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Úvodník
Vážení čtenáři,

s vášnivou razancí se k nám opět přiblížil
svátek Beltain a s ním i další číslo našeho
věstníku, který si máte možnost číst již pátým
rokem. Občas je to k nevíře, jak ten čas rychle
utíká. Jakoby to bylo včera, co Zahrada založil
českou pobočku PFI a pomohl jí v jejích
prvních krůčcích. Když jsme v roce 2008
s Codym toto slibně vychované dítě od jejího
vysátého rodiče přebírali, měli jsme docela
velké ambice, spoustu nápadů i dost energie na
to, abychom to pořádně rozjeli. Mně energie
došla celkem brzy, a tak nemám tolik zásluh na
tom, kam se za těch pár let PFI dostala. Ve
skutečnosti to byl Cody, kdo to pořádně rozjel,
uvedl myšlenky ve skutečnost a udělal z PFI
kvalitní a dobře fungující organizaci. Společně
s Terkou, která mě po mém odchodu vystřídala,
vytvořili fungující tým lidí a dali PFI její
dnešní podobu. Ale proč to celé píšu?

Koncem března Cody v pozici Národního
koordinátora skončil a k Terce se do nového a
velmi slibného tandemu připojil Eurik. Rád
bych tedy tímto oficiálně poděkoval Codymu

za ohromný kus práce, který do PFI vložil. Bez
něj by například nevycházel Věstník v podobě,
jakou znáte dnes, a vůbec by se nestala spousta
dalších věcí. Zároveň bych rád popřál našim
starým a novým šéfům, aby jim šla práce od
ruky, aby se jim dařilo vše, na co sáhnou, a
hlavně, aby se dokázali přenést přes případné
neshody a konflikty, které při společné práci
nevyhnutelně přicházejí.

A na co se můžete těšit v tomto čísle
Věstníku? Přibyla nám pravidelná rubrika
pohanských stop, ve které bude vždy vycházet
nejlepší reportáž ze stejnojmenného serveru za
uplynulé období. Můžete si také přečíst report
z parádního bardského víkendu, který byl sice
komorní, ale zato luxusní. Liturgiechtiví se
mohou těšit na Airisův článek o otevírání bran
v ADF a Terčin rituál BMWC. Osobně pak
doporučuji krásné obrazy od Mikyho a Lipiena.
Ty určitě nepřehlédnete.

Přeji dobré a inspirativní čtení.

Jožka (tpm)
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O PFI s NC
Aneb trochu netradiční rozhovor

o Beltainového Věstníku Vám přinášíme
netypický rozhovor starého a nového

koordinátora PFIcz. Fázi ťukání do počítače
předcházela fáze psaní, na kterou jsme se
s Eurikem sešli v příjemném prostředí
liberecké hospůdky. I pro nás to bylo dost
nezvyklé, protože s Eurikem o sobě víme až až,
ale snažili jsme se probrat i to, co bude zajímat
i Vás, čtenáře Věstníku. Kromě toho jsme do
rozhovoru zapojili i ostříleného PFáka Jožku,
který se nás taky poptával. 

D

Jožka: Na úvod by se hodilo, kdybyste se
každý v několika větách zkusili charakterizovat
pro ty čtenáře Věstníku, kteří Vás neznají.

Eurik: Jsem druid, praktikující pohan a
polyteista. Jsem pragmatik, nemám rád lidi,
kteří své individuální romantické, mytické či
magické představy vnucují ostatním jako
„povinnou součást“ všeobecně přijímané
konsenzuality, a osoby, které se nad ostatní
vyvyšují dlouhým seznamem honosně
znějících titulů a „zasvěcení“. Obecně vzato ale
mám rád lidi a snažím se k nim být fér a dát
jim šanci, aby i oni mohli mít rádi mě.

Terka: Jsem idealistka a tak trochu
workoholik, což je docela vražedná kombinace.
Hezky mě vystihla má současná šéfová, která
při čtení a poptávání se na všechny
mimopracovní aktivity, kde PFI tvoří
významnou část, poznamenala: „Vy budete asi
docela živel, jak se tak dívám.“ Pohanství je
nedílnou a neodmyslitelnou součástí života,
tedy to, co praktikuji, to, kým se cítím být.
Z přísně škatulkovitého pohledu jsem druid,
z mého soukromého pohledu mi ještě hodně
zbývá, abych se tak mohla nazývat. 

