání lásky, radosti a pravdy, štítem 
proti všemu zlu a zášti, hranicí mezi světem lidí  
a světem Mocných, ochranou která obsáhne a 
uchová sílu, jež v tobě probudíme. Proto ti  
žehnám a posvěcuji tě, ve jménu Cernunna a  
Aradie.“

Velekněžka poté odloží meč a uvede 
polibkem do Kruhu Velekněze, přitom se s ním 
zatočí deosil. Velekněz pak stejným způsobem 
uvede jednu z žen, tato žena pak uvede do 
Kruhu muže, a tak se pokračuje, dokud není 
v Kruhu celý coven.

Velekněžka znovu uchopí meč a uzavře 

bránu tak, že přes otevřenou část Kruhu přejede 
mečem stejně, jako když jej předtím rýsovala.

Velekněžka pak vyzve tři členy covenu 
k tomu, aby posílili Kruh (který již ustanovila 
živlem Země) živly Vody, Vzduchu a Ohně.

První wiccan nese misku s posvěcenou 
vodou kolem Kruhu, deosil od severu k severu 
a přitom kropí obvod Kruhu. Potom postupně 
pokropí všechny členy covenu. Pokud je to 
muž, pokropí jako poslední Velekněžku, která 
pak pokropí jeho. Pokud je to žena, pokropí 
jako posledního Velekněze, který pak pokropí 
ji. Vodonoš pak vrátí misku na oltář.

Druhý wiccan nese kolem obvodu Kruhu, 
deosil od severu k severu, kuřidlo 
v kadidelnici, po dokončení obcházení vrátí 
kadidelnici na oltář.

Třetí wiccan nese kolem obvodu Kruhu 
jednu z oltářních svic a nakonec ji vrátí na 
oltář.“

Vytvořený kruh je v podstatě prázdný. Následuje 
přivolání čtyř Živlů a invokace Bohů. Kruhovým 
tancem se v kruhu zvedá síla, která jej naplňuje a 
kterou lze usměrnit a zaměřit na jakýkoli cíl. Dalo 
by se říct, že vytyčením kruhu vytváříme čistý 
prostor, celý nový vesmír, ve kterém můžeme tvořit 
něco nového.

Přeji vám, abyste měli hodně úspěchů 
s vytyčením svého kruhu a získání spousty 
příjemných zážitků v něm.

Elijah

Seznam použité literatury:

• FARRAR, Janet and Stuart:  A Witches' Bible: The Complete Witches' Handbook (1981 re-
issue of The Witches' Way and Eight Sabbats for Witches) Robert Hale, London ISBN 
0919345921
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Iniciace dívek ve 
slovanském prostředí

První část

Stručný nástin[1]

okud si položíme otázku, jak mohla 
vypadat iniciace dívek u starých Slovanů, 

střetneme se hned s několika obtížemi. V prvé 
řadě nebudeme mít po ruce literaturu, 
zabývající se dostatečně touto problematikou, 
za druhé jen stěží nalezneme historický 
materiál, který by se o dospívání dívek ve 
slovanském prostředí, byť jen ve stručnosti, 
zajímal. Pokud je autorovi známo, o 
rekonstrukci iniciačních obřadů slovanských 
dívek v našem jazyce žádná odborná literatura 
neexistuje a o mnoho lepší situace naneštěstí 
není ani v literatuře zahraniční. Zdá se tedy, že 
musíme dát za pravdu autorům publikace 
Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. 
„Dívčí dospívání bylo toliko fyzickou 
záležitostí, přípravou na ″svaté″ poslání ženy.“ 
Snad proto se jí společnost příliš nezaobírala, 
což platilo ještě i v 19. století.[2] Bylo tomu 
tak ale vždy? Záznamy etnografů nám sice 
nenabízejí příliš mnoho, pozorného badatele 
však utvrzují v tom, že nikoliv. Na 
následujících řádcích se tedy pokusíme vrátit 
do daleké minulosti a s pomocí kusých 
informací rekonstruovat průběh dospívání a 
možných iniciačních obřadů slovanských 
dívek.

P

Začneme se základní literaturou, která je 
iniciačním rituálům vpravdě posvěcena. Arnold 
van Gennep se ovšem iniciačním praktikám 

dospívajících Slovanek nevěnuje ani 
v sebemenších náznacích. Povšimněme si však 
jeho názorů na dospívání dívek, které nám 
mohou pomoci při pochopení našeho 
vytčeného cíle. Van Gennep konstatuje, že „U 
dívek se fyzické dospívání vyznačuje 
zvětšováním prsů, rozšiřováním pánve, 
ochlupením ohanbí a zejména první 
menstruací“. Tyto všeobecně známé postřehy 
ovšem doplňuje poznámkou, že stanovit 
počátek pohlavní dospělosti u chlapců i dívek 
je velice obtížné, jelikož fyzická a sociální 
dospělost se odlišuje stejně tak, jako je tomu u 
fyzické a sociální zralosti (zletilosti).[3] Pokud 
pomineme pozdější legislativní opatření, 
s nimiž můžeme jen stěží počítat mezi Slovany 
v době jejich rozchodu z původních sídel, o 
pohlavní dospělosti mládeže hovoří především 
zprávy z lidového prostředí jednotlivých 
slovanských národů.

Než se však obrátíme čistě na národopisnou 
literaturu, pokusíme se dozvědět o naší 
problematice více u nestora české archeologie 
Lubora Niederla. Ten se iniciačními obřady 
také příliš nezabývá. Výjimkou jsou snad 
pouze postřižiny a obřady svatební. Podívejme 
se tedy na jeho názor týkající se postřižin: „O 
postřižinách dívčích u starých Slovanů nemáme 
dokladů.“ Vzápětí však v poznámce pod čarou 
Niederle dodává: „Jsou jen stopy ve folkloru 
jižních Slovanů a dále v Bělorusi. Podle sdělení 
Erdejanovićova postřihují se po roce mužské i 
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ženské děti u Srbů mohamedánů i u některých 
pravoslavných. Jinak se však u těchto 
pravidlem stříhají jen chlapci. Postřižiny dívčí 
byly také ve staré Germanii.“ Vše ještě 
doplňuje zprávou, že „…postřižiny u Ukrajinců 
praktikovaly se s jakousi slavností u chlapců i 
děvčat. V Bulharsku podle Krausse místy jsou 
ve třetím, místy v pátém až šestém roce. Na 
Kosovu poli synu i dceři stříhají vlasy buď 
hned po křtu nebo za rok nebo v třetím, pátém i 
sedmém roce, v bolevackém kraji v prvním, 
řídčeji v třetím roce, do kteréž chvíle vlasů 
vůbec nestříhají. V Slavonii jsou krátce po křtu 
„velike babinje“ u chlapců i děvčat.“[4] 

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů 
postřižiny dívek nezmiňuje vůbec. V hesle 
věnovaném přechodovým rituálům stojí: 
„Přechodové rituály většinou dodržují 
trojčlenné schéma: rituály odlučovací, prahové 
(pomezní) a slučovací. Předchozí stav musí 
zaniknout – „zemřít“, aby bylo možno přerodit 
se do stavu nového (stát se dospělým 
plnoprávným členem komunity, vdanou ženou 
apod.).“[5] Jen o něco více se o dívkách 
rozepsal Zdeněk Váňa: „Protože vlasy byly 
považovány za viditelné nositele životních sil, 
jejich obřadní ustřižení znamenalo oběť 
božstvu a mělo zároveň zajistit magickým 
způsobem zdárný růst dítěte.“ Nedozvídáme se 
sice nic nového o dívčích postřižinách, tato 
větička nám však poslouží v závěru naší práce, 
jak si ještě ukážeme. Dále Váňa píše: „Také 
pohlavní dospívání dívek provázely určité 
obřady zachované jen v pozdějších přežitcích: 
nošení ozdobných pásků, pentlí, čelenek a 
věnečků ve vlasech – tzv. corona puellarum 
doložená v Čechách již v Kosmově kronice –,
[6] navlečení určitého druhu oděvu, pásu 
apod.“ Více se však těmto, charakterem spíše 
svatebním, přechodovým rituálům nevěnuje.[7]

Svatebním obyčejům u slovanských národů 
však věnoval monografické dílo Ján 
Komorovský. Na začátku knihy se zmiňuje i o 
dospívání v slovanském prostředí, postřižiny 
nevyjímaje. Postřižiny Komorovský vnímá 
jako změnu právního postavení jedince, ať už 
v rodinném, rodovém, společenském či státním 

svazku. Uvádí zde  mimo jiné také to, že 
postřižiny dívek ve věku jednoho roku byly 
běžné i v Mcenském regionu Orlovské oblasti 
Ruska, čímž se nám opětovně rozrůstá 
geografické vymezení tohoto obyčeje. Jeho 
práce dokládá také rozvazování pečlivě 
uschované pupeční šňůry dítěte obojího 
pohlaví ve věku sedmi let na Slovensku, prý 
„aby sa mu rozum rozviazal“.[8] Velmi cenná 
je pro nás především informace týkající se 
dospívání v lidovém prostředí. Dospívání 
chlapců je věnováno mnohem více prostoru, 
výchovu děvčátek však výmluvně 
charakterizuje slovenské přísloví: „Do šiesteho 
roku češ, do dvanásteho rež, do osemnásteho 
strež a po dvadsiatom ďakuj tomu, kto ti ju 
vyvedie z domu“. Pro pochopení možné 
věkové hranice přechodu ze společenského 
statusu děvčátka do vzrůstu mladé dívky ovšem 
vypovídá skutečnost, že dětem dle rozličných 
věkových stupňů přináleželo specifické 
pojmenování. V některých regionech Srbska 
např. děvčátko od narození do sedmi let 
označovali „dete“, od sedmi do třinácti let 
„devojčica“ a od třinácti do patnácti let 
„šiparica“. Slovanské jazyky dokládají, že 
obdobné „názvosloví“ dětí obou pohlaví bylo 
běžné také mezi ostatními slovanskými etniky. 
I skrze různé krajové odlišnosti byla však 
každá dívka od svých patnácti let uznána za 
vdavek schopnou. Jako na mladou dívku na ni 
vesnická společnost pohlížela zhruba do 
devatenácti. Od dvaceti let již byla považována 
za „přestárlou“, což jen potvrzuje ono výše 
citované slovenské přísloví. To, že slovanské 
dívky mohly pomýšlet na svatbu zhruba od 
věku patnácti let, nám později poslouží jako 
záchytný bod.[9]

Komorovský se v úvodu své práce dále 
věnuje iniciačním obřadům do mládeneckých 
řad, ty dívčí zmiňuje jen okrajově. Není tomu 
tak proto, že by o život mladých Slovanek 
nejevil zájem, ale zkrátka proto, že jiné 
prameny k posouzení ani neměl k dispozici. 
Zdá se však, že vesnické organizace dívek 
závisely na obdobných a více propracovaných 
organizacích mládenců, na jejichž setkáních se 
děvčata aktivně podílela. Takovýchto setkání se 
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však mohla účastnit pouze ta děvčata, která 
dosáhla určitého věku (opět hovoříme zhruba o 
patnáctileté hranici). Jednalo se o dívky, které 
již mládenci začali brát do tance během svých 
zábav, které se účastnily spolu s ostatními 
vrstevnicemi výročních a rodinných obyčejů a 
obřadů, jež ovšem opět organizovali převážně 
mládenci. Chodit na zábavy mohla např. 
v okolí Dětvy ta dívka, kterou mladí chlapci 
předtím dostatečně „vytancovali“, což jen 
potvrzuje předchozí řádky. Pro děvčata od 
patnácti let byla otevřena dveře již i na přástky, 
popř. ruské posidělky, probíhající za dlouhých 
podzimních a zimních večerů.[10] V této 
jedinečné monografické práci jsme se 
dozvěděli poměrně mnoho. Co však znamená 
nošení určitých oděvních součástek mladými 
dívkami, které připomněl ve své práci Z. Váňa? 
U Komorovského se dovídáme, že pro nevěstu 
měla největší význam především úprava vlasů 
vyjadřující společenský status ženy. Nevěsta 
totiž během svatebního obřadu vystupuje 
naposledy jako svobodná dívka s právem nosit 
vrkoč, věneček či partu, prosté rozpuštěné 
vlasy. Odznakem manželské věrnosti a 
vzájemné provázanosti byl pás nevěsty, který 
směl rozvázat pouze ženich.[11] Obdobné pásy 
zmiňuje již posmrtně vydaná Homilie Řehoře I. 
o modloslužebnictví v ruském překladu, v níž 
se hovoří, že na březích řek (kde se zřejmě 
svatební obřady původně konaly) svatebčané 
připíjeli z číše nejmenovaným božstvům, do 
vody vhazovali prsteny a pásy, sloužící zřejmě 
za obětinu.[12] Zde sice hovoříme o 
přechodovém rituálu, během něhož se dívka 
stává ženou, vyplývá z něj však skutečnost, že 
dívkám od určitého věku příslušelo nosit jisté 
oděvní součástky, které je odlišovaly od 
malých děvčátek i vdaných žen.

Útržkovitě se o námi předpokládaných 
obyčejích spojených s přechodem děvčátka do 
dívčího období života zmiňuje samozřejmě i 
jiná česky či slovensky psaná literatura. Tyto 
informace jsou však pro potřebu této kratičké 
práce shrnuty v publikacích citovaných výše, a 
proto se v následujících odstavcích budeme 
věnovat již literatuře zahraniční. K tomuto 
účelu jsme zvolili dvě přelomová díla. 

Začneme nejprve jedinečným 
encyklopedickým slovníkem, který v současné 
době vychází pod záštitou moskevské 
akademie věd. Slovník nese název „Slovanské 
starožitnosti“ (Славянские древности) a 
doposud vyšly jeho první čtyři díly z pěti. 
V podrobně psaných heslech vážících se 
především k obřadnímu a obyčejovému 
folkloru všech slovanských národů nalezneme 
doposud nepřekonaný svod informací snad 
z veškeré dostupné literatury, zabývající se 
vytyčeným tématem. Co nového tedy přináší 
heslo o postřižinách, které zpracovala I. A  
Sedakovová?

Autorka v postřižinách vidí magický obřad, 
který měl dítěti zaručit zdraví a normální růst, 
šťastný osud i budoucí manželství, blahobyt 
apod. Obřad se vztahoval buďto na děti obojího 
pohlaví, nebo pouze na chlapce, což záviselo 
na jednotlivých oblastech. Postřižiny se konaly 
doma u krbu, popř. na stole, na němž byla 
rozprostřena kožešina. U východních Slovanů 
se pod kožich kladly předměty symbolizující 
budoucí povinnosti dítěte. U děvčátek šlo o 
přeslici, hřeben a nitě. Při postřižinách se 
odstřihovaly praménky vlasů, vlasy se často 
vůbec poprvé splétaly do copů, a to jak u 
chlapců, tak i u děvčátek (Srbsko, Bulharsko).
[13] Místa odstřižených pramenů se pomazala 
medem, nebo teplým voskem ze svíce, 
Ukrajinci nad hlavou dítěte ještě lámali pecen 
chleba. Při obřadu postřižin, které probíhaly od 
jednoho do sedmi let, bylo dítě vlastně uznáno 
za osobnost, u Rusů začalo navštěvovat školu. 
Děti se však v žádném případě nesměly stříhat 
do jednoho roku, aby jejich život nebyl příliš 
krátký. Jelikož tento obřad církev odsuzovala a 
vystupovala proti němu, můžeme důvodně 
předpokládat, že se Z. Váňa nemýlil, pokud jej 
označil za starobylý a vlasy za obětinu určitým 
božstvům. V lidovém prostředí byly vlasy 
ničeny i uchovávány. Bělorusové např. ukládali 
prameny dívčích vlasů do tkalcovského stavu, 
vhazovali je podobně jako Ukrajinci do chléva, 
aby vlásky byly vždy krásné a dlouhé. Bulhaři 
vlasy děvčátek zakopávali pod vrbu, jabloň, 
višeň, či keř růží, pro růst vlasů při splétání 
prvního copu používali zaříkávadla. Děti byly 
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během obřadu podarovány, např. bulharská 
děvčátka dostávala nový šátek.[14] Informace 
I. A. Sedakovové jsou myslím si dostatečně 
průkazné, abychom mohli postřižiny označit za 
obřad všeslovanský, který se v původní podobě 
vztahoval spíše na děti obou pohlaví než pouze 
na chlapce, jak se domníval L. Niederle, jehož 
striktně pozitivistické názory jsou dnes již 
neudržitelné.

