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Vá že ní čl e nov é a p ř ízniv ci Poha ns k é fe de r a ce,
po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník. Za tu dobu se toho nestalo
m{lo. Pohansk{ federace se podílela na veřejném ritu{lu Samhainu POF na
Liberecku. Zorganizovali jej naši členové Eurik a Sothis. V novém roce jsme pak pro
v{s připravili dvě zajímavé předn{šky. První z nich byla o slovanském rodnověří a
konala se v Brně. Předn{šel Svjatoslav ze společenství Rodn{ víra. Druh{ byla o
Wicce a pro změnu se konala v Praze. Předn{šela Morgana, mezin{rodní
koordin{tora Pohanské federace.
S Morganou jsme se také dohodli na organizační změně. Vzhledem k tomu, že
většinu našich aktivit vymýšlí TPM a Cody, Morgana souhlasila s jejich pověřením
vedením české PFI. Jakub se po dvou letech funkce n{rodního koordin{tora vzdal.
Nad{le bude souč{stí týmu české PFI, stejně jako kdokoliv jiný, kdo m{ chuť se
aktivně podílet na našich aktivit{ch.
A co chyst{ Pohansk{ federace na tento rok? Samozřejmě se budeme nad{le
setk{vat na našich „pub-mootech“, čili neform{lních setk{ních s volnou z{bavou.
Také se budou konat předn{šky, ale především se pl{nujeme podílet na sérii
předn{šek s pohanskou tématikou, které budou souč{stí letošního Festivalu fantazie
v Chotěboři. Také chceme uspoř{dat tématický koncert a poznat na něm zpěv{ka a
kytaristu zn{mého pod pseudonymem Damh the Bard.
V letošním roce se tedy můžeme těšit na celou řadu aktivit, které poch{zejí
z kuchyně našeho nového týmu. Kdokoliv z členů i nečlenů Pohanské federace, kdo
chce přiložit ruku k dílu, je vít{n. Těšíme se na vaši účast nebo spolupr{ci. Přejeme
příjemné chvíle u čtení našeho prvního věstníku v tomto roce.
TPM, Cody a Jakub

Poznám k a re dak ce
Jak si při čtení nejspíše všimnete, snažíme se, aby do věstníku PFi přispívalo
více autorů a přispěli tím k rozmanitosti celého obsahu. M{te-li co říct čten{řům,
nev{hejte n{s kontaktovat a zaslat svůj příspěvek. Ať už je to něco z pohanské tvorby
(povídka, b{seň, kresba, atd.) či snad úvaha nebo zamyšlení nad tím, co pohanství
tr{pí, či z čeho m{te radost a potěšilo v{s.
M{te-li připomínky či koment{ře k obsahu nebo k nějakému konkrétnímu
čl{nku, nebojte se n{m také napsat. Nejzajímavější reakce zveřejníme a odpovíme na
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ně či je před{me přímo autorům. Kontaktní e-maily najdete na poslední straně
věstníku.
Redakční tým Věstníku PFIcz
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Damh the Bard
Toto je přepis nahr{vky pořízené při rozhovoru s Davem (Damh the Bard) na Pub Mootu rakouské PFI ve Vídni
dne 26. června. K publikaci n{m ji laskavě poskytla Sheena z PFI Austria. Rozhovor na pokračov{ní bude pro
čten{ře jistě zajímavý také proto, že Pohansk{ Federace připravuje v z{ří jeho ojedinělý koncert v České republice
(!) – vice v sekci Budoucí akce PFIcz.