Terka: Jak jsi vnímal roli národního
koordinátora z vnějšku a jak ji vnímáš teď –
z vnitřku?

Eurik:  Z vnějšího pohledu to vypadalo jako
ryze reprezentativní a komunikační role.
Koordinátor byl ten, kdo jedná s veřejností,
s pohanskou komunitou a podobně. Teď
z vnitřního pohledu vidím, že je to práce
v rámci týmu, je tu hodně plánování a víc než o
veřejném fungování to je o týmu a projekt-
managementu.

Terka:  A jak se Ti, Euriku, rozhodovalo,
když jsme Tě oslovili s touto nabídkou?

Eurik:  Přiznám, že jsem váhal, nechtělo se
mi. Měl jsem obavy o čas, energii, váhal jsem
samozřejmě i o vhodnosti vlastní osoby pro
tuto roli a také z dalších osobních důvodů.
Nakonec převážily argumenty pro. Být jedním
z národních koordinátorů je především
nesmírně zajímavá výzva, která vyžaduje
dlouhodobou spolupráci. Přijetí nebyl ve finále
až tak velký krok, jak jsem si původně myslel.
Především proto, že my dva se známe mnoho
let a  ledasco jsme už společně dokázali. I proto
věřím, že to bude fungovat.

Eurik:  A jak Ty, Terko, vnímáš tuhle změnu?

Terka: Do PFI určitě přibude nový element,
takže nějaké změny a novou motivaci, energii
to s sebou přinese, což je vždycky dobře.
Navíc, my dva se známe mnohem déle než
třeba Cody a já, déle než praktikujeme
pohanství, a vlastně se známe takříkajíc skrz
naskrz. Celkově Tvůj příchod změní dynamiku
v týmu PFI. 

Eurik:  Myslíš, že se tyto interní změny
projeví i navenek?
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Terka:  Rozhodně, Cody byl velmi aktivní,
byl a je hodně vidět a slyšet, přirozeně budou
některé věci mezi námi nastavené jinak. Už teď
jsme se shodli na reorganizaci některých
struktur v rámci týmu, to by byla interní
změna, ale pak je celá řada věcí, která zůstane
tak, jak byla nastavená doposud. Stále chceme
českou pobočku PFI zaštítit legální organizací,
projekty běží dál, tam se myslím změna téměř
neprojevila. Princip fungování zůstává
zachován. Naše cíle se nemění, stále se budeme
řídit heslem, že jsme tu pro pohany, nikoli za
pohany.

Terka: Další záludná otázka. Co přineseš
PFI a co PFI přinese Tobě?

Eurik: Do PFI přináším především
zkušenosti s prací s lidmi, letité zkušenosti
s pořádáním nejrůznějších akcí a setkání a to i
prožitkového charakteru. Mně PFI, myslím,
posune zase o krok dál – naučím se zvládat víc
věcí a to i v mezinárodním kontextu,
vypořádávat se s veřejnou, nezávislou rolí a
zodpovědností, kterou přináší, i v jiném
kontextu než je mé zaměstnání. A hlavně mi to
přinese radost. PFI pro mě jsou a budou
především přátelé – uvnitř i okolo PFI, a vím,
že díky nim mě bude bavit investovat do toho
všeho čas i energii. 

Terka: Co budeš vlastně v PFI všechno
dělat? 

Eurik: Z velké části převezmu po Codym
web a další „virtuální aktivity“. Cody naštěstí
slíbil, že i nadále bude PFI externě pomáhat po
technické stránce, čehož si cením. Kromě toho
se dál podílím na pořádání Wyrd Campu -
největší akcí, kterou PFI v Česku kdy pořádala.
Dále se podílím na aktivitách typických pro
oba NC – veřejná prezentace, management,
určování směru, kterým se PFI bude ubírat. A
tady by se hodilo říct, co všechno v PFI děláš

Ty, Terko?

Terka:  Uvidíme, na co si vzpomenu. Jednak
Ty, Vermarka a já připravujeme Wyrd Camp,
pak mám na starost Bardskou gildu,
administraci členů PFI, jsem jedním
z korektorů Věstníku společně s novým členem
týmu – Agneskou a se Seorasem. I když
Věstník dělám spíš ze sentimentu.