V tomto encyklopedickém slovníku však 
nalézáme ještě jedno heslo věnované přímo 
iniciačním obřadům, které zpracovala 
T. A. Agankinová. Heslo je zpracováno 
zodpovědně a pro nás je přínosné zejména tím, 
že věnuje dostatek prostoru i dospívajícím 
dívkám. Dle Agankinové mají přechodové 
rituály povětšinou ryze společenský charakter a 
mezi Slovany jsou nejrozvinutější v svatebních 
a novomanželských obřadech, méně 
v obřadech zaměřených na dorůstající děti. 
Přechodový rituál autorka dělí na šest 
základních fází:

1)      očekává se způsobilost plnit úkoly 
vážící se k budoucí úloze jednotlivce ve 
společnosti, např. nevěsta měla za úkol upéci 
chléb, uklidit dům, přinést vodu apod.,

2)      povinnost účasti na společenských 
obřadech a svátcích; iniciační obřady se 
s výročními obyčeji mnohdy překrývaly,

3)      demonstrovat fyzickou zdatnosti a 
obratnost, např. v tanci,

4)      adept je nucen přijímat urážky a 
škádlení ze strany starších,

5)      adept je povinen uspořádat pohoštění 
pro celou skupinu, do níž je přijímán,

6)      obřady jsou ukončeny oslavou přijetí 
nováčka, který bývá opěvován.

Za typické pro tuto skupinu obřadů autorka 
považuje přijímací rituály do tzv. ukrajinských 
„hromad“ mladých chlapců a dívek či 
bulharské obřady „lazarek“ a jim podobné 
svátky probíhající především na jaře. Řekněme 

si tedy k těmto rituálům přechodu něco více.

Dívka byla považována za hotovou 
podstoupit společenskou proměnu poté, co 
prodělala první menstruaci. Navíc změna ve 
společenském statutu byla možná s určitým 
věkem, nebylo přípustné, aby mladší ze 
sourozenců předešel v přijetí do vyšší věkové 
kategorie sourozence staršího. Iniciační obřady 
probíhaly obvykle jednou do roka, u Rusů 
často na konci „maslenice“ (masopustního 
období). Zatímco chlapci často podstupovali 
obtížné a fyzicky náročné zkoušky, u dívek šlo 
v prvé řadě spíše o společenskou adaptaci. 
Poté, co byl obřad iniciace úspěšně dovršen, 
jedince provázely viditelné změny ve vzhledu, 
především ve specifickém oděvu, jeho 
součástkách či v úpravě vlasů. U Rusů z jižních 
oblastí měla dívka, považovaná za dospělou, 
právo nosit „poněvu“ (sukni). Kromě vnějšího 
vzhledu získávala dospělá dívka i nová práva a 
povinnosti. V prvé řadě to bylo právo stýkat se 
s mládenci a určitá samostatnost (rodiče např. 
ztráceli právo držet dospělou dceru doma). 
Dále hovoříme o právu účastnit se tanečních 
zábav, svobodně rozhodovat o finančních 
prostředcích, které si sama vydělala, a hlavně 
právo vdát se.

V Bulharsku se dívka musí stát nejméně 
jednou v životě „lazarkou“, častěji se však 
tohoto nádherného jarního obřadu účastní 
třikrát. Teprve poté smí nosit specificky 
zaplétané vlasy, věneček, stýkat se s chlapci a 
především vdávat se. Ve společnosti je 
označována termínem мома (vzrostlá dívka) a 
ne подевка, jak tomu bylo až do dovršení 
tříroční lhůty účasti na lazarských obchůzkách.
[15] Právě určité období čili lhůta je pro 
iniciační obřady dospělosti typická. Zdá se, 
jakoby novic v určeném časovém úseku 
dozrával. Podívejme se však i na další obřady, 
při nichž docházelo k iniciačním praktikám 
mládeže. U ruských dívek to byla zejména 
možnost účastnit se chorovodů na tzv. 
Красную горку čili Фомино воскресенье 
(první neděle po Velikonocích, Bílá neděle), 
podílet se na obřadech v den sv. Trojice 
(Letnice, 49. den po Velikonocích) apod. Právě 
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během těchto svátků mladé dívky prokazovaly 
své schopnosti vyrovnat se s jim zadanými 
úkoly před zraky celé vesnice a získat tak 
v očích veřejnosti obdiv. Při těchto obřadech 
děvčata poprvé vystupovala v novém „dívčím“ 
úboru. Tak tomu bylo i u Slováků v den 
Nanebevstúpenia (40. den po Velikonocích). U 
Srbů si směly mladé šestnáctileté dívky poprvé 
obléknout bílé hedvábné šaty v den svátku 
apoštola Marka (8. května dle gregoriánského 
kalendáře). V bývalé Orlovské gubernii dívky 
nosily poprvé poněvu na Вознесение 
(Nanebevstoupení Páně). V tento den se 
scházely na lukách, kde bez účasti chlapců 
připravovaly slavnostní míchanici z vajec. 
V Rjazaňské gubernii tento pro mladé dívky 
tolik sváteční den probíhal na Velikonoce. 
V západním Bulharsku kromě lazarování 
děvčata v den proroka Jeremiáše (14. května 
dle gregoriánského kalendáře) po tři roky 
vlastnoručně vyráběla speciální hliněné formy 
na pečení chleba, o nichž se říkalo, že dokážou 
člověka ochránit před hadím uštknutím. Teprve 
poté byla uznána za vdavky schopná. Na Polesí 
děvčata v den Čtyřiceti mučedníků (22. března 
dle gregoriánského kalendáře) prokazovala své 
schopnosti tím, že v párech skákala na dřevěné 
desce položené napříč kládou stojíce na jejich 
dvou protilehlých koncích. Pokud dívka 
čtyřicetkrát dokázala vyskočit a nespadnout, 
byla prohlášena dospělou a směla se vdávat. 
V protestantské a katolické části slovanského 
světa se právo odít se poprvé ve sváteční dívčí 
šat často krylo se dnem konfirmace či 
biřmování.[16]

Informace týkající se dospívání dívek ve 
slovanském světě se nyní zdají ucelenější. Než 
se však pustíme do konečné analýzy a 
pokusíme se zrekonstruovat průběh iniciačního 
obřadu zralosti v předkřesťanském období, 
vypravíme se ještě za jednou zajímavou 
publikací do Německa. Jde o dvě desetiletí 
starou (a doposud zřejmě jedinou) monografii 
Richardy Becker věnovanou východoslovanské 
dívčí iniciaci, v níž se tato antropoložka 
dopracovala skrze své postřehy k poměrně 
zajímavým výsledkům.

Slovo iniciace pochází z latinského initiare 
(zasvěcovati), které je odvozeno od initium 
(počátek) pocházejícího z inire (vejít). 
V iniciaci obvykle jde o seznámení adepta 
s čarodějnými či náboženskými úkony. 
Rozlišujeme však zasvěcení dospělostní, o 
které nám v této práci jde, od zasvěcení 
kouzelnického. Věnujme se však již dospívání 
dívek. Ty v určitém věku vyspívají v ženy jak 
biologicky, tak sociálně. Iniciace má posvětit 
především dospělost společenskou, pohlavní 
zralost se totiž předpokládá. Pozůstatkem 
obřadů zralosti u Rusů má být dle autorky 
zkouška dívky, jež, stojíc na lavici, pronáší 
formuli „Chci-li, skočím, nechci-li, neskočím“ 
a na důkaz své odvahy a obratnosti seskočí na 
zem. Poté je prohlášena způsobilou ke 
vdavkám a chlapci se o ni mohou ucházet. 
Pozůstatky iniciace se měly zachovat také 
v určitých jarních hrách ruských dětí.

K základním povinnostem ženy v minulosti 
patřilo předení. To je spojeno s atributy 
slovanské bohyně Mokoše, archetypu Matky 
Země, která byla v představách našich předků 
bohyní plodnosti, symbolem ženských prací a 
podstaty, ochránkyní žen a patronkou ženských 
prací vůbec.[17] Jako taková byla 
v odlehlejších končinách uctívaná i skrze 
zákazy církve ještě v 16. století a snad i 
mnohem později. Jakožto severoruský domácí 
duch Mokuša předoucí po nocích a střežící 
spící ovce se objevuje až do století dvacátého. 
Této bytosti byl posvěcen i obřad zvaný 
„mokrida“, kdy jí ženy přinášely obětiny lnu, 
vlny nebo tkaného zboží. V pravoslaví bohyni 
Mokoš brzy nahradila světice Paraskeva-
Pjatnica, která převzala prakticky všechny její 
atributy. Zřejmě proto u pravoslavných 
Slovanů patřila k nejoblíbenějším svatým 
vůbec. Není tedy divu, že se při zkouškách 
dospělosti dívek často setkáváme s předením. 
Běloruské děvčátko napředlo své první klubko 
v 5–6 letech. Klubko bylo následně spáleno a 
dívenka jeho popel obřadně pozřela. 
V Makedonii a severozápadním Bulharsku 
stávala ode dne sv. Demetria (26. října dle 
gregoriánského kalendáře) do svátku sv. Jiří 
speciální přástevní chatrč zvaná kućarica. Zde 
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se od svých osmi let scházely ve volném čase 
dívky, jejichž úkolem bylo zhotovit 
vlastnoručně vyšívanou košili náležející 
k věnu. Když dívka košili dokončila, byla 
prohlášena za dospělou a způsobilou 
manželství. R. Beckerová v chatrči vidí 
pozůstatky iniciačního odloučení od 
společnosti i spojení se smrtí (v tomto případě 
zastoupeném zimním obdobím), které jsme 
zmínili výše.

Svjatoslav

Pozn.korektora: druhá část článku vyjde v následujícím 
Věstníku.

[1] Na úvod celé práce je potřeba připomenout, že spojitost 
mezi různými historickými prameny, lidovou kulturou a 
starými Slovany můžeme pouze předpokládat. 
Obrovský časový odstup mezi Slovany osmého a 
devatenáctého století totiž nelze překlenout pouhou 
myšlenkou, a tak nezbývá než dodat, že iniciační obřady 
slovanských dívek předložené v této práci nejsou ničím 
jiným než pokusem o jejich rekonstrukci (poznámka 
autora).

[2] LENDEROVÁ – RÝDL (2006, s. 238.
[3] van GENNEP (1996, s. 68).
[4] NIEDERLE (1911, s. 66). 
[5] PROFANTOVI (2004, s. 175 a 186); van GENNEP (1996, s. 22–

31).
[6] Doubravka, dcera Boleslava I., při své svatbě s polským 

králem Měškem, šla v roce 965 k obřadu s panenským 
vínkem nazvaným Kosmasem „corona puellarum“ 
(doplněno autorem). Srovnej s: BLÁHOVÁ – HRDINA (2005).

[7]   VÁŇA (1990, S. 220–221). 
[8]   O rozvazování pupeční šňůry píše v souvislosti 

s postřižinami také T. A. Agankinová (doplněno 
autorem).

[9]   Komorovský (1976, s. 17–24). 
[10]   Zíbrt (2006, s. 13–45). 
[11]   Komorovský (1976, s. 129–144).
[12]   Komorovský (1976, s. 48). 
[13]   Kromě toho, že si děvčátko poprvé smělo zaplést copy, 

získávalo také právo nosit korále a jiné ozdoby, v den 
postřižin dívkám propichovali taktéž uši. Kromě 
postřižin v některých slovanských oblastech rodina 
slavila i první den, kdy se děvčátko učilo šít, plést a 
zadělávat chléb. V srbské Šumadiji to bylo např. v den 
Čtyřiceti mučedníků, a to večer při hořící fatře 
(poznámka autora).

[14]   Sedakova, i. a.: Пострижины. In: Славянские 
древности. Том 4 (2009, s. 212–215). 

[15]   Obřad probíhající u balkánských Slovanů v den sv. 
Lazara (Květná neděle). Dívky „lazarki“ obcházejí 
domy, přičemž pějí určité písně a tančí. U každého 
domu vinšují všechno nejlepší hospodyním, které je za 
to obdarovávají. Kromě Bulharska se lazarské obchůzky 
dochovaly také na území Srbska a Bosny. Svým 
charakterem jsou velice blízké králským obřadům 
západních Slovanů (vysvětlivka autora). Srovnej s: 
plotnikova, a. a.: Лазарки. In: Славянские древности. 
Том 3 (1995, s. 76–78).

[16]   gankina, t. a.: Посвятительные обряды. In: 
Славянские древности. Том 4 (2009, s. 189–195).

[17]   Rybakov (1981, s. 168–175).
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Mabon
ento rituál je koncipován ve stylu ADF. 
Jednotlivé rituální role lze rozdělit mezi 

účastníky rituálu. Obětiny jsou pouze 
doporučující, můžete samozřejmě použít i něco 
jiného, co se hodí k Mabonu nebo k dané 
bytosti.

T

1)      Vyhlášení účelu

Kněžka: Sešli jsme se zde v čase, kdy 
dny chladnou a listy padají. Shromáždili 
jsme se, abychom oslavili dobu sklizně, 
dozrávajícího ovoce, vína a burčáku. 
Uctěme Nantosueltu a Sucella, bohy 
hojnosti a prosperity a poděkujme jim za 
vše, čeho jsme letos dosáhli.

2)      Nespříznění

Účastník: Slyšte, nepřátelé! Kdož nám 
nejste nakloněni! Kdož máte svár s námi či 
našimi Spřízněnými! Přinášíme vám oběť a 
vytyčujeme hranici. Nevstupujte do našeho 
háje, neboť je to posvátná půda! Taktéž 
z vlastních niter zaháníme to, co trápí naše 
srdce, žádná bolest, žádný strach ani 
pochybnost, ať nevstupuje do našeho háje, 
neboť je to posvátná půda.

Úlitba černého piva

3)      Matka země

Účastník: Matko země! Rozléháš se pod 
našima nohama. Rosteš kolem nás a tyčíš 
se nad námi. Matko země, přinášíme ti 
tento dar. S díky ti vracíme z hojnosti, 
kterou nám poskytuješ. Prosíme Tě, 
požehnej nám jednotou a silou během 
tohoto rituálu. Matko země, přijmi naše 
obětiny!

Obětuje chleba

4)      Zvolání duchů

Účastník: Duchové země, moře a nebes, 
věční vládcové těchto míst, duchové půdy, 
v níž tlí kosti našich předků, duchové, jež 
na nás vznešeně hledíte, propůjčte toto 
místo a tento čas našemu účelu.

Obětuje ovoce

5)      Ustavení posvátného háje

Oheň

Účastník: Vysvěcuji tento plamen 
moudrostí, láskou a silou. Ať posvátný 
oheň hoří v nás!

Nalije kapku oleje do ohně

Studna

Účastník: V hlubinách plynou vody 
moudrosti, ať posvátné vody plynou v nás!

Obětuje trošku soli + bylinek

Strom

Účastník: Z hlubin do výše pne se strom 
světa. Ať posvátný strom roste v nás!

Obětuje chleba

Kněžka: Nechť oheň, voda a mocný 
strom hoří, pluje a roste v nás! Pod námi i 
v dálných výškách věřme v posvátný háj!

Všichni: Tak se staň!

Kněz: Očištěni vodou, ohněm, vypusťme 
vše nepřátelské, co je v nás!
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Všichni: Tak se staň!

6)      Otevření bran
Účastník: Cernunne, rohatý bože,
přicházející z hlubin temných hvozdů,
strážce veškeré zvěře,
mocný lovče, jenž přinášíš život i smrt,
ty, jenž strážíš bránu,
otevři cestu mezi světy,
střež a ochraňuj nás!
Bádentír duorica!
Všichni: Bádentír duorica!

Obětuje pivo

7)      Předkové

Účastník: Děti země volají mocné zemřelé. 
Slyšte nás, předkové, spříznění. Voláme 
všechny, jejichž kosti leží v této zemi, jejichž 
srdce jsou s ní svázaná, které si pamatuje, 
dávné kmeny tohoto místa a zveme je na toto 
místo. Voláme prabáby a pradědy, naše vlastní 
milované předky, spřízněné krví a srdcem, ty, 
jejichž krev proudí v našich žilách a zveme je 
na toto místo. Voláme stařešiny a vůdce 
z dávných dní, kteří vedli svůj lid, mudrce a 
vědmy. Moudré ženy a moudré muže minulosti 
a zveme je na toto místo. Předkové, vzdáváme 
vám čest a chválu a zveme vás, abyste se k nám 
dnes připojili. Předkové přijměte naše oběti.

Všichni: Přijměte naše oběti!

Obětuje pivo

8)      Přírodní duchové

Účastník: Děti země volají duchy krajiny. 
Slyšte nás, průvodci a učitelé. Zveme sem 
spojence, spřízněné kamení a potoků, krystalů 
a úrodné půdy, jezer a veškerých vod, bytosti 
země, vítáme vás! Zveme sem spojence, 
spřízněné zeleně, bylin a květin, rostlin i 
mohutných stromů, kořenů i stonků a ovoce. 
Bytosti zeleně, vítáme vás! Zveme sem 
spojence, spřízněné s kožešinou, peřím i 
šupinami, všichni, co chodíte, létáte, plavete 
nebo se plazíte, vítáme vás! Přírodní duchové, 
vzdáváme vám úctu a slávu. Přírodní duchové, 

přijměte naše oběti.

Všichni: Přijměte naše oběti!

