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Úvodník
Vážení čtenáři,

Terka jako soukromá osoba.

kolo roku se nám opět pootočilo a po
sněhových pláních, jiskřících v ostrém zimním
slunci, k nám dovál svátek Imbolc. Svátek
světel, ohňů a vnitřní i vnější očisty. Ve
vzduchu možná čas od času ucítíte malý
záchvěv příslibu jara. To se Bohyně v podsvětí
vrtí na trůně vedle svého starého muže a
nemůže se dočkat, až se vypraví zpět na zemi
mezi své děti, aby opět přinesla život do
spících končin. I my jsme byli nedočkaví, a tak,
i když jaro ještě do kraje přinést neumíme,
jsme pro Vás připravili další vydání našeho
věstníku. Kromě pravidelných rubrik v něm
tentokrát naleznete například Grobovu reportáž
z festivalu Mystica či Kráčejícího povídání o
cestách po Tureckých horách. Zajímavý bude
zajisté také článek o kauze pohanský lid vs.
Národní muzeum, který pro Vás připravila
Terka, ale ne jako národní koordinátor, nýbrž

Co se týče plánovaných akcí, rozhodně si
v následujících měsících nenechte ujít
Probouzení jara – bardský víkend ve Sloupu
v Čechách, který rozhodně bude stát za to.
Pomalu, ale jistě se chystá také již 15. ročník
čarodějnického sletu BMWC, na který jsou
všichni čtenáři věstníku srdečně zváni.
Ať už se rozhodnete někam s námi jet či
nikoli, rozhodně přeji dobré a inspirativní čtení
a užitečně prožitý čas Imbolcu. A nezapomeňte
rozsvítit alespoň jednu svíčku, ať Bohyně
snadno trefí zpátky mezi nás a přinese nám
teplý jarní vzduch a zelenající se pláně pro
procházky naboso.
Za PFIcz
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Je každý pohan hvězdou?
P

ro první rozhovor roku 2011 jsme se
rozhodli jeho téma poněkud odlehčit.
Podařilo se nám totiž získat unikátní rozhovor
mezi dvěma legendárními postavami okultismu
20. století, magikem Aleisterem Alexandrem
Crowleym a zakladatelem Wiccy, Geraldem
Brusseau Gardnerem. Vzhledem k tomu, že
cesta, jakou jsme tento rozhovor získali, je
značně iracionální, je možné, že přepis nebude
zcela přesný a proto nemůžeme ručit za úplný
faktický i jakýkoliv jiný obsah. Snad ale
následující rozhovor laskavé čtenáře zaujme,
pobaví i potěší.
AC: Láska je zákon!
GBG: Láska pod vůlí!
AC: Hezký, pořád to umíš, to se mi líbí.
Geralde, léta jsme se neviděli, ale říkal jsem si,
že bychom mohli dát řeč, jak jsme zkoušeli
vytvořit tu extra cool sektičku, aby nám
vydělávala prachy.
GBG: Ehm, Sašo, nedopadlo to úplně
přesně...
AC: No, to jsem si všiml, že to nedopadlo
úplně, jak jsem chtěl! Vždyť ty jsi to úplně
podělal! Jako dobrý, ty rituály, kdy jsou všichni
nahý. Ale proboha Geralde, vždyť je to
zdarma! Z čeho budeme žít! A navíc, vůbec jsi
tam nezakomponoval tu bigamii a ze
sadomasochismu jen ty důtky a nezlob se, to je
na mě dost málo!
GBG: No Sašo, rozhodl jsem se to udělat
dost po svém. Ale nezlob se, hele, zařídil jsem
něco, co se ti bude moc líbit. Sehnal jsem
týpka, co dělá něco podobnýho a jmenuje se
stejně jako ty Alexandr. A povede odnož té mé
tradice a bude se jmenovat po tobě

Alexandrijská!
AC: Geralde, to je směšný, nemyslíš? Je to
to samý, jako bys mě vyšachoval z našeho
plánu a založil Dianickou tradici jen kvůli
tomu, že jsem chodil s Dianou. To zní šíleně.
Hele, já ti nevím, když jsme naposled spolu
měli herák v O.T.O., tak jsme měli jiný plán.
Novej řád, plnej městskejch holek a
neukojenejch chlapů, co budou mít prachy a ty
prachy budou naše. Ty jsi to snad myslel vážně,
fakt ti jde o nějakou novou tradici? Nějakou
Wiccu?
GBG: No, hele nějak mě to baví. Chápej,
moje astma se začalo zlepšovat, prosadil jsem
ty magické dýky a Dorothy Clutterbucková je
epes rádes baba. Slyšel jsem, že patřila
k legendárním 9. covenům, co založil
Pickingill před lety. Chápeš to? Po tom shnilým
křesťanství, po těch zkorumpovaných
magických řádech něco, kde se lidi nežalujou a
prostě jdou po cestě bohů. Chápeš to? Tohle jsi
přeci vždycky chtěl i ty, ale vždycky to
skončilo sexuálníma orgiema na Sicílii. Fakt mi
nerozumíš? A jedna věc navíc, to by se mohlo
líbit i tobě, každýho kluka vyučuje kněžka a
každou holku kněz, dobrý ne?
AC: Geralde, já tomu rozumím, ale není to
příliš romantická představa? Stejně za pár let
vzniknou různé odnože, vznikne nevraživost,
jedni budou říkat, že jsou lepší než druhý a
tradice zanikne. To si vážně myslíš, že ve
21. století bude existovat něco jako ta tvoje
Gardneriánská Wicca, nebo že bude vůbec
Wicca existovat?
GBG: Asi jsem naivní, ale věřím, že to má
šanci. Pateticky předpokládám, že tahle cesta
starých bohů nebude nikdy zapomenuta. Navíc
jsem slyšel o nadějném Američanovi, jmenuje
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se Ray. Myslím, že bych s ním začal
spolupracovat.
AC: Nebudu tě přesvědčovat, ale co se
Raymonda týče – Aiwass zmiňoval něco ve
smyslu, že je strašně ukecanej, takže si dej
bacha, ať ty tvoje mystéria nepustí ven. Znáš
Američany, klidně to napíšou do knížky a
vydají. Nic jim není svatý.
GBG: To se mi nezdá, všichni, co jsou
zasvěcený, jsou v pohodě. Fakt se mu dá věřit,
ten by to ven nepustil, Ví, co znamenají slova
zasvěcení a tradice. Vážně.
AC: No jak myslíš, ale na mý slova vždycky
dojde. Nechme to být, asi začnu vyučovat zase
nějaký mladý kluky. Nikdy jsem nemakal a

peníze vždycky byly. Lidi chtějí věřit na magii
a kouzla. Tenhle svět je pro ně dost špatný i
tak.
GBG: Chápu, Alexi, ještě jednu věc bych
rád věděl, jak to mám udělat s kněžkama. Mám
trochu problémy s tím mým tvrzením, že by
kněžka měla odejít do důchodu, když ji začnu
považovat za starou.
AC: Ale Geralde, takovou chybu už nikdy
nedělej. Já bych o šarlatových ženách mohl
vyprávět. Nikdy je nevyhazuj takhle otevřeně!
Co si budeme nalhávat, je to trochu
šovinistické i na mě. Nezapomínej, každý muž
i žena je hvězdou!
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Imbolkový rituál
Úvodem

N

ázev svátku Imbolk (tento den se též
slaví jako Imbolc, Imbolg, Oimelc, Lá
na Féile Bride, Candlemas, Hromnice či
v katolické tradici jako Očištění požehnané
panny Marie) se odvozuje od výrazu
La’áOimelc „Ovčí mléko“. Jedná se o tzv.
křížový svátek, tedy svátek pohyblivý a časově
se určoval podle kombinace prvních vrhů ovcí
a jejich první laktace, únorového úplňku a
první oblevy či hřmění.
V keltské goidelské tradici to byl svátek
zasvěcený jedné z velkých bohyň Irska bohyni Brigitě. Tato bohyně má svůj protějšek
prakticky ve všech oblastech obývaných
keltskými kmeny – britská (B)Rigantona či
Bride, velšská Rhiannon, galská Rigani nebo
Riganona. Její jméno se odvozuje buď od
kořene brigh* - jasný, zářivý nebo se může
vztahovat ke kořeni ríg* - královna. V irském
folklóru splývají historická postava abatyše
Brigity z Kildare, apokryfní biblická porodní
bába panny Marie a keltská bohyně, jež byla
patronkou jehňat a pastýřů, kovářů, poetů,
tkalců a porodních bab. V dnešní době se
v rámci moderního pohanství silně prosazuje
podoba Trojité Brigity – dívky, která bdí nad
stády ovcí a vrhy jehňat, ženy/matky, která
stejně jako kováři mění materiální podstatu
světa, a babice, která používá svou moudrost
k léčení a usnadňování porodů.
Podle lidových tradic Brigita o Imbolku
zápasí s Cailleach, ledovou babicí, o vládu nad
zemí, s bílou holí buší do země, aby ji očistila a
probudila první známky jara. Jako paní
božského ohně ochraňuje před úderem blesku i
před požáry, je patronkou domácnosti, za jejíž

srdce bylo odjakživa považováno ohniště a
v pozdější době krb, je dárkyní inspirace
zobrazované v goidelské tradici jako spirituální
oheň, jenž propojuje Tři světy – nebe, zemi a
moře.
Ve wiccanské tradici, která akcentuje keltské
dětství, se svátek Imbolk točí kolem ohňů –
materiálních i duchovních. Je to oslava
božského ohně inspirace a poezie. Je to uctění
transformačního ohně očisty domova i lidí. Je
to svátek naděje, kdy prodlužující se dny
(v souladu s lidovým rčením se dny v této době
skutečně prodloužily asi o hodinu) naznačují
příchod jara, a vrhy jehňat poskytují přísun
čerstvých potravin (maso a mléko) v době, kdy
se zásoby již začínají tenčit. Tmavá část roku,
trvající od Samhainu do Beltainu, dospěla do
své poloviny.
Wiccané, kteří tíhnou spíše k antickým
kultům, se při své oslavě Imbolku nechali
inspirovat jinými pohanskými svátky. Jde o
tradice francouzského svátku Galantine
(podobnost se svátkem sv. Valentýna není
náhodná), nebo římských Lupercálií – svátků
plodnosti a očisty těla, kdy Luperkové běhali
po ulicích Říma a kůžemi z obětovaných zvířat
švihali ženy, aby jim předali požehnání bohů a
zajistili plodnost.

Rituál
Sepsaný rituál je určen pro jednotlivce a je
veden podle dianické wiccanské tradice,
nicméně je možné jej s drobnými změnami
použít i v tradicích jiných a pro skupiny.
Pomůcky: tradiční rituální nástroje (athame,
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hůlka, kalich, pentakl), symboly Bohyně a
Boha (v tomto období je vhodná třeba svíce a
naklíčené semeno), kadidelnice + kuřidlo,
sedm bílých svící, ochranný amulet
k posvěcení, víno, koláče a obětiny (např.
mléko, obilí, vlastní dílo), další předměty dle
citu nebo potřebné k očistné technice.
Čas konání: po setmění.
Preferované barvy: bílá, ohnivé odstíny
červené, oranžové a žluté, trávově zelená,
Preferované polodrahokamy a byliny:
podporující tvořivost, očistu, léčení, ochranu;
železná nebo měděná ruda, železník, s ohnivou
korespondencí
Imbolkové kuřidlo podle Scotta
Cunninghama
3 díly olibana
2 díly dračí krve
½ dílu červeného santálu
1 díl skořice
pár kapek červeného vína

Na oltář kromě používaných rituálních
předmětů naaranžujte do kruhu sedm bílých
svící. Zapalte první svíci a postupně zapalujte
další.
Třebaže je nyní tma, přicházím hledat světlo.
Uprostřed mrazivé noci, přicházím hledat
jaro.
Vzývám oheň, který rozpouští sníh a zahřívá
srdce.
Vzývám oheň, jenž přináší světlo a tvoří
nový život.
Vzývám oheň, aby mě očistil svými
plameny.
***
Toto posvátné světlo je hranicí mezi světy.
To, co mi škodí, nechť zůstane venku.
To, co mi prospívá, nechť přijde dovnitř.

Chrámové kuřidlo podle Lady Callisto

***

2 díly styraxu
2 díly levandule
2 díly rozmarýnu
1 díl skořice

Vzývám oheň, který rozpouští sníh a zahřívá
srdce.
Vzývám oheň, jenž přináší světlo a tvoří
nový život.
Vzývám oheň, aby mě očistil svými
plameny.

Postup:
Uhaste v domě všechny ohně.
Vytvořte posvátný prostor – vztyčení oltáře,
vytyčení kruhu, povolání sil čtyř čtvrtí,
evokace Brigit, nebo Bohyně a Boha, nebo
pouze Bohyně, neboť Bůh coby klíčící semeno
v zemi spí.
(Evokace inspirovaná gaelskou modlitbou
Brigit Búadach)
Vítězná Brigit
Slávo rodu
Vznešená
Vysoko šlehající plameni

Šlehající skrze tři světy
Do hlubin a k nebesům
Jiskro moudrosti
Paní vznešené mysli
Vítězná Brigit
Živoucí v životě.

***
Stejně jako posvátný oheň, nechť má síla a
láska věčně září.
Stejně jako posvátný oheň, nechť má
moudrost a inspirace věčně září.
***
Vzývám oheň, který rozpouští sníh a zahřívá
srdce.
Vzývám oheň, jenž přináší světlo a tvoří
nový život.
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Vzývám oheň, aby mě očistil svými
plameny.

nebudu zabita, nebudu soužena,
nebudu zavřena, nebudu zraněna.
Ani mě ostatní bohové nenechají
v zapomnění.
Žádný oheň, žádné slunce, žádný měsíc mě
nespálí,
žádné jezero, žádná voda, žádné moře mě
neutopí,
žádný šíp ani dýka ani jiná zbraň mě
neporaní.
Jsem pod ochranou zářící Brigit.