Kdysi to měla být víceméně jen jednorázová
výpomoc a v červenci to budou, myslím, tři
roky a pořád se divím, jak obrovský skok se
s Věstníkem za tu dobu udál. Když jsem s tím
začínala, tak pojem stálý spolupracovník téměř
neexistoval. Většinu práce zastali jeden dva
lidé. Už skoro rok má celý Věstník pod palcem
Vermarka, dále jsme tři korektoři, jeden finální
korektor – Tygr, dlouhodobá grafička Mab,
celkovou úpravu a sazbu článků má na starost
Filip (Airis), a to nepočítám stálé přispěvatele
Jožku, Tebe, Vitoslava a mnohé další. Ale to už
jsem se trochu moc zapovídala.

Jožka: A jaké máte plány s PFI do
budoucna?

Terka a Eurik: Hlavním plánem je úspěšné
zvládnutí Wyrd Campu v červenci 2012, a pak
legalizace PFI. Z vnitřních struktur se nám již
rozrostl stávající tým PFI spolupracovníků o
Joannu, která zajišťuje přednášky, kontakt a
spolupráci se zahraničními hosty a lektory a
v budoucnu i charitativně-ekologické aktivity
PFI, kam by mohl pařit třeba loňský sběr
odpadků na Hanspaulce nebo sbírky podobné
Pagan Pride.

Doufáme, že se nám i nadále bude dařit vést
PFI tak, aby prospívala a pomáhala a zůstala
otevřenou, přátelskou platformou pro pohany
všech směrů a zájmů.

Terka, Eurik a Jožka
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Návrh slovanského
svatebního obřadu

amotné svatbě předchází námluvy, při
nichž mládenec prostřednictvím určených

hodnostářů (svatů, družbů) žádá vyvolenou
dívku o ruku. Pokud námluvy proběhnou
úspěšně, přijde na řadu „rukobití“ (zásnuby) –
spojení rukou otců nevěsty a ženicha za účasti
svědků nadbochníkem chleba se solí ležícím na
stole.

s

Svatební obřady probíhají povětšinou
v předjaří nebo v období po sklizni:

• je potřeba svatebních hodnostářů, kteří
svatbu zajišťují organizačně a zastávají
zároveň úlohu čaroděje (žerce).

• ženich s nevěstou zvou své nejbližší na
svatbu osobně, jako forma „pozvánky“
slouží např. Koláč.

• den před svatbou probíhá loučení se
svobodou známé pod různými krajovými
názvy, např. „svíca“ – zde je vhodné
provést oddělenou očistnou koupel
ženicha i nevěsty, nevěsta by měla plakat
a lamentovat, aby si do manželství
přinesla štěstí i plodnost.

K svatebnímu veselí přísluší symbolika:
věneček nevěsty a družičky čili svatky,
ozdobné „pírko“ ženicha, ručníky přehozené
přes rameno svata či družby, zelená ratolest
rozmarýnu převázaná stužkou pro ostatní
svatebčany. Nechybí ani svatební zástava
dávající okolí najevo,že probíhá svatba,
svatební stromek symbolizující nevěstinu
nevinnost a svobodný stav. Velký význam
přísluší oděvu ženicha a nevěsty (musí být

nový, doplněn ochrannými amulety proti
nepřejícím lidem a nečistým silám, pozornost
je věnována především nevěstě vystupující
naposledy s vínkem a symbolicky i v dívčím
oděvu).

Svatba:

• výkup nevěsty: ženich a jeho družina
nalézá dveře nevěstina domu zavřené.
Proto, aby mu bylo otevřeno, plní různé
úkoly (hádanky, šikovnost, zdatnost,
rozeznání vyvolené mezi falešnými
nevěstami).

• obřad čili „záručiny“ (pod širým nebem
u vodního toku, popř. v domě nevěsty) –
nevěsta s ženichem si podají ruce nad
stolem, na kterém leží chléb se solí, popř.
svatební koláč „karavaj“, vymění si
prstýnky, popř. i jiné svatební dary a stůl
třikrát obejdou „po slunku“ držíce se
navzájem za ruce. Vše stvrzuje svazování
rukou manželského páru a přípitek
medovinou či vínem ze společného
poháru.

• bezprostředně následuje oběť domácím
bůžkům, obětiny božstvům  vhazované do
tekoucí vody (Mokoš, Perun), popř.
studánky (jablko, chléb, koláč, prsten).