Obětuje ovoce

9)      Zářící

Účastník: Děti země volají Bohy. Slyšte nás, 
nejstarší a nejjasnější. Všechny zářící, první 
děti matky, nejmoudřejší a nejmocnější, 
milující a utišující. Bohové a Bohyně, vítáme 
vás!

Bohové a Bohyně tohoto místa, dávní a 
mocní, známí i neznámí, vítáme vás! Všechna 
božstva zde shromážděná, která vzýváme, vy 
kteří nám žehnáte, patroni a ochránkyně, 
vítáme vás! Bohové a Bohyně, vzdáváme vám 
čest a chválu a zveme vás, abyste se k nám 
dnes připojili. Bohové a Bohyně, přijměte naše 
oběti.

Všichni: Přijměte naše oběti!

Obětuje pivo

10)  Invokace

Kněz: Mocná Nantosuelto,
Paní, jejíž jméno znamená vinoucí se řeka
či sluncem zalité údolí,
bohyně hojnosti a plodnosti
volám Tě.
Jsi ochránkyní našich domovů,
dárkyně ovoce a plodů země,
ochraňuješ zvířata,
patronko řemesel a dovedností,
tvým symbolem je havran, úl a mísa jablek,
Nantosuelto, volám tě,
přijď mezi nás! 
Nantosuelta, anson rodija gabiete!
Obětuje burčák

Kněžka: Mocný Sucelle,
tvoje jméno znamená bůh dobré rány
či dobrý bijec,
bože zemědělství a vína,
pane lesů a lovu, 
jež poskytuješ hojnosti
a chráníš naše domovy,
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volám Tě,
Jsi nositelem kladiva
a tvým symbolem je pes,
patrone kovářů,
válečníku - ochránče,
volám tě,
přijď mezi nás
Sucellus, anson rodija gabiete!
Obětuje burčák

11)  Sehrání mýtu 

(lze si nějaký vymyslet nebo použít již 
vytvořený mýtus, který najdete)

12)   Rituální tanec + zpěv 

(je vhodné zvolit nějaký chant, který se váže 
k Mabonu)

13)  Kolo přípitků

Proběhne jedno kolo přípitků, při kterém se 
připije na Nantosueltu a Sucella a poděkuje se 
jim za to, co nám tento rok přinesl.

14)  Místo pro obětiny (3 kola)

Všichni obětují Nantosueltě a Sucellovi!!! 
Poté přírodním duchům a hrdinům či předkům.

15)  Interpretace znamení (kněz)

Lze použít tarotové karty, runy, ogham. 
V podstatě cokoli s čím pracujete.

16)  Vody života 

Kněžka: Uctili jsme vás Nantosuelto, 
Sucelle, předkové a přírodní duchové a 
prosíme, abyste nás na oplátku též poctili, 
protože dar si žádá dar. Bohové, požehnejte 
naše duchy a životy láskou, magií a hojností 
skrze vody života, které pijeme.

Hle vody života!

Všichni: Hle vody života!

Kněžka nabije pohár požehnáním, které bylo 
vytaženo.

Každý se může napít nebo odmítnout. 
Napitím přijímá požehnání bohů.

17)  Děkování 

Kněz: Bohové nám požehnali. S radostí 
v srdcích se vraťme do říše smrtelníků konat 
svou i jejich vůli. Pokaždé, když je vzýváme, 
jsou silnější a lépe naslouchají našim tužbám. 
Nyní však nadešel čas se rozloučit. Poděkujme 
tedy těm, které jsme sem pozvali.

Kněz: Nantosuelto, Sucelle, vzdáváme vám 
díky!

Všichni: Vzdáváme vám díky!
Kněz: Cernunne, vzdáváme ti díky!
Všichni: Vzdáváme ti díky!
Kněz: Bohové a bohyně, vzdáváme vám 

díky!
Všichni: Vzdáváme vám díky!
Kněz: Přírodní duchové, vzdáváme vám 

díky!
Všichni: Vzdáváme vám díky!
Kněz: Předkové, vzdáváme vám díky!
Všichni: Vzdáváme vám díky!
Kněz: Matko země, vzdáváme ti díky!
Všichni: Vzdáváme ti díky!

18)  Uzavření bran

Účastník: Pod ochranou mocného Cernunna 
a s naší vlastní silou končíme to, co jsme 
začali.

Děkujeme ti Cernunne! Nechť jsou plamen, 
studna a cesty zavřeny. Clausontir duorica!

19)  Děkování duchům

Účastník: Děkujeme, duchové těchto míst, 
že jsme zde mohli vykonat naši slavnost!

20)  Ukončení

Kněz: Vykonali jsme to, co kdysi naši 
předkové a jak budou konat i naše děti. Vraťme 
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se nyní do našeho světa svázaného vědomostmi 
pod ochranou našich bohů. Rituál je u konce. 
Tak se staň!

Všichni: Tak se staň!

21)  Chant (autor Eurik)

Svátek světla, svátek tmy,
noci dlouhé jako dny,
chladná rána podzimní,
vůkol mlhy podsvětí,
pijme tedy na zdraví,
a na šťastné shledání!

22)  Hostina

Každý přinese jídlo a pití, které se nějakým 
způsobem váže k Mabonu. A všichni účastníci 
společně hodují.

 

VIZUALIZACE:

Při rituálu je potřeba podporovat toho, kdo 
zrovna něco říká, proto dodržte následující 
vizualizace během rituálu, pomůže vám ho to i 
lépe prožít.

Ustavení háje:

oheň - propojuje náš svět s vrškem

studna - propojuje náš svět s hlubinami

strom-  spojuje všechny světy dohromady

Brána: zvedáme ruce a představujeme si buď 
spirálu nebo dveře, které se otevírají.

Invokace božstev: představujeme si to samé, 
co při meditacích.

Uzavření bran: dáváme ruce dolů, 
představujeme si, jak spirála mizí nebo se 
zavírají dveře.

MEDITACE od Eurika:

Pro lepší prožití rituálu je dobré je dělat 
týden až dva před rituálem.

Nantosuelta: Představte si zářící portál nebo 
bránu, vedoucí do pahorkaté krajiny zalité 
zlatavým, hřejivým svitem slunce v čase 
babího léta. Mezi pahorky se vine široké, zelení 
oplývající údolí. Všude roste plno květin, 
poletují a bzučí včely. Na stromech na úpatí 
pahorků dozrává ovoce. Jablka, švestky, trnky, 
hrušky… Příjemně to tu voní. Je to prosluněné, 
hřejivé místo bezpečí, klidu a míru. Středem 
údolí se poklidně vine meandrující řeka, na její 
nepatrně zčeřené hladině se odráží sytě žlutavé 
paprsky odpoledního slunce. Z této říše přijde 
bohyně při rituálu. Voláme ji zejména pro její 
aspekt dobré úrody a prosperity, ale též jako 
průvodkyni v období, kdy se kolo roku stáčí 
k podsvětí a temnotě. Vizualizujeme ji jako 
ženu - matku ve splývavém rouchu s rohem 
hojnosti, ze kterého se vylévá ovoce, zrní a 
s včelí pláství v druhé ruce.

Sucellos: Přestavte si zářící portál nebo 
bránu vedoucí do pahorkaté krajiny zalité 
zlatavým, hřejivým svitem slunce v čase 
babího léta. Na svazích pahorků prosvítá 
úrodná, kyprá půda lesknoucí se křídovou 
bělostí a slídou. Po ní se, kam až oko dohlédne, 
rozkládají vinice. Sladké hrozny už už pukají, 
jsou natolik zralé a mohutné, že už je nejvyšší 
čas je sklidit. V údolí pod vinicemi se 
rozkládají strniště sklizených polí. V celém 
okolí je všeho dostatek, sýpky jsou plné a 
v sudech pění letošní burčák. Stoly se 
prohýbají po vahou ovoce, obilí a zvěřiny. Je 
čas hodů a radovánek. Z této říše přijde při 
rituálu bůh. Voláme ho zejména jako boha vína 
a prosperity, ale též utěšitele a průvodce 
podzimem, časem umírání, kdy se rok 
nachyluje k zimě a dlouhému tichému spánku. 
Vizualizujeme ho jako pohledného, přívětivého 
dospělého muže v tunice, s bujným vousem, 
demižónem vína a kladivem na dlouhé násadě.

 Připravila Vermarka
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Finské pohanství
dokončení z minulého čísla

Kosmologie
osmologie starých Finů se příliš nelišila 
od kosmologií sousedních národů. I 

když pro to nemáme žádný přímý důkaz, 
můžeme říct, že věřili, že se Země  rozkládá na 
placatém kotouči, protože ostatní lépe známé 
kosmické náhledy starých Finů jinou možnost 
ani nepřipouštějí. Podle prastaré víry se nad 
zemí klenula majestátní kupole oblohy, kterou 
podpírala k Polárce upevněná osa světa. 
Polárce lidé říkali Taivaannaula (nebeský 
hřebík), protože věřili, že světová osa je 
hvězdou přitlučená k nebeské klenbě. Osu 
světa byste našli daleko na severu, kde její 
kořeny tkvěly hluboko v zemi. V odborných 
kruzích se hodně diskutuje o tom, zda-li Sampo 
– mýtický mlýn, který mlel prosperitu a 
bohatství a který hraje klíčovou roli v mnoha 
mýtech – vlastně nepoukazuje na otáčející se 
osu světa.

K

Častá byla také víra, že nebeských kupolí je 
více a jsou navrstvené na sebe. Svět byl 
s největší pravděpodobností rozdělen do tří 
úrovní: svět bohů nahoře, svět živých uprostřed 
a dole země mrtvých zvaná Tuonela. Někteří 
lidé věřili, že i Tuonela má více úrovní. Hvězdy 
pevně držely na nebeské klenbě, zatímco 
Slunce a Měsíc se pod ní pohybovaly nahoru a 
dolů mezi zemí a oblohou.

Daleko na severu se nacházelo místo zvané 
Pohjola (Místo na severu). Bylo to místo temné 
a velmi chladné, kterému vládla Paní Pohjoly 
známá jako Louhi. Pohjolu obývalo mnohé 
včetně nemocí, mrazu a neštěstí. Nemoci se 
zrodily poté, co Loviatar, slepou dceru Tuoniho 
(vládce Tuonely), oplodnil vítr. Při porodu, 

kterému napomáhala sama Louhi, se Loviatar 
narodilo devět synů: Chřadnutí, Kolika, 
Pakostnice, Křivice, Vřed, Prašivina, Rakovina, 
Mor a Závist. Tyto nemoci pak byly seslány na 
zem, aby trápily lidstvo. Väinämöinen proti 
nim ale bojoval svými léčitelskými 
schopnostmi a znalostmi a podařilo se mu je 
porazit. Podle lidové poezie je říše Pohjola 
domovem také mnoha dalších podivných 
obyvatel, například synů a dcer Louhi, 
čarodějnic a tajemných monster jako 
Nuolennoutaja (Přinašeč šípu), Kielen kantaja 
(Nosič jazyku) nebo Sydämen syöjä (Pojídač 
srdcí).

Lintukoto (ptačí budka) byl podivný svět na 
jižním nebo jihozápadním okraji světa, kde 
trávili zimu stěhovaví ptáci. Také zde žili 
malincí lintukotolaiset (ti, co bydlí v ptačí 
budce). Mléčná dráha se finsky řekne 
Linnunrata (Cesta ptáků), protože se věřilo, že 
ptáci létají do Lintukota a zpět právě tudy. 
Dnešní finština využívá negovaného slova 
lintukoto, když chce vyjádřit, že nějaké místo 
už není tak bezpečné, nevinné a šťastné, jako 
bývalo, například „Finsko už dávno není žádné 
lintukoto.“

Daleko na severu, u kořene osy světa, byl 
obří vír zvaný Kurimuksen kurkku. Dost 
možná právě jeho víření způsobilo, že se osa 
světa, a s ní i nebeská klenba, otáčela. Někdy 
se mu říkalo i Tuonen koski (Peřej Tuonely), 
protože fungoval jako jedna z mnoha cest do 
podsvětí.

Tuonela (či Manala) ležela pod zemí a je 
možné, že si ji lidé představovali jako 
zrcadlový obraz svého vlastního světa. Vchody 
do tohoto světa bychom našli v bezedných 
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bažinách, ve vírech, v jeskyních a podobně. 
Někteří lidé věřili, že každý má v Tuonele 
dvojníka, Doppelgängera, s nímž je pevně 
svázán jeho vlastní osud.

Finští pohané měli více mýtů 
pojednávajících o stvoření světa. 
Nejrozšířenější představou bylo zrození světa 
z vejce nějakého vodního ptáka. Další oblíbený 
způsob, jak si vysvětlit vznik věcí, byl mýtus 
o arktické potáplici1, která vylovila Zemi ze 
dna Praoceánu. Máme i příběhy o tom, jak 
nebeskou klenbu ukul kovář-hrdina Ilmarinen.

V lidových básních jsou zmínky i o 
fenoménech ne zcela nezapadajících do naší 
představy konce světa. Mluví se například 
o tančících hvězdách, rozpáleném Měsíci či 
Slunci putujícím k severu. Nechybí ani 
eschatologické příběhy o velké katastrofě, 
nelítostném mrazu, požáru světa, nemocech a 
hladu.

Kolo roku a slavnosti
Roční cyklus starých Finů se dělil na období 

v závislosti na zemědělství, rybolovu, lovu a 
dalších pracích a ke každému z období patřila 
nějaká oslava. Z těchto svátků byly 
nejdůležitější dva – letní a zimní slunovrat – 
které rozdělovaly rok na dvě části. Oslava, jaká 
se používala pro zimní slunovrat, je vlastně 
původní slavnost sklizně zvaná kekri. Kekri 
znamená poslední den v roce a 
v předkřesťanských dobách se slavil na začátku 
listopadu. Po přijetí křesťanství ale tento svátek 
ztratil na důležitosti a většina jeho 
charakteristik přešla na joulu (Vánoce).

V době letního slunovratu se Slunce 
vyšplhalo k nejvyššímu bodu na své cestě a 
zdálo se, jakoby se tam na chviličku pozdrželo. 
Tomuto asi týden dlouhému období lidé říkali 
pesäpäivät (dny hnízdění), protože jim 
připadalo, že Slunce odpočívá ve svém hnízdě. 
Pesäpäivät byl považován za tajemný a 
magický, protože hranice mezi světem živých a 

1 Potáplice – řád potápivých vodních ptáků podobných 
kachnám (pozn. překl.)

mrtvých byla v tomto čase nejtenčí. To stejné 
se dělo i během zimního slunovratu, kdy 
Slunce dosáhlo druhého z krajních bodů na své 
cestě. Lidé považovali období od zimního 
k letnímu slunovratu za čas růstu a období od 
letního k zimnímu slunovratu za čas úpadku.

Vakkajuhlat (košíková slavnost) byla obětní 
slavnost, které se účastnila celá země. Oslavy 
se pořádaly v posvátných hájích. Bohům se 
obětoval koš plný jídla a lidé pili posvěcené 
pivo vařené zvlášť pro tu příležitost. Je možné, 
že Vakkajuhlat zahrnoval i rituální klečení 
v kruhu a tanec. Být hostitelem Vakkajuhlatu 
byla pro domácnost obrovská pocta, takže 
hosté si nikdy nemuseli žádné jídlo nosit 
s sebou. Okolo 25. května se slavil Ukonvakat 
(Ukkův koš), slavnost pro uctění Ukka. Účelem 
oslavy, během níž lidé Ukkovi zvlášť připíjeli, 
bylo zajistit si u boha osevu příznivé počasí.

Starofinské chápání světa zahrnovalo 
koncepty jako počátek světa a jeho vývoj 
v čase, což naznačuje, že jejich pojetí času 
nebylo cyklické. Existovaly předpovědi 
budoucích věků, i když tady možná stojí za to 
poznamenat, že ugrofinské jazyky nemají 
budoucí čas.2 Když se ve Finsku rozšířilo 
křesťanství, říkalo se, že pohanští hrdinové, 
jako byl Väinämöinen, odešli. Zároveň ale bylo 
předpovězeno, že se jednoho dne vrátí, aby 
v těžkých časech pomohli svému národu.

Moderní obrození
V předchozím textu jsem předložil 

zjednodušený nástin finského pohanského 
smýšlení a zvyklostí. V zájmu stručnosti 
muselo mnohé zůstat nezmíněno, nicméně i 
z tohoto krátkého úvodu by mělo být zřejmé, 
že se Finsko pyšní komplexní a velice bohatou 
mytologií a má jedinečnou pohanskou tradici. 
Proto mě nikdy nepřestane udivovat, jak málo 
je dnes pohanů věnujících se finské tradici a 

2 Toto ovšem není až tak překvapivé. Budoucí čas není 
původní snad ani v žádném indoevropském jazyce, 
většinou vzniká druhotně z přítomného času nebo (a) se 
vyjadřuje pomocí jiných časů (např. přítomného) či 
opisy. Pozn. překl. 
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jak těžké je na ně narazit. Je dost možné, že je 
dnes ve Finsku více lidí, kteří praktikují řecko-
římské pohanství, než těch, kteří následují 
cestu své vlastní domácí spirituality.