***
Ohni v krbu, planoucí slunce,
pokryj mě svou jasnou září.
Koupu se ve tvém světle
a tuto noc jsem očištěna.
Proveďte na sobě zvolenou očistnou
techniku.
Připravte si ochranný amulet a položte jej na
pentakl k posvěcení. Přivolejte sílu Brigity a
nasměrujte ji do amuletu.
(Zaříkání inspirované básní ze sbírky
Carmina Gadelica)
Každý den a každou noc,
když říkám jména Brigit,

Vezměte si amulet na sebe.
Posvěťte si víno a koláče, pojezte, obětujte
připravené dary Brigit.
Odvolejte Bohyni (+ Boha), odvolejte čtvrti,
rozpusťte kruh. Sedm bílých svící nechte
dohořet.
Dínen
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Recenze nového CD Damh
the Barda
Damh the Bard v Praze , září 2010

organizovala česká a rakouská pobočka PFI.
Na českém koncertu bylo vidět, jak diváci
Damha doslova zbožňují. Byl to starý dobrý
folkový večer v pravém slova smyslu –
společně jsme zpívali i tančili. Zaznělo i
několik písní z předchozích dvou cédéček,
která už mám.
Mimochodem on a Cerri (pozn. překl. jeho
žena) mají zatraceně dobré semináře Během
jednoho workshopu přiměli patnáct českých
pohanů (a mě) napsat tolik básní, že rozhodně
stálo za to tam být!

Dave, Cerri a Morgana, Praha, září 2010
Převzato z webových stránek: “Damh je
bard dnešních dnů, jehož spiritualita a láska
k lidové tradici je vyjádřena prostřednictvím
hudby, vyprávění příběhů a poezií. Jeho
vystoupení, která vykreslují bardskou tradici,
jsou stejně tak zábavná jako poučná. Splétá tak
pavučinu mýtů, hymnů a klidu, která hovoří
přímo k vašemu srdci, vždy s notnou dávkou
humoru. Damh je hudebně nadaný vypravěč
příběhů, který pracuje s mýty, kde víly opravdu
tančí v předvečer letního slunovratu, kde
stromy mluví, kde vás duté kopce vtáhnou do
říše Awen. Tam, kde Bohyně jede na svém koni
učíce vás tajemství magie, kde vás rohatý bůh
volá ze stínů Zeleného lesa.1

Díky Damhovi a Cerri za prozáření
některých chmurných okamžiků!

Dave, Cerri a Morgana, Praha, září 2010

V

srpnu jsem se konečně setkala
s Damhem na jeho pražském vystoupení.
Nebyl to jeho první koncert v Praze, rok
předtím (2009) již proběhl jeden, který
1 viz. http://www.paganmusic.co.uk/ 02.01.2011
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Tales from the Crow Man: Damh the Bard
As Nature Intended: Damh the Bard (Tak
(Pohádky Vraního muže, prosinec 2009)
to chtěla příroda, listopad 2010)
Whispered secrets, voices long gone,
Zašeptaná tajemství, dávno ztracené hlasy
You will hear within my songs,
uslyšíte v mých písních,
2 Ravens, and a murdered knight,
dva havrani a zavražděný rytíř,
Lord Donald’s servant, taking flight,
vzlétnuvší sluha lorda Donalda,
Morris bells on Beltane morn,
zvony Morrisu o jitru Beltainu,
Pipes and Drums as the Sun is born,
dudy a bubny za úsvitu slunce.
So raise your voices, dance, and sing,
Tak rozezvučte své hlasy, tančete a zpívejte
And let the Crow Man’s tales begin...
a nechte pohádky Vraního muže začít
(volně přeloženo)
A samozřejmě krásné a truchlivé Twa
Corbies (Dvé vran či Dvě vrány). Je to tradiční
píseň, která se zpívá od Skotska až k Českým
zemím. Je také známá pod jménem Tři havrani,
kde popisuje zapomenutého rytíře, jež je
oplakáván jen svým psem, sokolem a dívkou.
Sluha lorda Donalda nebo také lord Darnela
se objevuje v písni Matty Groves. Damh použil
aranžmá založené na klasice Liege and Lief od
Fairport Convention, což je jedno z mých
nejoblíbenějších alb vůbec.
Od pravého rocku jako jsou The Two
Magicians (Dva Mágové) a Příběh pořádného
kováře ke strašidelnému Divokému tymiánu
(Wild Mountain Thyme)...

Toto je Damhovo nejnovější album. Bylo
natočeno živě na Mezinárodním Festivalu
čarodějů a čarodějnic (Witchfest International).
Jak napovídá název, je to Damhovo
“nejryzejší” album. Opravdu se mi moc líbí!
Klasické písně jako Song of Awen (Píseň
Awen) a překrásná Lady of the Silver Wheel
(Paní stříbrného kola).
Pagan Ways (Pohanské cesty/způsoby) a
Anarchy in the UK (Anarchie v Británii) jsou
současné písně, v tom nejlepším smyslu
tradiční folkové protest songy. Obsession
(Posedlost) je jedna z mých nejoblíbenějších.
Let me come to you and be the Sun in your
sky,
Under my heat on golden corn you will lie,
The Moon may shine but you are the Goddess I
see,
And lying there naked you wake up the God
within me.
Dovol mi k tobě přijít a být sluncem na tvé
obloze,
budeš ležet na zlatých zrnech pod mým
žárem.
I kdyby svítil měsíc, ale já uvidím jen tebe,
svou bohyni
jež, ležíce vedle mě nahá, probudí ve mně
Boha.
(volně přeloženo)
Poslední skladba je The Horned God
(Rohatý Bůh) – neoficiální životopis Damh the
Barda. Nejlepší příběh bardské tradice! Příběh
Dubového a Cesmínového krále.
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Více informací a objednávky najdete na:
http://www.paganmusic.co.uk/ 20.12.2010 .
Plus ostatní alba a zpěvník 'Damh the Bard
Songbook'.

Pokud Damhovo dílo neznáte, určitě se
podívejte, zaposlouchejte – je to jeden
z nejlepších pohanských umělců!
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Iniciace dívek ve
slovanském prostředí
Část druhá

(pokračování ze Samhainového věstníku)

na úroveň s umrlcem. K přerození je proto
nutná očista od všeho, co nepatří do tohoto
světa. Dívka v pohádkách proto myje i sebe.3
ádrem knihy je však podrobný výklad
některých ruských pohádek, v nichž má být Dospívá, jelikož poslušně splnila veškeré
úkoly. Zralost je zde chápána jako znalost a
dle autorky dochován zastřený obraz iniciace.
porozumění tradici, za to od ježibaby dostává
V nich děvče například potkává jabloň
dar, obyčejně příspěvek do výbavy. Baba Jaga
(hrušeň), která jí prosí o očesání, setkává se
vlastně v pohádce vystupuje jakožto záporná
s krávou potřebující podojit a s pecí žadonící,
hypostaze Matičky Země. Tak usuzujeme na
aby z ní vyňala hotový pecen chleba. Ovoce,
základě toho, že Vasilisu učí i přást vlnu, tedy
chléb i mléko jsou zralé, připravené
má na zřeteli také zrod a nejen zánik.
k upotřebení. Tím, že dívka plní přání stromu,
V cyklickém chápání času skutečného i
krávě a peci, stává se sama dospělou. O
mytologického je podstatou přírody koloběh
zasvěcení hovoří i pohádky, v nichž vystupuje
života a smrti, který se neustále opakuje. Proto
baba Jaga. Ta dává dívce (obvykle krásné
duše zalétající do chýše k ježibabě odtud
Vasilise) rozkazy zatopit v kamnech, upříst
odlétají za novým životem, obrazně děvče se
vlnu či nanosit vodu v síti (snad na důkaz
přerozeno vrací zpět již jako mladá dívka
schopnosti udržení plodu). Dívka má dále mýt
schopná plnit svou roli ve společnosti.
jak babu Jagu, tak i zemní zvířátka. Ty jsou ve
spojení s chtonickými (podzemními) božstvy a Kladným a tvůrčím projevem ježibaby se zdá
být Zlatá bába (Золотая баба)4 známá
tedy i s oním světem, tajemným podsvětím,
z ruského i bulharského folkloru.5
kde sídlí duše předků. Děvče babu Jagu
oslovuje matičkou (мамонька, Matička Země)
Pomocí kratičkého exkurzu do slovanské
a tím, že ji a podzemní zvířectvo omývá a krmí,
mytologie
můžeme, zdá se, naše hledání
odsunuje vlastně smrtnost a odhaluje plodnost,
ukončit. Útržky zaznamenané v námi vybrané
např. had má symbolizovat pyj. Tím, že se
dívka dostává do styku s podsvětím, dostává se literatuře totiž bohatě postačí k uskutečnění
předem vytčeného cíle – pokusu zrekonstruovat
2 Na úvod celé práce je potřeba připomenout, že spojitost obřady zralosti slovanských dívek. Začneme u

stručný nástin2

J

mezi různými historickými prameny, lidovou kulturou a
starými Slovany můžeme pouze předpokládat.
3
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 4
jiným než pokusem o jejich rekonstrukci (poznámka
5
autora).

Srovnej s očistou šestinedělky, JIŘIKOVSKÁ, V.:
Šestinedělí. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie
Čech, Moravy a Slezska. Věcná část. Praha 2007, s.
1025–1026.
RŮŽIČKA (2003, s. 53–57).
BECKER (1990). Zdá se však, že zde iniciace dospělostní
splývá spíše s iniciací kouzelnickou (poznámka autora).
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postřižin. Jelikož se dozvídáme, že dětem vlasy
postřihovali v různém věku, a to v poměrně
velkém rozmezí zhruba od jednoho roku do
sedmi let, kdy ani chlapec, ani děvčátko
nemohli být pokládáni za dospělé, nemůžeme
předpokládat, že šlo o rituál veskrze
dospělostní. O rituál přechodový se však
nepochybně jednalo. Platilo všeobecné tabu
nestříhat dětem vlásky v prvním roce života.
Jde o období, kdy dítě překonávalo první úskalí
mimo mateřské lůno, číhala na něj nebezpečí
v podobě nemocí i těžkých podmínek, které
v dávných dobách pro slabší členy společnosti
připravovaly klimatické změny, především
krutá zima. Odstřihnout takovémuto děťátku
vlasy mohlo v představách našich předků
znamenat zřetelné přerušení jeho růstu,
ukrácení rozumu a snad i brzkou smrt, jelikož
podobné vyvolávalo podobné, a to jak
v myslích lidí, tak i během magických praktik.6
Pokud však dítě přežilo nejtěžší rok svého
života, započalo chodit a vyslovovat první
hlásky, společnost na něj začala pohlížet jako
na plnohodnotného člena svého středu.
Domníváme se proto, že v jednom roce bylo
dítě uznáno za osobnost prostřednictvím
obřadu postřižin. Šlo o obřad v prvé řadě
s funkcí magickou (zaručit zdárný růst, zdraví a
štěstí), ale i s funkcí společensko-právní,
protože dítě se během tohoto obřadu stávalo
novým rovnocenným členem rodu se svými
právy a povinnostmi. Jelikož vlasy byly vždy
nejviditelnějším projevem životních sil, jejich
část bylo nutno obětovat božstvům, aby jej
ochraňovala i nadále. Zde hovoříme především
o Rodu a Rožanicích, čili sudičkách, kterým
osud dítěte přináležel hned po jeho zrodu.7
Tomu, že byly postřižiny u starých Slovanů
zasvěceny jistým nadpřirozeným bytostem,
výmluvně hovoří zákazy církve. Církev by jistě
tolik nebrojila proti pouze společenskoprávním záležitostem běžným na určitém
území. Proč však v některých oblastech lid
prováděl tento obřad až v sedmi letech? Máme
zprávy o tom, že u Germánů byly postřižiny
dvojí. Niederle sice hovoří o faktu, že děvčátka
postřihovali i ve staré Germánii, zabývá se
6
7

(1977, s. 26).
(1990, s. 126–127).

FRAZER
VÁŇA

však pouze postřižinami chlapeckými. Jinocha
postřihovali poprvé ve dvanácti letech, podruhé
v rozmezí 15 až 18 let, přičemž mu do ruky
vkládali zbraň. Zajímavá je poznámka, že u
nordických Rusů meč chlapečkovi do rukou
vkládali hned po narození.8 Otázkou zůstává,
zdali mezi germánskými skupinami existovaly
tak obrovské rozdíly ve věku provedení
prvních chlapeckých postřižin, nebo šlo spíše o
vliv slovanských obyvatel na příchozí
germánské Varjagy. Nicméně, pokud by i
Slované měli původně postřižiny dvojí, což by
vysvětlovalo rozmezí stříhání vlasů od jednoho
do sedmi let, postřihování dětí staršího vzrůstu
by mohlo být uspokojivě vysvětleno. Dítě ve
věku 5–7 let totiž začíná samostatně uvažovat,
je fyzicky zdatnější a je schopno zodpovědně
se připravovat na svou budoucí úlohu ve
společnosti.9 Z péče matky přechází do péče
celé společnosti, popř. do péče otce, pokud
hovoříme o chlapci, jehož úlohou bude stát po
zbytek života se zbraní v ruce a hájit tak území
a klidné dny svého lidu proti všem možným
nebezpečím. Tuto myšlenku by jen potvrzoval
zmíněný fakt, že po postřižinách ruské dítě
začalo navštěvovat školu, na Slovensku
v sedmi letech rozvazovalo pupeční šňůru na
důkaz toho, že je schopno informace nejen
vnímat, ale učit se, pamatovat si je a nakonec i
využívat během svého budoucího života. Daný
závěr navíc potvrzuje i odlišnou terminologii
v pojmenování dívek a chlapců během
jednotlivých etap jejich vzrůstu, což jsme
demonstrovali na srbském příkladu. Zdali je
tato domněnka správná, nemůžeme s jistotou
potvrdit ani vyvrátit, je však jasné, že obřad
postřižin probíhal vždy poblíž domácího krbu a
byla mu věnována velká pozornost celého rodu.
To, že zprávy z lidového prostředí potvrzují
postřižiny dívek z jihoslovanského i
východoslovanského prostředí, prakticky
vyvrací možnost, že by staří Slované děvčátka
nepostřihovali. Pravoslavné prostředí bylo
k uchování starých obřadních zvyklostí vždy
mnohem vstřícnější, než prostředí pod vlivem
8
9