Obřady posvatební:

• po návratu od vodního toku či studny,
poté co novomanželé vychází z místnosti,
kde obřad proběhl, dochází k obřadnímu
obsypávání chmelem či zrním, které má
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páru zajistit plodnost a bohatství.

• důležitý je i obřad posadu – na díži
k míchání těsta (popř. na podlahu) je
přehozena kožešina, na kterou se posadí
ženich, a na jeho kolena nevěsta – mladé
ženě je rozpleten vrkoč, probíhají
symbolické postřižiny novomanželů
poukazující na změnu jejich
společenského postavení.

• největší váha je přikládána požehnání
novomanželů jejich rodiči.

Hostina:

Za  svatebního  veselí,  písní,  tance  a
vzájemného  podarování  (svatebčané  podarují
novomanželský  pár,  nevěsta  rodiče  a
sourozence  ženicha  a  ženich  rodiče  a
sourozence  nevěsty)  probíhá  hostina:  jedí  se
obřadní  jídla:  kaše  slazená  medem,  pečená
slípka  s  kohoutem,  svatební  koláč.  Ženich  a
nevěsta  jedí  alespoň  část  hostiny  v ústraní,
vždy ovšem ze společného talíře a číše.

V domě ženicha:

• nevěsta je po příchodu přenášena přes
práh ženichem, aby neurazila domácí
bůžky.

• obětuje krbu, ohništi, nebo alespoň
zažehne symbolickou svící, kterou může
mladý pár uchovávat a opětovně zažínat
v nejsvátečnějších momentech společného
života na znak rodinného krbu, ochrany
předků.

• stejně tak obětuje i na stůl v ženichově
domě – bochánek chleba, koláček nebo
penízek, – aby si naklonila patrony
ženichova rodu.

• k večeru je nevěstě obřadně snímán vínek
a novomanželé jsou uloženi na svatební
lože – během prvního obcování je
komnata s novomanželi střežena družbou
držícím v ruce meč.

• po dovršení pohlavního aktu vychází
ženich a na znamení zdaru rozbíjí
hrneček, následují ho ostatní svatebčané a
veselí pokračuje až do ranních hodin.

Na druhý den:

• s ránem u vody probíhá obřadní očištění
novomanželů i svatebčanů, nevěsta
u studánky (potoka) zanechává jablko,
koláč a penízek, aby si zajistila
v manželství požehnání Mokoše, ženich
obětuje podobně Perunovi.

• probíhají obřadní hry s účastí maškar,
které mají zajistit hojnost nejen mladému
páru, ale také polím (především tehdy,
probíhá-li svatba v předjaří).

Vše  lze  upravit  na  základě  lokální
různorodosti  svatebních  obřadů,  tedy  dle
regionu, odkud mladý pár pochází.

Svjatoslav

http://rodnavira.cz/materialy/ 
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Úvodní rituál BMWC

tevírací nebo také úvodní rituál byl
připraven pro početnou skupinu lidí,

kteří se prvně potkají mnohdy jen několik málo
hodin před samotným rituálem. Jedná se o
eklektický text, čerpající nejvíce z wiccy a
ADF. Zároveň byl kladen velký důraz na
prožitek a dramatizaci, příkladem je způsob,
jakým jsme vytvořili most Bifrost, nebo jak
jsme důstojné účastníky nechali statečně
poválet v kopřivách (neúmyslně, ovšem).

O

Původní text byl pro účely Věstníku mírně
upraven, ale žádné body nebyly změněny.
Jediné, co chybí, jsou texty invokací, protože ty
jsme si Cody i já připravovali sami. Osobně
považuji invokaci za intimní a těžko
přenosnou, zvlášť po takové době. Z toho
důvodu v tomto rituálu není uvedena ani jedna
z našich invokací. Dalším důvodem je i to, že
vlastní znění bylo dílem okamžiku a přesný
text toho, co jsme v danou chvíli říkali, ani
neexistuje.

Samotný rituál proběhl na BMWC 14, které
se uskutečnilo v květnu 2010. Celý rituál jsme
připravili Cody a já a dále se na vlastním
provedení podílel Jožka, Vermarka, Filip,
Joanna, Eurik, Jana a vlastně všichni
zúčastnění.