Naštěstí se zdá, že se věci začínají měnit. 
V posledních letech došlo na internetu ke 
značnému zviditelnění vyznavačů finského 
neopohanství. Dnes máme pro lidi zajímající se 
o finské pohanství živé diskuzní fórum a také 
se pracuje na vytvoření několika organizací a 
informačních webů. Asi největší současnou 
výzvou je nějak sdružit samostatně praktikující. 
Tím by došlo k posílení jejich pohanské 
identity a vytvořily se možnosti pro výměnu 
názorů a myšlenek, což by finskému pohanství 
pomohlo růst i úspěšně se bránit tlaku sekulární 
společnosti a nepřátelsky vystupujících 
náboženství.

Mnoha Finům dělá problém přijmout víru 
svých předků bez výhrad, protože jim přijde, že 
na to, abychom z finského pohanství vytvořili 
živou tradici, toho zkrátka nevíme dost. S tím 
nesouhlasím, já mám informací dost. Lidé 
vlastně ve skutečnosti chtějí říct, že neexistuje 
žádné dogma ani žádná univerzálně přijatá 
doktrína finského pohanství. Místo toho máme 
soubor rozdílných a někdy si i odporujících 
náhledů na svět a zvyklostí... a tak by to podle 
mě mělo být. Pohanství je o pluralitě, 
o místních tradicích a osobním přesvědčení, 
žádné svaté knihy a heretici. Pohanství je ze 
své vnitřní podstaty organické, tolerantní a 
nedogmatické. Krom toho jak Romuva na 
Litvě, tak Maausko v Estonsku jsou důkazy 
toho, že pokus o vytvoření silné živé tradice 
z tradic předků, které mimochodem těm našim 
nejsou úplně nepodobné, může být úspěšný.

Existují určité výplody moderní doby, které 
jsou sice našemu původnímu náhledu na svět 
cizí, ale mohou se do finského neopohanství 
vplížit a pomalu jej zevnitř zničit. Příkladem 
může být rasizmus a přepolitizovaný 
nacionalizmus. Jiným příkladem je tendence 
lidí vychovaných ve společnosti, kde se každý 
den připomínaly křesťanské zásady a hodnoty, 
přenášet tyto cizí koncepty do pohanství, ať už 

vědomě či nevědomě. Když změníte jméno 
svého Boha na Ukka, ale žijete a smýšlíte 
stejně jako vždycky, opravdu to z vás pohana 
nedělá. Třetí vetřelec ve finském pohanství je 
univerzalismus a mentální „new-ageismus“. 
Člověk nemůže vzít kusy spirituální tradice 
svých předků a pomíchat je s nejrůznějšími 
kusy z jiných tradic a čekat, že výsledkem bude 
smysluplné a funkční náboženství a náhled na 
svět. Jsem pevně přesvědčen, že každá tradice 
by se měla studovat a žít jako celek, mělo by se 
k ní přistupovat jako k celku. Neměla by to být 
sbírka myšlenek, které si lidé mohou volně 
prohrabat a ty, které si vyberou, si pak 
přežvýkat jako součásti svých zaručeně 
hlubokých náboženství.

Ještě dalším způsobem, jak nepochopit 
pohanství, je přecenit aspekt přírody. Finské 
pohanství nebylo nějaké primitivní uctívání 
Země. Bohyně Maaemoinen (Matka Země) se 
ve skutečnosti v lidových básních objevuje jen 
jako božstvo menší důležitosti. Existuje velice 
mylná představa, že pohanství se dá 
zjednodušit a zredukovat na jakousi spiritualitu 
postavenou na pouhé přirozenosti. To, co ale 
o starých pohanských vírách (včetně finského 
pohanství) víme, tuto zjednodušující moderní 
myšlenku nepodporuje.

Rád bych tuto práci zakončil pozitivním 
příkladem. Jak jsem se už zmínil, pohané od 
našich jižních sousedů, z Estonska, už ze svého 
domácího náboženství dokázali vybudovat 
silnou, živou tradici. Estonsko můžeme 
považovat za nejpohanštější národ v Evropě: 
v průzkumu z roku 2002 se 11% estonských 
účastníků vyjádřilo v tom smyslu, že je jim 
jejich domácí náboženství jako duchovní cesta 
osobně nejbližší. V roce 2003 dokonce 
estonský prezident navrhl, že by se v hlavním 
městě Tallinnu měla vystavět pohanská 
svatyně, hiisi.

Takže my, finští pohané, bychom logicky 
měli čerpat inspiraci z příkladu svých milých 
sousedů a snažit se od nich učit, co to jde!

Taivaannaula - Päivi Lehtonen
pro PFIcz přeložila Agneska 
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Čarodějnictví a žercovství
Vážení čtenáři Věstníku,

Věstník PFIcz není jen pasivním médiem, které 
vám předkládá na stříbrném podnose informace, a 
vy je máte pouze konzumovat. Věstník PFIcz je i 
interaktivním magazínem, kde můžete vyjadřovat 
své názory – souhlasné i nesouhlasné. V minulém 
čísle jsme zveřejnili jinak skvělý článek Noiry, 
kde jste se mohli seznámit s jejími názory, které, 
a to si přiznejme, nejsou vždy zcela konformní a 
někdo s nimi může nesouhlasit.

A my tuto formu nesouhlasu vítáme a rádi 
uveřejňujeme. Následující Chotěbudův text budiž 
otevřením dialogu mezi odlišnými tradicemi. 
Rádi uveřejníme jakékoliv další věcné reflexe 
k tomuto tématu. Věříme, že tuto interakci 
chápete, a vpravdě těšíme se na další Vaše názory 
na obsah Věstníku PFIcz.

Cody

 16. čísle (Beltaine) seznámila Noira 
čtenářstvo Věstníku s kultem vúdú. Svůj 

příspěvek o této pohanské odnoži proložila 
několika obecnými tvrzeními, z nichž mě 
zejména následující podnítilo k odezvě: 
„Představě, že nosím dary božstvu, od něhož za 
to nic nedostanu, nic nežádám, by se každý 
vúdúista (ale i starý Řek!) vysmál. Tento druh 
spirituálního masochismu nepatří do žádné 
skutečné tradice a tím méně do pohanství“.

V

Pozastavuji se nad tím, co pisatelku, znalkyni 
tuzemského i zahraničního polyteismu, přivedlo 
k tak jednostrannému soudu. Pro lepší osvětlení 
této závažné problematiky cituji podobně ostrého 
Hegela1: Náboženství začíná vědomím, že existuje  

1  Filozofia dejín, Bratislava 1957, s. 98n a 292. 
Slovenský překlad jsem na žádost redakce zčeštil, 
přihlížeje k lipskému vydání Vorlesungen über die  
Philosophie der Geschichte, s. 142-4 a 376-7.

něco vyšší nežli člověk. Ale už Hérodot nazýval  
černochy čaroději; a v čarodějnictví není  
představy o bohu, o mravní víře, ale naopak,  
vyjadřuje, že nejvyšší mocí je člověk, že on sám 
rozkazuje přírodní moci. Není tedy řeči o nějakém 
duchovním uctívání boha ani o říši práva. Bůh 
hřmí a nepoznává se. Pro lidského ducha musí  
býti bůh více než hromovládcem; avšak u 
černochů tomu tak není. I když si musejí býti  
vědomi svojí závislosti na přírodě, protože  
potřebují bouřku, déšť, konec období dešťů, přece  
je to nevede k vědomí něčeho vyššího. Jsou to  
oni, již poroučejí živlům a právě to se nazývá 
kouzelnictvím. Králové mají třídu ministrů,  
jejichž prostřednictvím nařizují přírodní změny, a  
takto má každá osada své čaroděje, kteří  
rozličnými pohyby, tanci, lomozem a křikem 
provádějí zvláštní obřady a uprostřed tohoto  
mámení vydávají svá nařízení…. Co však u  
černochů ukazuje na něco vyššího, jest kult 
zemřelých, v němž své mrtvé prarodiče a jejich  
předky považují za moc proti živým,  
představujíce si, že nebožtíci by se mohli mstíti a  
člověku přivoditi všelikou pohromu v témže 
smyslu, jako se to v středověku věřilo o 
čarodějnicích. Moci mrtvých nad živými se však  
přesto nedbá, neboť černoši svým nebožtíkům 
rozkazují a čarují nad nimi.

Nezacházím tak daleko, abych čaroděje 
vylučoval z pojmu náboženství. S jádrem 
Hegelovy úvahy však souhlasím. Kouzelník 
manipuluje přírodními silami, maje k tomu dobré 
či zlé důvody. Naproti tomu druhá skupina 
pohanů, jež si vysloužila Noiřin odsudek, vzhlíží 
k duchům a zejména bohům u vědomí jejich 
nesrovnatelně větší moci. Do jaké míry ovlivňují 
všední život člověka, je otázkou. Vládou nad 
všehomírem však nabývají pádného nároku na 
pozemskou úctu. Žercové – nazvěme tak skupinu 
pro odlišení od čarodějů – prosí bohy o blaho 
rodu a vše, co s ním souvisí, jakož i vzdávají 
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chválu za to, že je zachovali při životě. Žerci 
s bohy neobchodují. Jejich obřad jest výrazem 
pokory před pány světů a zároveň sebevědomým 
ostrůvkem v moři lidské pýchy. Ano, modlitby 
žerců mohou zůstati nevyslyšeny. Ale patrně ne 
navždy. Vždyť bohové již tolikrát zvedli hlavy 
svých ctitelů! Věřím, že nezklamou ani nás.

Ještě jednou nechme promluvit německého 
libomudrce (s. 292), tentokrát stran Řeků, již by 
se přítomným žercům podle Noiry vysmáli: 
Najmě Římané začali v nouzi bohy nejen vzývati  

a pořádati lektisternia, nýbrž jim též zasvěcovati  
sliby a přísahy. Aby získali pomoc v tísni,  
vypravovali i poselství do ciziny, nechávajíce si  
dovézti cizí božstva a bohoslužby. Zavedení bohů 
a většina římských svatyň tak vznikly v nouzi,  
z přísahy a z povinné, nikoli nezainteresované 
vděčnosti. Naproti tomu Řekové postavili své lepé  
chrámy i sochy a ustanovili bohoslužby z lásky ku 
kráse a k božství jako takovému.

Chotěbud
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Slavíkův koutek – Mother 
Earth Chants (popěvky 

matky Země)
arodějnických a pohanských popěvků 
oslavujících matku Zemi je značné 

množství. Zpívají se u ohňů po celém světě a 
jsou oblíbené v celé široké škále hnutí 
snažícího se o návrat k přírodě, počínaje lidmi 
navazujícími na tradice domorodých kultur, 
přes moderní pohanství až po veškeré variace 
hnutí New Age. Tématem těchto písní a 

Č popěvků může být péče o Zemi, střídání 
ročních období nebo třeba prosté poděkování 
za dary, které nám Země dává. Pro tento díl 
Slavíkova koutku jsem vybral tři z těchto 
popěvků. Dva z nich jsou známé poměrně 
široce a lze je najít i na Youtube. Ten třetí není 
tolik známý, ale můžete jej znát v podání Damh 
the Barda. 

Pozn.: Překlad je velmi volný

The Earth Is Our Mother / Naší matkou je Země
The earth is our mother, we must take care of her (2x) 
(Naší matkou je Země, věnujme jí svou péči)

Hey yana ho yana hey yan yan (2x)

Her sacred ground we walk upon, with every step we take (2x) 
(Každý krok, který učiníme, vede po její posvátné hlíně)

Hey yana ho yana hey yan yan (2x)

The earth is our mother, she will take care of us (2x) 
(Naší matkou je Země, ona se o nás postará)

Hey yana ho yana hey yan yan (2x)
Alternativní verze:
The sky is our father, we must take care of him...
(Nebe je naším otcem, věnujme mu svou péči)
The rivers are our sisters, we must take care of them...
(Řeky jsou našimi sestrami, věnujme jim svou péči)
The trees are our brothers, we must take care of them...
(Stromy jsou našimi bratry, věnujme jim svou péči)
Melodie: http://www.youtube.com/watch?v=Y_S93xMn_uo (4.10.2010)
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Původně se jedná o popěvek indiánského 
kmene Hopi. Netuším, do jaké míry jsou 
původní i slova, ale domýšlím se, že veškerá 
angličtina je v tomto popěvku invencí 
amerických čarodějnic. Tak jako tak, jedná se o 

krásný popěvek použitelný jak při rituálech, tak 
při slavnostech všeho druhu. Stejně tak se dá 
zazpívat jen tak při procházce lesem nebo při 
nočním křepčení u ohně.

Mother I Feel You Under My Feet / Matko, cítím tě pod svýma 
nohama

Mother I feel you under my feet Matko, cítím tě pod svýma nohama
Mother I feel your heart beat Matko, cítím tlukot tvého srdce

Hey yanna hey yanna hey yanna hey ho 
Hey yanna hey yanna hey yanna hey ho 

Sister I feel you in the full moon's glow Sestro, cítím tě v úplňkovém svitu
Sister I feel you in the warm blood's flow Sestro, cítím tě proudící v horké krvi

Brother I hear you in darkened wood Bratře, slyším tě z temného lesa
Brother I feel you in the rites of manhood Bratře, cítím tě v rituálech mužství

Father I see you in the sunlit sky Otče, vidím tě v obloze zalité sluncem
Father I feel you in the raven's cry Otče, cítím tě v křiku havranů

Melodie: http://www.youtube.com/watch?v=ovkTuKaiqiI(4.10.2010)

Slova této písně patří k mým oblíbeným. Na 
videu je můžete vidět ve velmi zajímavém 
podání (a trochu pozměněná) zpívající bandy 
podivných hipíků. Přesto jim to jde moc dobře 
a rád si je občas poslechnu. Slova vycházejí 
z pohanského konceptu duality, kdy je ženství a 
Bohyně spojována se Zemí, Měsícem, krví a 

vodou, zatímco atributy mužství a Rohatého 
Boha jsou Slunce, nebe, vegetace i zvířectvo. 
Tento popěvek mám raději než úvodní, protože 
je více spojený s mystérii přírody a méně 
s ekologií. Dá se zpívat střídavě muži a ženami, 
podobně jako některé lidové písně.

O Round Mother Earth / Ach, kulatá matko Země
O round Mother Earth Ach, kulatá matko Země
Bringer in to birth Nositelko života
Sweet creatrix of the night and day Sladká stvořitelko dne a noci
Bring our spirit through Pozvedni našeho ducha
Rest our hearts in you Nech spočinout našim srdcím
Guide our feet in the natural way Veď naše kroky cestou přírody

Melodie: http://www.edisk.cz/stahni/30941/o-round-mother-earth.wma_877.42KB.html 
(4.10.2010)

Tenhle krátký popěvek můžete znát 
z koncertu Damh the Barda. Bohužel se mi 
nepodařilo najít žádnou nahrávku, a proto jsem 

musel učinit vlastní, v mizerné kvalitě hudby i 
zpěvu, ale snad se z toho dá melodie 
odposlouchat. Text je opět věnovaný Zemi a je 
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svým způsobem modlitbou, která vytváří 
spojení mezi duchem Země a duchem člověka, 
mezi Zemí a lidskou duší. Melodie je famózní a 
veselá a je vhodná pro společné zpívání.

Na závěr bych rád připojil ještě jednu 
třešničku, kterou můžete znát od Tima 
z Rakouska. Je to Ranní píseň indiánského 
kmene Cherokee, a když ji posloucháte, cítíte, 
jak se Země otáčí: 

Cherokee Morning Song:  http://www.youtube.com/watch?v=1VqoxOcEqpk&feature=related 
(4.10.2010)

Jožka (TPM)
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Pohanská tvorba
Rozhovor s nocí

Když zavřeš oči a jdeš spát, hvězdy ti začnou naslouchat.
Naslouchat tvým snům, jež rostou z kořenů a mění se v květy.
A na podzim pak padají zpátky k zemi jako barevné listí a tlejí.

Temná noci! Přiviň mne ve svou náruč a dej mi sen milujících očí.
Dej mi zpátky ten sen, co mění běžný den v luční kvítí.
Dej mi zpět ty překrásné zraňující studánky plné hvězdného svitu.
Hluboká stříbrná jezera, v nichž planou plamínky vzpomínek.
A hřejí u srdce.

Když zavřeš oči a jdeš spát, měsíc ti začne naslouchat.
Zpívá bílou ukolébavku, jež je nadějí všech poutníků dávající smysl cestám.
A zářící ohněm staletí, aniž by se změnila v popel a bahno mrtvé tradice.