(1911, s. 65).
Srovnej např. s prvním upředeným klubkem
běloruských děvčátek ve věku 5 až 6 let; zvyk uveden
výše (poznámka autora).
NIEDERLE
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katolické církve, kde žili převážně západní
Slované. Proto nás nepřekvapí, že úloha
dívčích postřižin zde byla zapomenuta mnohem
dříve, nežli na Balkáně, u Bělorusů, Ukrajinců
a Rusů. Jistou roli zde jistě sehrála také
odlehlost některých území, velká vzdálenost od
městských center, ryze zemědělský charakter
výroby, u jižních Slovanů taktéž turecká
nadvláda.

vybraných kalendářních obřadech, při nichž
dívka nabývala nové zkušenosti stejně tak jako
během hodin a hodin strávených nad přeslicí a
tkalcovským stavem v oddělené chatrči
k tomuto účelu postavené. Za pomezní,
prahové rituály lze označit již samotné zkoušky
zaznamenané v náznacích ve
východoslovanském folkloru či hrách mládeže.
Konečnou třetí etapou je sloučení, tedy přijetí
děvčátka, které prošlo přerodem v dospělou
Hlavním cílem této práce však nebylo ani tak dívku, do různých spolků mládeže, např. již
analyzovat obřad dívčích postřižin, jakožto
uvedených ukrajinských „hromad“. Trojčlenné
společenský přechod dospívajícího děvčátka do schéma propracované A. van Gennepem sice
role dospělé dívky připravené přijmout po
vyjadřuje podstatu přechodového rituálu,
svatbě těžkou úlohu ženy a matky. Jak jsme již k pochopení naší problematiky však mnohem
poukázali, k dospělostní iniciaci příliš mnoho
lépe poslouží členění dospělostního
materiálů nenalézáme a je tedy nutné spoléhat
přechodového obřadu do šesti základních fází,
se spíše na útržkovité zprávy jednotlivých
s nimž nás obeznámila T. A. Agankinová.
autorů. Pokud se dítě v jednom roce stává
plnohodnotným členem společenství a
Začneme od počátku, tedy od první fáze
v rozmezí 5–7 let je považováno za natolik
očekávající od dívky způsobilost plnit úkoly
zralé, aby započalo s přípravou na svůj budoucí vážící se k budoucí úloze ve společnosti. Dle
život, existovala určitě i věková hranice
příkladů, o nichž jsme se zmínili na
vymezující předěl mezi dospívajícím děvčetem předchozích řádcích, jde především o předení,
a dospělou dívkou. Pokud uvážíme výše
tkaní a šití. Od dospívajícího děvčete se však
zmíněna fakta, dívka se plnoletou stávala
očekává i schopnost vykonávat další domácí a
zhruba od svých 13 do 15 let. Toto rozmezí
hospodářské práce: podojit krávu, sklidit plody
nemuselo vznikat ani tak v důsledku krajových polí a stromoví, zadělat a upéci chléb, zatopit
rozdílů, ale spíše několikaletým čekacím
v kamnech, vyrobit hliněné nádoby důležité pro
obdobím, v němž dívka postupně přecházela
potřeby kuchyně a také nanosit vodu. Nošení
z jedné etapy životního vývinu do druhé.
vody bývá zároveň první prací nevěsty v domě
Fyzická zralost dívky přicházela prakticky
ženicha, kam po svatbě odchází.10 Úkol nanosit
s její první menstruací. Ta ovšem neznamenala vodu v síti R. Beckerová vykládá jako
automaticky i sociální dospělost. Proto, aby
schopnost udržení plodu v mateřském lůně, dle
bylo děvče uznáno za dospělou dívku, muselo
autora se však spíše jedná o prokázání
podstoupit řadu zkoušek, během nichž
schopnosti děvčete vypořádat se s jakýmkoliv
prokazovalo jisté znalosti a dovednosti. Teprve úkolem, tedy i sebe nesmyslnějším. Každý
po takovémto procesu společenské adaptace
příkaz totiž lze obejít použitím vlastního
mohlo být přijato mezi dospělé dívky a uznáno rozumu, kterým lze přelstít i bytosti
za vdavek schopné.
nadpřirozené, jakou baba Jaga nepochybně je.11
Druhou fází, která se však ve skutečnosti
Pokud dodržíme trojčlenné schéma
částečně kryje i s fází předcházející, je
přechodového rituálu, dívka musela během
povinnost dívky účastnit se na společenských
určitého období projít procesem postupného
odloučení od předchozího stavu bytí, od života 10 KOMOROVSKÝ (1976, s. 260–264).
malého děvčátka, které se učí zvládnout vše, co 11 Tak např. Anuška z ruské národní pohádky Золотое
веретено (Zlaté vřeteno) dokáže babu Jagu napálit tím,
bude potřebovat v budoucím životě. Příkladem
že otvory v řešetu, v němž má vodu nanosit, zamaže
takovéhoto odloučení může být nejen výše
hlínou. Úkol plní prokázáním zralosti svého zdravého
rozumu a je nakonec odměněna. Srovnej s: AFANASJEV
zmíněná balkánská kućarica, ale také účast na
(1985).
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obřadech a svátcích. Podotkli jsme, že iniciační
rituály se s výročními obyčeji často překrývaly
a ukázali jsme si několik příkladů typických
obřadů s iniciačními prvky, a to především
bulharské „lazarki". Na takovýchto obřadech je
většinou nutné podílet se vícekrát, obvykle
třikrát. Číslo tři považujme za výchozí, jelikož
třikrát se opakují i různé magické úkony během
svatebních i jiných obřadů, o nichž nám v této
práci nepřísluší hovořit, jelikož by zabraly
příliš mnoho místa.12 Předpokládejme, že dívka
se takovýchto svátků účastnila před dovršením
iniciace třikrát, a během tohoto období kromě
způsobilosti plnit určité úkoly musela také
prokázat fyzickou zdatnost a obratnost. Zde
však plynule přecházíme ke třetí fázi, kterou
jsme demonstrovali na dovednostech dívek
v tanci či při skákání v párech na dřevěné desce
na ukrajinském Polesí. Tyto úkoly, prokazující
fyzickou obratnost dívky, se obvykle
předváděly právě při účasti na různých
výročních obřadech. Tím, že své schopnosti
demonstrovaly na očích veřejnosti, mohly
navíc získat v jejich očích obdiv a uznání, o
což vlastně v iniciačních obřadech šlo
především. V období, kdy dospívající děvčata
plnila stanovené úkoly, setkávala se s ústrky,
škádlením a mnohdy i urážkami ze strany
dívek, které měly toto pomezní období již za
sebou a mohly se nad novými adeptkami
vyvyšovat. Na rozdíl od chlapců však nemusela
snášet fyzické násilí a útrapy a spíše procházela
zkouškou slovních výtek, mnohdy ničím
nezapříčiněných. Tím se vlastně dívky
připravovaly na nelehkou roli mladé ženy
v novém domově, která musela často snášet
neoprávněné urážky od své tchyně. Jestliže
jsme hovořili o výročních společenských
obřadech a svátcích, zapomněli jsme dodat
ještě jednu důležitou informaci, která se však
již spíše vázala k poslední šesté a předposlední
páté fázi, při níž jsou přijímací rituály
ukončeny oslavou přijetí nováčka, který bývá
opěvován. Ten musí skupinu, do níž byl přijat
(v našem případě hovoříme o spolcích
dospělých dívek, které společnost považuje za
zralé a připravené k sňatku), nejprve pohostit, a
12

ROVNEJ NAPŘ. S: KOMOROVSKÝ
AFANASJEV

(1995) AJ.

(1976), VÁCLAVÍK (1959),

to většinou během taneční zábavy. Při
takovýchto tanečních zábavách docházelo i k
„vytancování“ dívky chlapci. Dle úsudku
autora zde nejde přímo o součást přijímacího
rituálu, ale o jakýsi souhlas skupiny mládenců
ve vsi s přijetím nové členky do řad dospělých
dívek. Ti svůj souhlas vyjadřují tím, že
dotyčnou dívku dostatečně vytancují, čímž
dávají najevo, že od této chvíle může svobodně
navštěvovat jimi organizované zábavy. Vraťme
se však ještě k tomu, co jsme načali. Během
obřadů a svátků totiž děvčata, která dovršila
období čekání na přijetí do řad věkové
kategorie dospělých dívek, často vůbec poprvé
vystupují v novém oděvním úboru, který se
viditelně odlišuje od oblečení nezralých
děvčátek i vdaných žen. Oděvní součástky a
především úprava vlasů dívky totiž ve
svém původním smyslu určovala status
nositelky. Jde vlastně o další přeměnu ve
vzhledu dívky. Pokud si vzpomeneme, že
v určitém věku děvčátkům při postřižinách
propichovali uši a po dovršení postřižin směla
děvčátka nosit i určité ozdoby, tak i nyní
získala dospělá dívka právo oblékat se jako její
vrstevnice, které obdobnou proměnou prošly
většinou o rok dříve nežli ona. Poslední šestá
fáze se tedy kromě viditelné proměny dívky
vyznačovala formálním přijetím do nové
věkové kategorie mládeže a také podarováním
úspěšné adeptky drobnostmi, které obvykle
posloužily jako součást výbavy budoucí
nevěsty. A právě přijetím do nového stavu
dívka zároveň započala přípravy zcela nové a
odlišné, přípravy na svou vlastní svatbu, o níž
však tato práce již nehovoří.
U starých Slovanů měly tyto iniciační obřady
nejen slavnostnější, ale dozajista i mnohem
vážnější charakter, než jak tomu bylo v lidové
tradici jednotlivých slovanských národů 19.
století. Můžeme důvodně předpokládat, že nad
dospívající dívkou bděla kromě celé
pospolitosti obce a rodu také její patronka,
kterou byla pravděpodobně všeobecně ženská
bohyně Mokoš, u níž si dívka s největší
pravděpodobností za malé úlitby mohla
vyprosit úspěch při plnění úkolů. Jedno je však
jisté. Naši předci jevili o dívky ze svého středu
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mnohem větší zájem než středověcí a novověcí
autoři různorodých příruček a prací. Dívka a
žena byla totiž plnoprávnou členkou rodu, které
přináležela určitá práva a povinnosti. Ty
musela plnit stejně tak jako chlapec a muž,
lišila se jen daným pohlavím, k němuž od
pradávna patřilo ochraňovat celý rod – ne
zbraní a silou jako muž, ale rozumem, láskou a
jedinečnou životadárnou schopností patřící od
věků pouze ženě. Až křesťanství svým ryze
patriarchálním přístupem odsoudilo ženský
princip k pouhé doplňující (a mnohdy
degradující) roli ve společnosti a stejně tak

jakožto Mokoš přišla o rovnocenné místo mezi
božstvy mužského principu, i žena přišla o
rovnoprávné postavení ve společnosti. Trvalo
celá staletí, než si ženy opět začaly
uvědomovat svou nezástupnou a ničím
nenahraditelnou úlohu. A právě jim, odvěkým
ochránkyním rodu, jsou vlastně věnovány i tyto
řádky pokoušející se na omezeném prostoru
pochopit iniciaci děvčátka, které na sebe skrze
magický i společenský přerod bere důležitou,
zodpovědnou a nelehkou úlohu ženy.
Svjatoslav
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Základy pohanství Ustavení posvátného háje
P

osvátný háj leží stejně jako magický kruh
na místě-nemístě a v čase-nečase mezi
světy, kde se lidé mohou díky specifickým
podmínkám lépe setkávat s bohy a jinými
entitami. Podle mé praxe je magický kruh pro
svou izolovanost od okolního světa (díky
energetické hranici) výborný pro individuální
či úzce skupinovou práci. Například pro setkání
se svým patronem (nebo bohem) tak, aby váš
rozhovor nemohla žádná jiná entita slyšet, nebo
jestliže se člověk potřebuje odříznout plně od
okolního světa, aby mohl pracovat s vlastními
energiemi. Pokud ale člověk dělá jinou práci,
třeba otevřené setkání s více bohy, zasvěcení se
světu, či slavnost, je posvátný háj dle mého
názoru velice dobrá volba.

výkyvů. Poté jsou očištěni i účastníci. Pro
dokonalé uvolnění, odpojení se od všedních
problémů a patřičné naladění se většinou
používá buď stromová meditace13 , nebo
bardsko-druidská mantra Awen (mohou být i
jiné techniky).