Rituál proběhl v dopoledních hodinách za
denního světla. Před rituálem proběhly tradiční
nutnosti jako krátké upřesnění všech detailů,
připravení rituálních pomůcek a prostoru a
shromáždění všech zúčastněných. A co bylo
dál?

Vymezení kruhu 

Rituální tým ustaví kruh před příchodem
ostatních.

Úvodní popěvek

(Air moves us, Fire transformes us, Water
shapes us, Earth heals us, and the balance of
the wheel goes round and round...)

Všichni postupně přichází na rituální místo,
zpívají popěvek. Při příchodu jsou očištěni
klasicky kadidlem a vodou (kněz kadidlo,
kněžka vodu).

Naladění AWEN

Všichni se chytí za ruce a naladí se pomocí
druidských manter „Awen“. Zvuk „A“ stahuje
nebeské energie, zvuk „W/U“ zemské a táhlé
„N“ propojuje a očišťuje mysl. Opakuje se 3x.

Vyhlášení účelu

Sešli jsme se zde, abychom oslavili, že jsme
se opět setkali na novém BMWC, abychom
uctili dávné Bohy a Bohyně, abychom vytyčili
prostor, kde naše setkání bude probíhat. Jsme
tu, abychom vytvořili pouto pro následující
dny.

Volání živlů

Všichni se otočí čelem k východu:
Člen týmu alias Ódin provolává Vzduch
Všichni: Voláme Vás! 

Všichni se otočí čelem k jihu:
Člen týmu alias Thor provolává Oheň 
Všichni: Voláme Vás! 

Všichni se otočí čelem k západu:
Členka týmu alias Freya provolává Vodu
Všichni: Voláme Vás! 

Všichni se otočí čelem k severu:
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Členka týmu alias Frig provolává Zemi
Všichni: Voláme Vás!

Vymezení celého prostoru pro BMWC

Dramatizace mýtu

Kněz postupně přeříkává hlavní body
severského mýtu o stvoření světa, kněžka
překládá do angličtiny. Předem domluvení
dobrovolníci uprostřed kruhu beze slov
sehrávají to, co je předčítáno, snaží se vcítit do
své role a co nejvěrohodněji ji zahrát.

Zrození obrů

Původně bylo jen vakuum, prázdnota, z níž
vznikl svět. Tato nicota se v eddické
kosmogonii nazývá Ginnungagap („zející
propast“, „rozevřený chřtán“) a odpovídá
řeckému pojmu chaos.

Prázdný prostor měl dva konce. Na severu se
nacházel ledový Niflheim (mlžný svět), kde
vládla mlha, zima a temnota. Ze studny
Hvergelmi („kypící kotel“) tady vytékalo
dvanáct ledových proudů řeky Élivág, z nichž
prý vznikl první život. Na jihu se rozprostíral
ohnivý Múspellheim (země ohně), svět ohně,
z něhož vychází světlo a teplo a v němž vládl
obr-démon ohně Surt („černý“). Ze
spolupůsobení tepla a zimy vznikl svět. Kapky
jíní z ledových proudů Élivag začaly v žáru
Múspellu tát. Tak vznikl organický život –
praobr Ymi („dvojče“).

Kněžka:

V úsvitu věků
jen Ymi vládl,
nebylo moře,
ni mohutných vln,
nebyla země,
ni nahoře nebe,
jen pustá, bez trávy
zela propast.

Tento praotec všech obrů měl obrovskou
postavu; živil se mlékem prakrávy Audhumly,
která vznikla táním prajinovatky. Byl to
zakladatel generace mrazivých obrů.

Oboupohlavní Ymi mohl zplodit
samooplozením potomky. Ymi se totiž tak potil,
že mu vyrostl pod levou paží muž a pod pravou
žena. Ymiho noha zplodila s druhou nohou
syna. Z těchto potomků pocházejí obři, jejichž
svět na východě se nazýval Jötunheim – Utgard
(„svět obrů“). Jejich říše byla oddělena od
světa lidí řekami a železným lesem.