Damh: Myslím, že nejlepší je přistupovat k takovéto “předn{šce”, jako by lidé
nic nevěděli. Vždy se trochu zabýv{me historií, starověkou i moderní, třemi stupni
nebo třemi školami, trošku mytologií Awen, ritu{ly a podobně. Myslím, že je tu p{r
věcí, od kterých se d{ začít. Zaprvé když d{te do jedné místnosti 15 druidů a zept{te
se jich, jak by definovali druidství, dostanete patn{ct různých odpovědí. Takže
všechno, o čem tu můžeme mluvit, je, jak praktikujeme. Protože druidství je velice
eklektick{ tradice, během let se mění a vyvíjí. Když jste se chtěli v osmdes{tých
letech st{t druidem, museli jste se většinou připojit k nějakému druidskému ř{du a
projít výcvikem. Tak to je třeba v Ř{du Bardů a Druidů, ke kterým patříme. Ale
během let... podobně jako se to stalo u Wiccy – dřív se člověk stal Wiccanem, když
byl zasvěcený do tradice – např. Alexandri{nské nebo Gardneri{nské Wiccy.
Společně s růstem popularity a sebezasvěcení se ale duchovní cesty mění. A jak je to
spletité, můžeme mluvit nakonec jen o tom, jak to děl{me my. Řekl bych, že tu jsou
tak čtyři hlavní proudy moderního druidství. Je tu něco jako OBOD, to je docela
eklektické, bereme si minulost jako inspiraci, ale netah{me ji s sebou jako velký
balvan na z{dech, na kterém musíme lpět. Můžeme těžit i z ostatních tradicí, víte, je
to hodně otevřen{ tradice. Pak je tu rekonstrukcionalistické druidství, to je velmi
popul{rní v Americe, např. ADF nebo Druid orders in America. Ti jsou velmi kritičtí
vůči svým vlastním inspiracím. Řídí se minulostí, archeologií a starověkou mytologií
– a když to do toho nesedí, není to druidství a toho se oni ani nedotknou. Takže
nenajdete rekonstrukcionalistu, mluvícího o čakr{ch například. Protože to prostě
nepoch{zí z té tradice. Pak je ještě jeden v Brit{nii určitě, nejsem si jistý, že je to i tady
– druidové, chr{nící životní prostředí. Takže to jsou hlavně demonstranti. A když
chce vl{da zničit les, aby tam postavili silnici, oni tam půjdou, zabydlí se mezi
stromy a budou dělat různé blok{dy. Budou kopat podzemní tunely a poutat se k
různým hrůznostem, aby zabr{nili stavění silnice. A to je všechno. A co byl ten čtvrtý
proud... Hm, takže jsou jen tři.
Carrie: Můžeme najít různ{ spojení mezi tradicemi, existují všechny možné
druhy “zkřížení”, je to velmi neohraničené.
Damh: Ale další ot{zkou je, jak vůbec můžete sami sebe nazvat druidem, když
všichni víme, že druidové zemřeli před tisíci lety? Nejsou ž{dné nepřerušené
druidské linie sahající zpět tisíce let. Takže jak se můžete nazývat druidem? P{dn{
ot{zka. A je dost způsobů, jak na ni odpovědět. Tím prvním je, že když se podív{me
dost zp{tky do minulosti, najdeme historické pr{ce, které m{me ze starověku o
druidech z doby železné nebo i od klasických spisovatelů; ta hlavní psan{ je od
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Caesara. Říkala, že druidové jsou zabiti, že jejich tradice je zničena. Asi v roce 300
našeho letopočtu Římané odešli z Britských ostrovů. Tehdy hodně vznikaly naše
mytologické příběhy. Příběhy o Taliesinovi, příběhy o Merlinovi dos{hly svého
vrcholu kolem roku 600, což už je 300 let poté, co odešli Římané. Takže víme, že i
když Římané odch{zeli, Druidové st{le existovali. To už jsme v době, kdy byly mýty
psané křesťanskými pisateli. A víte... žehnejte jim a milujte je, udělali n{m tehdy totiž
velkou laskavost. Kdyby to nenapsali, neměli bychom naši mytologii. Oni jediní ty
příběhy zanesli na papír. Nevíme, kolik příběhů se ztratilo, ale můžeme být opravdu
vděční za to, co se zachovalo. Během doby zapisov{ní tedy st{le ještě existovala
bardsk{ tradice, tradice vypr{věčů. Když se podív{te na všechny možné příběhy,
zjistíte, že jsou st{le souč{stí bardské tradice. Bardské vysoké školy existovaly ve
Walesu, Skotsku a Irsku až do 18. století. Ano. Bardsk{ tradice byla sice pozměněna
téměř k nepozn{ní, ale bylo to tam. St{ly na místech, kde byli lidé naučeni vnímat
poezii jako jeden ze z{kladních pilířů učenosti. A pak byly tedy školy zavřeny. Ale
téměř v té samé době začal ps{t William Blake a jiní sběratelé starých z{ležitostí
(včetně b{sní), kteří se nakonec nechali inspirovat tím, co našli, dost na to, aby psali
vlastní b{sně v saloncích hospod. No, v roce 1792 se taky objevil velšský chlapík Iolo
Morganwg, který přišel do londýnského parlamentu a prohl{sil, že existuje druidský
ř{d, který vznikl už ve 13. století. Jsou tu tedy jist{ spojení až do minulosti – velmi
slab{, ale jsou. A samozřejmě s Iolo Marganwgem začalo moderní druidské hnutí.
Iolo Morganwg byl takový velšský chlapík jako Edward Williams, absolutně
výstřední, absolutně z{vislý na opiu – jako ostatně většina z nich tehdy byla. Mnoho
jejich prací bylo “inspirov{no” hlavně drogami. Iolo Morganwg byl fanatický
historik, fanatický lingvista a vynikající plagi{tor. Řekl, že našel starověké psané
texty druidů. A napsal knihu “The Barddas”, kter{ obsahovala tyto údajné texty.
Obsahovalo to však i tuny jeho vlastního balastu. Asi bychom řekli, že informace
trošku “usměrnil” – historik by řekl, že to prostě zfalšoval. Problém byl ale v tom, že
jím používan{ řeč byla tak dobr{ – jeho učenost, jeho padělky, usměrněné informace,
inspirace, cokoliv – bylo to tak dobré a tolik to vypadalo jako původní druidsk{
moudrost, že nikdo nemohl rozlišit, co bylo jeho a co ne. A tím způsobil největší
újmu druidství. Podív{te se na “the Barddas” a bezpochyby najdete keltskou
moudrost, ale nebudete vědět, kde přesně v tom je. Prostě to nerozlišíte. To bylo už v
roce 1792. A během těch tří set let se moderní druidské ř{dy od Brit{nie po Walese
hodně inspirovaly touto knihou. Takže i když řeknete, že je moderní druidství
založeno na pr{ci Iolo Morganwga a nevíte, co je skutečné a co ne, poř{d je to už 300
let. To není pro duchovní tradici vůbec špatné.
Carrie: Ale nejsou to jen jeho pr{ce. Po něm byla naps{na spousta “ozvěn” a
celkem aktu{lních prací. To je tím, že jeho inspirace byla prav{. Proto nemůžeš říct,
že všechno v jeho pr{ci je nere{lné. Mělo by to být br{no v potaz, protože to prostě je.
Damh: No, rozhodně tu jsou rekonstrukcionalisti, kteří by zavrhli všechny
takové knihy úplně. Tak to ale my neděl{me. Je tam dost užitečných věcí. Myslím, že
je velmi dobré, že Wicca přizn{v{, že většina jejích kořenů sah{ do pades{tých let
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minulého století. Ale k tomu ještě nebudeme přeskakovat, jsme v 18. století, ne?
Dobře. Další věc, co Marganwg dělal, souvisí s tím, že byl nadšeným velšským
nacionalistou. Ale to, co on udělal, spočívalo v tom, že veřejně prohl{sil
znovuzrození druidství v Londýně. Je trochu divný paradox, že to prohl{sil zrovna
tam. Zn{te taky velšského patriota Eisteddfoda? Každý rok probíh{ ve Walesu hezk{
bardsk{ soutěž, v níž se soutěžilo pouze a jen ve velštině o křeslo v Eisteddfodu.
Soutěžící se nazývají Gorsedd Druids. Druidové předstoupí a vyhl{sí mír všem
čtyřem světovým stran{m. A jsou to druidové, kdo začínají v Eisteddfodu. Gorsedd
zah{jil s{m Iolo Morganwg. A to taky probíh{ už tři sta let, dodnes. To už jsme
někde měli, ne? A když se dostaneme k druidským ritu{lům, z “the Barddas” st{le
poch{zí mnoho z nich. A teď si uvědomte, jak se to vyvinulo za tři sta let. Tehdy byl
Iolo Morganwg se svými akcemi, z{roveň se však sch{zela skupina “Ancient Druid
Order” (ADO – starověký druidský ř{d), založen{ v hospodě Apple tree Tavern v
Londýně. Do tohoto ř{dů hlavně spadali bývalí svobodní zedn{ři, kteří utekli z
bývalého ř{du a založili si nový. Takže v jejich ritu{lech, v jejich iniciacích poř{d
můžete najít tuny zedn{řských symbolů. Klep{ní na dveře a za ním zkouška s
nožem, víte to “Lepší nabodnout se na tento nůž, než vstoupit dovnitř se strachem v
srdci.” A všechny podobné věci v ADO. To pokračovalo, dokud se nerozdělil na
druidské a magické skupiny, každý okultní ř{d to tak m{ – chvíle klidu a pak
najednou explodují. A pak se z nich vytvoří nové skupiny. A z “the Ancient Druid
Order” vznikl “the Ancient Order of Druids”. To začín{ být trošku jako Monty
Python, co? Je ADO, starod{vný druidský ř{d, nesoucí s sebou zedn{řské věci, a pak
tu je AOD (starod{vný ř{d druidů). A starod{vný ř{d druidů AOD se chtěl zaobírat
víc duchovními aspekty. Pr{vě AOD můžete vidět ve dvac{tém století – jsou to ti
druidové s bílým plnovousem ze Stonehenge. To je jejich ř{d. Taky tam jsou úžasné
osobnosti jako McGregor Reid, bratr Mathers, který založil Zlatý úsvit. McGregor byl
univerzalista. Chodíval na Stonehenge v druidském oblečení a turbanu a stejně tak
by vzýval a vítal Merlina jako Buddhu a všechny ostatní božstva. Věřil v
universalismus. Víte jak, všechny č{sti n{leží tomu stejnému středu. Všechny
kameny hory jsou ta stejn{ hora. McGregor zemřel 1964 a tehdy také Gerald Gardner
vstoupil do AOD. To zaujalo jeho přítele Rosse Nicholse. Vlastně to byl Gardner,
kdo dostal zakladatele OBODu ke druidství. Dost zvl{štní. No, Gardener pracoval na
Wicce, v tu dobu byl v kotaktu s Cecile Williamson, kter{ mívala Museum
čarodějnictví v Bocastlu. A když půjdete do Bocastlu, můžete vidět jejich dopisy,
které si vyměnovali, ve vitrín{ch a číst si je. A nejspíš si přečtete věci jako “Můžete
sehnat nějakou ženu, které by nevadilo tancovat nah{ před tiskem?” A podobně
podivné věci. Ale Gerald Gardener a Ross Nichols byli oba naturisté. A oba byli
členové naturistického střediska v Albandu, kam chodívali a rozmlouvali o filosofii.
A to je úžasný obr{zek, jak tihle dva zakladatelé moderních pohanských směrů jen
sedí, baví se o životě, o univerzu a tak. Tehdy coven Geralda Gardenera slavil jen
sv{tky ohně – Beltaine, Lughnasadh, Samhain a Imbolc. A druidské ř{dy zase jen
letní slunovrat a rovnodennosti. Tehdy neslavili zimní slunovrat. A co se stalo pak?
Gardener přejal sol{rní sv{tky do Wiccy a vytvořil tak moderní kolo roku, které
6
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všichni oslavujeme. A druidství muselo čekat do roku 1964, kdy McGregor Reed
zemřel; v AOD byl velký rozkol. Spousta lidí chtěla, aby se Ross Nichols stal novým
šéfem, ale nakonec si zvolili někoho jiného a Ross Nichols odešel, vzal s sebou své
lidi a založil Order of Bards, Ovates and Druids (ř{d bardů, ovatů a druidů) –
OBOD. To se stalo také v roce 1964, kdy také druidství přijalo osm sv{tků. To n{s tak
trošku navrací zp{tky do současnosti. Jestli do toho chcete vnést ještě trošku historie:
Ross Nichols zemřel 1974/75 a ř{d se přestal vyvíjet. Nic se nedělo. Nikdo nechtěl
pokračovat v jeho pr{ci. A pak tu byl jeho mladý přítel Phillip Carr-Gomm, který byl
zasvěcen po roce 1972. Byl to fotograf a Ross Nichols se mu objevil ve snu – teď se
trošku dost{v{me zp{tky k Iolo Morganwgovi, ale věříme v magii, jasný? Dobře,
většina z n{s. Je dnes sice těžké najít v Brit{nii pohana, který věří v magii, ale my si
tuhle víru poř{d uchov{v{me. Přišel za Phillipem a řekl mu: “Z{jem o druidství
bude růst. Svět potřebuje spiritualitu více, než kdy dříve. Dostaneme se do krize
životního prostředí a druidství bude opravdu potřeba. A nemůžeš se spoléhat na
učení z učitele na ž{ka. Musíš se tam ven dostat a musíš najít způsob, jak to udělat
rychle. Ať je druidství široce přístupné všem, kteří se tím chtějí zabývat.” Tak
vymyslel ten nejtemnější, neď{belštější pl{n, ten nejvíc... Kdyby s tím přišel Caesar,
Římané by poř{d byli mezi n{mi. Phillip vytvořil korespondenční kurz. Což
znamenalo, že se z celé problematiky mohlo vyjmout ego. Nebyl tu ž{dný učitel,
před{vající moudrost někomu dalšímu. Učení bylo otevřené každému, kdo se tím
chtěl zabývat, a běžně tam nebyly ž{dné bariéry. Ž{dný člověk nemohl řídit v{š
duchovní růst. Pokračovali d{l v různých směrech OBODu, které Ross Nichols
vytvořil, a st{le platilo, že druid není o nic lepší než bard. Největším tajemstvím bylo,
že neexistují ž{dn{ velk{ tajemství. Je to všechno naps{no v knize přírody. A kurz
poskytuje bližší sezn{mení se s tím vším. Místo přistupov{ní k pohanství jako ke
střelné zbrani kurz d{val „sniperovi“ jakoby zaměřov{ní.
Carrie: To je systém, od kterého se vše odvíjí.
Damh: A teď se myslím dost{v{me k současnosti. Takže když se v{s někdo
zept{, jak se můžete nazývat druidem – jak dlouho to trvalo, půl hodiny? Prostě
řekněte: “Protože můžeme.” Něco dalšího?
Carrie: Vzpomněla jsem si na ten čtvrtý. Jsou lidé, kteří si myslí, že druidem
můžete být pouze, když se narodíte jako kelt. Čisté pokrevní linie. Takže j{ bych byla
v pohodě, protože m{m hlavně irskou krev. On ne, protože je z Cornish. A to je
Londýnsk{ pokrevní linie. Někteří lidé jsou tak zlomyslní a zlí, že prostě odmítají
možnost vybrat si vlastní cestu. Musíte si vybrat podle svého původu. To se mi
opravdu nelíbí. To je možn{ ten důvod, proč na to zapomín{me – protože to nem{me
r{di.
Damh: Nějaké další ot{zky k tomu?
Posluchač: Co se stalo s ADO?
Damh: Poř{d existují. ADO se teď jmenuje “the Druid Order”, Druidský ř{d,
protože jsou skromní a víte, nechtějí přiznat svou zodpovědnost za to, co dělají. A
AOD taky poř{d existuje.
7
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Carrie: Jsou fundament{lní. Mají dvan{ct kmenů a jsou velmi křesťanští a
dělají charitu. Jo, jednou z dalších věcí, co jsem chtěla říct, bylo to, že lidé si často
myslí, že druidství je jen pro muže. Což je úpln{ hloupost, to zjistíte, když si přečtete
bardské příběhy. Protože tam jsou druidové i ženy, i muži, a když si přečtete zničení
Anglesey, uvidíte, že ženy běhaly ve svých černých rób{ch sem a tam a metaly kletby
stejně jako muži. Vždycky to bylo pro obě pohlaví.
Damh: Jo, poř{d fungují. Ale těžko se najdou. Neudělali to jako my, neotevřeli
se okolnímu světu. Myslím, že chtějí mít přehled o tom, co se u nich děje a kdo to
děl{.
Posluchač: Docela mě zajímají ty vysoké školy. Můžete mi nějak přibližně říct,
co dělaly?
Damh: Jo, to bylo 12leté studium na druidské vysoké a úplně si nemůžu
vzpomenout, co dělali, ale myslím, že si studenti museli zapamatovat stovky a
stovky příběhů stvoření. Poezie s velmi striktním rýmov{ním a rytmem. A to oni
sepisovali. Je to v knize bardů od Johna Matthewse. On vlastně napsal svůj životopis.
Je šokující , co museli dělat, ale je to tak trochu odtržené od spirituality, dost
akademické. Ale poř{d se to nazývalo bardsk{ vysok{ škola, Gorsedd (to znamen{
vysoké křeslo). Hovoře o třech stupních, no o ni je nazývají v OBODu stupni, ale ve
skutečnosti to stupně vůbec nejsou. To je přežitek z 60. let, kdy OBOD vznikl. Jsou to
spíš školy, tři samostatné školy. Bardi, Ovati a Druidi. Kdybych v{m řekl o bardech,
jsem si jistý, že byste o tom měli docela dobrou představu. Kdybych v{m řekl o
druidech, jsem si jistý, že si je dok{žete představit. Ale kdybyste lidem řekli, ať si
představí ovata, neměli by ž{dný klíč jak na to. A proto jsou ovati takovým malým
tajemstvím druidství. A tak se teď chvíli zabývejme bardy. Možn{ je to těžké, ale
představte si svět bez iPodů. J{ vím, že je to příliš. Svět nejen bez iPodů, ale taky bez
cédéček, hi-fi věží, bez elektřiny. Bez médií. A svět, kde dvacet mil znamen{ cestu
jako pro n{s z Brit{nie do Austr{lie. To by bylo úplně jiné kmenové území. O čem
mluvíme, je doba železn{ v Brit{nii. Musím mluvit o Brit{nii, protože to je všechno,
co zn{m. Pokud vezmete kmenov{ území země, Sussex (odkud jsme) byl rozdělen
mezi Regnitiae a Aetribatea. Pak tam bylo Dibuni, okolo Bristolu Cornovi,
Demnonia, pak tam bylo Silereans, Canteoci, všechny tyhle kmeny a mal{ území.
Kdybyste tehdy jeli 20 nebo 30 mil, přejeli byste na cizí území. A kmeny spolu poř{d
v{lčily. Nejblíže tomu jsou asi rodné indi{nské kmeny v Americe. Byly tam různé
tradice, do určité míry se od sebe odlišovaly i jazyky a v jistém slova smyslu byly
kmeny sjednoceny druidy. To byla jedna společn{ věc. Protože každý kmen měl
svého druida. Ale také měli barda. A bard byl jako noviny. Bardovi bylo dovoleno
chodit od kmene ke kmeni a přin{šet nové zpr{vy o všem, co se děje. Vytv{řeli tak
příběhy a historii. Pokud byl vl{dce př{telský, dal mu dobré jídlo, dobře ho pohostil,
pak je v příbězích zapsaný jako úžasný kr{l. Zatímco kr{l, který řekl “Odprejskni,
jídla je m{lo!” – ten byl také zaps{n do nějakého příběhu, protože bardi často a r{di
byli satiričtí. A mohli tak udělat představě o daném kr{li p{r poř{dných šr{mů.
Mohli zničit kr{lovství rozšířením pomluv. Takový byl bard. Byli baviči a byli také
8
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posv{tnými b{sníky, protože cestovali do jiných světů. A poezie byla – možn{ ne
tolik tady, ale když řeknete v Brit{nii, že jste b{sník, všem se vybaví něco jemné,
přecitlivělé. Ale tehdy byla poezie typem umění. Znamenala “být vyslovený”; je to
síla řeči. Můžu v{m říct příběh? Možn{ tento příběh zn{te, ale je to archetyp{lní
vypr{vění o zrození irského barda. Je hezké, že se blýsk{.
Carrie: A stěny blednou, uprostřed hoří oheň a bard začín{ vypr{vět<