Slovo Awen pochází z welštiny a znamená
poetickou inspiraci. Toto slovo se stále
v bardských rituálech k divinaci poetické
inspirace využívá. Další jeho význam je
souznění. Awen symbolizuje svět v jednom
velkém spojení a propojení, kde vše souvisí se
vším a vše žije v souladu. Při mantře Awen si
představujeme, jak při vyslovení A se
napojujeme na síly nebes, vesmíru, horního
světa a stahujeme ji do hlavy a přes ni dál do
Hlavní rozdíl mezi posvátným hájem a
celého těla až k nohám. Při vyslovení WE
magickým kruhem je tedy jeho otevřenost.
(neboli wue) si představujeme zase hlubokou
Zatímco v magickém kruhu jste izolování od
sílu země a spodního světa, která k nám
okolního středního světa (například od bytostí
přistupuje přes nohy dál do těla až k hlavě a při
lesa), v posvátném háji žádná takováto hranice souhlásce N nastává harmonizace a uklidnění
není. Bytosti během rituálu mohou volně
těchto dvou sil v těle a vlastně i v jeho okolí
přicházet a odcházet, jak je jejich ctěná libost, a (“Aaaawwwwwuueeennnnnn”). Pokud umí
když to vezmeme do hodně hlubokého
někdo vnímat jemné energie a zároveň i
extrému, tak vlastně i lidé. Posvátný háj
normální fyzické, tak si při tom může výborně
funguje totiž jako slunce. Největší množství
užívat krásnou sílu alikvót, které při souhře
energie (a záměru) je uprostřed, kde se vytváří několika hlasů blízko u sebe tak krásně zní a
brána do jiného světa a čím dál se člověk od ní třeba si s nimi i pohrávat a sledovat změny. No
vzdaluje, tím síla slábne až do ztracena.
ale dál...
Pojďme se ale podívat na postup jeho
Jelikož posvátný háj je součástí druidské
vytvoření.
tradice, která má jako jeden z hlavních záměrů
Na počátku je vždy dobré očistit, či uvolnit
souznít s okolním světem, je tedy nemálo
místo pomocí posvěcené vody a kuřidla. Přece překvapivé, že první úlitba patří naší drahé
jen, pokud člověk má vytvořit místo mezi
13 Text meditace je k nalezení zde:
světy, tak je dobré, aby bylo bez různých
http://adf.pohanskafederace.cz/cs/Meditace-Dvou-sil-0
energetických nerovností, či duchovních
07.01.2011
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Matce Zemi. Uctívá se její síla, náruč a
popřípadě požádá o ochranu, či sílu při
nadcházejícím rituálu.
“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.”
Dále pak se ulívá duchům místa, aby
dovolili konání rituálu v jejich posvátném
domově, a zároveň se znovu požádá o ochranu,
pokud je potřeba (toto otázání se je ale spíše
symbolické a ceremoniální, protože člověk by
měl požádat o dovolení duchů místa vždy už na
úplném počátku, ještě než začne vybalovat
věci).
“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.”
Jako třetí, právě na završení venkovní
ochrany, nastupuje úlitba (či oběť - dle vnímání
člověka) nespřízněným. Tedy všem duchům,
bohům a energiím mimo nás i v nás, kteří
nejsou naklonění našemu záměru. Tato oběť
v podobě například černého piva, bylinek či
v extrémním případě kusu masa (záleží zase na
divokosti, síle a účelu rituálu) se dává většinou
dál za hranici háje a jasně se při ní říká, že
nesmějí překročit hranici háje (tedy míst, kde
už se energie středu vytrácí do ztracena), neboť
je to naše posvátné místo a pokud ano, tak
budou mít problém.
“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!”
Dále pak následuje vytvoření háje jako
takového.
„Vysvěcuji tento oheň v moudrosti, lásce a
síle. Ať posvátný oheň hoří v nás!“
Oheň je napojení na svět bohů, idejí,
inspirace. Už odpradávna se obětovalo hlavně
do ohně, aby kouř odnesl dary až do nebes,
nebo aby sloužil jako brána do jiných světů...
Nezapomeňme ale i na jeho fyzickou část.
Díky ohni jsme se dostali ve vývoji tak daleko,
díky němu jsme dosáhli takové síly a mohli se
rozmnožovat i na chladných koutech naší drahé
planety. Vzpomeňte si také na sezení v lese u
ohně, koukání do jeho plamenů a nemožnost se
od nich odtrhnout. Oheň vždycky fascinoval
svou tajemností a vždycky bude fascinovat, a
proto je v naší druidské tradici definován jako
posvátný a jako jeden ze tří hlavních symbolů.
Při jeho vyvolávání imaginujeme, jak se uvnitř
ohně zažehne malá božská jiskra, která naplní
celý jeho žár a začne zářit do všech směrů
celou svou posvátností.
Druhý symbol je studna. Symbol vody,
emocí a života.
“V hlubinách plynou vody moudrosti. Ať
posvátné vody plynou v nás!”
Voda, ta, co dává život. Jsme ze 70% složeni
z ní. Voda, která nás chladí i hřeje. Když se do
ní ponoříte, nenechá jediné volné místo bez
jejího doteku, a když se koupete v jezeře, cítíte
dotek samé Matky Země. Pohlceni v jejím
objetí. Zároveň je to cesta do světa moudrosti,
pocitů, a když to vezmeme dost silně, tak do
hlubiny našeho samotného srdce. V neposlední
řadě nezapomeňme ale i na symboliku cesty do
spodního světa za samotnými předky, která
také provází lidi už po mnoho a mnoho
generací. Symbol vody v podobě studnice
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moudrosti, kotle Cerridwen tady nemůže
nechybět. Při jejím svěcení se imaginuje, jak se
hladina stává hlubší a hlubší, až přestane být
vidět na dno a hloubka sama vede až do
samotného spodního světa.
Třetí a završující symbol posvátné trojice je
strom světa.
“Z hlubin do výšin tyčí se strom světa! Ať
posvátný strom roste v nás!”
Strom symbolizuje spojení všech tří světů
jako samotný Yggdrasil. Jeho kořeny sahají až
do podsvětí, světa předků a mnoha dalších
světů hlubin, jeho větvě se tyčí vysoko do
výšky, až se dotýkají světa bohů, inspirace, či
učitelů, přičemž kmen se dotýká našeho světa,
přes který prochází a o který se může člověk
opřít, nebo mu naslouchat, kdy jen zatouží. To
On spojuje všechny tři světy a drží je pospolu,
abychom mohli čerpat z jejich mocných darů.
Strom je přitom také symbol přírody. Té
tajemné, kterou lidé nikdy nemohli pochopit.
Když lidé táhli cizími háji, stromy je
pozorovaly (a šuškaly si ve větvoví slovy,
kterým nikdo nerozuměl), když lidé byli doma,
stromy je chránily a poskytovaly vše potřebné
pro přežití. Když byl někdo smutný
z neopětované lásky, strom byl první, kterému
to mohl vše povědět a věděl, že to nikomu
neprozradí. V hlubinách lesů tolik moudrosti se
skrývá… proto i posvátné háje byly většinou
hluboko až v samotném srdci hlubokého lesa
mezi největšími stromy. U něj při úlitbě
imaginujeme, jak jeho kořeny se stávají hlubší
a hlubší, až se dotýkají samotných hlubin světa
a zároveň jeho větve rostou více a více až do

světa bohů.

Nechť oheň, voda a mocný strom
hoří, pluje a roste v nás!
Pod námi i v dálných výškách věřme v
posvátný háj!
Po vysvěcení a úlitbě těmto třem posvátným
symbolům by měl následovat power-rising
v podobě bubnování, nebo chantu. Samozřejmě
pokud člověk se cítí dostatečně nabitý, tak jej
může z rituálu vypustit.
Jako poslední se volá strážce brány. Tedy
Bůh či bytost, která bude provázet naši pouť a
střežit bránu tak, aby se žádní bohové (nebo
jiné entity), kteří by chtěli ublížit nám, našemu
záměru, či tomuto světu, nemohli dostat skrz.
Cernunne, strážce stezek mezi duchy a lidmi,
Velký, Rohatý, voláme tě, silou stoupající
našima spojenýma rukama.
Otevři nám brány mezi světy!
Střež nás na cestě po neviděných stezkách!
Cernunnos, Badentir Duorica! [bádentír
dúoríka] (Ať jsou brány otevřeny)
Poté následuje otevření bran...

Poznámka: Pořadí první trojice (přírodní
duchové, Matka Země, nespříznění) se může
měnit, stejně jako pořadí druhé trojice (oheň,
studna, strom) podle dané situace a hlavně
pocitů.
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Bohové a Bohyně Catubodua
Nemnalijumi te, Catubodua.
Havraní bohyně, slyš nás!
Královno padlých, naslouchej nám!
Strážkyně kotlíku, upamatuj se!
Paní krví zbrocené země, voláme tě!
Jménem pouta, pro něž se ti v dávných
časech klaněli
a umírali se tvým jménem na rtech,
tě voláme, abys v nás probudila jiskru
hrdinství.
Krev válečníků a válečnic.
Volám tě, na toto místo, Catuboduo,
Catuboduo, Catuboduo!
Vítej v našem kruhu a přijmi naše oběti.
Anson rodija gabiete!
Upři na nás zrak svých zelených očí a hleď;
jsme hodni žádat o tvé požehnání.
Dej nám sílu čelit nepřátelům, chaosu a vší
špíně, co by nám chtěla škodit.

Dochovala se historka dokazující, že Galové
přikládali vránám velkou moc nad výsledkem
bitvy, když ve 4. stol př.n.l. na rameni římského
vojevůdce Marka Valeria přistála před bitvou
vrána, galští nepřátele se prý rozprchli. Marcus
Valerius tehdy přijal přízvisko „Corvus“
(vrána) a stal se poměrně slavným a vlivným
politikem v římské republice.

Jako u mnohých kontinentálních keltských
božstev jsou informace o této bohyni spíše
kusé, ačkoliv její velmi těsná blízkost s Badb a
Morrígan, resp. Morrígna (plurál – označoval
zřejmě trojnou bohyni sestávající se z aspektů
Morrígan, Badb a Machy) určitý vhled do
jejího možného mytologického vnímání
umožňuje. Z vlastní zkušenosti na procítění a
pochopení jejího aspektu doporučuji
šamanskou praxi zaměřenou na havrana,
případně jiné krkavcovité (vránu, krkavce ale
(invokace z rituálu „probuzení válečnického případně i sojku a straku). Havran je jejím
principu“, PaganCon 2010) dochovaným jmenovcem a průvodcem a při
studiu (evropských) mýtů o těchto ptácích se
ontinentální keltská bohyně známá též
jen těžko můžete odchýlit od různých aspektů
jako Cathubodva, Cathubodua známá
Catuboduy.
z nápisu ve francouzském Mieussy a z nálezů
z francouzsko-německého pohraničí (Horního
V osobní praxi jsem tuto bohyni ocenil
Savojska). Její jméno významově úzce
zejména v jejím vítězně-válečnickém aspektu a
koresponduje s irskou bohyní Badb. „Cat“
její schopnosti jej probouzet v každém, kdo ji
může být kořenem slova bitva a „badh“ je
patřičně osloví. Spíše než sofistikované
havran či vrána, což naznačuje, že Catubodua
invokace a drobné obětiny se mi v jejím
byla válečnou bohyní, nejspíše válečným
případě osvědčily extatické, intenzivní, syrové
aspektem dnes neznámé trojné bohyně války,
rituály s šamanskými prvky, kdy se člověk
plodnosti a sexuality. Kořen „bodua“ či
oddá vlastní divokosti, zuřivosti, id. Řev, rázné,
„boudina“ však též může znamenat bojující,
sebevědomé volání, symbolický boj,
vítězící (v bitvě), bývá proto připodobňována i dramatický, nespoutaný tanec, rychlé rytmy,
k římské Viktorii nebo řecké Níké, případně
černá a červená barva... zkrátka vše, co
severské bohyni Sigyn.
v člověku navazuje na jeho vlastní bojový

K
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aspekt, jsou dobré prostředky k prvotnímu
kontaktu. Bohyně sama časem ohladí i své
další stránky, mystéria, která plně poznají jen
padlí a zesnulí. I přes její hloubku a tajemství
zůstává hlavně oporou v bojovnosti, odhodlání
a sebevědomí. Má potenciál pomáhat
s překročením sebe sama a bořením svých
omezení a (vnitřních) hranic, při rituálním a
magickém kontaktu s ní však mějte na paměti,
že je to dávná bohyně, mocná, v jejímž jméně
se umíralo, a která není žádnou jemnou,
opatrnou slečinkou (viz mýty o Morrígan) –
chce to krom přiměřené dávky odvahy i
adekvátní respekt (ačkoliv to je pravidlo, které
se dá v pohanství zobecnit téměř na cokoliv).
Catubodua může pomoci zvítězit zejména
nad vlastními strachy, omezeními a stíny,

přejeme-li si to. Svým způsobem může
v něčem připomínat Durgu-Kálí, jako
přemožitelku a ničitelku démonů. Svou
náležitostí do trojice bohyň, mající snad i
jakýsi společný aspekt (s atributy sexuality a
plodnosti u zbylých aspektů nemohu z hlediska
intuice jinak, než souhlasit), se stává ještě
komplexnější ochránkyní, než by se zprvu
mohlo jevit. Mám i své – osobní a akademicky
zcela nepodložené – „podezření“, že mohla být
jednou z trojice ženských božstev Matronae
(Matrones, Matrony), u nichž jsou jednotlivé
aspekty naopak dosti nejasné.
Pokud vás Catubodua natolik zaujala, že se
k ní rozhodnete obrátit osobně, nezbývá, než
popřát hodně štěstí – a boji zdar!
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Národní muzeum kácí
představy o lidech

Zdroj: http://starepovesticeske.cz/o-vystave.php 02.01.2011
Několik názorů převzatých z:
http://www.pohanskeforum.net/viewtopic.ph
p?f=58&t=2114&hilit=n%C3%A1rodn
%C3%AD+muzeum&start=210 02.01.2011