Zrození bohů

Protože nebyla tráva, musela prakráva
Audhumla, symbol Země živitelky, lízat slané
ledové kry. Prvního dne vznikly z ledu vlasy,
druhého dne hlava a třetí den bylo dílo hotovo.
Vysoký, silný a krásný muž dostal jméno Búri
(„otec“, „zploditel“). Zplodil ze sebe sama
syna jménem Bör, který si vzal Bestlu; spolu
měli tři syny: Ódina, Viliho („vůle“) a Véa
(„svatyně“). Ódin byl nejvýznamnější, Vili a Vé
byli jen jinými formami jeho ducha. Tito tři
bohové byli první Ásové.

Stvoření světa

Tito tři božští bratři zabili obra Ymiho, což
mělo dvojí význam. Za prvé se v jeho krvi
utopili, až na rodinu obra Bergelmiho, všichni
mraziví obři a za druhé jeho tělo posloužilo
jako stavební materiál. Nic nepřišlo nazmar.
Z Ymiho krve se stal praoceán a řeky, z jeho
potu vznikla jezera, z jeho masa země, z kostí
hory, ze zubů a rozbitých kostí byly vytvořeny
balvany a kamení. Z jeho lebky udělali
nebeskou klenbu. Mozek vyhodili bohové do
vzduchu, a tak vznikly mraky. Tvůrcové
pochytali oharky vyletující z Múspellu – Země
ohně a umístili je na nebeskou klenbu, a tak
vznikla nebeská tělesa, jimž určili dráhy a
místa. Střed pevniny byl ohrazen řasami Ymiho
a nazván Midgard. Midgard byl pokládán za
střed Země, který se někdy zobrazoval jako
hrad. Obklopoval ho praoceán, v němž žil had
Midgardsorm – Jörmungand („had světa“).
Ásové hodili hada do praoceánu, kde vyrostl
do tak neobyčejné velikosti, že podle některých
představ obepínal celou zemi. Vně Midgardu
se rozprostíral Utgard („vnější svět“), svět
obrů a jiných nestvůr (hlavně na severu a na
východě). Na jihu byl Múspellheim („země
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ohně“).

Všichni v kruhu jsou postupně „zabiti“ a
mohou – dobrovolně – lehnout na zem.

Kněžka postupně vezme všechny ženy a
dívky a shromáždí se v západní polovině kruhu
(Voda)

Kněz postupně vezme muže a chlapce a
shromáždí je ve východní polovině kruhu
(Vzduch)

Power raising

Člen týmu začne bubnovat, ostatní začnou
zpívat chant a postupně to celé graduje, kdo
chce tančí. Ženy a muži volají a zpívají oba
popěvky proti sobě. Před koncem power
raisingu začíná kněz se svou invokací.

ženy chantují : Heya, Heya, Freya
muži chantují: Heya, Heya Odin

Invokace 

Nechám na fantazii každého, jaká slova by
použil při vlastní invokaci.

Kněz invokuje Frig
Kněžka invokuje Ódina

Oba na závěr poděkují oběma božstvům.

„Ustanovení světa“

Kněz řekne, že byl vytvořen prostor pro
následující dny. Rituální tým pak vezme
barevné dlouhé stuhy a začne je posílat a házet
napříč kruhu- ostatní chytají a nechávají v ruce
a posílají dál – vznikne barevná síť –
symbolika duhového mostu Bifrostu. Když
jsou stuhy rozmotané a každý drží alespoň

jeden cíp, všichni malou chvilku prožijí
symbolické propojení všech zúčastněných.

Kněz a kněžka pak na okamžik předají svoje
cípy stuh, aby dokončili rituální úkony. Ostatní
stále zůstávají stát se stuhami v rukou.

(Po skončení rituálu jsme stuhy nastříhali a
každý dostal malou stužku, kterou mnozí nosili
jako náramek během celého BMWC.)

Koláče a medovina

Kněz požehná medovině, kněžka koláčům.
Obojí pošlou dokola.

Obětování Frig a Ódinovi, přípitky na Ódina
a Frig i další severské Bohy a Bohyně

Ukončení rituálu

Rituál je nyní u konce, ale BMWC je teprve
na začátku. Vytvořili jsme prostor, který
zůstane naším až do konce tohoto BMWC, než
se opět rozloučíme.

Ať je to tak.

Objímačka …

Závěrečný popěvek

Lidé zpívají  a pomalu odcházejí z rituálního
místa, zpívají chant.

The river is flowing, flowing and growing,
The river is flowing down to the sea.
Mother Earth carry me, your child I will

always be,
Mother Earth carry me down to the sea.