--- pokračov{ní příště --Z angličtiny přeložila Lithin
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Reakce na rozhovor s Chotěbudem
V minulém Věstníku jsme zveřejnili rozhovor s Chotěbudem z Rodné víry, na
který n{m poslala svůj n{zor Falka. Její reakci tímto r{di zveřejňujeme včetně
příslušné citace Chotěbudových slov:
Máte kontakty s jinými pohanskými organizacemi či spolky?
Pokud jde o Slovany, stýkáme se zejména se sdruženími ze Slovenské a Polské republiky. V
Čechách známe několik milých Germánů a od Kelta kupujeme výtečnou
medovinu, kontakty s neslovanskými organisacemi však nevyhledáváme a asi se to
nezmění. Je to o tom, že vyznáváme etnické náboženství. Jsme češi a tudíž Slované.
Takže češi, kteří zakládají pohanské skupiny neslovanské, jsou pro nás skoro
nepochopitelní. Já bych třeba germánské náboženství pochopil u švédů a němců a keltské
náboženství třeba u Britů a Bretonců. Ale proč by češi měli obnovovat kulty jiných národů,
to nevím a pro hodně z nás je to nesrozumitelné. Je zřejmé, že je zde jistý ideový rozpor. Jiné
pohanské aktivity jsou nám sympatické, ale je těžké se s těmi lidmi spojovat, protože jdou
proti etnickému principu.
Dobrý den, milí př{telé.
R{da bych reagovala na slova Chotěbuda z Rodné víry o Češích a Keltech.
Uv{dí, že je mu nepochopitelné, proč by Češi měli být Keltové nebo Germ{ni. Že
Germ{ni patří do Švédska a Keltové do Bretaně. Také klade rovnítko mezi Čechy a
Slovany.
Myšlenka, že my, obyvatelé české kotliny a moravských pl{ní a hor, jsme jen a
pouze Slované, m{ zvl{štní vytrvalost. Přitom je prastar{, vždyť v době obrození
toho kterého n{roda vždy hr{ly velkou roli n{rodní poh{dky, jazyk a zejména pak
hled{ní d{vných hrdinů mezi našimi předky. V dob{ch našeho n{rodního obrození,
kdy vzkvétal a místy se i upravoval český jazyk a sem tam se přiohnula i historie a
výklad archeologických n{lezů, bylo vše u n{s slovanské, potažmo české. Hrdina
Mikol{še Alše byl slovanský rek a poh{dky o princi Velenovi taktéž poch{zely od
Slovanů. Praotec Čech byl zobrazov{n s kamenným mlatem, vlasy zapletenými do
copů a se šperky, které vydala naše hlína.
V minulých stoletích proběhlo na britských ostrovech a v z{padní Evropě
velké hled{ní keltských kořenů. Ano, říkali Irové, Skoti, Bretonci, Velšané. My jsme
Keltové. Na našem území vždy žili Keltové. Jsme jejich potomky. Ale musí tomu být
tak vždy? Žijí snad v It{lii doposud Římané? A v Galii Galové? Myslím, že nikoliv.
Od té doby uběhlo mnoho vody v našich řek{ch, vítr odv{l původní příběhy, stejně
jako kouř z ohňů našich předků. Proběhlo stěhov{ní n{rodů, které doslova převr{tilo
Evropu vzhůru nohama. Římskou říši rozvr{tily Attilovy hordy a mnoho
germ{nských i jiných kmenů se dalo na pochod. Proto v dnešní It{lii žijí potomci
gótských svazů, i když je pojmenov{na po italických kmenech. Ve Francii byli
mocnými rody Burgundové a Frankové, u n{s Markomani a Kv{dové. Kudy prošly
10
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jejich voje, zanech{valy za sebou nejen vyp{lené osady a zmatek, ale také svoje
rodiny, svoje děti, svoji kulturu.
S Kelty tomu bylo podobně. Keltové v historické době žili i na území střední
Evropy, nejen na z{padě, když tedy pominu ostrovy Brit{nii a Irsko, jejichž pr{vo na
prohl{šení se Kelty nebylo nikdy zpochybňov{no. Keltové prošli nejmíň půlku
tehdejšího zn{mého světa, žili i v jižním Polsku, na Slovensku. Rozšířili se až na
území dnešního Rumunska, prošli Řecko, vybudovali osady v Galatii v Malé Asii.
Keltové žili i na území dnešního Německa, na území Čech a Moravy. Naše velk{
oppida a n{lezy z nich to dokazují i hmotnými pam{tkami. To, že oppida osiřela či
byla vyvr{cena přece ještě neznamen{, že všichni Keltové odešli. Nebo že tu nikdy
nebyli. Zůstaly n{m tu po nich poklady, poh{dky a podle lékařů i geny.
Z{věrem minulého století došlo k jakémusi keltskému obrození i u n{s. Mnozí
tvrdili, že se jedn{ o módní vlnu, importy ze Z{padu, a podobně. Č{stečně měli
pravdu. Ale po těch letech prožitých v opojení, kdy bylo zkr{tka v módě být Keltem,
se něco změnilo. Tiše, nen{padně a u obyčejných lidí. Přijali totiž jako
nezpochybnitelný fakt, že někdo, kdo žije v Čech{ch, nemusí být Slovan. Nakonec to
vědci potvrdili, a musím říci vědci mnoha oborů, ale to už byla jen třešnička na
dortu. Myslím, že zde došlo k jakémusi n{rodnímu uvědomění. Mnoho lidí se o
Kelty začalo zajímat kvůli řemeslům, bylinkaření, druidské cestě. Mnoho lidí se
začalo cítit Kelty. Chtěli jako Keltové žít. Ne pouze na letních setk{ních a oslav{ch,
v historických oblečcích a s rohem piva v ruce. Ale poř{d. Přijali keltskou úctu
k řemeslům, k přírodě a k př{telství za svoje životní krédo. A pr{vě těmto lidem,
četným a nepoznaným z{stupům, kteří se díky své keltské l{sce ke svobodě a
volnosti vzpírají jakémukoliv zaškatulkov{ní, sečtení či organizaci, bych z{věrem
chtěla věnovat tuto malou rekapitulaci.
Zuzana Falka Míškov{, banvatí, OBOD Česk{ republika
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Pohanská federace v Rakousku
Pohansk{ federace se ve svém jméně honosí slovem „mezin{rodní“, a to rozhodně ne
neopr{vněně. V současné době působí více než 40 n{rodních koordin{torů po celém světě,
kteří mají za úkol především jedno: aby umožňovali kontakt nejen mezi pohany ve svém st{tě,
ale též mezin{rodně.
Česk{ PFi poslední dobou často a r{da spolupracuje s rakouskou stranou, a o ní v{m
přín{šíme kr{tkou report{ž.

Začátky
Rakousk{ pobočka PFi oslavila na Samhain své šesté výročí. Pr{vě před šesti
lety ji založila Karen, oslavou prvního veřejného ritu{lu. Sama byla členkou britské
PFi dlouhou dobu předtím, než se odstěhovala do Vídně. „Ve Vídni tehdy nebyla
ž{dn{ podobn{ organizace,“ řík{ Karen. „Neznala jsem tu nikoho jiného než
Wernera. Místní pohané si také stěžovali, že pro ně PFi nic neděl{. Tak jsem se
nabídla, že tuto pr{ci vezmu na sebe.“
Karen začala poř{dat pravidelné pubmooty a otevřené ritu{ly. Tyto více méně
wiccanské ritu{ly byly navržené tak, aby vyhovovaly co nejvíce lidem a aby je
inspirovaly k vlastní pr{ci v jejich tradicích. Byly poř{d{ny ve městě, aby se na ně
dalo dostat hromadnou dopravou a nikdo nemusel řešit, jak se na ně dostat. Karen se
snažila, aby se vždy ritu{ly dělaly v krytých prostor{ch. „V zimě se hodně ochlazuje
a n{m přece nešlo o to, aby lidé st{li a klepali se zimou. Mělo to být příjemné,“
doplňuje Karen.
Postupně předala svou pr{ci novým koordin{torům, ofici{lně v roce 2007.
„Také jsem zodpovědn{ za to, že Jakub Achrer založil českou pobočku PFi,“ uv{dí
nakonec.

PFi Rakousko dnes
Dnes jsou n{rodními koordin{tory Jeffrey, se kterým jsem měla tu čest mluvit
o rakouské PFi, a Vernon. Všechna uveden{ jména jsou přitom pro rakouské n{rodní
koordin{tory, pravda, neobvykl{. Na ot{zku, jak je možné, že rakouskou PFi nevedl
nikdy ž{dný Rakušan, Jeff odpověděl se smíchem: „Vlastně n{hodou.“
Kromě neobvyklých n{rodních koordin{torů je ovšem rakousk{ PFi téměř
jako každ{ jin{. Jejím hlavním cílem je poskytnout z{kladnu, vytvořit prostor pro
setk{v{ní a sdílení n{padů, z{žitků, pocitů. Podporuje pohanské aktivity a pom{h{
v jejich utv{ření. „Naším posl{ním je být tady pro druhé,“ vysvětluje Jeff. „Rozhodně
nejde o ž{dnou expanzivní činnost, o ničení jiných podobných organizací, které chtějí
pohanům pomoct. I když s těmi organizacemi ne vždy vych{zíme.“ O chvíli později
také doplňuje, že jedinou ambicí PFi do budoucna je jen udržet to tak, jak to je. Prostě
být tady.
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A k ce rak ous ké PFi
Rakousk{ PFi poř{d{ měsíčně pubmooty, při nichž nejde pouze o setk{ní a
popovíd{ní skupiny pohanů. Už dva roky je zvykem, že je pozvaný host, který
přednese řeč o tom, co děl{. Tak se utv{ří postupně obraz různých směrů od
šamanismu po ceremoni{lní magii. „Myslím, že n{m to d{v{ přehled o tom, co se
děje. Taky n{s to učí toleranci,“ komentuje své postřehy Jeff. Na z{věr předn{šky se
většinou strhne diskuse, kter{ volně přejde v mnoho debat a př{telské povíd{ní.
Další aktivitou je pravidelné poř{d{ní sabatových ritu{lů, otevřených všem
členům PFi i hostům. Často se též kon{ „pipe circle“ – šamansk{ meditace
s indi{nskou dýmkou, veden{ jedním americkým šamanem. Příležitostně též
pom{h{ organizovat různé semin{ře, workshopy a předn{šky s pohanskou
tématikou1. Každoročně poř{d{ Broomstick rallye, setk{ní pohanů z nejrůznějších
koutů světa s tématickým programem.
Ž{dn{ obdobn{, velk{ organizace v Rakousku v současné době nepůsobí,
ačkoliv se jich v minulosti už p{r objevilo. Existují samozřejmě menší skupiny, které
poř{dají různé ud{losti: od bardských skupin, přes úplné indivdu{ly až po coveny,
které čas od času dělají více méně otevřené ritu{ly.

N á z or r a k ous k é s p ol eč nos ti na p oh a ns tv í
N{zor na celou takto působící skupinu pohanů je mezi společností dost
smíšený. Rakušané, jakožto dost konzervativní n{rod, by podle Jeffa asi těžko nesli
stoprocentní otevřenost. „Je to ale různé. Dají se najít i katolíci, kteří se zabývají
bylinkami, léčitelstvím, kteří milují přírodu nebo věří v moc krystalů. V tomhle se
posouv{ n{zor společnosti nejrychleji,“ uvažuje Jeff.

P á r s l o v úž a s n ý m č e sk ým p o ha nů m
Na z{věr jsem Jeffa poprosila o p{r slov českým pohanům. Nejdříve se
rozesm{l a pak se dal do řeči:
„Prvně všem chci poděkovat za to, jak jste úžasní. Pokaždé, když jsem s v{mi
jakkoliv spolupracoval, třeba když jsem byl na Samhainovém ritu{lu, bylo to
par{dní. Líbí se mi hlavně jedna věc: všechno, co děl{te v pohanství, berete opravdu
v{žně. Ale z{roveň do toho taky vn{šíte z{bavu. A to si myslím, že je nejdůležitější:
rovnov{ha mezi z{bavou a seriózní prací. Protože tohle je v{žně důležité. Jo, tohle se
mi líbí, že to berete v{žně. Jste prostě fajn.
Přeju PFi CZ, ať jde všechno dobře.“
I my přejeme rakouské PFi, aby se jim i v novém roce dařilo „být tady pro
ostatní“!
Jeffa a Karen zpovídala a do češtiny přeložila Lithin

1

Pohanstvím se zde rozumí vše od kreslení mandal a sbírání drahokamů, přes přírodní náboženství až po magii.
Přísné rozdělení, vytváření hranic mezi jednotlivými směry nehraju vlastně žádnou roli.
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Jarní košťátko
Na kraji louky rostou košťata. Smějete se? Pojďte se podívat. Jasně zelené
větvičky, zatím bez lístků a bez květů. Toho je potřeba využít, než se všecka ta
zlatozelen{ n{dhera rozvine. Mluvím o keři jménem janovec metlatý. Jak už s{m
n{zev napovíd{, je to výborný materi{l na výrobu košťat, metliček a jiných
úklidových prostředků. Vy si z něj však můžete vyrobit i žehnací košť{tko.

1. Z{kladní suroviny jsou zelené větvičky janovce, hůlka na n{sadu s ořezanými
hranami a nějaký prov{zek na sv{z{ní.
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2. Větvičky obalíme kolem větve a přichytíme gumičkou.
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3. Začneme svazovat větvičky lýkem. Podle potřeby třikr{t nebo čtyřikr{t. Důležité je
vše dobře ut{hnout, protože větvičky uschnou a budou nepatrně slabší.