Ať tam to kácení pohanských model pro mě
za mě zůstane, protože se to v té době skutečně dělo.
Ale aby to bylo vyvážené a historicky věrné, mělo by
se to vzít i z druhé strany a inspirovat se i pohanskými
reakcemi proti šíření křesťanství, třeba konkrétně
Strojimírovým povstáním v Čechách. Takže bych
navrhoval znění: "pokácíte pohanské modly a vypálíte
křesťanské kostely". To by teprve bylo spravedlivé.
To bych byl pak zvědavý na reakce křesťanů.
Vítoslav
Já bych skoro radil napřed obhlédnout přímo na
místě, o co jde, ať se vyvarujeme zbytečně
hysterických reakcí (analogicky k jistým karikaturám

jistého proroka). Nelíbí se mi to taky, ale neztrácel
bych rozvahu a nadhled. Třeba je to prkotina.
Zahrada
Nakonec je zde třetí motivace, že holt už delší dobu
pozoruji to, co už i v této diskusi bylo tematizováno a
co ty možná kvituješ s povděkem, to jest zvyšující se
nabroušenost pohanů vůči systému obecně a
křesťanům zvlášť. Přijde mi, že zde vzniká potřeba
etablovat se, najít si své místo na slunci, a přitom
jaksi nedochází k jasnému pochopení (resp. vidím ho
jasně u Vítoslava a Zahrady a jistým zvráceným
způsobem u Tebe, jinak mi jeho vnímání spíše uniká),
že jakékoli etablování je především nalezení vlastní
hodnoty a středu v sobě a pro sebe, že štempl nebo
cokoli jiného pak přichází samo (nebo nepřichází, ale
je to jedno). A že komunikace nemůže probíhat tak, že
budu ze své pevnosti řvát na ostatní, ať mě přijmou,
jaký jsem, ale že komunikující vyjdou ze svých pozic
ke společnému konsensu, který pak budou ctít.
Snop
Pěkná výstava to byla. Líbí se mi, že Národní
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muzeum jde více a více cestou interaktivních výstav
a připojuje k exponátům i vysvětlení a kontext. Pro
rodinu s dětmi skutečně ideální.Pokud tam ale chcete
jít, abyste se podívali na to "kácení model", tak to za
ty peníze fakt nestojí. V kontextu s tou výstavou mi i
název tohoto tématu připadá jako naprostý úlet. Není
to nic víc než dětská hra, vedle které je ukázáno pár
obrázků souvisejících s daným tématem. O vyzývání
nebo nějakém hanobení pohanství se nedá mluvit.
Lithin
Dneska ráno jsem si zkoušel představit, že
pohanství je main-streamové náboženství jako je
třeba v katolických zemích katolické křesťanství. Do
toho jsem si představil autory všech těch výhrůžek
žalobami, petic, stížností apod., že by opravdu měli tu
možnost někoho kvůli takovýmhle kravinám osolit,
měli tu moc a „přemýšleli“ by tím způsobem, jehož
projevů jsme svědky. To byla strašná představa. A
dohromady s proklamovanou tolerancí pohanství to
ještě získalo takovou nahořklou příchuť. Samozřejmě
úmyslně přeháním, ale to neznamená že to není téma
k zamyšlení (to už jsem nicméně říkal). Myslím, že
jistý odpor, o kterém hovoří Adrian, pramení z právě
toho, do jaké míry jsme schopní pokoušet se
znepříjemňovat život ostatním i sobě navzájem kvůli
banalitám a ještě se tím chlubit na veřejnosti, jako že
to je pro dobro věci. Kdyby v Kocourkově přešli na
polyteismus, myslím že by to vypadalo nějak takhle.
Zahrada
Již nemálo dní sleduji tuto polemiku a postupně se
mi v hlavě formuje jedna otázka, od jejíhož tématu
všichni – ačkoli často ne nezajímavě – neustále
odbíhají. Dovolte mi se vás/nás zeptat:Je skutečně
ona věc uvedená v programu muzea (ať už byla
realizována více či méně) takovou katastrofou? Co
nám brání vést náš duchovní život v souladu
s nutnými společenskými pravidly (samozřejmě i když
ne vždy uspokojivými), i v situaci, že nás bude
společnost pokládat za magory? Bojíte se útoků proti
naší svobodě, bojíte se snad, že nás budou (znovu)
upalovat? Bojíte se snad, že se na vás lidé, na kterých
vám záleží, budou dívat skrze prsty? To snad ne!
Saezar

M

nozí z pravidelných návštěvníků
Pohanského otevřeného fóra si nejspíš
vzpomenou na „Kauzu Národní muzeum“, jež
se prohnala komunitou v průběhu října 2010.
V úvodu článku je zvýrazněna věta, převzatá

ze stránek Národního muzea (NM), kvůli které
se vše strhlo.
Kdosi objevil, že NM propaguje výstavu
s názvem Staré pověsti české i tím, že jedna
z her je nazvána kácení pohanských model.
Zjednodušeně lze říci, že tato situace pod
rouškou instituce, jež by měla reprezentovat
zájmy všech obyvatel s českým pasem, je pro
nás pro pohany celkem špatnou zprávou.
Jakkoli by někteří mohli namítnout, že nám to
může pomoci rozšířit povědomí o existenci
současného pohanství jako takového mezi
širokou veřejností, je zde jeden velmi
znepokojivý fakt.
Nikdo o nás neví. Nebo o nás ví příliš málo
lidí. To s sebou přináší problémy a trable.
V prvé řadě si velká část veřejnosti pod
pojmem pohan ,či hůř – současný pohan,
nepředstaví vůbec nic. V „lepším“ případě
někoho, kdo pobíhá za úplňku okolo ohně
kdesi v lesích a vraždí přitom jehňátka. Smutné
je, že reakce NM to jen potvrdila. Na stížnosti i
na, podle mého názoru, absurdně výhrůžné
dopisy prakticky žádná reakce nepřišla. To je
další zpráva. Nikdo o nás neví, a kdo se o nás
dozví, tomu je to jedno. A je jedno i to, jestli se
my mezi sebou pohádáme o společném
postupu.
Myslím, že stojí za to podívat se, jakým
způsobem „kauza“ probíhala. Nejprve se objeví
informace o kácení model. Následně se začnou
psát stížnosti žádající okamžitou nápravu celé
politováníhodné situace. V průběhu toho je
založena přinejmenším jedna internetová
diskuze. Po několik dalších dní lidé diskutují,
někteří pošlou další stížné dopisy či spíše emaily. Mezitím uběhlo 9 dní. Ódin by měl
radost. Po 9 dnech se objevuje jedna z prvních
doložitelných zpráv o tom, že se někdo šel
osobně podívat, co to tam vlastně je. Je
s podivem, kolik ze zapálených diskutujících
hledalo argumenty pro a proti, aniž by
považovali za nutné výstavu navštívit. Kolik
z nich žije přímo v Praze ve větší či menší
vzdálenosti od NM, to se ani nehodí
zveřejňovat.
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Celá „kauza“ vyzněla trochu do ztracena,
protože NM se nejspíš řídilo citátem, že
nejhůře se odpovídá na mlčení. Pravdou
zůstává, že v žádném případě není zdvořilé ani
profesionální neodpovídat na stížné dopisy. To
dané instituci rozhodně nepřidá na pověsti ani
na kvalitě. Nakonec zaměstnanci NM jsou
placeni za to, že se řádně starají o chod jedné
z důležitých institucí této země. Možná to
považovali za vtip. Možná neměli čas. Možná
jim to bylo jedno.
Ale opravdu to je jedno? Máme se vůbec
starat o to, jestli o nás někdo ví, jestli ví něco
alespoň trochu reálného a jestli to dotyčné
osoby zajímá? Jaký smysl má zabývat se
podobnými „kauzami“? Většinu času se
pohybuji mezi lidmi, kteří mají k pohanství asi
tak blízko, jako já ke kvantové fyzice (a od té
jsem vzdálena mnoho světelných let). A většinu
času skutečně nezáleží na tom, co si mé okolí
pomyslí o větách: “Promiň, nemůžu přijít,
slavíme slunovrat.“ Přesto nastávají okamžiky,
kdy záleží na tom, jestli o nás/vás/mě lidé vědí
a jestli záleží na tom, co vědí. Bude-li si široká
veřejnost myslet, že jsme banda podivínů
s nevyrovnanými traumaty z dětství, co se
divně strojí a ještě divněji mluví, bude pro nás
vždy problém snažit se „nechat se uznat“
v jakémkoli kontextu.
Být uznán širokou veřejností či státem se
doufám stane nejen tématem k hovoru. Výhody
jsou zřejmé. Být nábožensky rovnoprávný
s tradičními svátky jako jsou Vánoce nebo
Velikonoce by nám usnadnilo život mezi davy.
Dnes je to tak, že vychází-li důležité svátky na
středu či úterý, mnoho pohanů má dvě
možnosti – svátek „přesunout“ a oslavit o
víkendu či požádat o volno v zaměstnání. Ano,
zaměstnavatel může být tolerantní a otevřený

pohanským svátkům, ale také nemusí. Nejspíš
by si každý z vás vzpomněl alespoň na jednu
situaci, která byla v nějakém takovém ohledu
přinejmenším nepříjemná či těžko řešitelná.
Ovšem myšlenka získání či „navrácení“
respektovatelného statusu u širokých mas má,
myslím, jeden zásadní zádrhel (tedy jeden
z mnoha). Jak bychom mohli mít respekt
většiny, když ho nemáme často ani mezi sebou.
A to se bavíme o desítkách lidí, nikoli o
statisících či milionech. Když sleduji všemožné
hádky a šarvátky, které se s železnou
pravidelností opakují minimálně jednou do
roka, říkám si, jestli to někam směřuje a jestli
by to nemohlo směřovat trochu rychleji
nějakým smysluplnějším směrem... ale tady je
jistě problém i jinde a totiž v mém těžko
léčitelném idealismu.
Někdy myslím, že naše současná situace ve
společnosti je skoro horší než u raných
křesťanů. Sice nás nehází lvům a
neschováváme se po katakombách, ale žijeme
v zemi, kde (skoro) všichni chápou přirozenou
potřebu svobody, ale jen málokdo chápe
potřebu víry.
Tereza (Amira)

Pozn. aut.: Ačkoli je autorka národním
koordinátorem PFI, moderátorem POF, členem
ADF a určitě by našla nějaké další zajímavé
„životní“ funkce, tento článek je pouze a
výhradně vyjádřením jejího vlastního,
soukromého postoje a neklade si za cíl
reprezentovat žádnou organizaci/instituci ani
nic jiného. Cílem tohoto článku je shrnout
některé názory, které se v diskuzi opakovaly a
ponechat snad i prostor vám, čtenářům,
k ucelení si vlastních názorů.
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Pohanská tvorba
P

ro toto vydání věstníku jsem vybrala několik básní a obrázků, jejichž autory a autorkami
jsou nefalšovaní čeští pohané a pohanky. Protože doufám, že Vás jejich díla inspirují
k tvorbě děl vlastních, ráda bych Vám je blíže představila. Třeba zjistíte, že jsou Vám v něčem
podobní.
První báseň je ze všech děl nejvíce tématická a její autorkou je Vermarka, aktivní členka PFI,
především však šéfredaktorka věstníku. Vermarka kromě toho studuje, trampuje a pracuje na
Dedicant's Path, což je základní stupeň druidského výcviku ADF (Ár nDraíocht Féin: A Druid
Fellowship), jedné z moderních druidských tradic. Teď se však již nechme unést básní, která
v krásném podání zazněla na 3. bardském večeru loňského roku.

Imbolc
Zasněženou krajinou jsem šel
a krásný sen jsem v hlavě měl,
Brigit v zelených šatech tam stála
a z dálky se na mě smála.
Svou ruku mi podala,
jarem celá voněla.
Ptačí zpěv se z okolí linul
já louku minul a s lesem splynul.
Mocná příroda mě pohltila
a svou náruč otevřela,
stromy novou píseň pějí
a já pozoruji jarní tvář její.
Sníh se sluncem třpytí,
vykvétá první jarní kvítí,
život mi v žilách proudí,
zimní strachy se ve mně hroutí.
Nové začátky před námi stojí
a staré rány se pomalu hojí.
Vermarka
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Nedaleko Dvora Králové nad Labem žije mladá milovnice přírody, která si přezdívá ptačím
jménem - Sýkorka. Zajímá se o okultismus, práci se sny, energií a mnoho dalších věcí. Pokud by
Vás lákalo zjistit, o co všechno se jedná, můžete navštívit její blog http://ssykorka.blog.cz/
11.1.2011.
A protože ji těší, když dokáže rozjasnit tváře druhých, věnovala nám jednu ze svých básní.
Snad se jí podaří pohladit nás měsíčním svitem, který jí čas od času tančí po tvářích přes zamrzlá
skla oken.

Úplněk
Zářivým svitem protínáš oblohu,
tiše stoupáš cestou snů.
Odolat nechci a nemohu.
Dnes v noci, doufám, neusnu.
Záblesky tvých bílých vlasů,
toulají se po kůži.
Píšou řádky milých vzkazů,
co pohladí mě po duši.
Dnes nade mnou bdíš v celé kráse,
já tolik jsem se těšila,
až uvidím tě znovu, zase,
abych lásku tvou ti splatila.
Vnikáš mi do duše a plníš ji láskou.
Tvá přítomnost mě sladce hýčká.
Mé touhy bdít pomalu hasnou tiše a něžně zavíráš má víčka.
Sýkorka

stránka 26 z 49

Imbolkový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 19

Další báseň napsala Falka, autorka stejnojmenných stránek www.falka.cz 10.1.2011, kde
naleznete nejen její básně, ale také řadu užitečných rad a inspirací. V tomto čase bych doporučila
nahlédnout do sekce dílna, je zde totiž popsán návod na výrobu Brigitina kříže.
Falka, vlastním jménem Zuzana Míšková, vystudovala Českou zemědělskou univerzitu,
zabývá se vedením kurzů OBODu, má ráda přírodu a český venkov.

Bylinky
Stařenko, poraď mi,
pochybnost mám,
jakéže dny v roce
oslavit mám.

Na Imbolc barvínek
pro Velkou Matku,
pro jaro řepíček,
zbaví dům zmatku.

Stařenko, poraď mi,
jaké vzít kvítí,
když slunce vychází,
když měsíc svítí.

Pro Beltain bezinku,
co přivolá skřítky,
na letní slunovrat
třezalkové kvítky.

Má milá děvenko,
pomohu, když bude čím,
říkanku jednu znám
a tu tě naučím.

Na Lugnasad brutnáček,
co odvahu plodí,
pro podzimní oslavy
jablíčka se hodí.

Na Samhain jalovčí,
taky tis celý,
na zimní slunovrat
dubové jmelí.