Text do této podoby upravila Tereza,
samotný rituál jsme připravili s Codym.
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Základy pohanství:
Otevírání bran

tevírání bran je jednou ze základních
částí obřadu posvátného háje, která

následuje hned po jeho ustanovení1. Bez ní by
háj nemohl plnit svou hlavní funkci a stal by se
jen trochu nadobyčejným místem klidu a míru.
Když otevíráme brány, je zapotřebí dobře
vědět, za jakým účelem je otevíráme (jestli za
silnějším magickým účelem, nebo s žádostí
k spřízněným božstvům), a podle toho zvolit i
strážce brány.

O

Strážce brány je bůh, bytost, entita, po
kterém se žádá, aby střežil bránu za dobu naší
aktivity a zároveň nás chránil na našich
cestách. V říši bohů (horním světě, kraji za
mlhami…) totiž nežijí jen bytosti, které mají
nutkavou touhu nám pomáhat nebo které
uznávají lidské ctnosti. Za tuto službu se dává
strážci bran adekvátní oběť. Pokud jdete
požádat bohyni lásky o přízeň, myslím, že hrst
brusinek bohatě postačí, pokud ale jdete
navštívit duchy dávných zemřelých
v nejtemnějším zapadlém háji smrti nebo
požádat zapomenuté bohy o znovu-vyslovení
jejich dávných jmen, je myslím hodně vhodné
obětovat i silnější láhev medoviny.
Nezapomeňme ale také na velikost boha.
Obětovat třeba Manannánovi mac Lirovi pár
brusinek místo pořádné whisky by asi také
nebyla nejlepší volba.

Strážců brány může být rozličně druhů a
měli by se většinou volit podle panteonu bohů,
které zrovna vzýváte. Přece jen v daném
panteonu se více znají a kdo ví, jestli třeba
galští a římští bohové k sobě nechovají ještě

1 Článek o ustanovení posvátného háje lze nalézt
v předešlém (tedy Imbolcovém) Věstníku.

zášť. Stejně tak by měly mít určité bránové
archetypy, nebo vlastnost souznění s více světy.

U Slovanského panteonu je třeba dobré volat
Triglava:

Volám mocného Triglava.
Volám mocného boha tří říší. Ty, jenž pečuješ o
nebe, podsvětí i zemi, po které chodíme.
Ty, jenž se proháníš na mocném černém koni
krajinami. Bože sluneční i měsíční. Ty, jenž
přinášíš dar vidění budoucích. Vládce,
podsvětí.
Volám tě Triglave, prosím přijď k nám a střež
nás na cestě do říše bohů.
Nechť se vrátíme v bezpečí a radujeme se
s bohy v tento čas.
Triglave, přijmi naše oběti!
A nechť je brána otevřena!

U ostrovních bohů například Manannán mac
Lir:

Stojíme na okrajích.
Obklopeni mlhami.
Vlny se valí a burácí.
Mezi zemí a mořem.
Mezi zemí a nebesy.
Voláme tě, Manannáne! Manannáne!
Manannáne!
Vítáme tě tak, jako Ty jednou přivítáš nás.
Manannáne mac Lire! Přijmi naše oběti a střež
nás!
Manannáne mac Lire! Ať jsou brány otevřeny!

U Římského:

Salve Ianus Pater.
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Dvouhlavý Iane, původce tichého běhu roku,
jenž jediný z bohů vidíš svá vlastní záda.
Odemkni náš zářící chrám svým kývnutím.

Ianus Inceptio, bože počátků;
Ianus Brifons, Iane dvou tváří;
Ianus Patulcius, otvírači bran;
Ianus Domesticus, ochránce domů;
Ianus Quirinus, bože lidu

Dej křídla našim modlitbám a stvoř portál
mezi naším světem a světem bohů.
Přenes svou bránu, ať modlitby nás volajících
dostihnou Spřízněné.
Ianus Pater, přijmi naše oběti!
Ianus Patulcius admitte nos in praesentium
numinium lucentium. Portae aperiantur!

U kontinentálních keltských Cernnunos:

Cernnunosi, rohatý bože, přicházející
z hlubin temných hvozdů,
Strážce veškeré zvěře, 
mocný lovče, jenž přinášíš život i smrt.
Ty, jenž střežíš bránu!
Střež nás a opatruj nás na cestě po
neviditelných stezkách!
Cernunnos, Badentir Duorica!