Temná noci! Vrať svatozář korunám stromů a změň popel v nové květy.
Dej mi vlčí drápy, srdce kance a paroží jelena.
Dej mi život, dej mi sílu porazit strach a vytrvat.
Porazit na hlavu černou bestii uplácanou z největšího bahna světa.
A změnit ji ve zlato.

Když zavřeš oči a jdeš spát, tma sama ti začne naslouchat.
Objímá tvé tělo jako vody praoceánu, jenž omýval břehy mrtvé Země.
Dávno před tím než ožila pulzující silou koloběhu života...

Jožka (TPM) 
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Cyklus bohyně – Stařena

Zeia
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Samhain

Veronika Kůsová
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Rozchod
Rozmlouval dnes se starým javorem

o tobě a o sobě,
společné jejich dny, že jsou prý sečteny,

šuměl ten starý strom.

Hladil jej po kůře objímán větvemi
a myslel na tebe,

veselý úsměv v očích ti uvízne,
to tolik miluje.

Kalný smutek v šedivých hlubinách,
jiskřičky beznaděje

pálí jej na kůži i přes chladivý vítr,
a tak dlouze mlčí.

Pak náhle pochopil a javor zašuměl,
rychle jej objal a odběhl,

starý strom bez hnutí vílám naslouchá,
když na kůru usedne motýl.

Shaman
www.shaman.cz
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Okénko do kuchyně našich 
předků

Motto pro dnešní okénko: Kdo víno pije, ten dlouho žije (Bretaňské přísloví).

 okénku Samhainového Věstníku Vám 
představím pouze jeden recept. Známý 

likér, připravovaný ovšem netradičním 
způsobem. A protože návod je dlouhý, úvod 
bude krátký...

V

Bezinkový likér pro rituální 
použití

Bezinkový likér jako 
základní nápoj pro 
rituální obětiny 
připravuji stejným 
způsobem již několik 
let. Zdůrazňuji, že níže 
popsaný postup není dogma. Jednotlivé kroky lze 
upravit podle Vaší tradice nebo je prostě možné je 
vynechat a použít pouze recept. Tak jako tak 
získáme lahodné pití, použitelné pro vcelku 
zdravé mlsání. Postup prací sestává ze tří 
hlavních úkonů.

1. výpočet doby sběru podle bylinných a 
planetárních korespondencí

2. rituální sběr plodů
3. rituální výroba nápoje

Ad 1.  Abych získal plody obdařené magickou 
silou, dodržuji čtyři následující podmínky.3 
3 Dle tabulek bylinných, planetárních a živlových 

korespondencí (původní zdroj tabulek se mi nepodařilo 
dohledat, neboť jsou šířeny převážně lidovou tradicí, 
byť často elektronicky - nicméně předpokládám, že 
tabulky jsou většině adeptů magie dostatečně známy)

První - Měsíc je ve fázi „ubývání“, neboť sbírám 
plody pro potřebu zpracování a uskladnění. 
Druhá - Měsíc je ve znamení Ryb nebo Střelce, 
protože sbíranou částí rostliny jsou plody. 
Třetí - pro sběr plodů je nejvhodnější hodina pod 
vládou planety Saturn. A konečně čtvrtá 
podmínka - odpovídajícími živly pro sběr plodů 
jsou Oheň nebo Voda. Jak jsem tedy provedl 
výpočet, abych splnil všechny stanovené 
podmínky? V době zralosti plodů se Měsíc dostal 
do fáze „ubývání“ dne 25. 8. 2010 v 19:04 hodin 
letního času (LČ) (to jest 24 hodin po okamžiku 
úplňku) V této fázi do znamení Střelce nevstoupil 
a ve znamení Ryb se pohyboval v době od 
24.8.2010, 15:51  hodin LČ do 27.8.2010, 
6:13 hodin LČ4. Při započtení první podmínky 
tedy zbývá doba mezi 25.8.2010, 19:04 LČ do 
27.8.2010, 6:13 LČ. V určenou dobu vymezenou 
podmínkami 1 a 2 hledám den pod vládou živlu 
Ohně nebo Vody. Vychází čtvrtek 26.8.2010, den 
pod vládou Ohně. Tím jsem získal datum sběru 
plodů. Nyní splním čtvrtou podmínku. Určím 
hodinu pod vládou Saturna dne 26.8.2010. Tento 
den jsou pod vládou Saturna tyto hodiny: 6. až 7. 
denní, 1. až 2. a 7. až 8. noční. Protože večer a 
v noci sbírat nebudu, vybírám 6. až 7. denní. 
Zbývá poslední úkon, určit začátek šesté a sedmé 
hodiny. Dne 26.8.2010 vychází Slunce 
v 5:06 SEČ (to je 6:06 LČ) a zapadá v 18:57 SEČ 
(to je v 19:57 LČ). Dobu mezi těmito časy je 
třeba rozdělit na 12 stejných dílů a zjistit, jak 
veliký je jeden díl. To provedu takto:

4 Všechny časy byly zjišťovány s pomocí Lunárního 
kalendáře na rok 2010, Nakladatelství Studio Trnka, 
Praha 2009
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5:06 = 306 minut (od 0:00);
18:57 = 1137 minut (od 0:00);
1137 – 306 = 831;
831 / 12 = 69,25 to je 1 hodina, 9 minut a 15 
sekund.

Potom musím zjistit, kdy začíná 6. a 7. hodina 
denní. 6×1 díl = 6× 1 hod 9 min 15 s = 6 hod 55 
min 30 s; 7×1 díl = 7× 1 hod 9 min 15 s = 8 hod 
04 min 45 s. Nyní k času východu Slunce 
(v 5:06 SEČ začíná nultá až první hodina denní) 
přičtu vypočítané díly. Dostanu časy 12 hod 01 
min 30 s a 13 hod 10 min 45 s. To převedu do 
letního času a získám čas sběru, vypočtený podle 
bylinných a magických korespondencí. Takže 
shrnuto, sbírat bezinky budu ve čtvrtek 26.8.2010 
od 13:01:30 LČ do 14:10:45 LČ, v hodině vlády 
Saturna, za působení živlu Ohně, kdy Měsíc 
ubývá a pohybuje se ve znamení Ryb.

Ad 2. Nyní zbývá jen shromáždit rituální 
pomůcky, nádobu na plody, nezapomenout na dar 
rostlině a vyrazit na sběr tak, abych byl ve 
vypočtenou hodinu u „mého“ keře. Kolem 
vybraného keře vystavím v souladu s tradicí 
ochranný kruh. Protože uveřejňuji návod, 
nespokojím se s pouhým konstatováním 
„vystavte kruh dle Vaší tradice“, ale popíšu, 
jakým způsobem tuto činnost dělám já.5 Takže - 
na jižní straně od keře (obvykle pomocí kamenů) 
vymezím vstupní portál. Poté pronesu otevírací 
formulku. „Začínám vytvářet kruh a vzývám 
energii prvků, aby chránila vše, co je uvnitř“. 
Kruh vytvářím pomocí hole od levého kamene 
portálu ve směru déosil k pravému kameni. 
V okamžiku dokončení kruhu pronesu uzavírací 
formulku. „Kruh je vytvořen. Kruh je uzavřen. 
Jakmile se zapečetí, nic jeho ochranu neznesvětí.“ 
Vně kruhu obětuji nespřízněným silám. Nyní 
portálem projdu dovnitř kruhu a požádám rostlinu 
o svolení ke sběru. Když se nedostaví žádné 
negativní reakce, zapečetím kruh. K pečetění 
používám provaz, spletený z devíti vláken (3 

5 Inspirací mi byly následující zdroje: Jitka Vlčková, 
Encyklopedie keltské mytologie, Libri, Praha 2002; Jon 
G. Hughes, Keltská magie rostlin, Fontána, Praha 2003; 
Emma Restall Orr, Živá tradice druidů, Eminent, Praha 
2006; a v neposlední řadě zkušenosti a podněty 
osobností české pohanské komunity

černá, 3 červená a 3 bílá, vše protkáno zlatou 
nitkou. Ano, je to alchymická kombinace). Vezmu 
jej do rukou a otočím se čelem k severu. Asi 
v jedné třetině zleva na něm začnu vázat uzel a 
přitom pronáším formulku. „Tímto prvním uzlem 
započínám pečetění a poprvé vyzývám všechny 
nespřízněné síly, aby opustily kruh.“ Potom se 
otočím čelem k východu, vážu druhý uzel 
uprostřed a pronáším formulku. „Tímto druhým 
uzlem posiluji pečeť a podruhé vyzývám všechny 
nespřízněné síly, aby opustily kruh“. Dále se 
otočím čelem k západu, vážu třetí, poslední uzel 
vpravo a říkám další formulku. 

„Tímto třetím uzlem uzavírám pečeť a potřetí 
vyzývám všechny 
nespřízněné síly, aby 
opustily kruh.“ Nyní 
se otočím na poslední 
světovou stranu, jih, 
pokročím k portálu, 
položím provaz s uzly 
mezi kameny portálu a 
pronesu uzavírací řeč. „Tímto provazem pečetím 
kruh. Vzývám jeho ochranu. Má energie se 
soustředí uvnitř.“ Nyní je kruh zapečetěn (obr.1) 
a já mohu začít se sběrem (obr. 2). Je moudré brát 
jen tolik, kolik je skutečně třeba. Já již mám 
množství za těch několik let odhadnuté, asi z pěti 
litrů natrhaných plodenství i se stopkami získám 
dva litry čistých plodů. Po nasbírání potřebného 
množství předám dar rostlině jako poděkování. 
Potom rozpečetím a zruším kruh. Při rozpečetění 
kruhu postoupím k portálu, zvednu provaz a 
rozpletu všechny tři uzly v opačném pořadí, než 
jsem vázal. Potom pronesu otvírací formulku. 
„Pečeť je rozlomena, 
kruh je otevřen.“ Pak 
pomocí hole zruším 
kruh se slovy: 
„Prohlašuji tento kruh 
za zrušený. Děkuji 
všem, kdo se zúčastnili 
dokončení tohoto 
díla.“ Odcházím domů, provést třetí úkol, výrobu 
nápoje.

Ad 3. Doma v kuchyni vyčistím pracovní prostor. 
Nejprve fyzicky - uklidím kuchyň a pečlivě umyji 
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všechny nástroje, které budu potřebovat (k tomu 
používám vodu čištěnou měsíčním světlem). 
Potom magicky - vykouřím prostor kuchyně 
očistným kadidlem ze směsi yzopu, kadidla, 
myrty, jalovce, kafru, rozmarýnu a Kopálu. Poté 
vchod do kuchyně zapečetím provazovou pečetí 
postupem popsaným v bodě 2. Teď je vše 
připraveno k práci na nápoji. 

Rozpis na 2,5 litru nápoje:
2 litry bezinkových 
plodů
1 litr vody
1kg cukru
2 sáčky vanilkového 
cukru
2 lžíce citrónové šťávy
1/2 litru čirého alkoholu

Jednotlivé bezinky pečlivě oberu ze stopek 
plodenství a propláchnu vodou. Tato práce 
vyžaduje trpělivost, je třeba, aby plody byly 
opravdu čisté. Bezinkové plody vložím do hrnce, 
přidám vodu, rozmačkám a nechám projít varem. 
Je třeba stále míchat a dávat pozor, aby tekutina 

nevykypěla z hrnce. Po přejití varem seberu 
z hladiny pěnu a nechám vše trochu zchladnout. 
Pak tekutinu přecedím přes husté síto do jiné 
nádoby. Rozmačkané plody, které ulpěly na sítu, 
ještě propasíruji pomocí vařečky. Do tekutiny 
přidám všechen cukr, citrónovou šťávu a vařím 
ještě pět minut. Odstavím z ohně a nádobu 
nechám chladnout. Nyní je veškerá magická 
práce hotova a já mohu rozpečetit kuchyň. Po 
vychlazení přidám alkohol. Já v souladu se svou 
tradicí používám jablečnou pálenku (druidové 
měli jablka za neutrální surovinu, která 
neovlivňuje magicky ostatní potraviny). A je 
hotovo. Pokud dáte dostatek „víceprocentního“ 
alkoholu, není ani třeba uchovávat v chladu. 
Likér používám jako obětní a oslavný nápoj 
během mých soukromých rituálů. A ještě jedno 
upozornění na závěr. Práce trvá poměrně dlouho a 
celou tu dobu je třeba zůstat v zapečetěné 
kuchyni. Proto je vhodné včas vyřešit žízeň a jiné 
potřeby a zkontrolovat, zda vše potřebné máme 
k dispozici, abychom nezjistili, že některé 
důležité věci máme „za pečetí“.

Seóras & Žofinka

stránka 46 z 72



Samhainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 18

Minulé akce PFI
Lughnasadový výlet

ak už samotný název napovídá, jednalo 
se o výlet zaměřený na oslavu prastarého 

keltského svátku Lughnasad, který je 
zasvěcený keltskému bohu úrody a zemědělství 
Lughovi. Tento svátek se oslavuje i v jiných 
kulturách a prakticky znamenal oslavu začátku 
sklizně. Nechme ale prozatím etnologické a 
mytologické podrobnosti jen pro zúčastněné, 
protože právě účast na mystériích je už od 
pradávna jediný uznávaný způsob poznání 
jejich povahy a svátku, který obklopují. 
Mystéria se nedají vyjádřit jednoduše slovem a 
to věděli už naši předkové. Musí se zažít na 
vlastní kůži.

J

Přejďeme tedy k podrobnostem okolo výletu 
samotného. Tento výlet organizovala 
Mezinárodní Pohanská Federace (PFIcz), 
konkrétně její česká „pobočka“. Mne a Emily 
Hubble, jako zúčastněným, přišlo organizování 
výletu trošičku hektické, protože jsme se až ve 
vesničce, kde se měl původně výlet konat, 
dověděli, že plán byl pozměněn a že oznámení 
o změně bylo rozesláno až den předem všem 
nahlášeným do jejich e-mailových schránek. 
Problém byl ale ten, že  my dva jsme 
z východního Slovenska cestovali bezmála 12 
a více hodin, takže jsme neměli možnost 
dovědět se o změně plánu. Po zhruba hodince 
bloudění dědinkou Želiv, o které mimochodem 
nikdo z dotazovaných lidí a pracovníků ČAD 
neslyšel, jsme ale naštěstí přes našeho známého 
wiccana Silvera získali číslo na jednoho 
z organizátorů, který nám oznámil změnu místa 
konání. Vydali jsme se tedy na stanovené 
místo. Na půli cesty nás ale síly definitivně 
opustily, a tak jsme vyčerpaní čekali na 
záchranný odvoz, realizovaný Joannou, která 

pro nás přijela autem. Dorazili jsme do starého 
kastelu, či zámku, kde nás uvítala spousta 
nových tváři a začalo také menší seznamování. 
Všichni byli moc milí, přátelští a my jsme se 
cítili jako mezi svými. Pak nám byly ukázané 
pokoje, ve kterých jsme měli následující dvě 
noci přespávat. Byl to pro nás neobyčejný 
zážitek, na který se tak rychle nezapomíná, 
vždyť kdo má tu možnost každý den přespávat 
v historické památce? Do spánku bylo ale času 
dost, a tak jsme se vydali na průzkum té 
skvostné budovy, ve které se míchalo několik 
uměleckých slohů. Při prohlížení zámku jsme 
si začali pozvolna povídat o jeho minulosti, 
o možných funkcích, kterým sloužil, a 
o různých jiných věcech. Čas tekl rychle jako 
bystrý potůček a ani jsme se nenadáli 
a stmívalo se. První večer se měl nést 
v znamení bardů, prastarých keltských 
hudebníků, básníků, vypravěčů hrdinských i 
milostných příběhů a byl tedy pojmenovaný 
jako Bardský večer. Na programu bylo trošku 
oficiálnější představování a seznamování 
doprovázené dobrovolnými poetickými 
příspěvky. Když představování skončilo 
a většina básní byla odrecitována, začal volný 
program, během kterého se hrálo na kytaru, 
zpívalo se, rozprávělo se, blíže poznávalo, a jak 
k tomu neodlučitelně patří, otupovalo se 
vědomí a bouraly morální zábrany pomocí 
alkoholu, výsledkem čehož byla přátelská 
a pohodou nasáklá atmosféra. Někteří vydrželi 
až do rána a někteří to zalomili už dříve.