Tak to vidíš, má milá,
seznam můj je krátký.
Teď už umíš oslavit
v roce všechny svátky.
Falka
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Obrázky namaloval Miky, kterého již jistě znáte z předchozích čísel. Otce dvou dětí a
samostatně praktikujícího pohana byste nalezli v jeho rodném Táboře, v kraji dávných
mohylových kultur a rybníků. Miky slaví osm pohanských svátků a struktura jeho rituálů by se
dala zařadit pod eklektickou wiccu, je však inspirován i mnoha dalšími směry jako je druidství,
ásatrú či šamanismus. Je také autorem blogu http://moje-kniha-stinu.blog.cz/en.
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Miky

Připravila Walerien
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Slavíkův koutek – Wings
(Křídla)
P

ro tento věstník jsem na německém webu
hexenzirkel.org objevil jeden překrásný
chant, který na mě mezi všemi těmi otřepanými
řádky profláklých popěvků o velkých
Bohyních a čarování pod měsícem, dýchnul
svou jedinečnou a originální atmosférou. Je jen

málo popěvků, jejichž verše nepokládám za
banální a vždy mě potěší, když narazím na
nějaký opravdu povedený. Navíc se naprosto
přesně trefuje do obrazů, které do morku kostí
vzrušují mou představivost. Nuže, tady je:

Wings (Křídla)
K poslechu: http://www.hexenzirkel.org/chants/28-wings.html 07.01.2011
Wandering in the deep of the night / putujíce hlubokou nocí
A thousand birds take flight / vzletělo ptáků tisíc
and are dreams are born / jako jsou sny, jež se rodí
On the wings of change / na křídlech změny
We are weaving the world tonight / tak dnešní noci hýbeme světem
"Křídla změny" je slovní obrat inspirovaný
"weave" – tkát, což je velmi trefná metafora
příslibem tajemných dálek, který zvěstují ptačí pro tvoření přediva osudu, která se často
letky křižující oblohu. Z popěvku jakoby
objevuje v různých mýtech14, stejně jako
opravdu znělo mávání křídel tisíce ptáků.
v pohanských textech všeho druhu.
Z tohoto magického pohybu se pak rodí
Například podle představ starých Řeků je
neutuchající lidská touha po cestě někam za
lidský
život tvořen vláknem, předeným třemi
horizont. Neklidné a svůdné sny o dálkách a
stařenami. Tyto staré a vrásčité bohyně osudu,
nových nekonečných světech. Při zpěvu a
kterým se údajně neodvážil odporovat ani
poslechu mi v mysli vytanula představa
samotný vládce bohů Zeus, se nazývají Moiry.
poutníka, stojícího za temné noci na cestě, jež
Klóthó (Předoucí) nit načíná, Lachesis
se vine někam do daleka. Ptačí křídla pak zní
v jeho rozhodném kroku po cestě vpřed. Každý (Udělující) nit dále spřádá nebo svíjí, Atropos
(Neodvratná) nit přistřihuje. Jejich severskou
jsme svým způsobem oním poutníkem a
každým svým krokem nebo krůčkem měníme a obdobou jsou pak Norny. Představme si, že
utváříme směr vlastní cesty a svět okolo nás.
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Weaving_%28mythology
Ne nadarmo je v anglickém originálu sloveso
%29
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každý člověk, kterého jsme v životě potkali, si
jako velký pavouk odvíjí své vlastní vlákno
osudu. Vzniká pak ohromně spletitá tkanina
života, tvořená každým jednotlivým
„setkáním“. Jak si můžete všimnout, i češtinou
se vinou odkazy na tkaní. Další zajímavostí je
původ anglického slova „text“, který je
odvozen z latinského „texare“, což
v doslovném překladu znamená „tkát příběh“.
"Cesty se vinou do daleka a poutník neví, co
ho čeká."
Popěvek je to krásný a rozhodně stojí za
využití, ať už si ho vyložíte stejně jako já nebo
jinak. Je sice příliš klidný pro power-raising,
ale jinak je dle mého škála jeho možného
využití velmi široká. Dokážu si představit, jak
zní na jakémkoli pohřbu, slibující odešlé duši i
pozůstalým další obzory a dobrodružství. Líbí

se mi myšlenka jeho využití v případech, kdy
se člověk potřebuje o něčem zásadním
rozhodnout, odpoutat se, vykročit. Ať už
s pomocí rituálu nebo jen vnitřním posílením
vlastního roztřeseného srdce.
Ovšem nejvíce mi v mysli tane představa o
zpěvu u nočních ohňů, na poutnických cestách
a v kruhu přátel. On totiž ten "příslib dálek" je
především velikou připomínkou toho, že to, co
máme dnes, už zítra mít nemusíme a že každé
"setkání" je pouze jedním pomíjivým bodem
v nezměrné tkanině života. A právě proto je
každé setkání tak jedinečné.
Pozn. aut.: Slovem „banální“ nemyslím nic
zlého. Chant je ze své podstaty forma
vybízející k jednoduchosti a heslovitosti.
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Cesty, hory, planiny, pouště
Rozhodla jsem se zavést tuto novou rubriku, protože vím, že mnozí z Vás rádi cestují. Proč se
tedy nepodělit o zážitky a zkušenosti z cizích zemí, když se blíží čas na plánování dalšího letního
dobrodružství? První zemí je Turecko... Pokud chcete někdo sdílet své vlastní zkušenosti z cest,
stačí napsat na e-mail: vestnik@pohanskafederace.cz.
Vermarka

Vandr po Turecku
úpatí skalních stěn a ve stinných místech se
celoročně drží sníh a led.
V obrovském protikladu k vyprahlým horám
jsou vyvěračky na úpatí. Voda ze sněhu a
ledovců teče neznámými jeskynními systémy,
aby se na světlo světa dostala opět v bouřlivých
vodopádech.

S

myslem tohoto článečku není sáhodlouze
popisovat památky spatřené a prochozená
pohoří, ale poukázat na několik drobných
postřehů, které skládají mozaiku světa a dají se
snadno přehlédnout.
Své letní volno jsem strávil s Merim a
dalšími dvěma přáteli na toulkách středním
Tureckem, což bylo velice bohaté na zážitky a
taky poněkud fyzicky namáhavé (Fyzická
námaha je spíš přínos, protože teprve po
velkém vypětí dojde na to správné odpoutání!).

Velké kontrasty
Naším prvním cílem bylo přejít pohoří Ala
Daglari, které je součástí horského pásma
známého jako Taurus. Díky svým vápencovým
věžím a strmým stěnám jsou tyto hory někdy
také přezdívány „turecké Dolomity“. Hory jsou
poměrně vysoké, jejich výška o pár desítek
metrů přesahuje 3700 m. Na svou výšku je
pohoří v druhé polovině léta velice suché a
prameny v centrální části málo vydatné. Na

Navštívili jsme vyvěračky Kapuzbaşi. Je to
energeticky velice silné místo a skutečnost, že
zde vládne živel vody, opravdu není
překvapivá. V dunících vodopádech zde ještě
pořád přežívá nějaká síla. Snad víla, možná
bohyně, těžko říct. Viděli jsme několik
muslimských žen, jak se čelem k pramenům
modlí. Komu tyto modlitby byly směřovány, se
asi už nedovíme.

Bohům blíž
Náš další cíl byla hora Ecyias (čti Erdžias),
což je osamocený vulkán vysoký 3917 m.
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Základní tábor jsme navečer rozbili ve výšce
zhruba 2700 m u kanálu, který svádí
ledovcovou vodu na níže položené vyprahlé
pastviny. Následujícího rána jsme se s Merim
vydali k vrcholu. Turistický průvodce pravil, že
nejvyššího bodu nelze dosáhnout bez maček a
cepínu, takže jsme chtěli jít tak vysoko, kam
jen to půjde. S přibývající výškou se začaly
projevovat potíže se špatnou aklimatizací a
v závěru výstupu se nám již točila hlava a
nebyli jsme schopní ujít víc než dvacet kroků
v kuse, protože se nám nedostávalo dechu.
Podařilo se nám však dosáhnout druhého
nejvyššího bodu hory hned vedle vrcholové
věže, která je bez jištění nedostupná. I to nám
stačilo. Energie z široké okolní krajiny stoupá
k vrcholu a já si postupně uvědomil, jak silné je
toto místo, a že dokážu pochopit (nebo spíš
procítit) důvody, které vedly ke stavění
zikkuratů.
Takováto slavnostní chvíle se neobešla bez
přípitku. Plastová butylka otevřená naposledy
kdesi hluboko dole pod horou připomíná
balónek a domácí silná hruškovice je důstojnou
poctou prastarým bohům, kteří jsou v krajině
pořád přítomni i přesto, že tady už víc jak 1000
let vládne Alláh.

nahodile se vynořil krátký úsek vyšlapané
stezky, vyskládaná hromádka kamení nebo
primitivní závětří z balvanů. Jinak byly vidět
jenom kameny, skály, občas kus špinavého
sněhu, mlha a modré nebe. Pustými horami se
proháněl jenom vítr, který nesl zpěv krkavců –
jedinou připomínku toho, že kromě nás dvou
existují i jiní živí tvorové.
O dva dny putování dál se hory proměnily,
opuštěnost zůstala. Skalnaté hřebeny se
položily do plání, které však neztratily
úctyhodnou výšku kolem 2700 m. Zažívám
tady jedno velké dejá-vu. Pláň působí tak,
jakoby někdo vystřihl kus Mongolska a
přesadil jej do Turecka. Táhlé nízké hřbety se
ztrácí někde za obzorem, tvary jsou měkké, oko
se nemá zač zachytit, zvuk se nemá od čeho
odrazit. Hovor zde zní dutě, tóny písní se hluše
rozplývají v nekonečnu. Pláň zdobí několik
jezer a na chudé trávě se přes léto pasou stáda
dobytka. Na pastvu je asi už pozdě, nikoho
nepotkáváme a společnost nám dělá jenom vítr.
Každodenní ranní jinovatka dává tušit, že zima
zde udeří brzy, a na první pohled je zřejmé, že
životní podmínky zde jsou velmi tvrdé.

Mešity

Opuštěné hory

Už jenom ve dvou jsme s Merim přešli
prakticky neznámé pohoří Bolkar Daglari.
Podobně jako sousední pohoří Ala je
vápencové, ale na druhou stranu prakticky
neznámé. Centrální část hor je naprosto
opuštěná, bez života. Snad ještě nikdy jsem
nešel podobnými horami, kde by prakticky
nebylo vidět a cítit lidskou přítomnost. Pouze

Na závěr našeho pobytu v Turecku trávíme
několik dní v Istanbulu a navštěvujeme mimo
jiné několik mešit. Bylo pro nás velkým
překvapením, jak duchovně prázdná místa to
jsou. Opravdu mešity ničím duchovním
nevanou, alespoň pro mě. Ovšem, kde je
chyba? Pokud jsem schopen vnímat sakrálnost
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prostoru v křesťanském kostele, hlubokou
duchovnost buddhistického kláštera, halasnou
posvátnost synagogy, tichou svatost studánky
na Brdech, proč nejsem schopen vnímat
duchovnost mešit? Všechna zmiňovaná místa
ducha nějakým způsobem povznášejí, dávají
mu novou kvalitu, nové podněty, nutí člověka
rozjímat. V mešitě jsem však měl pocit, jako by
mě někdo nutil padnout do prachu hlavou
k zemi a slepě poslouchat. Bez duchovních
podnětů, bez rozhledu, bez radosti.
Duchovnost až mohutná byla cítit jedině
v chrámu Hagia Sophia, původně byzantském
chrámu přeměněném po dobytí
Konstantinopole na mešitu. Ze síly místa běhal

mráz po zádech. Zde je soustředěn duch ne
několika staletí, ale kontinuálně několika
tisíciletí, a je tak silný, že ji nedokázal setřít ani
islám.

Jeďte taky
Turecko je velká a mnohotvará země, která
uspokojí snad každého cestovatele. Najdete zde
množství přírodních krás, archeologické
památky několika desítek různých kultur a čtyři
moře. Obyvatelé jsou pohostinní, dá se tu
dobře jezdit stopem a do Turecka to není nějak
nepřekonatelně daleko.
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Okénko do kuchyně našich
předků
Motto pro dnešní okénko: „Není lásky
opravdovější nad lásku k jídlu.“ George
Bernard Shaw

J

iž delší dobu si pohrávám s myšlenkou
představit Vám pokrm z obyčejných
nejobyčejnější, „kterýžto plackami zvou“. A
aby to nebyly placky jen tak ledajaké, ale
něčím netradiční. Mám za to, že svátek Imbolc
je pro přípravu placek poměrně vhodný.
Imbolcem prakticky začínalo období
nedostatku, kdy o čerstvé potraviny již byla
nouze a jídla se připravovala z uskladněných
zásob. Proto jsem také před časem přemluvil
mou ženušku, aby na oslavnou večeři po rituálu
svátku Imbolc smažila „ty jejich“ placky.
Sáhněme tedy dnes nikoli do starých
kuchařských knih, pohanských či
novopohanských receptů, ale do našeho
rodinného kuchařského sešitu. Uveřejníme
předpis na placky, který se drží v rodině mojí
ženy od nepaměti a předává se od babičky na
vnučku již kdoví kolikátou generaci. A aby
nebylo jedněch placek dost, uvádíme je ve
dvou obměnách.

Tenké placky se
syrobem
Začneme hádankou.
Kdo ví, co je to syrob?
Věřím, že ani mladší
ročníky nad odpovědí
nezaváhají, vždyť

příroda a znalosti předků jsou nám pohanům
blízké. A pro ty, co náhodou neví, syrob (někdy
psaný „sirob“) je koncentrovaná šťáva z řepy
cukrovky, chuti karamelu, tmavohnědé barvy a
konzistence medu, v dnešní době džemů a
nutely téměř zapomenutá, přesto potřebná (je
základní surovinou pro výrobu bílého cukru).
V naší rodině
připravujeme syrob ve
velkém, pro účely tohoto
předpisu jsme jej uvařili jen
v malém množství. Pro
ilustraci, jak je příprava
pracná, uvádím, že doma
vaříme syrob v kotli na
dvoře a práce s čištěním,
strouháním a mícháním trvá
celý den (pravidelní čtenáři Okénka znají naše
oblíbené pořekadlo - „bohové si žádají oběti“).
Na přípravu syrobu potřebujeme:
cukrovou řepu
vodu
Nejprve požádáme
známého zemědělce,
jestli bychom si
nemohli vzít několik
bulviček cukrové řepy
(na uzmutí z hromady
řepy na poli Vás
nenavádím...). Bulvy doma dobře omyjeme a
oloupeme. Nastrouháme na hrubém struhadle.
Vložíme do velkého hrnce, zcela zalijeme
vodou a vaříme (nesmí Vás překvapit
specifická a pro někoho nepříliš libá vůně,
vycházející z hrnce - pokud vytrváte, výsledek
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bude stát za to). Když je řepa měkká, scedíme a
důkladně vymačkáme do nového hrnce.
Tekutinu dlouho, dlouho, opravdu dlouho
pomalu vaříme, až má konzistenci medu a
tmavě hnědou barvu. Mícháme, aby se tekutina
nepřipálila – hotová má mít chuť i vůni
karamelu. Hotovým ještě teplým syrobem
můžeme naplnit sklenice od medu, zavíčkovat
a uložit do zásoby.
Syrob lze pořídit i jednodušší cestou. Čas od
času jej lze sehnat na farmářských trzích, ale
domácí výroba je domácí výroba.
Nyní jsou na řadě placky:
1 kg brambor
200 g polohrubé
1 vejce
1 vrchovatá lžička

olizujeme prsty, jak za starých časů“...