4. Zarovn{me konce větviček.
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5. Na konci větve uděl{me mírný z{řez a uv{žeme smyčku na zavěšení.

Falka
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Witches chants
(Čarodějnické popěvky - díl 6)
V tomto čísle čarodějnických popěvků využijeme skvělý materi{l, za který
vděčíme účastníkům konference BMWC, na kterém se konal workshop, při němž
jsme tvořili popěvky a písně vztahující se nějakým způsobem k podzimu a ke sv{tku
Mabon, který přich{zející podzim doprov{zí.
Mabon je sv{tkem podzimní rovnodennosti, den i noc jsou stejně dlouhé, ale
svět se od té doby pomalu začín{ hroužit do temnoty. Světla začín{ ubývat a
z barevných, zlatých lesů se začnou pomalu st{vat temné hvozdy plné holých a
černých stromových kreatur. Tak jak listí pad{ a příroda umír{, tak i lidsk{ duše se
pomalu připravuje na konec dalšího roku a pomyslnou smrt. Začín{me nostalgicky
vzpomínat, proch{zet se po palet{ch zlatých, rudých a hnědých listů a se
sentiment{lním výrazem ve tv{ři sbír{me kaštany. Zase jsme o rok starší a
zkušenější. Zase o rok blíž smrti. Mabon je také sv{tek druhé sklizně, rozmanitého
ovoce a časem vinobraní.
K sv{tku podzimní rovnodennosti se v{že mýtus sestupu Bohyně do podsvětí,
který dokresluje atmosféru tohoto sv{tku, a dalo by se říci, že z ní přímo vyrůst{.
Temný Bůh, který v té době obýv{ trůn v podsvětní říši, se naposledy vrací na Zem,
aby odvedl svou l{sku a jak Bohyně odch{zí, tak se celý svět začín{ hroužit do
temnoty, uvadat a umírat. Není cesty zpět. Musí projít smrtí, aby se mohl znovu
narodit. Definitivně zemře o sv{tku Samhain, kdy je n{š svět nejblíže zemi mrtvých a
znovu se spolu s novým, malým Slunečním kr{lem rodí o zimním slunovratu. Tento
moderní mýtus kola roku se inspiroval ve starém řeckém mýtu o Persefoné,
Deméter a H{dovi.
Velice pěkný web o tomto podzimním sv{tku naleznete zde:
http://paganwiccan.about.com/od/mabontheautumnequinox/Mabon_the_Autumn_E
quinox.htm
Přin{šíme V{m nejen texty, ale také audio nahr{vky těchto Mabonových
popěvků. Všechny jsou autentické, opravdové, upřímné a všechny jsou pod{ny se
sk{lopevnou odvahou amatérských zpěv{ků.

Podzimní déšť očistí
Víno zraje, listí pad{
Matka Zem již není mlad{
Slunce svoji sílu ztr{cí
Temný bůh se na zem vrací
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Soumrak (KMČP)
Am

C

Svět st{rne, mění se do zlata
G

E

Někdy listí pad{, někdy nepad{
Am

C

V plamenech krbu se vzpomínky míhají
G

E

A Bůh s Bohyní potají prchají

Mabon
Fruits are ripening, first wine flowing (Ovoce zraje, první víno teče)
Fires of the woodland glowing (Ohně v lesích žhnou)
Scents arising autumn growing (Vůně vych{zející z podzimu rostou)
Leaves in the wind are turning, turning (Listí se ve vzduchu točí)
Akordy: FEAE AE

Podzim
Pad{ listí
a všechno zl{tne,
vůně chladu,
od vod t{hne
mlhou ranní,
slunce vst{v{,
a vína zr{ní
radost n{m d{v{
Ref: Přich{zí Mabon...
Babí léto,
sítě spř{d{
a každ{ holka
m{ to r{da
Sýpky se plní,
kaštany v kapse,
mraky se honí
19
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a pak se...vr{tím domů
Ref. Přich{zí Mabon...
Akordy: G+, G++, Fmaj (ref)
Jožka
Chant si můžete poslechnout/st{hnout na:
 http://www.cz.paganfederation.org/chants/pada_listi.mp3
 http://www.cz.paganfederation.org/chants/podzimni_dest_ocisti.mp3
 http://www.cz.paganfederation.org/chants/soumrak.mp3
 http://www.cz.paganfederation.org/chants/mabon.mp3
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Pohanská božstva: Brigid
„A Bhride chaoin cheanail,
Is caoimh liom anail do bheoil,
’D uair reidhinn air m’ aineol
Bu to fein ceann eisdeachd mo sgeoil.“2
Ó jasná, okouzlující Bríd,
Jak milý je mi dech tvých úst,
Pakli bych kráčel kraji dalekými,
Jen ty sama vyslechla bys příběh můj.
Brigid3 je irskou bohyní, dcerou Dagdy a jednou z Tuata Dé Danann. Byla též
ženou Brese, napůl fomori{nského vl{dce Tuata Dé Danann a matkou Ruadh{na.
Jejími bratry jsou Aengus Óg, bůh l{sky, kr{sy a ml{dí, a Bodb Derg, který se po
por{žce a sestupu bohů do podsvětí (síde) stal kr{lem Tuata Dé Danann. Býv{
spojov{na s britskou bohyní Brigantií, kterou tamní Římané ztotožňovali se svou
bohyní Victorií, personifikací vítězství, a jinde též Minervou, bohyní moudrosti.
Brigid byla původně nejspíš sluneční bohyní – okouzlující příběh o jejím
zrození praví, že byla narozena za úsvitu a z jejího čela vytryskla věž plamenů, kter{
sahala ze země až do nebes.
Při hled{ní zdrojů a informací o této bohyni je těžké nezaplést se do pavučiny
pojmů a útržků informací, poch{zejících z různých období. Slabika „bríg“, kter{ je
považovan{ za kořen jejího jména, byla totiž souč{stí jména několika dalších
keltských bohyň v různých oblastech, z nichž některé lze vnímat pouze jako lok{lní
pojetí téže bohyně, jinde se však atributy lišily natolik, že jde téměř jistě o jinou
bohyni. Mezi odborníky existují i spekulace, že slovo „bríg“ bylo původně spíše
titulem, než jménem – tento kořen totiž znamen{ „velk{“ nebo „vznešen{“ a nese v
sobě korespondence síly, moci, důrazu a plamene.
I pokud při p{tr{ní zůstaneme v Irsku, zjistíme, že situace není až tak
jednoduch{. Brigid totiž nikdy tak docela nepřestala být vzýv{na. Po příchodu
křesťanství do Irska byla prostě překřtěna na Svatou Brigitu, lidskou světici s
atributy podobnými původní bohyni, které jsou v Irsku dodnes zasvěcené četné
kapličky a studny. Ve změti živých i v z{znamech dochovaných folklorních zvyků je
pak těžké odlišit, co je pohanského a co křesťanského původu, a jaký byl původní
pohanský význam zvyků, které prošly christianisací. Většina dochovaných informací
o původních bozích byla zaznamen{na mnichy, kteří nebyli skutečnými znalci
mytologie a často k ní ani necítili valný respekt, takže si mnohé informace domýšleli
2

Carmicheal, A. Carmina Gadelica, Volume 1. 1900.
Jméno, ve staré irštině psané jako Brigit, později Brighid či Bríg, dnes v moderní irštině Bríd a v anglické
verzi Brigid.
3
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nebo logicky přizpůsobovali, přesto, že díky tomu někdy zaznamen{vali zcela
rozporuplné informace. Brigid je tak na jednom místě nazýv{na dcerou Dagdy, jinde
je zase ztotožňov{na s bohyní Danu.
Cormacův glos{ř (Sanas Cormaic) uv{dí, že Brigid,
bohyně b{sníků byla jednou ze tří sester stejného jména. Její
sestry byly jedna patronkou úrody a léčení a druh{ patronkou
kov{řství. Proto býv{ Brigid považov{na za trojnou bohyni
keltského lidu, na kterou se obracely všechny společenské
vrstvy, zejména je však spojov{na s úrodnou zemí a lidmi.
Byla vzýv{na též jako bohyně b{snické inspirace, na pomoc s
léčením a pro ochranu těhotných žen a rodiček.
Jejím sv{tkem je Imbolc (Hromnice), čas nového
plamene, nového světla. Čas, kdy se dny pomalu prodlužují a obvykle přich{zí první
obleva, příslib blížícího se jara. Imbolc byl veliký sv{tek pro Kelty na ostrovech i na
kontinentu. Krom sv{tku nového světla byl Imbolc byl také oslavou ženství a tkaní.
Symbolem Brigid, který se v tomto čase používal, byl ochranný kříž (dochoval se
jako kříž sv. Brigidy), který se uvazoval nade dveřmi jako ochranné znamení. Jedním
ze zvyků, dochovaných na kontinentu, bylo zapalov{ní malých ohýnků přímo před
domem, na z{praží. Lidé věřili, že nový oheň m{ očistnou sílu, kter{ ochr{ní dům
před úderem blesku a krupobitím. V teplejších oblastech to také byl čas první orby;
br{zda se orala pluhem zdobeným pentlemi, požehnaným dom{cí p{lenkou a za
doprovodu mladých dívek. Do br{zdy se pak symbolicky obětovaly kousky chleba a
sýra. Opakovaně jsou však zmiňov{ny snahy předvídat počasí. Lidé sledovali
například hadí díry a jezevčí nory a z chov{ní divoké zvěře usuzovali, jak dlouho
ještě potrv{ zima.
Poněkud v protikladu k tomuto zvyku podle jednoho mýtu vl{dla zimě
bohyně-stařena Cailleach, kter{ na Imbolc sbírala dříví. Čím jasnější bylo počasí, tím
více ho mohla nasbírat a tím delší lid čekala zima. V neopohanských oslav{ch lze
narazit na využití tohoto mýtu k dramatickému ztv{rnění ritu{lu, při kterém Brigid a
Cailleach (světlo a tma, jaro a zima) na Imbolc bojují a Brigid zvítězí a převezme
vl{du nad světem. Po té přich{zí období oblevy a t{ní – a jaro.
Dalším zvykem, souvisejícím s kultem Brigid a jejím sv{tkem, Imbolcem, je
žehn{ní takzvaných Brat Brid. Spočív{ v pověšení pl{tna na keř někde venku, v
předvečer Imbolcu. V noci, kdy se bohyně proch{zí, aby požehnala domy svých
stoupenců, požehn{ i vyvěšené pl{tno. To se potom r{no natrh{ na malé kousky,
zvané Brat Brid, které se rozdělí mezi ženy a děti v dom{cnosti. Nošení tohoto
kousku pl{tna je potom chr{ní po celý rok. Tento útržek je možné například všít
dětem na vnitřní stranu bundy či kab{tu, aby se neztratil.
Jakožto patronka b{sníků je Brigid také tou, na kterou se obracejí
n{sledovatelé tradice Filidecht při Imbasech, bardských ritu{lech b{snické inspirace.
Je to nejspíše pr{vě ona, kdo inspiroval větu „Jsem plamenem v hlavě“ ve zn{mé
Amerginově písni. Pr{vě v r{mci bardské a b{snické tradice je Brigid v dnešní době
22
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nejvíce vzýv{na. Díky síle její inspirace se na ní mnozí obracejí i v současnosti a její
tradice je tak st{le – či opět – živ{ a vzkvét{.
Zajímavé odkazy k tématu:
http://searchingforimbas.blogspot.com/
http://www.maryjones.us/
Eurik
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Pohanská tvorba
K DY Ž SE HA D V MÝ CH PO LŠTÁ ŘÍCH HŘ ÍŠN Ě SVÍJ Í
Když šedé stíny mne pod z{vojem kryjí
Když se slané slzy tiše po skle křížů lijí
Když rozbité hodiny nepravidelně bijí
Když se polibky z mého těla smyjí
Když nešťastně zamilovaní vlkodlaci na měsíc vyjí
Když obchodník s l{skou moje dveře míjí
Když bledé víly smuteční věnce jen pro mne vijí
Když kapky deště z mé hlavy radost myjí
Když se had v mých polšt{řích hříšně svíjí
Znamen{ to, že jsem navždy sama?
Lirio