Druhý den se měl konat výlet do okolní 
přírody, k prastarému a mocnému dubu a k raně 
středověkému klášteru. Ten dal dle legendy 
postavit samotný Svatopluk po tom, co se před 
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strašlivou bouřkou ukryl do onoho dubu 
a slíbil, že když z bouřky vyvázne živý, nechá 
postavit nedaleko klášter. Počasí nám ale 
nepřálo (stejně jako kdysi Svatoplukovi), a tak 
se zúčastnění rozdělili na dva tábory, neboli na 
ty, kterým pár kapek deště nepřekáželo 
a s chutí se vydali na výlet a na ty, kteří dali 
přednost suchu, šli na oběd a později se 
zúčastnili workshopu na výrobu nového 
chantu, čili rituálního popěvku složeného 
z několika  veršů. Já a Emily jsme se zařadili 
k dobrodružnější skupině a vydali se objevovat 
krásu tohoto malebného kousku české přírody. 
Při chůzi jsme si vydatně porozprávěli, což 
mělo za následek, že jsme se ani nenadáli a už 
jsme byli u hotelu, ve kterém jsme si dali oběd, 
a z něhož jsme pokračovali ke zmíněnému 
dubu a klášteru. Cestou zpět nás zastihl ještě 
prudší déšť. No, já patřím k milovníkům deště 
a přímo se vyžívám v procházkách, ze kterých 
přicházím domů mokrý jako myš a můžu si 
naplno vychutnat ten nádherný kontrast teplot 
při šálku horkého čaje, v křesle a pod teplou 
dekou. Po návratu na zámek začaly přípravy na 
samotný rituál a hledání vhodné místnosti. Já 
jsem šel objevovat doposud neprobádané 
místnosti a narazil jsem na starou socialistickou 

modelářskou dílnu, ve které jsem našel 
množství modelů letadel, modelářských lepidel 
a nástrojů. Pro člověka, který v těch dobách žil, 
je to jenom vzpomínka na časy minulé, ale pro 
mladé lidi je to část historie a při otevírání 
zarezavělých šuplíků jsem se cítil jako 
archeolog zkoumající již zaniklou civilizaci.

Večer byl zasvěcen bohu Lughovi 
a provedení zmíněného rituálu nás v mnohých 
oblastech inspirovalo, takže se snažíme některé 
zajímavé prvky přenést i do rituálů našeho 
začínajícího Covenu. Kdo chce vědět víc, bude 
se muset zúčastnit, protože jak jsem psal na 
začátku, pochopí jenom ten, kdo si to sám 
prožije.

Já osobně a myslím, že ani Emily, té cesty 
rozhodně nelitujeme, protože kromě mnohých 
pěkných zážitků jsme poznali také hodně fajn 
lidí s podobným pohledem na svět. Těšíme se 
na další spolupráci a další akce spojené 
s prastarými vírami, které  nade všechno ctily 
přírodu, uprostřed níž se tenhle výlet konal.

Robert

stránka 48 z 72



Samhainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 18

Básnický workshop s Damh The Bardem
 pondělí 20. září 2010 uspořádala 
Pohanská Federace workshop na téma 

"psaní poezie" s Damh the Bardem (jestli 
nevíte, kdo to je, tak se koukněte třeba na 
http://www.paganmusic.co.uk/ 12.10.2010). 
Před sedmou večer jsme přišli do hudebního 
klubu Mandragora, kde už bylo několik členů 
PFI a samotný bard.

V

Upřímně jsem nevěděl, jak se mám chovat. 
Damh the Bard mě svojí muzikou dost oslovil a 
předpokládám, že nejsem rozhodně sám. Takže 
mě velmi překvapilo přátelské uvítání a objetí 
od barda, co mě viděl prvně v životě. 

Když Damh začal s úvodem workshopu, byl 
jsem ještě víc nervní. Poslední báseň jsem totiž 
zplodil 6. ledna 2006 a divnou. Od té doby 
jsem razil krédo, že můj talent nejspíš leží 
trošičku jinde a místo poezie budu pilovat své 
schopnosti psát prózu. Děsil jsem se momentu, 
kdy slovutný bard prohlásí "sepiš báseň!" a já 
budu muset něco tvořit. Nakonec to ale 
vypadalo trošičku jinak.

Damh začal s tím, že každý správný čaroděj, 
či správná čarodějnice ví, jakou moc mají 
slova. Jak slova dovedou měnit to, co máme 
kolem nás. A magie není nic jiného, než 

recitace básně; slov, která mění podstatu bytí.

Abychom se naladili na správnou vlnu, 
nejprve jsme se vycentrovali mantrou "Awen", 
kterou jsme opakovali devětkrát za sebou.

Hned poté následovala vedená meditace na 
téma "podzim." Až poté nám bylo vysvětleno, 
co máme dělat. Na papír před sebou jsme měli 
napsat jeden řádek. Klidně i jedno slovo. A 
myslet při tom na podzim. Takže třeba 
"Kaskády padajících kaštanů." Poté jsme papír 
přehnuli tak, aby naše věta nebyla vidět a 
poslali dalšímu u stolu. A takhle se to 
opakovalo, dokud se nám nevrátil náš papír 
zpátky. V každém momentě jsem měl napsat 
jenom jednu větu, inspirovanou podzimem, 
aniž bych věděl, co ten předchozí napsal na 
papír, co mám právě v ruce. První kolo se zdálo 
bardovi až příliš rychle ukončené, takže pak 
papír šel dokola ještě jednou.

Když se ke mně vrátil podruhé můj papír, 
hořel jsem nedočkavostí. Když nám Damh dal 
pokyn, všichni jsme se vrhli na srolovanou 
ruličku před sebou a hltavě četli, co tam vlastně 
vzniklo. Jelikož jsem seděl u stolu s anglicky 
mluvícími návštěvníky, tak to, co jsem četl já, 
vypadalo takto:
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Hromadná báseň
Ranní mlhu rozčísly první paprsky slunce

glowing golden sun

krása se zjevila ve větvích stromů

Apples fall as autumn chances

údolím Vltavy se plíží cáry mlhy

otevírá se jako jizva

než poslední lístek spadne zcela

 

Den s nocí střídají se na stráži

green water of life cascading down

bratr čas nám ukazuje

Earth is flaming as of old

za oknem šeď a chlad a plískanice

jasné střípky

najde kdo sní

 

Pokud máte zájem, tak na pohanském fóru 
zanechte názor, jak se vám výše uvedená báseň 
líbí. Můj názor je: "Vůbec to není špatný." 
Zvlášť když by si s tím následně někdo pohrál, 
tak si myslím vznikne nadprůměrná báseň. 
S potěšením jsem se kochal básní, kterou 
stvořila kolektivní mysl našeho stolu, ale pak 
přišla ta "pravá magie." David nám řekl, že 
aniž bychom si uvědomovali, tak jsme sami 
napsali svoji vlastní báseň. Protože na papíře 
před sebou máme první řádek z našeho pera, 
v mém případě "Ranní mlhu rozčísly první 

paprsky slunce".

Dostali jsme nový papír a za úkol jsme 
dostali toto: Z vlastního papíru opsat první 
řádek a poslat kolektivní báseň dál. V kruhu 
vám pak přijde druhá kolektivní báseň, ze které 
opíšete druhý řádek. Pak třetí, čtvrtý... asi už 
vám dochází systém.

Posílali jsme si básně jako zběsilí a hltavě 
opisovali řádek za řádkem, až se před námi 
najednou zjevila báseň napsaná pouze námi:
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Co jsem napsal já
Ranní mlhu rozčísly první paprsky slunce

Ohnivě rudé listí na stromech

Chlad zimy rozprostírá se po nocích

Veverky střádají zásoby na zimu

Jeleni shazují svá paroží

Babí léto plné hedvábných pavučin

Dožínkové slavnosti

 

Den s nocí střídají se na stráži

Ohnivě rudé listí na stromech

Zásoby hromadí se v spižírnách

Stromy obtěžkány úrodou

Zlato padá ze stromů

Slunci dochází už dech

Podzim je teď mezi námi

Po napsání básně „na papír“ si autor  
uvědomuje, že "Ohnivě rudé listí na stromech" 
se v básni opakuje dvakrát, jenom si nemůže 
vzpomenout jestli prostě špatně opisoval, a  
nebo ho dvakrát napadlo to samé.

Opět uvítám názor P.T. čtenářstva, ovšem i 
zde můj názor je: "To vůbec není špatný." A 
opět, při troše další básnické práce by se z výše 
napsaného dalo udělat mnohem lepší dílko.

Navzájem jsme si odrecitovali svoje básně, a 
pak již byl čas odejít.

Damh sice mluvil o magii, ale já si upřímně 
myslím, že jsem byl "obětí" v uvozovkách 

jenom "pouťového triku." Ovšem myslím si, že 
bardovým cílem bylo něco úplně jiného.

Na začátku se nás totiž ptal, kdo nikdy 
nesložil žádnou báseň. Ruku zvedla jenom 
jedna slečna. Zbytek se už o báseň někdy 
pokusil,a co je mi známo, tak ze všech 
přítomných básně publikuje veřejně jenom 
jeden z lidí, co na workshopu byli. Jestli zbytek 
"píše do šuplíku" a nebo na básnění zanevřeli 
jako já, nevím.

Ale soudě podle sebe tuším, čeho chtěl bard 
dosáhnout. Všichni jsme napsali báseň a ani to 
nebolelo. Navíc na workshopu prezentované 
básně byly "průměr až nadprůměr." A upřímně, 
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pokud jste občasný pisálek, tak napsat 
"průměrnou" báseň je extrémně těžké.

Tady to šlo samo, povedlo se to každému a 
hlavně - třeba mně to absolutně nadchlo k tomu 
oprášit rubriku určenou básním na mém 
osobním blogu a opět ji obohacovat svými 
básněmi.

A to si myslím, že byl cíl slovutného barda. 
Dodat nám odvahu a ukázat nám, že něco 
v sobě máme a nadchnout nás k tomu objevit 
podstatu svého talentu a tepat slova do podoby 
básní. Předpokládám, že po tomto večeru 
nebude mít Bardská Gilda nouzi o nové členy, 
ani o tvorbu.

Tasselhof

Pocity dalších účastníků workshopu:
Nad vytvořenou básní jsem si uvědomila 

ústřední témata, kterými se právě zabývá mé 
podvědomí. Magie kreativity mi zatím přinesla 
dva dary - zjistila jsem, že umím recitovat 
poezii, což jsem si vždy přála, ale styděla se a 
přišla mi nečekaná nabídka po letech začít opět 
hrát na hudební nástroj. Takže za sebe mohu 
říci, že magie fungovala! - 

Noira,  http://www.carovnezrcadlo.cz 

V podzimní náladě jsem rezonoval 
s AWEEEEEEEEEEEEEEEN a došel 
k fontáně z níž tryská inspirace. 

Jožka

Awen, to je to nejlepší, co jsem zatím napsal.

  Cody

Barevné listy padají k zemi, vítr šumí 
v korunách stromů, z Awen plyne inspirace.

 Vermarka

Dave nám ukázal, jak použít poměrně 
známou metodu na poezii. Metodu, která 
dovoluje oblbnout mozek, aby si nemyslel, že 
člověk píše poezii, a přitom ji píše. 

Arcanis

Když tři zlatavé listy dopadnou na srdce, už 
neztratí se bardů hlas... a vůně burčáku. 

Airis

Inspirativní večer v přátelské společnosti 
pohanů a pod vedením Damha a Carrie, kteří 
nám ukázali, že psaní nemusí být mnohdy jen 
velké trápení, ale může být zábavné a dokonce 
to zvládne každý z nás. 

Mab
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A tady je na ukázku pár básní vzniklých při workshopu:

Budoár pána Podzima (Cody)
Mlhy rán podzimních,

plynou jako moře.
Temný závoj bohů, 
pak ucítím to hoře.

 
Smutná stopa toho rána,

otvírá se jako jizva.
Kolo se točí dál a dál, když listí žloutne...

… a padá
 

Vítr nese dech léta,
to víly tančí v proměnách utajeného světa.

 
Všude padá prach,

neboj se, neměj strach.

Jak jasné střípky,
končíme v prázdnotách...

 Básnička od LuciJe
Podzimní listí se k zemi snáší,

zlatá a rudá lemují cesty. 
Má vede k příbytku stromových víl, 

k jeskyni pomalu temnící stíny.

Jen jedno tajemství smějí mi dát
v čase, kdy letošní léto se loučí, 
než poslední lístek spadne zcela,
v bezedné hromadě listí se ztratí.

Tajemství ukrytá v mizícím slunci
vidí jen ten, který spatřit je může - 

v kamení, větvoví, paprscích, 
hlubokých tůních pokrytých zlatem 

najde, kdo hledá, 

najde, kdo sní.
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Koncert: Damh The Bard
 návštěv Damh the Barda v Česku se 
stává pomalu pravidelná záležitost, což 

má pozitivní dopad na ty, co minulý rok 
bardovu návštěvu nezvládli. Za mediální 
podpory rádia Ethno a ve spolupráci se 
serverem Eastwick se Davidův koncert konal 
v hudebním klubu Mandragora v Praze.

Z

Výběrem místa se organizátoři nemohli trefit 
lépe. Hudební klub je hezky laděný a mimo 
jiné mě na první pohled upoutaly doslova 
stovky draků, které doplňovaly atmosféru 
místa.

Před samotnou recenzí koncertu se přiznám - 
znám dílo Damh the Barda. A mám jeho 
písničky rád. Navíc pochybuji o tom, že by na 
pohanské scéně byl někdo, kdo tuto muziku 
nezná, nebo by se mu snad nelíbila. A co víc, 
jsem bardovým fanouškem, takže jsem na 
koncert šel s tím, že si jdu poslechnout hvězdu.

Opět mě před vystoupením naprosto 
překvapilo Davidovo bezprostřední chování a 
jeho přátelskost.  Osobně se se mnou pozdravil 
a objal na uvítání, jako bychom byli staří 

přátelé. Ano, v pohanské komunitě se takové 
chování nosí, ovšem v jeho případě jsem jej 
prostě neočekával, protože je v mých očích 
poněkud nedostižnou hvězdou.

Průběh samotného koncertu se velmi těžko 
popisuje, aniž byste použili superlativů. 
Poslech bardovy hudby naživo a v kruhu 
milovníků jeho hudby byl opravdu 
nezapomenutelný zážitek. Sborové broukání a 
zpívání pro nás tolik známých písní jej ještě 
více umocnilo.

Takže nikdo pak už nechtěl věřit tomu, že 
koncertu je konec. Členové Pohanské federace 
měli možnost nechat koncert ještě „doznít“, 
protože měli to privilegium, že si mohli chvilku 
s bardem sednout a popovídat. Nám ostatním 
nezbylo než si kousek Davida odnést domů, 
nahraného na jeho CD.

Věřím, že i příští rok se podaří barda zlákat 
k návštěvě a že přijde trochu více lidí, než 
letošních odhadovaných 50 návštěvníků.

Tasselhof
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Bardský víkend 
řetí říjnový víkend jsme měli možnost 
zúčastnit se sedmého Bardského večera 

nebo spíše Bardského víkendu. Odehrával se na 
Šumavě mezi kopci zbarvenými podzimem do 
ruda, zahalenými mlhami a deštěm. Většinu 
času jsme díky těmto podmínkám strávili ve 
společenské místnosti, kde plápolal oheň 
v krbu a my si užívali svařené víno nebo teplý 
čaj, a pomalu jsme se mohli ponořit do 
atmosféry Samhainu.

T

Mezi přednáškami, vynikajícím jídlem od 
Majkiiho a skvělou zábavou bych chtěla 
vyzdvihnout zejména dvě části sobotního dne. 
Tou první je rozhodně rituál na inspiraci a 
tvořivost, který připravili Jo s Eurikem. 
Nádherně napsaný rituál byl velice zajímavě 
udělaný. Ráno jsme se vyšplhali do kopce, ač 
jsem nebyla schopná uvěřit, že tuto výpravu 
skutečně všichni členové ustojí. Odměnou za 
výstup na vrchol nám byl strhující výhled do 
údolí a na protější kopce a hromada 
popadaných letních jablek, z nichž jsme 
vytvořili kruh. Po přivolání Cerridwen a 
Taliesina jsme pronesli modlitbu za inspiraci. 

Dopředu jsme si měli vymyslet nebo najít 
odpověď na otázku: „co to je tvořivost“. Ti, 
kdo snad nebyli připraveni předem, byli 
zasaženi  náhlým impulsem tvořivosti, který 
dovolil vytvořit neskutečnou směsici dojmů, 
vzpomínek a moudra, které jsme pronášeli tak, 
jak nám slova padala na jazyk.

Druhou věcí, která si zaslouží pozornost, byl 
samotný bardský večer zaměřený na živly. 
Těžko popsat, jak se mi líbil – to bych tu 
musela snad přepsat všechny básně. Co mi ale 
hlavně ulpělo ve vzpomínkách, byla píseň 
Marion o loučení boha a bohyně v době 
Samhainu, Zahradova báseň o smrti a Eurikovy 
básně o živlech. Poslední dvě ze jmenovaných 
byly vytvořeny ještě ten den a o to více je 
obdivuji.

Na závěr mi nezbývá nic než poděkovat 
všem zúčastněným za skvělé povídání a Jo a 
Jessemu za připravení celé akce. Merry meet, 
merry part and merry meet again!

Lithin
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Sunset upon the Hills
 

When the sunset strokes the hills,

Ask yourself which tree is open,

How old it is and how it feels

Three steps before the night’s evoken.