Tenké placky se zelím
Je to obměna
předchozího receptu,
neboť stejně jako
brambory i kysané
zelí patřilo zvlášť
v těch chudších
chalupách mezi ty
nejobvyklejší
„zimní“ potraviny. Přesto jsou placky
z brambor se zelím také moc chutné a jsou
použitelné i pro ty, kteří si netroufnou na
vaření syrobu.
Příprava zelí:

Uvaříme brambory,
necháme je trochu
zchladnout, rozmačkáme nebo nastrouháme,
přidáme mouku (pozor, doporučujeme přidávat
postupně, pokud to přeženeme, placky budou
tvrdé), vejce a sůl a zpracujeme vláčné,
polotuhé těsto. Z těsta vytvoříme šišku o
průměru asi 5 cm, kterou nakrájíme na asi 2 cm
tlusté kousky. Z každého kousku vyválíme
Vyvalujte opatrně,
často podsypávejte a
posypávejte
polohrubou moukou.
Těsto má tendenci se
lepit. Také může
dojít k „řídnutí“
těsta, potom je dobré přidat trochu víc mouky
na podsypání. Placičky smažíme z obou stran
na pánvi, kterou potřeme sádlem. Pokud máte
plynový sporák, lze placky smažit nasucho na
dobře očištěné litinové plotýnce. Nicméně jestli
někdo vlastníte opravdová kamna, doporučuji
poctivě vyčistit horní desku a zkusit to nasucho
na ní. Má to nezaměnitelné kouzlo.

0,5 kg kysaného zelí
50 g sádla
1 střední cibule
2 lžíce mouky
kmín
sůl
cukr podle chuti
nejste-li vegetariáni, lze přidat asi 20 dkg
škvarků nebo uzeného masa
Kysané zelí překrájíme, dáme do hrnce,
osolíme, posypeme kmínem, zalijeme vodou a
uvaříme doměkka. Poté vodu částečně slijeme.
Trochu ji v zelí necháme, aby v konečné
úpravě nebylo moc husté. V pánvi zpěníme na
sádle nadrobno nakrájenou cibuli a zaprášíme
moukou, abychom získali světlou jíšku. Dáme
do hrnce se zelím a smícháme. Podle chuti
přidáme cukr a ještě provaříme. Pánev
neodkládáme, vsypeme do ní škvarky nebo
nakrájené uzené maso a opečeme. Potom také
smícháme se zelím. Placky nasmažíme stejným
způsobem, jako u prvního receptu. Zelí
naložíme na placky, srolujeme a podáváme,
tentokrát lépe s příborem.

Teplé srolované placky namáčíme do
mističky se syrobem, „žereme rukama a

Jiří „Seóras“ a Blanka „Žofinka“ Posledníkovi

stránka 38 z 49

Imbolkový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 19

Proběhlé akce
Mystica 2010

P

říznivci a vyznavači pohanství, magie,
čarodějnictví, jakož i dalších
esoterických nauk, se v listopadu minulého
roku dočkali druhého ročníku esoterického
festivalu Mystica - přednáškové a workshopové
akce, pořádané pohanskou organizací Dávný
obyčej. Stejně tak jako ročník první, i tentokrát
byl zvídavým návštěvníkům představen velice
pestrý program na celý víkend . Stojí tedy za
to, se za touto událostí ohlédnout.

nebylo v mých silách zodpovědně obhlédnout
vše. V programu se dalo vystopovat několik
tematických linií, začněme těmi tradičnějšími.

Jelikož se ukázalo, že dle názoru jisté
úřednické holoty nelze veřejně rozmlouvat o
pohanství a okultismu na půdě státní školy,
jako tomu bylo posledně, musel být festival
přesunut do skrytějších prostor. Volba padla na
Ateliér Strakonická, místo menší a stísněnější,
což přineslo jistá omezení - vešlo se méně
trhovců, místo čajovny sloužil občerstvení
sprostý bufet a též, jako na zavolanou, přišlo
méně lidí. Výsledkem byl dojem komornější
akce a též skromné prostory mohly působit i
útulně, na chodbách se tvořily tlačenice přímo
vyzývající ke společenské konverzaci a i onen
bufet plnil pupky návštěvníků měrou
vrchovatou, čehož nepřeslechnutelným
důkazem bylo časté volání strávníků k jejich
pokrmům, které kořenilo každou přednášku ve
velkém sále. Jako vážný problém mi jde na
mysl snad pouze absence nějakého klidného
místa k odpočinku, přestože alespoň vyznavači
dechu hnilobného mohli spočinout v kuřárně.
Celkově vzato, ačkoliv by se nějaký ten důvod
k reptání našel, odvedli organizátoři dobrou
práci a zajistili vcelku hladký průběh akce.

Příznivcům alchymie byla určena přednáška
Josipa Samzvěda, ve které přiblížil především
proces získávání tinktur z rostlin. Informace
cenné, leč pouze teoretické, nejednoho
zvědavce by zajisté potěšila nějaká ta rada jak
začít, něco postřehů z vlastní praxe a pár
fotografií nějaké současné alchymistické
laboratoře. S tématem alchymie volně
souvisela Aboriova přednáška “Léčivé byliny.”
Potěšující bylo, že většinu zmíněného
rostlinstva lze pěstovat i v našich končinách,
došlo i na vlastní zkušenosti, v některých
případech dokonce s ukázkou a ochutnávkou
vlastních výpěstků.

Nyní k tomu zajímavějšímu - k obsahu, byť
stručně a nekompletně, neboť pochopitelně

Vcelku velkého prostoru se dočkala Wicca
v podání LuciJe a Dínen. Přestože mne tento
směr příliš nezajímá, nešlo přehlédnout znalosti
a zkušenosti těchto dvou... čarodějnic a jejich
workshop “Jak pracovat se živly” byl po
praktické stránce velice inspirativní.

Slovy Aleistera Crowleyho začala přednáška
“Enochiánská magie.” Šlo sice pouze o úvod
k tematice a její stručný nástin, jedná se však o
směr poměrně obsáhlý a složitý, základní
informace tedy přeskočit nelze a chce-li kdo
skutečně rozmlouvat s anděly, nechť je mu to
pobídkou k pilnému studiu.
Od andělů se dostáváme k Lokimu. Darken
podal neobvyklý výklad jeho mystéria, ne ten
rozšířenější, kde Loki představuje křiváka,
lháře, poťouchlého podrazáka a celkově
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negativní entitu, ale ten, kde svými
nepředvídatelnými činy nenápadně pomáhá
udržovat jakýsi chaotický řád. Došlo i na řeč o
praktické složce Lokiho kultu, jež by se dala
shrnout poznatkem, že Lokiho stoupenci mají
sice možná trochu chaotičtější život, často jim
to však v důsledku zjednodušeně řečeno
pomáhá dosáhnout svého.
Germánské tematiky se týkala i Adrianova
přednáška “Mystéria třetí říše.” Předválečné
Německo se v záchvatu vlastenectví pokoušelo
znovuobjevit germánské tradice a při cestě za
tímto cílem podnikalo pozoruhodné množství
aktivit. Sponzorovaly se výzkumy, pořádaly se
archeologické výpravy, zakládaly se rytířské
řády, vše pronikala jakási mystická složka, živě
podporovaná známou i neznámou
symbolikou... Myšlenka, že magií a mystikou
lze ovlivnit celý národ, a to i v současné době,
se přímo nabízí.
Našlo se pár přednášek víceméně
informativních (např. “Fenomén jménem
Otherkin”), těch, které kromě informací
nabádaly k zamyšlení a diskusi (“Obřad za
mrtvé,” “Urban primitive,” “Satanismus a jeho
etika”), dále pár subjektivních pohledů
(“Temné umění”) a tematická klasika “Základy
praktické magie,” obzvláště zajímavá
množstvím praktických poznatků a doporučení.
Slušnou část programu zajišťovala mladá
magická skupina Rudá klenba nebeská. Její
představitelé předvedli osobitý přístup, jenž by
se dal přiblížit názvem jedné z jejich přednášek
- “Intuitivní magie,” jinými slovy jak brát
magii po svém. Objevilo se dost zajímavých
myšlenek, na druhou stranu se s tímto
přístupem nelze vyhnout jisté kontroverzi a
popravdě řečeno, kdybych kumpány neznal,
byl bych asi z některých jejich názorů
rozpačitý. Nicméně otázku, zdali je vhodnější
držet se osvědčených systémů s notně

vykrmenými egregory a dalšími staletími
pěstovanými vymoženostmi nebo zahodit
zkostnatělé relikvie senilních dědků a dělat
věci po svém, anebo pobrat kus z obojího, to
nechť si zodpoví každý sám. Inspirace k tomu
bylo poskytnuto dosti.
Dle názoru mnohých patří k nejzajímavějším
událostem festivalu rituály. Fenris blót neboli
uctění vlka Fenriho v podání Lindy Dragonari
byla klasická severská celebrie - temná a
působivá, při vyvolávání Velkého vlka
přecházel mráz po zádech. Dva rituály vlastní
provenience představila Rudá klenba nebeská.
V evokaci Efríta, co jsem z toho pochopil, šlo o
přípravu jakési energetické hostiny, ke které se
hladová entita evokovala, ale přišlo mi to spíše
jako nějaká spiritistická seance. Další jejich
rituál, invokace Sargerase, byl o mnoho
zajímavější - měl jasnou formu, dobře
vymyšlenou a připravenou tak, že i neznalí
účastníci se měli tak říkajíc čeho chytit. Sice mi
přišlo, že rituál postrádal vyvrcholení a též je
otázkou, nakolik se podařilo Sargerase
invokovat, ovšem při takovém množství
účastníků, kteří navíc s pánem bolesti příliš
nespolupracovali, nelze očekávat žádné
zázraky. To je ostatně problém všech veřejných
nebo otevřených rituálů, i tak se ale jedná o
cenný náhled na magickou práci ostatních.
Toliko krátké ohlédnutí za druhým ročníkem
Mystiky. Ačkoliv byla akce skromnější než její
první ročník a zajisté by se našlo mnoho
podnětů ke zlepšení, návštěva rozhodně stála za
to. Problémy technického rázu byly vesměs
prkotiny, problémy rázu ideologického a
osobního se urovnaly řádnými diskusemi a
později pavlačovými drby. Nezbývá než
organizátorům a přednášejícím vzdát dík za
záslužnou práci a popřát jim mnoho sil a elánu
do třetího ročníku...
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Budoucí akce PFI
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Přednáška PFI
Srdečně Vás zveme na první přednášku nového roku. Přednášejícím a hlavní hvězdou večera
bude Eurik, zakladatel Pohanského otevřeného fóra, člen ADF a především výtečný znalec
pohanství a magie. Přednáška proběhne 19.3.2011 v seminární místnosti Alternativního centra
Metamorfóza, Hálkova 8, Praha 2 (http://www.klubmetamorfoza.cz/ ). Vstupné bude pro členy
PFI 50Kč, pro nečleny 100Kč. Přednáška začne v 19 hod. Po ní bude možné s přednášejícím
neformálně posedět a prodloužit diskuzi do volné zábavy.
A jaké je vlastně téma? Tématem je Úvod do polyteologie.
A co si pod tím můžete představit?
Svět, magie a etika očima polyteisty, aneb mnohobožství v životě a praxi. Přednáška bude
reflektovat dílo a učení Isaaca Bonewitse a dalších autorů. Bude však především popisem vlastní
živé zkušenosti. Jaké to je žít v Evropě v jednadvacátém století ve světě plném bohů, duchů a
předků? Komu, jak a proč dávají polyteismus a pluralismus smysl?

Hobití putování po Máchově kraji
(6.-8.května 2011)
V rámci projektu Pohanských stop proběhne další z výletů do české
krajiny s cílem přiblížit se přírodě i jejím obyvatelům a zároveň načerpat
sil i inspirace pro další toulky životem. Tentokrát se vypravíme do
borových lesů a skalnatých kopců Máchova kraje, abychom opět
navštívili a zároveň opravili naše oltáře, které jsme na minulých
putováních postavili duchům krajiny. Cesta proběhne v duchu
Tolkienových příběhů. Můžete se těšit na zpívání hobitích a elfích písní,
povídání o Tolkienově pantheonu a mytologii i na různá magická i
nemagická cvičení, kterými si zpestříme cestu. Putování bude tentokrát
náročnější než jindy, obě noci se bude spát venku za jakéhokoli počasí a
chůze i práce dostane přednost před tradičními nočními radovánkami. Při
rozhodování tedy vezměte v úvahu, že slovo "putování" není v názvu výletu jen tak pro legraci.:)
Pokud se chcete našeho výletu zúčastnit, přihlašujte se i dotazujte na e-mailu:
jozka.petr@gmail.com
Podrobnější informace zašleme všem přihlášeným. Těšíme se na setkání.
Jožka (tpm) & Airis
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Pohanské akce
KELTSKÝ
K
ŽENSKÝ KRUH - Oslava první lásky
Lektor: Lilia Khousnoutdinova
Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Čas: 18:30 – 21:30 hod.
Pátek 18.2.2011
Šťavnatý úplněk nás bude doprovázet na stezce ženské
moudrosti. Těsně potom, co jsme oslavily svátek všech
zamilovaných - Valentýna, pod ochranou panny Bohyně Brigity,
se podíváme na náš vlastní příběh lásky.
Pravidelná setkání v ženském kruhu zasvěcené Keltské tradici,
ženským řemeslům a předávání moudrosti.