Dárce
„Nechceš eště lahv{če?“ nabízí mladík své spolucestující. Trošku silnější, tmavě
rezavé vlasy, baculatý obličej, ale ne moc, ještě v mezích kr{sné dívky. Je na ní vidět,
že se sama uživí a st{le přitahuje chlapce.
„Jo, dík. No jak sem povidala, sem tam sebrala fakt dobrou hudbu, takový
domorodý zpěvy a rytmy a oni z toho udělali cédko a nabídli, že to budou
distribuovat.“ Oba se baví jako by se dobře znali, možn{ ze školy, nebo spolu
vyrůstali, příbuzní to asi nebudou.
„Tyjo to je dobrý, fakt. A kolik ti za to dali?“
„No tak skoro desítku, sem to jako dala, že u toho odběru ti ho daj.“
„Jako krve?“ Spolucestující již trošku s obtížemi přikývne. „To je dobrý, to by
mohlo docela přil{kat lidi na tu krev, ne? Sem si taky řikal, že bych něco dal, ale sem
dost línej, ne tak to dycky nějak zazdim...“
„Pr{vě, sem si řikala že ty prachy, co, ale když to pomůže, tak proč ne... a navíc se
ta muzika dostane k víc lidem.“
„No a je to dobrý řik{š, nem{š to někde smahlý? Bych si docela poslech.“
„Jo, ti to pošlu, a když se ti to bude líbit, tak pudeš na odběr...“ řík{ dívka se
smíchem.
„Dobrý den, tady to podepište. Vaše testy dopadly dobře, takže můžeme začít?“
P{n v bílém pl{šti vypad{ spíš jako řezník, než doktor, chov{ se sice profesion{lně,
ale postava jako by vypovídala o jiném životě.
24

VĚSTNÍK POHANSKÉ FEDERACE Č. 10 – IMBOLC 2009
„Jo, tady.“ Mladík z vlaku, velké oči a orlí nos spolu působí trošku bizarně,
n{ušnice v nose ten dojem jen podtrh{v{. Vlasy m{ zastrčené za uši a je upravený,
jako by bydlel u rodičů, kteří jej na odběr připravili.
„Tady se posaďte. Bude to mal{ nebo velk{? Při velké musíte na další odběr
počkat o měsíc déle, vaše tělo ale takový odběr bez problémů zvl{d{.“
„Tak velkou, nebudem troškařit,“ odpovíd{ odlehčeným tónem mladík.
„Ležte v klidu a snažte se nehýbat.“ Lékař napichuje žílu, hadička vedoucí
k průhledné krabičce se začín{ postupně zbarvovat do červena, až se krev dostane na
konec své cesty a začne plnit zvl{štní krabičku.
„Kdybyste něco cítil, nebo měl potřebu mluvit, tak klidně povídejte, j{ toho moc
nenakec{m, ale r{d poslouch{m...“
Jako spojený s krví pociťuje rozšíření svého j{ d{l, mimo tělo, po chvíli se ruce
propadají, jako by ani nebyly jeho, někam mimo něj, mimo realitu, tělo sl{bne, není
schopno pohybu, před očima m{ šedivé mžitky a zvuky jakoby přich{zely skrz
jakousi bariéru.
„Do prdele´,“ ozve se n{hle silný, r{zný hlas řezníka. Je vidět, jak s hadičkou něco
prov{dí, ale co, tam už jeho oči nevidí.
„Promiňte sem v{m tam dal krabičku na malej odběr, tak to musim přepojit, ale
to je v pohodě, nedělejte si starosti,“ omlouv{ se doktor s pohledem profesion{la na
pr{ci, kterou vykon{v{.
Mladík se jen usměje, jako že je vše v poř{dku, ale st{le je ve svém vesmíru, ve
svém světě nízkého tlaku a vysokých představ. Doktor-řezník d{v{ krabičku plnou
krve někam nad chlapcův pohled, na poličku kdesi vysoko nad hlavou, vysoko do
oblaků.
Pomalu se začín{ celé tělo propadat do sebe, hlava necítí podložku, ale hrudník
ucítil jakýsi slabý dotyk. Cosi teplého, vlhkého, jak{si hust{ kapka zprudka
dopadající na jemnou, měkkou kůži. A znovu. Někdo začín{ bubnovat v pomalém,
pravidelném rytmu a kaluž na hrudníku, mazlav{ červen{ kapalina, si hoví
v prostoru mezi prsy, nad plícemi.
Tolik problémů, tolik složitých procedur a přístrojů, ale stejně je nakonec všechno
z{vislé na člověku. Auto a řidič, pila a dřevorubec, člověk a jeho pomocník. Jeden
selže a oba jsou v ohrožení, člověk nestočí volant včas, ale utrpí oba, osa nevydrží,
kolo povolí, ale na silnici jsou oba a oba utrpí. Jenže pouze člověk je ten, kdo může
pomoci oběma, opravit auto a sešít člověka nebo darovat ledvinu.
Možn{ že těch několik nehod přimělo toho mladíka obětovat víc, podepsat
d{rcovství org{nů, chodit na pravidelné prohlídky. Také míň kouřil a pil, jedl
střídmě a snažil se nerozčilovat. Udělal tolik věcí, ale rozhlédnout se na přechodu
zapomněl. Jediný pohled na nepřehlednou zat{čku a člověk si d{ větší pozor, i když
nic nejede. Poprvé, podes{té, posté, kolikr{t přejdete silnici před domem bez
rozhlédnutí?
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Jenže dotyk rozjetého auta si člověk nevychutn{v{ a ani po něm netouží. Už
vůbec si nevybír{. Celý svět najednou uskočí do strany, bok letí vpravo, kdežto hlava
a nohy se snaží zůstat na původním místě. Teprve později je slyšet dutý n{raz o
kapotu a pocit bolesti a chladu.
Kdo ví, kolik toho vnímají smysly umírajícího. Vidí otevřené oči lidi sbíhající se
na pomoc? Nebo ještě sanitku a její zřízence? Slyší uši, z nichž teče krev, o čem se
baví? Jak je mladý a takov{ škoda? A že se tomu autu skoro nic nestalo? Jak se děl{
první pomoc? Cítí z{pěstí palec zkoušející nahmatat puls nebo hrudník pokusy o
mas{ž srdce? Může ještě vnímat, jak se zavírají oči nebožtíkovi?
Když se řízne skalpelem do těla, které nereaguje, již to není ublížení. Když se dají
org{ny do jiného těla, zůstane to tělo samo sebou, nebo se změní? A co duše? Aura?
Zvyky? Budou ruce vraha zabíjet i s cizí hlavou? Zachr{ní chirurg něčí život rukama
řezníka?
Mnoho hodin str{vených různými operacemi. Nelze ani říct, jestli org{ny d{rce
zachr{nily něčí život, nebo jestli onen člověk neposkytl ve svém těle z{chranu či azyl
pro život org{nů.
Zkuste si představit těch přebytečností v lidském těle, těch svalů a org{nů navíc,
když ze dvou mrtvol udělají chirurgové jednu živoucí bytost. Když se spojí život a
tělo mladého studenta s chlapcem, který je upout{n na lůžko nebo vozík, z{vislý na
doprovodu i při cestě z postele do křesla. Vnitřnosti vyhozené do kbelíku, org{ny
odsouzené k likvidaci, nebo dalšímu použití. Bazar žaludků, Brinelova stupnice
tvrdosti jater, DNA sloužící jako kolotoč nebo prolejzačka, mozek, nejdůležitější
z č{stí lidského těla, kter{ nejde voperovat do jiného těla, mozek prolezlý červy
tlustými jako prst, s křehkým, drobným pancířem, šedí, tlustí červi prohrab{vající
něčí vzpomínky nebo motoriku.
Rodina je vděčn{ za z{chranu schr{nky, na kterou se budou jezdit dívat dvakr{t
týdně, stejně často, jako jezdí do supermarketu, v úterý a před víkendem. Radostní,
že naše medicína opět zvítězila nad smrtí, nemocí a bolestí. Nikdy spolu nepromluví,
ale ta podívan{ je naplní emocí hlubší než telenovela. Které matky je to dítě? Té,
které se víc podob{, nebo té, jejíž dítě dalo víc org{nů? V takové situaci není prostor
pro humor nebo cynismus, v takové situaci trpí všichni, rodiče, příbuzní i lékaři a
pečovatelky.
Jak dlouho se rozmýšlíme nad utracením psa, který neposlouch{ a již potřetí
pokousal listonoše? Kolik minut uplyne mezi zjištěním, že kočka m{ sedm koťat,
které nechci živit, a jejich nacp{ním do pytle a utopením? Kdo jednou topil koťata,
m{ jejich vřeštění st{le v uších, kdo střelil psa, vidí jeho oči. Většinou, někdo nad tím
m{vne rukou, a jde d{l, vždyť přece ušetřil.
Kdo klidně odpojí člověka, který již nevstane, od přístrojů které čepují jeho krev,
dýchají za něj a d{vají mu výživu? Kdo vynd{ hadičky z těla, protože ušetří na
lidech, kteří musejí měnit pytlíky, utírat výkaly a ot{čet tělo aby zabr{nili
proleženin{m, kterým se stejně nelze vyhnout? Kdo řekne: „Je to zbytečné a drahé,
ten člověk už nevstane?“
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To jsou věci, které může rozhodnout jedinec jen s{m za sebe. Nikdo v{m v tom
neporadí, nikdo nenavede, m{lokdo se odv{ží jen pomyslet. Jak to, že se někdy i
beznohý vyd{ na výlet, hluchý jako by slyšel o čem si povíd{te a slep{ si vyhlídne
nejhezčího ml{dence v okolí? Někdy se stanou n{hody, nad nimiž rozum zůstane
st{t, někdy se sejdou okolnosti, s nimiž si policie neporadí. Některé smrti zůstanou
z{hadou věčně. Co na tom, z{hady snadno zapomín{me, snadno zbavujeme mozek
ud{lostí, kterých se bojíme, které neumíme vysvětlit. Pistole na židli vedle lůžka
v nemocnici je jedna z těch z{had, a proto zapomeňte na tento příběh, nem{ pointu,
nem{ významu, je to jen vypr{vění, ze kterého se nelze poučit.
Tygr

Meditace pro Imbolc
Dnes r{no jsem našel
zuby Timyho Parkera,
dívaly se na mne trochu
vyčítavě, tak jak to jen
dovedly s tím hrozným předkusem.
A jabloně sn{šely modř
Valhally se svatým utrpením.
V každém z{krutu řeky pak
st{li převozníci s úšklebkem
tak kyselým, jak tr{va podél
br{ny do Osvětimi
a vztyčenou pravicí zdravili
P{na svého, uléhající každé r{no
na smrtelnou postel.
Polibky tak lehkými,
jako je první sníh na vrcholcích
vysokých hor
v n{s znovu křísí život
a věčný sv{r.
Ona zn{ své děti a nem{ nepř{tel.
Je v říčk{ch,
hlubokých lesích,
i panel{kových džunglích
na krajích měst.
Když dých{š, cítíš
její vůni v celém těle.
Jednou se s tebou rozloučí
stejně,
jako tě přivítala...
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A zahořel první oheň,
zahořel
ve tmě.
Starý Bůh už nem{ sil.
Přijď k n{m, Paní, této noci,
vrať se, Imbolc
poprosil.
Squat_the_World

N eubližuj drob ečkům
Takový malý drobeček, to není jen tak ledacos, drobeček je totiž živý tvor,
pozůstatek velkého chleba. A kolik životů už bylo zmařeno něčím takovým, jako je
vysavač, nebo smet{ček s lopatkou?
Každý chce chléb, ale malého drobečka, uvrženého do neskutečně velkého světa,
toho už nikdo neadoptuje. To takový pejsek, kočička, papoušek, nebo j{ nevim co
ještě, to chce každý. Vždyť se o takový velký zvíř{tko musíte poř{d starat. Stl{t mu
pelíšek, koupat ho, d{vat mu třikr{t denně najíst... Co potřebuje nějaký malý
drobeček? Mnohdy pouze milimetr čtverečný, ani venčit se nemusí!
No zkr{tka snad vidíte, že drobeček je ide{lní zvíř{tko do panel{ku. Ale nejen
tam, drobeček se hodí do každé dom{cnosti. Není sice užitečný, však také nic
než{d{, jenom to svoje místečko, nejlépe někde na měkkém koberci.
Čeho se drobeček nejvíc bojí? To je jednoznačné, takové té obludné krabice, co do
ní my lidé h{zíme všechno možné. Pr{zdné l{hve, rozbité talíře, věci, které už
nepotřebujeme, myslím, že se té krabici řík{ koš. A toho se drobečkové opravdu bojí,
vždyť je tam tma. A té špíny!
Drobeček odch{zí z domu většinou dřezem v kuchyni jako nepoznaný hrdina, a
ž{dné oko nepl{če. A proč taky, nikdy v{s ž{dný drobeček nekousl, nepodr{pal,
neklovnul, nepokakal v{m koberec, tak si jej většinou ani sami nevšimneme. Tak,
protože je drobeček takový dobr{k, nikdo o něm neví: pro dobrotu na žebrotu.
Tygr

Jsme tvými dcerami, přírodo
Jsme tvými učni
Vl{dneš dnem i nocí
Vl{dneš dob{m ročním
Jsme tvými dcerami, Země
Jsi č{stí našich duší
28
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Vzd{v{me hold stromům a bylin{m
Píseň na rtech ta n{m sluší!
Jsme tvými dcerami, magie
Jsi naším osudem
A smrt je procitnutí z života
Když volíme mezi vědomím a snem
Ze rtů jen vyjde vzdech pozn{ní:
„JSEM!“

Lirio
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Průvodce po českém internetu
adf.davnyobycej.cz
ADF je jednou z m{la českých poboček světových pohanských organizací
v České republice a proto jsem se jejímu webu nemohl vyhnout a vzhledem k tomu,
že web se zd{ být aktu{lní a aktualizovaný o to lépe.