 

Touch your feathers, cry farewell.
Breathe in the sound of Samhain eve.
Where the stars are flying try to tell

To that tree so old beyond belief.
 

Your wings are spread, the dark is nigh.
The spirits of the Earth grew older.

They never weaken and you know why
They whisper. So listen and wonder.

 
Between the worlds you fly and sing.

The tree has faded, so has the sky.
So many years now on your wings…
In ancestral embrace sleep and die.

 

Zahrada
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Další minulé akce 
Pagan Pride Day

yla jsem požádána, abych napsala 
recenzi na Pagan Pride Day, akci, která 

se konala 18.9. v Praze, v Centrálním parku. 
Tato funkce nebo spíš úkol mi byl přidělen 
pravděpodobně díky mé očividné vyjukanosti, 
zmatenosti a odtažitosti, ze které bylo zcela 
zřejmé, že jsem na podobné akci poprvé a mé 
názory tak budou nejspíš podané z pohledu 
člověka nezaujatého, věci neznalého a vůbec 
v celém tom pohanství nového. To všechno 
splňuji plnou měrou, takže jdu na to!

B

O akci jsem se dozvěděla z Facebooku, ze 
stránky PFI. Zalíbil se mi nápad pomoci 
zvířatům umístěným v záchranné stanici 
Vlašim. Říkala jsem si že akce je přístupná 
veřejnosti, tudíž se v záplavě „obyčejných“ lidí 
lehce ztratím a nenápadně to všechno okouknu. 
Měly se zde představit všechny možné 
pohanské směry, tradice a skupiny, tak jsem to 
viděla jakou dobrou příležitost se od nich ve 
zkratce dozvědět to, co bych jinak musela 
zdlouhavě vyhledávat na internetu, v knihách a 
podobně. Popadla jsem tedy doma přepravku 
po našem zakrslém králíkovi, který bohužel už 
není mezi námi, nějaký suchý chleba, piškoty, 
nakoupila granule a vyrazila do Prahy, věnovat 
se dobré věci. Začátek byl avizován na 14:00, 
ale díky jistým dopravním komplikacím jsem 
se na místo dostala až ve tři. Nic jsem ale 
nezmeškala.

Jako první mě překvapilo, že celá  
prezentace probíhá pod jedním stanem a 
celkově je přítomno tak 10 - 20 lidí. Kdybych 
nebyla nováček, asi bych to bývala čekala, ale 

takhle jsem na místo jela s představovou, že to 
bude velká akce, všude se to bude hemžit 
lidmi, dychtivě hltajícími pohanská moudra, a 
já si celým tímhle zmatkem budu 
nepovšimnuta klidně proplouvat, tu se 
zastavím, tu si poslechnu přednášku… No, tak 
to nevyšlo. Odložila jsem tedy svou přepravku 
k dalšímu vybranému vstupnému a nenápadně 
(jak jen to šlo) si stoupla stranou. Přednáška o 
Dianické Wicce právě začínala. Atmosféra byla 
uvolněná, všichni se zřejmě navzájem znali, 
takže i já jsem si po chvíli přisedla mezi ostatní 
na nachystané deky a poslouchala. Dozvěděla 
jsem se, proč se vlastně Pagan Pride pořádá, co 
znamenají všechny ty fialové stužky a 
samozřejmě i spoustu věcí o Dianické Wicce. 
Pak  přišly na řadu i další přednášky a 
workshopy. Jelikož jsem přijela s tím, že se 
vzdělám, zůstávala jsem pod stanem 
u přednášek a workshopů se neúčastnila, což je 
určitě škoda, ale jistě není všem dnům konec a 
někdy v budoucnu se mi třeba poštěstí. Když se 
vystřídali všichni přednášející (Dianická 
Wicca, PFI, Rodná Víra, Wicca, Dávný Obyčej, 
RKN,…) a představili ostatním svou spirituální 
cestu, přišel na řadu večerní rituál.

Nejprve proběhl krátký předrituálový 
briefing, na němž bylo vysvětleno, co se kdy a 
jak bude dělat, že se budou zpívat české chanty, 
požehná se vybranému jídlu a plyšovému 
medvídkovi, poděkuje se přírodě za úrodu, 
požehná se jí… no prostě všechno, aby to 
pochopili i takoví ňoumové jako já. Než byly 
provedeny všechny přípravy, mohli se 
zúčastnění zahřát čajem v kavárně Na půl 
cesty, která byla jen pár kroků od stanu, dojít si 
na záchod, aby při rituálu nevznikl nějaký 
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problém, něco zakousnout a podobně. Mezitím 
se vytvářel oltář, k němu se přenesly přepravky 
s jídlem pro zvířata, na každou světovou stranu 
se umístila lucernička, určilo se, kdo bude co 
nebo koho vyvolávat, kdo měl obřadní plášť 
nebo nějaké vhodné šaty, převlékl se, a už se 
pomalu mohlo začít. Po jednom jsme začali 
vstupovat do kruhu, před čímž jsme byli 
očištěni svěcenou vodou a kadidlem. Pomalu 
jsme se stavěli vedle sebe, a když už byli 
v kruhu všichni, trochu jsme se smrskli, 
abychom na sebe dosáhli, protože při uzavírání 
kruhu bylo potřeba se držet za ruce. Byly 
vyvolány živly, předkové po řemesle, předkové 
místa a předkové krve a nakonec samozřejmě 
Bůh a Bohyně. Bylo už opravdu chladno, ale 
kdo ví, jestli jsem se třásla zimou nebo 
vzrušením. Celé to byl silný zážitek, ať už ono 
zmiňované uzavírání kruhu, děkování a 
žehnání přírodě nebo třeba zpívání chantů, 
které jsem vůbec neznala, takže jsem si spíš jen 
tak pod vousy pobrukovala, abych nerušila 
nějakým nevhodným tónem nebo slovy, 
kdybych to snad popletla. Na konci rituálu 
jsme si podávali víno, mošt a chléb, který 
chutnal po kadidle. Pak proběhl pokus o spiral 
dance, který mě opravdu pobavil, protože nejen 
že jsem opět neznala chant, ale celé to bylo 
takové zmatené a nazvala bych to spíš chaos 
dance. Prý se to bude muset ještě nacvičit, 
takže doufám, že budu u toho, abych se zas 
jednou pořádně zasmála. Pak nastalo 

všeobecné objímání, z čehož jsem byla trochu 
rozpačitá, protože jsem nikoho neznala, ale i 
tak se našlo pár lidí, kteří tu obrýlenou 
ztracenou duši vzali do svého náručí, a já se 
cítila hned líp.

Nakonec nezbylo než rozebrat stan a 
všechno uklidit, ale toho jsem se neúčastnila, 
protože jsem musela spěchat na vlak, abych 
nemusela nocovat na nádraží. Další zábavná 
situace nastala, když jsem s několika dalšími 
šla na metro a dvojka policistů, která si to 
štrádovala proti nám, se najednou, asi když 
uviděla ty pláště, sebrala a rychle přešla ulici. 
No, uznávám, že jsme trochu vypadali jako 
skupinka Smrtijedů, ale neměli by být ochránci 
národa trochu statečnější?

Celkový pocit z akce jsem měla pozitivní. 
Cítila jsem se nabitá novou energií a taková 
spokojená a vyrovnaná. Je škoda, že se na tohle 
všechno nepřišel podívat ani jeden (nebo 
možná tak max. jeden) zástupce veřejnosti. 
Určitě by se pak cítil podobně a pak by se i 
naplnil účel, za kterým se Pagan Pride pořádá – 
aby ostatní lidé na pohany pohlíželi shovívavěji 
a třeba se je i pokusili pochopit. Já jsem k tomu 
pochopení teď zas o kousek blíž a budu se 
snažit zúčastnit se nějaké další akce, abych do 
toho všeho zkusila proniknout ještě o trochu 
víc.

Veronika Kůsová
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Budoucí akce PFI
Bardský víkend

Od 25. do 27.3.2011 se bude konat ve Sloupu v Čechách další bardský víkend, tentokrát v režii 
organizátorů bardské gildy, tedy Terky, Jožky a Vermarky. Těšit se můžete na Imbassový rituál a  
zajímavé workshopy. Podrobnější informace zašleme závazně přihlášeným. Přihlašovat se můžete 
do 31.1.2011 na email bardska-gilda@pohanskafederace.cz.

Terka, Jožka a Vermarka

 Přednáška PFI
Na jaře pořádá PFI přednášku. Prozatím prozradíme jen tolik, že přednášet bude Eurik a 

všechny ostatní detaily přineseme v imbolcovém Věstníku.
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Pohanské akce
19. - 20.11.2010Měsíc v 

nás - společný dialog 
na téma menstruace

Praha, Kaiserštejnský palác, Malostranské 
náměstí, Praha 1

Menstruace je jedním ze symbolů ženství. 
Tento symbol používáme jako bránu, která nás 
vede dál a hlouběji k podstatě ženství, 
k podstatě bytí vůbec. V naší společnosti je 
menstruace často předmětem studu, skrývání, 
je považována za něco negativního, 
obtěžujícího a nemístného. Reklamy nás vedou 
k jejímu zneviditelnění. Naším smyslem je 
očistit cyklus menstruace od tabu a předsudků a 
vrátit jí tak hodnotné a vážené místo v našich 
životech.

Setkání Měsíc v nás je otevřeno ženám všech 
věků, vzdělání, zaměření ve všech obdobích 
ženského života. Nejde jen o menstruaci, ale o 
všechna stádia ženské proměny, které 
s měsíčním cyklem souvisejí, menopauzu 
nevyjímaje.

Host diskuse: Diana Fabiánová (SK), 
režisérka filmu The Moon Inside You a mnoho 
dalších...

Web: www.mesicvnas.cz, 
kontakt@mesicvnas.cz, barbora@mesicvnas.cz

27. - 28.11. 2010 Kruh 
Hecaté

Místo: Praha, Dům Maitrea, Týnská ulička 6, 
Praha1

Začátek v sobotu 10 hod, konec v 22 hod, 
neděle 10 hod – 16 hod.

Vede: Barbora Nádvorníková

Ženský seminář, který bude prozkoumávat 
tvář temné bohyně a to, jak se projevuje 
v našich životech. Bude se konat za ubývající 
fáze měsíce, kterému vládnou aspekty bohyně 
stařeny Hecaté, Cerridwen, Ereškigal, Kálí, 
Morrigan…

Temná Luna je o zralosti a dozrávání. O 
převzetí zodpovědnosti za svůj život a 
nemilosrdném čelení pravdě. A taky o 
obrovském soucitu, uzdravování a umění 
opouštění, kterého jsou ženy schopny. Dívá se 
do temné noci a vyzpívává živé maso nad 
kostmi. Je naší temnou sestrou v nitru a kontakt 
s ní nás obrozuje. Někdy přináší neklid a 
nebezpečí… tehdy, když se jí dobrovolně 
vzdáváme.

Ona je tou, která nás provádí zakázaným 
územím naší duše - tématy jako menstruace, 
krev, sexualita, smrt a znovuzrození. Temná 
bohyně je kněžka života a smrti. Ničí, aby 
mohla obnovovat. Konfrontuje nás s naším 
podsvětím a to, co vynáší ven, radostně objímá.
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V rámci tohoto kruhu bych vás ráda pozvala 
na rituál uctění Moudrých žen - rituál přechodu 
pro ženy v menopauze. V případě, že takové 
ženy nebudou přítomné, připravíme rituál jiný, 
uctívající Temnou bohyni.

Program:
• rodinné a experimentální konstelace 

v ženském kruhu

• večerní rituál přechodu k Moudrým 
ženám / Uctění Temné Bohyně

• šamanské bubnování

• prožitková cvičení a kruhy sdílení

Cena: 2200 Kč

Přihlášky a dotazy na: barbora@eastwick.cz 
nebo na tel: 604700109. Po přihlášení Vám 
bude odeslán email s organizačními pokyny.

Dušičkové slavnosti - 
Samhain

Program:
• Jarmark – 10:00 – 20:00

• Dílny – 14:00 – 18:00

• Bardská chvilka – 16:00 – 18:30

• Večerní program k oslavě Dušiček - 
Samhainu – 19:00

Kdy: neděle 7.11. 2010 od 10.00

Kde: Alternativní centrum Metamorfoza, 
Hálkova 8, Praha 2

Za kolik: vstup na jarmark zdarma, dílny za 
poplatek, literárně – hudební pásmo Bardská 
chvilka za dobrovolný příspěvek (na provoz 
čajovny).

Večerní duchovní program ke svátku 
Samhain – 19.00 účastnický příspěvek 100,- 
Kč.

Informace na tel: 604 183 560 (Věra 
Hamtilová)

http://www.klubmetamorfoza.cz/ 

 Ženská mystéria - 
mystéria krve - 
Moonlodge

Posvátné setkání žen při novoluní. Je 
starodávnou tradicí mnoha národů, že se ženy 
ve svůj měsíční čas scházejí, aby spolu sdílely 
posvátný okamžik a magii starou jako lidstvo 
samo. Zakuste menstruační mystéria, sílu 
magie krve a pradávnou moudrost v srdcích 
žen. Mystéria krve – ženské rituály síly 
v řeckém stylu.

Rituály začínají přesně v 18:30. Příchod od 
18:00. Jakmile rituál začne, opoždění příchozí 
nebudou vpuštěni. Jen pro ženy! Vstupné 
250Kč. Za celý cyklus 7 rituálů je vstupné 
1500 Kč.

5.11. - Menopauza – Čtvrté 
mystérium krve

Vládkyně bohů Héra, královna Olympu, paní 
domácnosti a rodinného krbu nám sdělí 
tajemství úspěšné vládkyně domácnosti a 
odhalí pramen moudrosti a síly našich těl.

6.12. - Smrt – Páté mystérium 
krve

Ponurá Hekaté s planoucími pochodněmi 
v rukou, strážkyně moudrosti podsvětí, paní 
hranic a noci, nám ukáže cestu skrz 
nejtajuplnější křižovatku našich životů a ukáže 
nám sílu a požehnání smrti.
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5.1. - Vládkyně osudu – 
ukončující rituál

Clóthó, Lachesis a Atropos, Přadlena žití, 
Tkadlena životů a Ta, jež vlákno života ukončí, 
tři Moiry, tři vládkyně osudu, tři ženy, před 
jejichž mocí se sklání i sám Zeus. Tyto tři 
moudré ženy nám připomenou, co jsme se 
naučily z mystérií krve. A NENECHAJÍ NÁS 
ZAPOMENOUT.

Probuzení Ženy – listopadové 
termíny

Propojení prvků šamanismu, taoistické práce 
s energiemi a ženskou intuicí. Tělo jako zdroj 
energie a poznání – tělo jako chrám.

Vědomé ženství nahlíží ženu jako dokonalou 
bytost, která má a ovládá vše, co potřebuje ke 
šťastnému, zdravému, vyrovnanému a 
spokojenému životu – tím je její tělo, zejména 
děloha, která je energetické centrum celého těla 
(V různých systémech je toto místo, střed těla, 
nazýváno různě: bod hara, tan tchien atd.). 
Cesta ženy je zaměřená na plné a vědomé 
přijetí svého těla a svého ženství. Plným 
prožíváním sebe samé, svého těla a sexuality, 
se žena stává mnohem spokojenější a 
šťastnější. Síla ženy pramení z plného 
porozumění sobě samé a svému tělu, jeho 
cyklům a emocím.

Naučíme se základním technikám práce se 
svými energetickými centry, dělohou, srdcem a 
ňadry: hluboké spojení s nimi, cvičení na jejich 
očistu, jak z nich nabýt sílu a udržet si ji. 
Budeme-li kdy později potřebovat sílu, zde, 
uvnitř sebe, ji nalezneme. Čas tohoto ženského 
semináře strávíme meditacemi, bubnováním, 
aktivní imaginací, putováním po vnitřních, 
které zakončíme procházkou po krajině ženství 
a setkání s naší vnitřní ženou. Kromě 
pohodlného oblečení a podložky na cvičení 
budeme potřebovat také zápisník a psací 
potřeby.

Více na 
http://www.vedomezenstvi.cz/seminare/probuz
eni-zeny/ 15.10.2010

Akce centra Metamorfóza
• 3. 11. 19:30 Každé 2 týdny probíhá 

Bylinkářská dílna.

• 4. 11. 19:00 Každé 2 týdny probíhá 
Spontánní bubnování.