Oslava první lásky
Použijeme mýtus o Artemis – mladé panně lovkyni, abychom se
podívaly na otisk, který neseme z doby dospívání… podíváme se na
nebezpečí a strachy, které jsme mohly prožívat jako mladé dívky.
Podíváme se na štíty, které jsme si vytvořily, abychom se mohly bránit.
Toto setkání proběhne formou Moonlodge – kruhu žen, kde vytvoříme
posvátný a bezpečný prostor pro sdílení našich příběhů. Moonlodge je ve
své podstatě součástí ženské spirituality na cestě za spojením s božským
ženstvím, s Bohyní.
Setkání obvykle probíhají na posvátných místech, kde ženy sdílejí a
prožívají své, ale i celospolečenské příběhy a napojují se na moudrost
svých děloh. Díky této starodávné ceremonii cestujeme do minulosti a
můžeme uctít svoji první lásku a první milování.
Necháme se vzájemně inspirovat a léčit, aby naše láska mohla znovu
plynout… Propojíme se mezi sebou a spojíme naše linie, abychom mohly
uctít každou ženu pro to, co je: jedinečné ztvárnění Bohyně.
V Avalonu se říká, že prapodstatou ženy je láska. (zatímco prapodstatou
muže je svoboda). Oslavíme společně naši jedinečnou schopnost milovat!
Co s sebou:
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•
•
•

nejlépe růžové, bílé nebo červené šaty (sukni), ve kterých se cítíte krásná.
růžovou nebo bílou růži.
rituální předmět na oltář (symbolizující první zamilovanost, první vztah, nebo první
uvědomění si své krásy a přitažlivosti v dospívání).

Cena
300,- Kč
Kontaktní email
seminare@maitrea.cz
Kontaktní telefon
+420 725 783 506

BELTAINE
B
v Avalonu - Svátek Ohně a Lásky
Lektor: Lilia Khousnoutdinova, Mirka Petrovičová
Místo: Glastonbury v Anglii
Středa 27.4.2011 - Úterý 3.5.2011
Beltaine je keltská oslava lásky, partnerství, sexuality,
smyslnosti a plodnosti. Je to čas, kdy se Bohyně spojuje s Bohem
v posvátném sňatku. Je to čas spojení protikladů – ohně a vody,
Boha a Bohyně, muže a ženy… Tento nejznámější pohanský
svátek se slaví v noci z 30. dubna na 1. května. Beltainový oheň
spaluje staré energie spojené s minulostí a otevírá v nás prostor
pro vše nové.
„Byl pozdní večer - první máj, večerní máj, byl lásky čas.“
Zveme Vás na pouť do Mystického Avalonu, kde oslavíme
snad nejznámější pohanský svátek – Beltaine. Od počátku času
byl ostrov Avalon považován za Ostrov Bohyně. Nachází se
v Letní Zemi zvané Summerland (Sommerset v Anglii) - nynější město Glastonbury. V keltské
mytologii je toto prastaré a posvátné místo údajně legendárním Západním Ostrovem Mrtvých,
kam lidé přicházejí zemřít, transformovat se a znovu se narodit. Toto místo je jednou ze srdečních
čaker Země. Glastonbury je svět vnější, zatímco Avalon je svět vnitřní.
Již pouhým pobytem zde se v mnohých otevírají jejich léčivé a tvořivé schopnosti. Tento
proces ještě podpoříme rituály a vzájemnou podporou ve smíšené skupině mužů a žen.
Beltaine je svátek Bohyně Rhiannon – Milenky. Mladá, krásná, svobodná a svůdná, je zároveň
Královnou podsvětí a cestuje mezi světy. Její doba nastává, když vše na světě rozkvétá a
myšlenky se zaměřují na lásku. Oheň, krásné šaty, květy ve vlasech, láskyplné chování… cokoliv,
co vyvolává pocit lásky a štěstí, co dělá radost… Oslava Beltainu je naše poděkování za lásku, za
náš život, naše tělo a za vše, co nás činí šťastnými.
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Jedním ze starých zvyků Beltainové noci bylo i to, že si muži a ženy mohli sundat snubní
prsteny, a pouze pro tuto jedinou noc v roce neplatily žádné závazky. Milování v přírodě a rituály
lásky sloužily jako poděkování přírodě a Bohyni za její štědrost a zároveň byly oslavou plodnosti.
Během tohoto posvátného času se budeme moci navrátit k sobě, poznat svou skutečnou vnitřní
podstatu a uvědomit si, co je skutečně důležité. Společným sdílením ve skupině mužů a žen
zároveň můžeme pochopit, zharmonizovat a spojit svůj mužský a ženský vnitřní aspekt, což
přinese uzdravující vliv do našich partnerských vztahů.
Součástí programu bude několik výletů na posvátná místa, kde provedeme jednoduché rituály
očisty, harmonizace nebo napojení se na energii krajiny. Účast na všech rituálech je dobrovolná a
přání jednotlivých účastníků meditovat nebo oslavovat o samotě podle svých vlastních tradic
bude respektováno.

Navštívíme v Glastonbury:
Chrám Bohyně v Glastonbury, kde si každý účastník bude moci vykonat svůj osobní rituál a
modlitbu k Matce Bohyni, ukončený společným rituálem.
Beltainskou oslavu v Chrámu Bohyně pod vedením Avalonských kněžek
Chalice Well and Gardens – oslava Beltainu v nádherných zahradách kolem prastarého
léčivého pramene.
Posvátnou horu Tor – kde se kříží leylines Máří Magdalény a sv. Michaela
Glastonbury Abbey - nejstarší proto-křesťanský kostel v Anglii, kde je údajně pohřben Král
Artuš s královnou Ginevrou. V zahradách opatství můžeme připravit společnou meditaci i rituály.
Gog a Magog - 1000 let staré stromy na druhé straně hory Tor
Kapli Sv. Marie Magdaleny - s nádhernou léčivou energií. Příběh MM nám pomůže naladit se
na téma Beltainu.
Součástí našeho pobytu opět bude návštěva obchodu s Avalonskými šperky z drahých kamenů
a možnosti jejich nákupu se slevou.
A můžeme se těšit i na léčivý koncert s křišťálovými mísami a dalšími léčivými hudebními
nástroji.
Fakultativní výlet: 29.04.2011 (není v ceně)
• West Kennett Long Barrow: 3000 let staré pohřební místo, kde je velmi významná energie,
která nám pomůže oprostit se od věcí, které potřebujeme odevzdat.
• Kruhy v obilí: v této době již vznikají první kruhy v místech, kam se vydáme na výlet. Pokud
nám bude štěstí přát, vstoupíme do těchto zvláštních „chrámů“ a necháme se léčit energií těchto
míst.
• Avebury: kruh megalitů, více přístupný a méně"turistický", zde se můžeme kamenů dotknout
a v klidu meditovat. Jedna z nejznámějších lokalit, kde se vytvářejí kruhy v obilí.
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• Privátní návštěva Stonehenge (vstup DOVNITŘ kruhu). Nejznámější kruh megalitů, zde
máme výjimečnou možnost dostat se dovnitř, meditovat a spojit se přímo s energií tohoto místa.
Je zde aktivován a již ukotven velmi silný světelný chrám. Budeme mít Stonehenge celý pro sebe
během východu slunce.
• Caerne Abbas – obří postava muže s výrazným fallosem a posvátná studna na tomto místě
vytvářejí dokonalou harmonii mužské a ženské energie.
Dle přání (na vlastní náklady) lze také objednat:
- astrologický výklad od Avalonské Kněžky.
- léčení s Avalonskou kněžkou.
- výklad karet.
- nejrůznější formy duchovních seancí (šamanské léčení, práce s anděly atd.).
- nejrůznější masáže (tantrické, reiki, Shiatsu atd.).
- bylinkové a jiné tinktury namíchané na míru.
Na přání lze také objednat vlastní obřad dle Avalonské tradice (např. na oslavu mateřství,
nových projektů, svatby, uctění předků atd.) - podobné obřady musí být objednané PŘEDEM!
Jako bonus Vám nabízím slevy v několika největších místních obchodech
Cena zájezdu: 8000 Kč
Cena zahrnuje: ubytovaní po celou dobu pobytu, taxi transfer z letiště a zpět, vstupné do
Chalice Well and Gardens a Glastonbury Abbey, skupinový rituál v Chrámu Bohyně, večerní
přednášky a meditace
Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Bristolu (Doporučujeme levné letenky společnosti Easy
Jet: Praha - Bristol a zpět. Čím dříve letenku koupíte, tím vyjde levněji. Rády poskytneme bližší
informace a poradíme.) a stravu.
Rezervace je platná po zaplacení zálohy 2000,- Kč. Počet míst je omezen.
Zálohu zašlete prosím na účet č. 2201075083/0800, VS = datum narození, ve zprávě pro
příjemce uveďte své jméno + Avalon
Cena fakultativního výletu: £65. Cena zahrnuje: služby místního průvodce Johna, experta na
megality a Keltskou kulturu, soukromý autobus s klimatizací (řidiče, benzin, parkováni),
pojištění, privátní vstup do Stonehenge. Jako bonus od Lilii máte překlad do češtiny.
Ubytování: krásné, čisté a velmi útulné domky v přírodě, pokoje po dvou nebo po čtyřech,
vybavená kuchyně, společný obývací pokoj s krbem (i televizí), možnost použití pračky i sušičky,
posezení na zahradě…
Celým pobytem vás budou provázet Mirka Petrovičová a Lilia Khousnoutdinova
Kontaktní osoba
Lilia
Kontaktní email
k.lilia@seznam.cz

Kontaktní telefon
+420 774 097 708
Webové stránky
http://www.lilia.cz
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Dopisy a vyjádření
OBOD
Stanovisko PFI
"Strategií PFIcz je a bude i nabízet podporu a spolupráci pohanským skupinám. Stejně tak
jsme toto nabídli i OBODu v Čechách. Zjistili jsme, že jsme neměli správné informace o
fungování českého OBODu, který se za pohanskou skupinu rozhodně nepovažuje. Tato strategie,
která je odlišná od fungování OBODu, jak ho známe ze zahraničí, nás zaujala natolik, že jsme
požádali o vyjádření českou zástupkyni k současnému statusu OBODu u nás."
Milí pohané,
nedávno mě Cody požádal o propagační článek o české skupině OBOD pro Vaše webové
stránky a pohanské zpravodaje. Potom došlo k nedorozumění ohledně otázky, zda studenti OBOD
vůbec jsou či nejsou pohané. Jak jsem už dříve uvedla, naše kurzy mohou studovat lidé bez
ohledu na náboženské přesvědčení, i lidé bez vyznání. V naší SMÍŠENÉ SKUPINĚ máme kromě
pohanů nepochybně i křesťany, bezvěrce a jednoho buddhistu.
V diskusích jste sami zjistili, jak obtížné je napsat cokoli o naší „tajemné“ skupině a jejím
učení. Před nějakým časem prováděla Noira srovnávací studii a dávala mi řadu otázek. Na
většinu z nich bylo obtížné dát jednoznačnou odpověď. Neznamená to, že bych chtěla mlžit nebo
něco zatajovat, ale fakt je, že mnohdy taková odpověď neexistuje.
U studia OBOD je nejdůležitějším aspektem osobní přístup a ten je u každého člověka jiný.
Naše kurzy inspirují lidi k vytvoření nebo obohacení vlastní duchovní cesty.
Většina z nás odmítá jakékoliv škatulkování, organizování,koordinování a další zasahování do
duchovní cesty, životního stylu, nebo do činnosti místních skupin. Proto také otázku pohanství
skoro všichni považujeme za irelevantní, stejně jako další podobné otázky. Věci víry jsou pro nás
osobní věcí každého člověka. Nikomu nediktujeme, čemu nebo v co má či nemá věřit.
OBOD nás vede k rozvíjení tvořivosti a vnitřních schopností, které potom využíváme
k duchovní práci na straně dobra. Ukázky tvořivosti a další údaje zhlédnete na webové stránce
www.druidoveavronelle.wz.cz Věřím, že zde najdete věci, které Vás budou inspirovat.

Vaše Airmid
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Soutěž s nakladatelstvím
Grada
PFIcz se rozhodla ve spolupráci s nakladatelstvím Grada uspořádat pro čtenáře Věstníku soutěž o knihu
z nabídky Grady. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosováni, získáváte jako cenu
knihu Ellen Duganové Magie na každý den.

Jedinečná kniha oblíbené autorky Ellen Duganové je skvělým
průvodcem pro každého, kdo chce svůj život den za dnem prodchnout
duchovností a rozvinout své vlastní magické schopnosti. Kniha je doslova
nabita praktickými radami a informacemi. Ke každému dni týdne vám Ellen
Duganová nabízí vhodné magické nástroje: meditace, barvy, svíčky,
kameny i tarotové karty. Poznejte, jak se stát pravou čarodějnicí i ve shonu
městského života. Naučte se vnímat každý den jako magický čas.
To podstatné, co od autorky očekáváte, zde samozřejmě je, ale můžete zde
najít mnohem více praktické magie a dalších dodatků - kouzelné meditace,
lektvary, recepty na nápoje lásky, čarodějné řemeslo, magii za úplňku a
nové rituály pro každý den, které jsou propojeny se základními
informacemi o krystalech, barvách, tarotových kartách a božstvech.
Tato Kniha stínů by měla probudit vaši kreativitu a vzkřísit ve vás nové nápady na vypracování
vlastních typů kouzel a magie.
Odkaz: http://www.grada.cz/magie-na-kazdy-den_6192/kniha/katalog/

Soutěžní otázka
Zajímavá setkání se nemusí odehrávat jen ve snu. Ellen Duganová ve své knize přináší pár
typů, jak se setkat a pohovořit s různými mýtickými postavami. Při svých duchovních cvičeních
vychází ze spojení bohů a bohyň s jednotlivými dny. Se kterou bohyní se můžete setkat v pátek u
krbu a popít s ní sklenici vína nebo ji podrbat za uchem?

Odpověď zasílejte na e-mail info@pohanskafederace.cz s předmětem “Soutěž Grada”.
Vylosovanému výherci předáme výhru na některé z mnoha akcí PFI.cz
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Věstník PFIcz
Vydává česká pobočka Mezinárodní Pohanské Federace (dále PFIcz). Veškerý obsah stránek je
chráněn 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
Kompletace a výsledná grafická podoba: Filip Kubín - Airis
Překladatelé: Tereza Hriníková – Amira
Kmenoví autoři: Josef Petr – Jožka, Petr Gilar – Eurik, Jiří Posledník – Seoras, Pavel Ungr
– Cody, Lucie Slováková - Walerien
Další autoři: Airis, Dinen, Grobianus, Lesem Kráčející, Svjatoslav, Airmid, Amira
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 2011

stránka 49 z 49