Web je designovaný v příjemných čistých barv{ch a běží na CMS Drupal, což
je jasn{ snaha o dynamickou prezentaci a i když ve chvíli psaní této recenze se na
hlavní str{nce objevuje červen{ chybov{ hl{ška o chybě na ř{dku 22, považuji toto za
dětskou nemoc, kter{ v době kdy tento Věstník vyjde, bude již jistě vyléčena.
Web je dvojazyčný a můžete se zde i registrovat, což V{m přinese jistě některé
výhody, ale bohužel jsem po zběžném proklik{ní nepřišel jaké. Možn{ by pomohlo
přidat str{nku – Co získ{me registrací.
Web m{ tendence moderní prezentace včetně propojení s Facebookem, RSS
kan{l a také první n{znak tagovaných a katalogizovaných čl{nků. Bohužel některé
kategorie zej{ pr{zdnotou a to pak naskýt{ ot{zku, proč tam tedy vlastně jsou?
Naštěstí jiné kategorie naši zvídavost nasytí zcela jiné kategorie, které jsou
doslova „natřískané“ informacemi. Ať už se jedn{ o informace o vstupu do ADF či
výcviku v ADF.
Každého pohana také jistě zaujme sekce ritu{ly včetně odkazu na ofici{lní
YouTube kan{l ADF a také samozřejmě obecné informace o ADF.
Z{věrem mohu říct, že tento web patří mezi nejpovedenější pohanské projekty
ať už z hlediska funkčního, desénového i informačního. Noiře, autorce webu, i celé
ADF přejeme hodně štěstí a úspěchů ve spr{vě tohoto příjemného webu.
Cody
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Vikingská náboženství
Vikingy si často představujeme jako pohanské plenitele. Ale jak vysvětluje
Gareth Williams, poměrně rychle přijali křesťanství, a to jak na dom{cí půdě, tak i v
jimi dobytých územích.

Vě k k o nv e r ze
Vikingsk{ éra byla obdobím významných n{boženských změn na
skandin{vském území. Popul{rní pohled obvykle považuje vikingy bez výjimky za
pohany nen{vidící křesťanskou církev, což je poněkud zav{dějící. Je samozřejmě
pravda, že veškeré skandin{vské obyvatelstvo na úsvitu vikingského věku bylo
pohanské, ovšem vikingové měli mnoho bohů. Nebyl pro ně ž{dný problém
přijmout křesťanského boha jako souč{st svého panteonu. Většina vědecké obce se
v současné době domnív{, že vikingské útoky na křesťanské kostely neměly
s n{boženstvím nic společného. Spíše souvisely s prostým faktem, že kl{štery byly
jednak bohaté a jednak chabě br{něné, díky čemuž se st{valy snadným cílem
plenění.
Vikingové se setkali s křesťanstvím díky svým n{jezdům. Když se usazovali
v zemích s křesťanským obyvatelstvem, přejímali jejich víru poměrně rychle. Což
platí pro Normandii, Irsko a celé Britské ostrovy. Ačkoliv o tom současn{ literatura
příliš nehovoří, celkem snadno najdeme důkazy v archeologických n{lezech. Pohané
pohřbívali své mrtvé s poklady a dary, zatímco křesťané nikoliv, díky čemuž
můžeme změnu v n{boženství poměrně snadno vysledovat.
Podobně jako u konverze v zahraničí, i ve Skandin{vii můžeme během
vikingského období pozorovat postupnou změnu, kter{ souvisela s příchodem
anglosaských a germ{nských mision{řů. Již v polovině jeden{ctého století bylo
křesťanství dobře zavedené v D{nsku a většině Norska. Ačkoliv na zač{tku 11. století
proběhly dočasné konverze ve Švédsku, usadilo se na tomto území křesťanství až
v polovině 12. století. Souč{stí křesťanské konverze byl samozřejmě i z{bor
tradičních pohanských posv{tných míst. Dobrým příkladem je Gamle Uppsala ve
Švédsku, kde nalezneme na jednom místě zbytky kostela i sérii velkých pohanských
pohřebních mohyl.
O pohanských n{boženských praktik{ch vikingské éry nevíme prakticky nic.
Z{znamů je m{lo a ačkoliv ve vikingských s{g{ch (poch{zejících přev{žně z Islandu
13. století) najdeme pohanský obsah, musíme mít na paměti, že byly seps{ny
přibližně 200 let po konverzi ke křesťanství. Víme, že kmenoví n{čelníci měli z{roveň
i roli kněží a že pohanské uctív{ní zahrnovalo také oběti koní, ale ne o mnoho více.
Více toho víme o příbězích obestírajících pohanské bohy. Kromě
příležitostných referencí v rané poezii, přežily tyto příběhy konverzi zejména proto,
že byly považov{ny spíše za mýty než za vyj{dření n{boženského přesvědčení.
Hlavním zdrojem informací jsou Eddy, skvělé liter{rní pr{ce představující staré
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n{boženské představy jako lidové příběhy. Ale i do nich se promít{ křesťanský vliv.
Například vl{dce bohů Odin byl obětov{n pověšením na strom a probodnutím
kopím, po čemž n{sledovalo o p{r dní později znovuzrození – což je zřejm{ paralela
s křesťanským ukřižov{ním.
Přesto však Edda poskytuje obrovský objem informací o bozích a jejich vztahu
k obrům, lidem a trpaslíkům. Nejmocnějším bohem byl jednooký Odin, otec všeho,
bůh v{lek, spravedlnosti, smrti, moudrosti a poezie. Pravděpodobně
nejpopul{rnějším bohem byl Thor, který byl sice prostý, ale neuvěřitelně silný. Se
svým kladivem Mjolnirem, které vyrobili trpaslíci, byl hlavním obr{ncem bohů proti
obrům. Byl také bohem bouří a jako takový byl uctív{n zejména n{mořníky. Amulety
s motivem Thorova kladiva byly oblíbené napříč vikingským světem. Bratr a sestra,
Frey a Freya, bůh a bohyně plodnosti, byli rovněž důležití a existovala i spousta
menších bohů a bohyň.

Bohové a obři
Velkými nepř{teli bohů byli obři. Mezi těmito dvěma rasami byly konflikty
velmi časté. Mezi bohy byl ovšem pouze Thor natolik silný, aby se s obry mohl měřit
silou, takže bohové se snažili obvykle obry různě přechytračit. S{m Odin vymýšlel
chytré lsti, ale kdykoliv bohové potřebovali opravdu z{ludný pl{n, obr{tili se na
ohnivého Lokiho. Tak jako oheň, který může dodat nezbytné teplo nebo způsobit
zk{zu, učinil Loki spoustu věcí Bohům prospěšných, ale také mnoho škodil.
Problémy, které řešil, byly obvykle způsobeny jeho vlastním rošť{ctvím.
Navzdory napětí mezi bohy a obry, doch{zelo na individu{lní úrovni
k četným kontaktům. Mnoho bohů mělo s obryněmi vztahy. Jedním z nich byl Loki,
který měl se svou obří ženou tři monstrózní děti. Jeho dcera se stala vl{dkyní
podsvětí. Jeden syn Jormunagund byl hadem tak velkým, že objal celou zemi.
Druhým synem byl Fenris, vlk tak mocný, že děsil bohy. B{li se jej a tak jej oš{lili,
aby se nechal spoutat magickým řetězem, který jej sv{zal až do doby, než skončí čas.
Kdysi se věřilo, že svět skončí fin{lní bitvou jménem Ragnarok, bitvou mezi
bohy a obry. Loki se svými dětmi v této bitvě zaujme místo po boku obrů. Thor a
Jormunagund, kteří spolu mívali dlouhé sv{ry , v bitvě zabijí jeden druhého. Odina
zabije vlk Fenris, který bude n{sledně rovněž zabit. Přes svět se přežene oheň, který
zničí bohy i lidi. Nicméně z obou ras zůstane dostatek přeživších k založení nového
světa.

Pohanstv í a kře sťanstv í spole čně
N{jezdy na fransk{ kr{lovství a Britské ostrovy přinesly vzrůstající kontakty
s křesťanstvím. Ačkoliv vikingové si často během n{jezdů svou víru ponech{vali,
narůstal tlak na konverzi ke křesťanství za účelem lepšího soužití s křesťanským
obyvatelstvem. Toto se mohlo dít na politické úrovni, jako například ve Wedmorské
dohodě z roku 878. Tato dohoda zavazovala vikingského vůdce Guthruma k přijetí
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křesťanství za kmotrovství Alfreda z Wessexu. Výměnou jej Alfred uznal za vl{dce
východní Anglie.
Jin{ více či méně form{lní dohoda panovala v oblasti obchodu. Křesťané totiž
s pohany nesměli obchodovat. Ačkoliv nebyla vyžadovan{ úpln{ konverze všech
skandin{vských obchodníků, byl zaveden zvyk „předběžného podepisov{ní“. Což
byl krok na půl cesty, bez křtu, avšak znamenající ochotu křesťanství přijmout. Pro
povolení k obchodu byl dostačující.
Když se vikingové usazovali vedle křesťanského obyvatelstva, tlak narůstal.
V akademických kruzích nepanuje shoda, pokud se jedn{ o rozsah skandin{vské
kolonizace Britských ostrovů. Poměrně m{lo lidí dnes přijím{ tezi, že vikingové
v některé oblasti kompletně nahradili původní obyvatelstvo. Někteří osadníci si brali
místní ženy, jiní přich{zeli s celými rodinami. Děti takto smíšených svazků vyrůstaly
v č{stečně křesťanských dom{cnostech a často byly vychov{v{ny jako křesťané.
Manželské svazky společně s církví postupně přinesly úplnou konverzi.
Poklidnou koexistenci pohanů a křesťanů naznačuje i ražba mincí vikingského
Yorku. Jeden typ mincí nese jméno svatého Petra namísto vl{dce. Což vypad{ velmi
křesťansky. Ovšem na mnoha mincích je písmeno I jména PETRI vyobrazeno jako
Thorovo kladivo. Některé mince mají Thorovo kladivo i na rubové straně. Tyto
mince nesou úmyslné poselství o tom, že bylo přijatelné pohanství i křesťanství.