• 7. 11. 10:00 Dušičkové slavnosti 
(Samhain)

• 8. 11. 19:00 Přednáška: Úvod do 
Šamanismu

Cody
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Kulturní okénko
Bran

10.11. Brno – Stará Pekárna

26.11. Praha – Balbínova poetická hospůdka

11.12. Písek – Pod čarou

Asonance
30.11. České Budějovice – Bazilika

2.12. Říčany u Prahy

10.12. Praha – Klub Mlejn

15.12. Brno – KC Semilasso

26.1. Praha – Gong

Totální nasazení
16.11. Slaný – Městské divadlo

18.11. Ostrava – Rock and roll garage music club

25.11. Praha – KD Vltavská

3.12. Kralupy nad Vltavou – Klub Ponorka

4.12. Slaný – Zimní valník No. 5

10.12. Uherské Hradiště – Klub Mír

15.12. Praha – Vagon

16.12. Brno – 100 Watt music club
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Zahraniční koncerty

Damh the Bard
6.11. Velká Británie – Croydon

20.11. Velká Británie – Great Bookham

Omnia
5.11. Nizozemí – Hoogezand

12.11. Nizozemí – Putten

26.11. Nizozemí – Winterswijk

16.12. Nizozemí – Uden

7.1. Nizozemí – Spijkenisse

8.1. Nizozemí – Waalwijk

13.1. Nizozemí – Zaandam

15.1. Nizozemí – Hendrik – Ido - Ambacht

Více info na: http://www.worldofomnia.com/

Korpiklaani
24. - 28.1. USA

11.6. Německo – Eichstätt

Více info na: http://www.korpiklaani.com/index2.html

České výstavy

Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska
Národní muzeum – hlavní budova

Výstava zobrazuje dobu kamennou, dobu bronzovou, dobu laténskou, římskou a stěhování 
národů, raný středověk.
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Tajemná Indonésie
do 31.12.2010

areál Lednického zámku

Indonésie je nejrozsáhlejší ostrovní říše sedmnácti tisíc ostrovů a ostrůvků s odlišnými 
zvyky a tradicemi. Na ostrově Nová Guinea žije na 270 etnik, která hovoří celkem sedmi sty 
jazyky. Jde o nejbohatší jazykovou diverzitu světa! Na nevelké Jávě je pestrý náboženský 
mix. Nedaleko největší buddhistické stúpy světa Borobudur leží hinduistický Prambanan. 
Yogyakarta má sultánské kratony vlivných vládců. Pompézní mešita Istiqlal je baštou islámu, 
animistické kmeny Badui velkou tajenkou. Barevné chrámy taoismu i konfucionalismu mají 
pece na spalování hříchů, k nebi šplhají věže křesťanských kostelů. Na dalších ostrovech jsou 
Dajakové, Batakové, Toradžové, Bugis, Mentavajci... Jak se Babylon různých kultur 
domluví? Protože chyběl společný jazyk, indonéský kolos přebral řeč nejbližšího souseda. 
Malajština je odzkoušena směsicí národností, bahasa se stává mostem mezi indonéskými 
ostrovy. Všichni mluví novou řečí, i Západní Papua s animismem. Latinské anima prozrazuje 
duši. Lidé doby kamenné se pojí s většinovým islámem!

Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné 
tradici

do února 2011

Moravské zemské muzeum Brno

Vnímání ženy v indické kultuře v nejširších souvislostech: ženy jako bohyně lásky ale i 
krutosti, polobožské bytosti i ženy z dvorského prostředí - manželky, milostnice, služebné, 
tanečnice a hudebnice. Více než 350 originálních zobrazení žen ze sbírek Národní galerie a 
Národního muzea. Běžný svět žen představí ukázky indické miniatury a mimořádné doklady 
uměleckého řemesla i předměty, které ženy v domácnostech běžně užívaly. 

 Vermarka
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PFIcz za rok a den
Bardská Gilda

Projekt Bardské gildy, jehož otcem - zakladatelem je Airis, již není v plenkách, je to pořádný 
cvalík, co dává zabrat celému současnému týmu – Jožkovi, Vermarce a Terce.

Na začátku byla idea navázat na První pohanskou sbírku básní, která vznikla před nějakým 
časem. Také jsme chtěli vytvořit pravidelné akce, jež by po vzoru dávných i dnešních bardů 
podporovaly básnické a literární tvoření. A vskutku, podařilo se a dnes máme za sebou více než 
sedm Bardských akcí, které byly buď večerní, nebo celovíkendové a kromě laiků se na nich 
podíleli i profesionální či poloprofesionální hosté. Kromě toho se sekce na 
www.pohanskeforum.net rozvinula do uskupení, které má prostor setkávat se, navzájem sdílet své 
básnické a literární tvoření a hlavně se donutit takzvaně „něco dělat“.

Ve virtuálním světě publikujeme naše dílka, účastníme se bardských cvičení a i jinak se 
podílíme na krácení volného času.

Kromě bardských večerů, virtuálního bardění, cvičení na rozvíjení literárních schopností, 
plánujeme i vydání další, tentokrát druhé pohanské sbírky. Ale všeho do času, jak by řekli naši 
předci. Myslím, že ve skutečnosti se chceme přiblížit těm, jejichž slova v nás probouzejí dětský 
údiv a nechávají naše ústa pootevřená v němém úžasu. Ovšem i to má svůj čas.

Terka

Koncerty
Loni v září jsme se poprvé rozhodli (nutno dodat, že s nemalými obavami) první koncert pod 

záštitou PFIcz. A kdo jiný by měl otevírat tuto novou zkušenost, než fenomenální druid a bard 
Damh the Bard. Po úspěšném loňském roce jsme se rozhodli tuto zkušenost zopakovat. Ovšem ne 
už v divadle Na prádle, ale v atmosférickém hudebním klubu Mandragora. Koncert to byl skvělý 
a myslím, že povedenější než loňský, alespoň co do atmosféry. Ne nadarmo se pak Damh vyjádřil 
slovy: „Czech pagans know how to party!“. Díky těmto dvěma úspěšným koncertům jsme získali 
od Damha příslib návštěvy i příští rok.

Do budoucna bychom rádi uspořádali i harfový koncert nejen pohanské hudby a naším snem 
do budoucna je další legenda Omnia. Na to ovšem skromné prostředky PFIcz nestačí a základna 
posluchačů není tak velká, abychom to mohli organizovat bez deficitu v rozpočtu. Proto hledáme 
alternativní zdroje, jak tento náš plán financovat. Nu nechte se překvapit, s čím přijdeme.

Cody
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Pohanské stopy
Projekt Pohanských stop se utváří velmi pozvolna, přesto však žije. Minulý rok PFIcz v jeho 

rámci uspořádala dva výlety, ke Koněpruským jeskyním a na Vysočinu, do Červené Řečice. Oba 
proběhly v přátelské atmosféře. V tradici výletů chceme do budoucna pokračovat. Na jaro 
chystáme víkendové Hobití putování po Máchově kraji za účelem obnovení našich dvou oltářů. 
Další výlet pak proběhne v létě nebo na podzim. Důležitou součástí projektu jsou chystané 
webové stránky věnované přírodě s databází zajímavých míst pro výlety a rituály. Práce na nich 
trvá už dlouho, ale předpokládáme, že během nadcházejícího roku, možná již v zimě, by mohly 
spatřit světlo světa.

Jožka

Přednášky
Tento rok jsme začali koloběh přednášek blokem tématických setkání, který měl mapovat 

pohanství a magii od úvodu pro začátečníky, až po náročnější témata pohanství i magie. Ačkoliv 
pohané po něčem takovém volali již léta, po 3. setkání jsme byli nuceni celý kurz zrušit pro 
celkový nezájem.

Na konci března proběhla v Brně přednáška Zuzany Antares, která se setkala s mnohem větším 
úspěchem, a bylo to poprvé, kdy na akci PFI ve větší míře dorazili i členové Dávného obyčeje.

Během září jsme měli tu čest zorganizovat workshop Damh the Barda pod názvem Awen – 
tvorba posvátné bardské poezie a na říjnovém bardském víkendu jsme si vyslechli  přednášku o 
ztělesnění živlů v anglické a americké literatuře.

Cody

PaganCon
Ve spolupráci s  Dávným obyčejem jsme již podruhé zorganizovali pohanskou linii s názvem 

PaganCon na Festivalu Fantazie v Chotěboři. Tato čtyřdenní linie byla plná přednášek, 
workshopů i veřejných rituálů a opět se setkala s úspěchem.

Nicméně po ne příliš ideálních zkušenostech s organizací Festivalu Fantazie se Dávný obyčej 
rozhodl od organizace ustoupit zcela a PFIcz bude novým organizátorům poskytovat podporu, 
mediální podporu a jisté know-how a na dalším ročníku se bude podílet spíše méně než více.

Cody

Pub-Mooty
Pub-Mooty jsou pravidelná setkání obvykle v hospodě či restauraci s málo organizovaným 

nebo neorganizovaným programem. Jejich účelem je hlavně setkávání lidí v rámci komunity 
včetně nováčků. Během posledního roku se rozrostly na typicky kolem třiceti účastníků a téměř 
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na každém Mootu se ukáže alespoň jeden nováček, takže Mooty plní oba dva hlavní účely - jsou 
prostorem komunikace pro lidi, kteří se už znají, i nízkoprahovou akcí první volby pro zvědavce 
a nováčky. Do budoucna bychom rádi více ustálili prostory, kde se budou Mooty konat a udržet i 
nadále jejich pravidelnost a tematickou pestrost, ačkoliv tematický program obvykle zabere jen 
několik minut.

Eurik

Věstník PFIcz
Myslím si, že za uplynulý rok se nám podařilo udělat z původně pár stránek rozsáhlý kvalitní 

zpravodaj o pohanském světě. Mohli jste si například přečíst spoustu zajímavých článků o 
galských bozích od Eurika, rozhovor s Morganou, článek o duších vúdú od Noiry nebo pojednání 
o jednotlivých velkých svátcích. Byly také založeny nové rubriky, například pohanské recepty od 
Seórase, vzorové rituály a základy pohanství. Do zpracování věstníku se zapojuje čím dál tím 
více lidí. V současné době máme čtyři korektory (Terka, Jana, Seóras, Tygr) a o finální 
zpracování se stará Cody a Airis. Do budoucna plánujeme zapojit více českých ale i zahraničních 
pohanských skupin. Můžete se také těšit na další výborné recepty od Seórase, článek o ustavení 
posvátného háje a o pohanství v Panamě a jejich PFI.

Chtěla bych poděkovat všem, co na Věstníku spolupracují a hlavně korektorům a pravidelným 
přispěvatelům, kteří mají s Věstníkem spoustu práce ve svém volném čase.

Vermarka

Shrnutí
Za loňský rok PFIcz zorganizovala 12 Pub-Mootů, 5 bardských večerů, 2 výlety 

Pohanských stop, 1 koncert, 5 přednášek, 11 programů v pohanské linii, vydala 4 čísla 
Věstníku a dlouhodobě pracovala na Bardské Gildě.

Pokud to sečteme, tak PFI zorganizovala 36 veřejně přístupných akcí pro pohany, z čehož na 
pouhých 6 vybírala vstupné.

Což znamená každých 12 dní akce zdarma pro pohany a každé 2 měsíce jedna akce se 
vstupným.

Dodávám, že veškeré tyto aktivity dělají členové PFI ve svém volném čase zdarma1, bez 
nároku na odměnu a znamená to stovky neplacených hodin práce. Jako jeden z národních 
koordinátorů bych jim rád za tuto neuvěřitelnou práci a sebeobětování rád poděkoval, a to 
jmenovitě:

• Jožkovi, Terce a Vermarce kteří se aktivně a dlouhodobě starají o chod Bardské gildy

• Vermarce, Janě, Terce, Eurikovi, Mab, Jožkovi, Walerien, Seorasovi, Tygrovi, Agnesce a 
Filipovi, kteří tráví desítky hodiny, aby připravili co nejlépe každý Věstník.

1 Není rozhodně pravdou, že národní koordinátoři pobírají měsíčně 600 Euro, jak se snažil pomlouvačně tvrdit Jiří 
Chundela a na výzvu k dodání důkazů nereagoval.
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• Taktéž díky všem autorům Věstníku.

• Jožkovi, který se sám stará o pohanské výlety v rámci projektů Pohanských stop.

• Terce, která je na pozici národního koordinátora a plní spoustu úkolů projektového řízení.

Cody

P.S. A také díky Codymu za všechnu práci, kterou jako národní koordinátor odvádí.

Terka
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Zveme Vás do
 ARKANUM – čarodějnický obchod

Ze sortimentu zboží nabízíme:
Svíčky s duchovními a pohanskými symboly v různých barvách a na přání i velikostech.

Nově oltářní maxi svíce o výšce 50 cm! Od základní bílé a černé až po jiné barevné varianty.
Mícháme vlastní vykuřovací směsi k magickým účelům, k sabatům a jiným příležitostem.

Vyrábíme magické oleje – vysvěcené, 100% přírodní. K potírání pokožky, amuletů, svící atd.
Také magické svíčky svěcené ke konkrétním magickým záměrům, obsahující bylinky a oleje.

Věštecké potřeby – kyvadla, věštecké koule, vykládací ubrusy, runy, tabulky pod kyvadla.
Najdete u nás vykuřovací potřeby, kadidelnice, uhlíky, pryskyřice a vykuřovací byliny.

Dále nabízíme rituální potřeby – kotlíky, oltářní pentakly, rituální dýky a jiné...

Dále nabízíme služby, kurzy a přednášky:
Z kalendáře vybíráme:

20.11. Kurz tarotových karet – vede Andrea Ševčíková

Dále nabízíme:
Deep Red Reiki (vede Lucie Haberlová)
Dračí zmocnění (vede Lucie Haberlová)

Kurz živlové magie (vede Seléné Sixtová)
Runvaldr seminář (vede Lucie Haberlová)

Úvod do mineralogie (vede Seléné Sixtová)
Kurz magie pro začátečníky (vede Seléné Sixtová)

Ženská mystéria – mystéria krve (vede Lucie Haberlová)
Reiki Usui, Shambala, Klíč k životu (vede Marie Klíglová)

Kurzy astrologie pro začátečníky (vede Mgr.Zdena Rudolfová)

Zpříjemněte si pohanské dny síly vůní bylin, které korespondují s daným ročním obdobím a 
které vás naladí na aktuální energie přírody či zpříjemní atmosféru vašeho rituálu.

Vykuřovací sada Živlová
Set obsahuje 4 × 20 gramů bylinopryskyřičných vykuřovacích směsí náležejících živlům Voda, 

Země, Vzduch, Oheň a dřevěnou krabičku zdobenou pohanskými motivy. Cena: 360 Kč
Sada vykuřovacích směsí Kola roku

Set obsahuje 8 × 10 gramů bylinopryskyřičných vykuřovacích směsí pro hlavní svátky kola 
roku;

Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltaine, Midsummer, Lugnasad, Mabon
Baleno v dřevěné krabičce zdobené keltskými motivy. Cena: 360 Kč
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K oslavě noci předků jsme pro vás připravili: Samhainová rituální sada
 

Složení: černá svíčka válec, sádrová lebka 7 × 5 cm, dva rychlozápalné uhlíky, 20 gramů 
vykuřovací směsi Samhain, kámen černý obsidián, mini přívěsek ve tvaru dýně. 
Cena samostatně 464 Kč, cena v sadě se slevou 25% je 348 Kč! Platí do 30.11.2010

Zvýhodněné sady budou v nabídce před každým dalším svátkem.

Kontakt: 
Vaše dotazy ráda zodpoví Seléné Sixtová – arkanum@email.cz nebo tel. 776079663

www.carodejnicky-obchod.cz
ARKANUM - Praha Holešovice, Přístavní 43,

(zastávka Maniny, cca 1 min. chůze)
Otevírací doba:

PO: 12:00-18.00 hod
ST: 12:00-18.00 hod

PÁ: 12:00-18.00 hod (jen na objednávku)
(Zájemcům o konkrétní zboží doporučujeme sjednat datum osobního vyzvednutí 
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Věstník PFIcz
Vydává česká pobočka Mezinárodní Pohanské Federace (dále PFIcz). Veškerý obsah stránek  je 

chráně autorským zákonem České republiky a souvisejícími platnými předpisy. PFIcz 
reprezentují národní koordinátoři Tereza Hriníková – Amira a Pavel Ungr – Cody.

• Web: http://www.pohanskafederace.cz

• E-mail: info@pohanskafederace.cz

• Twitter: http://www.twitter.com/pficz

• Facebook: http://www.facebook.com/pficz 

• Jabber: info@pohanskafederace.cz 

Redakční tým Věstníku
• Šéfredaktor Věstníku: Veronika Štěpánová – Vermarka
• Korektoři: Tereza Hriníková – Amira, Jana Balušíková, Jiří Posledník – Seoras, Alexandr 

Limberský – Tygr.
• Obálka a grafické podklady: Martina Frošová – Mab
• Překladatelé:  Tereza Hriníková – Amira, Agneska
• Kmenoví autoři: Josef Petr – Jožka, Petr Gilar – Eurik, Jiří Posledník – Seoras, Jana 

Balušíková
• Další autoři: Majkii, Bexxy, Zahrada, Chotěbud, Svjatoslav, Žofinka, Noira, LuciJe, 

Tasselhof, Bahnshee
• Kontakt: vestnik@pohanskafederace.cz 

Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnují  
práci na Věstníku či psaní příspěvků.

© Pagan Federation International 2010 
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