Konverze ve Skandináv ii
Pokusy o konverzi Skandin{vie začaly ještě před vikignskou érou. Anglosaský
svatý Willibrord vedl v roce 725 misii do D{nska. Ačkoliv byl kr{lem dobře přijat,
měla jeho misie pramalý účinek. Franský svatý Ansgar vedl druhou vlnu
mision{řských aktivit od roku 820 d{le za podpory franského císaře Ludvíka
Pobožného. Ansgar a jeho n{sledovníci založili misie v D{nsku a Švédsku za
podpory místních vl{dců, ale na místní obyvatelstvo neměly tyto pokusy ž{dný
efekt.
Archeologické n{lezy ukazují, že křesťanství bylo postupně přijím{no
v Norsku po jednotlivých osad{ch, přičemž často se tak dělo i nez{visle na místních
n{čelnících. Stejný princip můžeme pozorovat i ve větším měřítku. V polovině
des{tého století se Norský panovník Hakon Dobrý, který byl vychov{v{n v Anglii ,
pokusil použít svou kr{lovskou autoritu k zavedení křesťanství. Když se uk{zalo, že
by tím ztratil podporu pohanských n{čelníků, zanechal svých pokusů a poslal
biskupy zp{tky do Anglie.
D{nský panovník Harald Modrozubý byl úspěšnější. Jeho slavný runový
k{men v Jellingu n{m řík{, že Hafale „udělal z D{nů křesťany“. Toto potvrzují i
křesťansk{ vyobrazení na d{nských mincích i germ{nské z{znamy o usídlov{ní
biskupů v d{nských městech. Což bylo zač{tkem trvalé d{nské konverze. Po
Haraldově smrti sice mohlo dojít k pohanské reakci, avšak křesťanský vliv se
v D{nsku a v Anglii pevně zabydlel s n{stupem vl{dy Knuta v roce 1018.
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Další pokusy anglosaských mision{řů na konci des{tého století měly v Norsku
a Švédsku malý dopad. Olaf Tryggvasson norský a Olof Skötkonung švédský byly
oba konvertov{ni, nicméně účinek na obyvatelstvo byl jen omezený. Úspěšnější byl
vlna konverze za vl{dy Olafa Haraldssona (1015 až 1030), kter{ postupně vedla až
k trvalému přijetí křesťanství. Švédsko nicméně čelilo pohanské reakci v polovině 11.
století a křesťanství se v něm trvale zavedlo až ve 12. století.
Gareth Williams, přeložil Jakub Achrer
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Principy PFI – zamyšlení první – Pozitivní
ctnosti a Wiccan Rede
Každý, kdo se chce st{t členem Pohanské federace, musí se podepsat pod její
tři principy.(1) Protože takový podpis není jen formalitou, ale také jakýmsi aktem
„identifikace“ s těmito principy, rozhodl jsem se sepsat několik kr{tkých zamyšlení
nad jednotlivými body. Č{stečně bych jejich pomocí r{d odpověděl na vířivé diskuse
(2), které se točí a točily kolem tohoto tématu a také, a to především, bych chtěl
pomoci potenci{lním členům s interpretací těchto principů. Předem upozorňuji, že
každ{ interpretace, stejně tak jako ta m{, m{ svůj nezanedbatelný subjektivní rozměr.
Proto o mém textu přemýšlejte, inspirujte se v něm, ale rozhodně ho nepřebírejte
doslova a neberte ho jako dogma. Jak uvidíme, podobným přístupem je dobré
pohlížet i na jednotlivé body principů PFI. Stejně jako na každé ide{ly, které ud{vají
směr jakéhokoli myšlenkového proudu, hnutí nebo organizace.
V prvním zamyšlení bych se r{d soustředil na bod 2., ve kterém se praví:
„Pozitivní ctnosti, které znamenají individu{lní odpovědnost za
objevov{ní a rozvoj vlastní přirozenosti v harmonii s vnějším
světem a společenstvím. Toto je také někdy vyjadřov{no jako "Čiň
co chceš, pokud nikomu neškodíš".“

Část 1. – Pozitivní ctnosti
Člověk bez ide{lů je pro mě živ{ mrtvola. Ide{ly a jejich soustavné hled{ní a
naplňov{ní jsou podle mě hybnou silou života každého člověka a dokonce i hybnou
silou, kter{ poh{ní vpřed celé lidské společenství. Společnost bez ide{lů stagnuje,
hnije a rozkl{d{ se. Proto je dobré hledat a mít ide{ly. Tzv. pozitivní ctnosti jsou
variací ide{lů kultivujících osobnost. Jsou jako hvězdy, které zdobí noční oblohu.
Nedosažitelné, vzd{lené a přesto jsou s n{mi a působí na n{s. Nemůžeme je plně
uchopit a přesto po nich toužíme a natahujeme se po nich. Když například toužíme
být pravdivými lidmi, pak zjistíme, že m{me problém s uchopením pojmu jako je
„pravda“ a v mnoha modelových situacích si dok{žeme představit že m{ např.
význam lh{t. Jenže „ide{l pravdy“ je něco jiného než „nikdy neříkat lež“. Ide{l je
Severka ud{vající směr. Vzd{lené světlo za mlžným a šedivým oparem tohoto světa.
A jako takový je třeba ho br{t. Nikoli jako dogmatický z{kon, ale pr{vě jako ide{l.
Tyto ctnosti jsou něčím, co se st{le mění a pohled, který na ně m{me dnes,
v 21.století, je dozajista jiný než pohled jaký na ně měli naši předkové, na jejichž
n{boženství navazujeme. To je důležité si uvědomit. Pro naše předky nebylo etickým
problémem dělat při n{boženských obřadech lidské oběti, v zuřivých bitk{ch
s jinými n{rody drtit lebky nepř{tel kyjem na kusy, ze zajatců dělat otroky nebo
uzavírat manželské svazky bez emocí. Dnes je jin{ doba, žijeme v 21.století a
pohanství jako n{boženství může zůstat buď tam, v temných propastech minulosti
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nebo jít s dobou a čerpat z ohromné pokladnice ide{lů a ctností na kterých vyrostla
naše současn{ z{padní společnost a které jsou manifestov{ny např. v dokumentech
typu Všeobecné deklarace lidských pr{v (3) či mnohých a rozličných etických
kodexů.(4)
„Každý člověk m{ v sobě z{rodky všech lidských vlastností.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
Vždy řík{m, že podstatou pohanství (či chcete-li, jakéhokoli pohanského
n{boženství), je uctív{ní odvěkých a neměnných principů a sil, které tvoří svět okolo
n{s a svět v n{s. Z{roveň jsme si uk{zali, že pohled na tzv. pozitivní ctnosti se mění a
různí, a to nejen v čase, ale také kulturu od kultury. Tak jak to tedy je? Můj
n{boženský i etický pohled na svět zahrnuje dualitu. Vždy vidím j{dro, odvěké,
prad{vné a neměnné, v mém n{boženství zastoupené Bohyní a obal, který se mění
v čase, zastoupený Bohem. Lépe tomuto mému přístupu můžete porozumět, pokud
se podív{te na příběh kola roku.(5) Bůh v něm umír{ a ztr{cí se, aby se znovu
narodil a tvořil příběh tohoto světa (proto je aktivním principem), zatímco Bohyně
zůst{v{, st{l{ a pevn{, odvěk{ (proto je pasivním principem).
Zkusme nyní tento příběh aplikovat na n{š případ pozitivních ctností.
Můžeme to udělat takto: Pohled a vním{ní toho, co jsou pozitivní ctnosti se mění, ale
touha po jejich nalezení a naplnění zůst{v{. Odvěk{, prad{vn{. Vnitřní pr{ce s ide{ly
je celoživotní proces. To, že se k jednomu z nich přihl{síme neznamen{, že k němu
nemůžeme v určitých životních situacích přistoupit jinak.
Pokud se podív{me na to, jak pokračuje věta o pozitivních ctnostech, pak
zjistíme, že se tam píše: „Pozitivní ctnosti, které znamenají individu{lní odpovědnost za
objevov{ní a rozvoj vlastní přirozenosti<“ Slova jako „rozvoj“, „objevov{ní“ či
„individu{lní zodpovědnost“ znamenají pr{vě ten pokrok a vývoj v čase, který
ztělesňuje Bůh a pokud se podív{me na pokračov{ní, nalezneme Bohyni: „<v
harmonii s vnějším světem a společenstvím“. Harmonie totiž znamen{ jakýsi ide{lní a
st{lý stav.
Zjišťujeme tedy, že tento princip PFI vyrůst{ z duality st{losti a změny.
Znamen{ identifikaci s odvěkým principem hled{ní pozitivní ctnosti a z{roveň
identifikaci se ctnostmi, které podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
(individu{lní odpovědnost), považujeme za spr{vné.

Část 2. – Wiccan Rede(6)
Nyní se podívejme na dovětek, který se mnohým tolik příčí: „Toto je také někdy
vyjadřov{no jako "Čiň co chceš, pokud nikomu neškodíš".“ Tato kr{tk{ profl{knut{ věta,
kter{ sama sebe neguje se stala již mnohokr{t terčem diskuse. To pak člověk slých{v{
výstřely typu: „Vždyť to ned{v{ smysl! Co když někoho zabiji v sebeobraně!?“. Ano,
smysl to ned{v{, protože se jedn{ o oxymóron nebo spíše paradox (7), který m{ za
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účel vyvolat v jeho čten{ři nebo posluchači vnitřní rozpor, takovým způsobem, aby
začal přemýšlet pr{vě o tom, co jsou to tzv. pozitivní ctnosti, kde se berou a co
znamenají. „Rede“ totiž není přik{z{ní, ale v českém překladu to znamen{ něco jako
„rada“. Je to princip, ide{l, ke kterému lze v různých situacích přistupovat jinak, ale
za každou z těch situací by měl viset jako velk{ blikající cedule: „Neblbni!
Přemýšlej!“.
Snaží se v člověku vyvolat touhu po individu{lní zodpovědnosti, implikuje
rozvoj a objevov{ní a to celé v harmonii s vnějším světem a prostředím. Tedy je to
jinak řečený výrok, který ve 2. principu PFI Wiccan Rede předch{zí, čímž ho
vysvětluje. Proto jsou tyto dvě č{sti spojeny slovy „Toto je také někdy vyjadřov{no
jako…“ Jedn{ se o ty samé věci řečené jinak.
Zakončeme nyní toto kr{tké zamyšlení jedním cit{tem:
„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho m{ užitek, ale
proto, že je to z{konem a životad{rnou mízou jeho bytí.“
(Móh{nd{s Karamčand G{ndhí)

Ať už jste se k principům PFI přihl{sili nebo ne, ať už to m{te v pl{nu či nikoli,
přeji V{m šťastnou a úspěšnou cestu životem, hodně odvahy při hled{ní vlastních
ctností a hlavně při jejich dodržov{ní.
Jožka

Odkazy:
1. http://www.cz.paganfederation.org/#Principles
2. http://kojot.name/756085-o-soucasnych-pohanech.php
3. http://cs.wikisource.org/wiki/Všeobecn{_deklarace_lidských_pr{v
4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Etický_kodex
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_the_Year
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Wiccan_Rede
7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Paradox
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Zajimavosti z pohanského světa
He a th e n He a r ts v Če sk é r e p ub l i ce k onč í !
„Na z{kladě diskuse a rozhodnutí uvnitř občanského sdružení Heathen Hearts, ze dne
15. ledna 2009, je k tomuto datu sdružení zrušeno, k tomu n{sledují nutné administrativní
kroky. Děkujeme všem, kteří n{s doprovazeli, ať aktivně či pasivně. Doména a obsah asatru.cz
nad{le zůst{v{ v provozu.“
Asatru.cz

Prv ní pohans k ý hřb itov po tis íci l e te ch!
Pohanský hřbitov byl otevřen v D{nsku v Odense, Funen k vůli uctívačů
starých severských bohů. Na tamním hřbitově bylo vyhrazeno 80 míst pr{vě
pohanským zesnulým. Ačkoliv bude ofici{lně otevřen až 7. 2., již teď se d{nsk{
skupina Forn Sidr, čítající na šest set členů, m{ z čeho radovat. Další dobrou zpr{vou
je, že se pravděpodobně bude otevírat více a více lokalit takovýmto možnostem.
Více například na str{nce http://www.cphpost.dk/.

K e l ts k á v es ni ce ob je ve na ne da l e k o K r a k owa
Nedaleko Krakova, pouze 4 kilometry východně od hranic města, byl učiněn
n{lez staré keltské vesnice poch{zející ze 3.—2. století před naším letopočtem. Podle
slov místních se v souvislosti s budov{ním nových silnic st{v{ velmi často, že
stavitelé narazí na podobné n{lezy. Vedle keltských nalezišť se odkrývají i slovansk{.
(O přesné kultuře tehdejších obyvatel ovšem st{le panují dohady.)
Více zde: http://www.krakowpost.com/articles/2008/12/30/1214.html.

Ceny DANAC
Cena DANAC je každoročně udělen{ nejlepším druidským čl{nkům. M{me to
potěšení ozn{mit, že letos druhé místo získala Noira z české pobočky ADF!
Blahopřejeme a přikl{d{me překlad origin{lního textu o udělov{ní cen. Více si
můžete přečíst na anglické ofici{lní str{nce:
http://www.geocities.com/mikerdna/danac2008.html.

D a v n ý o b y če j s e o t e v ř e l pr o n o v é č l e n y
D{vný obyčej 26. Ledna otevřel veřejné přihl{šky.
Více informací zde: http://jdem.cz/awj86
Připravila Lithin
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Akce PFIcz
Budoucí akce pro rok 2009:
 Předn{šky Lindy Ileany Dragonari – Rökker; „temnější“ forma
germ{nské tradice (Duben 2009, Praha)
 Předn{ška Tygra – Šamanismus (Červen – Z{ří 2009, Brno)
 Pohansk{ linie na Festivalu Fantazie 2009 ve spolupr{ci s D{vným
Obyčejem
 Předn{ška Zuzany Antares -Tarot (termín prozatím nestanoven, Brno)
 Koncert zn{mého pohanského zpěv{ka, skladatele a druida Damh the
Barda (z{ří 2009, Praha)

Proběhlé akce P FIcz :
Slovanská mytologie - bohové, démoni, magie a slavnosti
našich předků
V P{tek 16.1. proběhla v brněnské Esoterické čajovně a kav{rně Světluška
předn{ška s poutavým n{zvem Slovansk{ mytologie – bohové, démoni, magie a slavnosti,
kterou vedl Svatoslav - Mgr. Jiří Mačuda. N{zev sliboval n{vštěvníkovi zajímavý
vhled do tajemství starých Slovanů,
historického - popřípadě historiografického
kontextu zkoum{ní jejich n{boženského
života či povíd{ní o tom, jakou povahu m{ či
mělo slovanské magické, symbolické myšlení
a praktiky. Předn{ška trvala přibližně dvě
hodiny a zpoč{tku to nevypadalo, že dostojí
tomu, co slibovala v n{zvu. Zd{lo se, že
n{vštěvníci
spolu
s velice
odborným
výkladem předn{šejícího, musí nejprve
zvl{dnout širok{ a hlubok{ z{koutí problematiky
historiografických pramenů a literatury týkající se
tématu slovanské mytologie a n{boženství. Poté
přišel již zajímavější přehled o jednotlivých
božstvech (vyšších či
nižších)
pantheonu
východních, z{padních či jižních Slovanů. Nakonec
byl n{vštěvník přeci jen vtažen do zajímavého světa
slovanských bohů, bohyň, démonů, a ocenil velikou
fundovanost a odborný přehled pana Jiřího
Mačudy, kterým doslova všechny přítomné uchv{til.
Eva Šmejdilov{
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Morgana: Přednáška (Wicca) a workshop (kolo roku)
24. 1. se v pražském Ka-studiu uskutečnila předn{ška, veden{ mezin{rodní
koordin{torkou PFI Morganou. Jakožto wiccansk{ velekněžka se zaměřila především
na
Wiccu
a
kolo
roku/života
z jejího
úhlu
pohledu.

Novinky v PFI CZ
Předn{ška o Wicce začala netradičně kr{tkou zmínkou o malé změně ve vedení
české pobočky PFI. Morgana představila nové n{rodní koordin{tory, kterými se stali
Cody a Jožka (TPM). Popř{la jim mimo jiné hodně štěstí v pr{ci, a tak jim přeji i j{.

Přednáška: Wicca – náboženství přírody
Kr{tk{ anotace v let{ku slibovala zejména kr{tký přehled typu „kdo, kdy, jak“.
Nejen k mému milému překvapení se ale zabývala hlavně jedním: Wiccou jako
n{boženstvím pro všechny.
To, co podle ní přinesl Gerald Gardener, zakladatel Wiccy, nového, bylo
poselství, ať se lidé podívají kolem sebe, na sv{tky, které slaví prostý lid, aby čerpali
inspiraci z přírody. Přinesl šablonu osmi z{kladních sabbatů vhodnou pro Anglii,
kterou si ovšem člověk musí naplnit podle sebe, své země, svých zkušeností.
Lépe se toto dalo pochopit během workshopu „Kolo roku“, kdy na současném
sv{tku Imbolcu, sv{tku nové naděje, vysvětlovala tento princip.
„Imbolc se m{ slavit, když se objeví první sněženky,“ tvrdila Morgana.
Petr „Eurik“ Gilar, který po celou době výborně překl{dal, ovšem namítl: „J{
poch{zím z Liberce. A kdybych se měl tímto řídit, budu slavit Imbolc v dubnu.“
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„Tak ho oslav v dubnu! Je to jen předloha, těch osm sv{tků. Nebo ho nemusíte
slavit vůbec. Je to jako v Austr{lii, kde přišli na to, že lze slavit sv{tek plodnosti
v listopadu, kdy norm{lně slavíme sv{tek mrtvých: když mají jaro v ten čas, ať to
oslaví takto.“
Předn{ška, ačkoliv byla st{le dobře srozumiteln{ pro lidi, kteří do této
problematiky ještě nenahlédli, přinesla jistě i nové poznatky a n{měty k zamyšlení.

Workshop: Kolo roku – kolo života
Postupně jsme se sezn{mili s celým
kolem roku, od Imbolcu přes světlou
polovinu roku zase zp{tky. V druhém kole
jsme si prošli to stejné kolo roku, zaměřujíce
se na alegorii s lidským životem. Od narození
(Imbolc), přes dospív{ní (Beltine), první
otočení se ve svém životě zpět (Litha), životní
krizi (Samhain) a d{l, poř{d dokola, dokud se
naše srdce nezastaví.
Celý program byl zajímavý, výborně
připravený a rozhodně nevyčerpal ani
zdaleka takto široké téma. Z{věrečn{ diskuse
byla také poutav{ a přínosn{.
„M{ kolo života podle tebe nějaký
konec?“ zeptal se Tasselhof.
Morgana se obšírně rozvypr{věla,
nakolik je podle ní člověk smrtelný. Nakonec
se dostala k velmi působivému z{věru, že
člověk jako jedinec umír{, ale žije d{l ve
svých snech, které plní jeho děti.

„My sami jsme sny našich předků
Tato kouzeln{ věta zůstala dlouho viset v mnoha z posluchačů.
Lithin

41

VĚSTNÍK POHANSKÉ FEDERACE Č. 10 – IMBOLC 2009

Zajímavé akce
P r ů z k u m p o h a n s t v í v Č e c h á ch
Anna Marie Dost{lov{ (Noira), Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze,
realizuje dosud první systematický průzkum pohanského hnutí v ČR. Bylo již
sebr{no okolo 50 dotazníků, více než kdy předtím. Pokud chcete pomoci v tomto
z{služném počín{ní, napište si o dotazník v elektronické podobě na
noira777@gmail.com.

Prv ní a druhé m e zinárodní čarodějnické se tkání
v Sze g e du a E ge r u, M a ďa r sk o
(6.—7. 3. 2009)
Maďarští čarodějové a čarodějnice ze skupiny „Silver Blood“ poř{dají v pořadí
již druhé setk{ní s nejrůznější n{plní. Můžete se těšit na workshopy (mezi nimi i
s tématem čarodějnictví/Wicca), ritu{ly, (neform{lní) debaty.
Cel{ akce je zdarma.
Další informace můžete získat na www.witchblood.org nebo se můžete zeptat
Cornelia na adrese llwynnias@wytchcraft.net.

BMWC 12
Dovolujeme si v{s pozvat na dvan{ctý slet českých a moravských čarodějů
poř{daný v kr{sné krajině Bílých Karpat, který se bude konat ve dnech 6.—10. 5.
2009. Další informace najdete na str{nce: http://www.bmwc.org/bmwc.php#bmwc12.

O k u l ti s m us v k i ně
Předn{šku s poněkud kontroverzním n{zvem představí Dr. Patricia
MacCormack (Anglia Ruskin University) v úterý 5. 3. 2009 v 19:15 za £5 Uskuteční se
v Treadwell's Bookshop: 34 Tavistock St., Covent Garden WC2E 7PB v Londýně.
Doktorka MacCormak, kter{ se orientuje nejen v tématice kinematografie a
etnografie, je dlouholetou praktikující chaos magie a jiných odvětví okultismu.
Provede v{s různými snímky, prezentujícími ritu{ly, invokace, démonolatrii, magii i
čarodějnictví. Ukazuje, jakým způsobem je začleněn okultismus do filmů, na které se
běžně dív{me.

Phoenix Rising Workshop and Rite
Další Londýnsk{ akce, tentokr{t veden{ zn{mou spisovatelkou Vivianne
Crowley, Caroline Robertson and Caroline Wise. Experiment{lní workshop a ritu{l
se budou konat v centru Londýna, v pondělí 4. května 2009 od deseti hodin
dopoledne do večerních hodin.
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Pomocí divinace, vizualizace, diskuze a dalších se budete přibližovat
k významu fénixe v ritu{lní a magické praxi.
Lístky (£20) je možno získat na adrese Treadwell’s Books, 34 Tavistock Street,
London WC2E 7PB, telefonu 020 7240 8906 nebo emailu info@treadwells-london.com.

1 2. února 2009 v 1 9. 00: Sl ov ansk á my tol ogie :
démonické bytosti, žre cové a m agie
Předn{škový
cyklus
Jihomoravského
Dům umění; Masarykovo n{městí 11; Znojmo

muzea

ve

Znojmě

1 4 . d u b na 2 00 9 v 17 . 30 : Sl o v a ns k á m y to l o g ie :
e xk urz do sv ě ta b ohů naš ich pře dk ů
Předn{škový cyklus Muzea Vysočiny Třebíč v prostor{ch muzea na z{mku v
Třebíči; Z{mek 1; Třebíč
Připravila Lithin
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Kulturní okénko
České koncerty
Bran
3.02. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
4.02. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
5.02. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
25.02. - Plzeň, House of Blues
3.03. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
4.03. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
8.03. - Zlín
9.03. - Brno
10.03. - Kroměříž
11.03. - Olomouc
17.03. - Praha, Lucerna Music Bar
9.04. - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka
30.04. - Sokolov

Dick´o´Brass
6.2. - Praha, Vagon
24.2. - Praha - RC Kain
13.3. - Horšovský Týn
17.3. - Plzeň, Zach´s pub
18.3. - Ostrava - Z{břeh - Klub Akord
19.3. - Vsetín, KD Vsetín
20.3. - Kopřivnice, KD Kopřivnice
21.3. - Český Těšín, KaSS Střelnice
Více na http://www.dickobrass.cz

Asonance
25.3. - Brno, „Musilka“ (KS Omega)
14.4. - Jihlava, hotel Gustav Mahler
28.4. - Jindřichův Hradec
30.4. - Telč - Beltine
Více na http://www.asonance.cz

Hradišťan
2.2. - Prostějov, Městské divadlo
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5.2. - Vyškov, Besední dům
11.2. - Vsetín, velký s{l Domu kultury
Více na http://www.hradistan.cz

Fiannan
11.2. - Praha, Salmovsk{ liter{rní kav{rna
11.3. - Praha, Salmovsk{ liter{rní kav{rna
Více na http://www.volny.cz/fiannan/

Zahraniční koncerty:
Bran
22.03. - Dresden (Sasko, D)
Více na http://www.bran.eu.com

Kapela ze vsi Varšava (Warsaw Village Band)
05.02. - Paris (F)
06.03. - Perth (UK)
13.05. - Cambridge (UK)
22.10. - Belfast (N.I.)
Více na http://www.warsawvillageband.net

Dubliners
01.03. - Wroclaw, (PL)
Více na http://www.patsywatchorn.com/

České v ýstavy:
OLGA VYLEŤALOVÁ, JOSEF VYLEŤAL
,,Dvojí imaginace''- obrazy
do 15. 2. 2009
Galerie Moderna
Masarykovo nabřeží 24, Praha 1

Paradise/Ráj
2. 2. 2009 - 27. 2. 2009
Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
n{m. Jana Palacha 80, Praha 1

SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ: MALBA, GRAFIKA, SKLO
2. 2. 2009 - 28. 2. 2009
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Galerie Havelka
Martinsk{ 4, Praha 1

Pablo Picasso: Grafické práce 1904-1905 z pařížské galerie
Ambroise Vollarda
do 1. 3. 2009
N{rodní galerie v Praze - Veletržní pal{c
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

OTA JANEČEK - Krajina v proměnách
4. 2. 2009 - 1. 3. 2009
Chodovsk{ tvrz
Ledvinova 9, Praha 4

CS-SK - současná mladá malba
do 5.4.2009
Wannieck gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno

TOYEN, JOSEF ŠÍMA
19. 2. 2009 - 5. 4. 2009
Galerie Moderna
Masarykovo nabřeží 24, Praha 1

Tance a slavnosti 16. - 18. století
do 3. 5. 2009
N{rodní galerie v Praze - Valdštejnsk{ jízd{rna
Valdštejnsk{ 3, Praha 1 - Mal{ Strana

PRINZHORNOVA SBÍRKA / Art brut z legendární kolekce
německého psychiatra
5. 2. 2009 - 3. 5. 2009
Galerie hlavního města Prahy - Dům U kamenného zvonu
Staroměstské n{městí 13, Praha 1
Připravila Mab
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Odkazy a kontakty
Str á nk y Poh a ns k é f e de r a ce
http://cz.paganfederation.org

N á r od ní k oor d i ná toř i p r o Če s k ou r e p ub l i k u
Jožka (tpmabl@seznam.cz – http://tpm.bloguje.cz)
Cody (cody@email.cz – http://bloxxter.info)
Elektronická pošta:
czech@paganfederation.org

Redakční tým:
Lithin, Mab

Spoluautoři a příspívající:
Eurik, Falka, Lirio, Squat_the_World, Tygr
... kterým tímto velice děkujeme ...
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