A u Germánských bohů Heimdall:

Heimdalle! Synu Odina a strážce Bifröstu,
prosím přijď k nám a vyslyš naše volání.
Otevři bránu putujícím! Otevři cestu k bohům!
Opatruj nás na pradávných cestách!
Heimdalle otevři bránu a přijmi naše oběti!

Pokud máte zvoleného boha či ducha a stejně
tak i patřičná slova, je možné začít
s vizualizací.

Všichni si stoupnou okolo středu háje a dají
ruce před sebe, přičemž jimi vysílají potřebnou
sílu. Poté vizualizují malou bílo-stříbrnou
spirálu, která se objevuje jakoby odjinud a
kterou svou silou stále zvětšují a posilují. Až je
dostatečně velká a při vyvolávání zazní „nechť
jsou brány otevřeny“, spirálou se zajiskří a
vizualizuje se její výbuch, díky kterému se háj
zaplní celou její energií (ruce se zvedají až
nahoru, pak dále za záda a dolů). Brána je
otevřena a je možné vykročit…

Airis
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Epona
pona je Galská a Britská bohyně známá
nám z dochovaných nápisů, zápisů i

vyobrazení nalezených prakticky v celé Kelty
obývané části Evropy, zejména v Galii a
Británii. Její jméno je odvozené z proto-
keltského *epōs (kůň), podobný kořen najdeme
i v ostatních keltských jazycích (welšský výraz
pro hříbě atd.).

E

Bývá vyobrazována jako kobyla (ve starších
vyobrazeních), nebo jako nahá či pouze
pláštěm zahalená jezdkyně na koni. Na jednom
z jejích vyobrazení (bronzová socha v Britském
muzeu) jsou tito koně zobrazeni s obojky,
jakožto spadající pod její nadvládu. Jedná se o
krásnou ukázku přesunu od zvířecího,
šamanského pojetí božstva k antropomorfnímu
a antropocentrickému kultu. Často ji též
doprovází pes.

Je jednou z velkých keltských bohyní a
jednou z mála božstev, která byla vzývaná
prakticky všemi keltskými kmeny. Její kult se
rozšířil natolik, že ji převzali i Římané, kteří
18. prosinec vyhlásili jako její svátek. Přestože
je původně galskou bohyní, většina
dochovaných nápisů a věnování jí určených je
psána v latině a řečtině.

Je spojována s kultem koní a úrody,
považována za ochránkyni jezdců jezdeckých
zvířat (krom koní také oslů a mul). Ve welšské
mytologii je známá pod jménem Rhiannon. Její
kult odráží důležitost koní v keltském světě.
Bývá vyobrazována s koňmi nebo přímo jako
jezdkyně na koni. Mnoho z nápisů jí

věnovaných bylo nalezeno ve stájích a
v prostorech dostihových závodišť.

Dochovalo se též mnoho malých sošek této
bohyně a stopy jejího uctívání na méně
významných nalezištích, což napovídá, že
patřila také mezi božstva ochraňující domov a
hospodářství vzývaná „obyčejným“ lidem
(rolníky). Vzhledem k šíři jejího rozšíření a
škále symbolů asociovaných s ní na nalezištích
se v současnosti domníváme, že byla též
bohyní úrody a plodnosti – zejména koní
(vyobrazována bývá s ovsem a hříbaty).

To, že ji někdy doprovází i havrani, ji může
spojovat též s léčením a podsvětím. I její
spojení s koňmi ostatně můžeme považovat za
souvislost s podsvětím, koně byli jedním
z druhů zvířat, která měla doprovázet duše
zemřelých do říše předků. To by přímo
nahrávalo tomu, že Epona byla bohyní
podsvětí. Zdá se, že ochránkyní koní jako
takových a jezdectva se stala až v rámci vývoje
jejího kultu pod vlivem Římanů.

Perlička nakonec: Na ostrově Mackinac
v Michiganu ji údajně každoročně vždy
v červnu uctívají a žehnají koním jako
primárnímu „dopravnímu prostředku,“ článek
na Wikipedii dokonce tvrdí, že jsou v dané
lokalitě zakázaná auta (to se mi bohužel
nepodařilo z žádného jiného zdroje ověřit,
může jít o nějaký místní vtip nebo „městský
mýtus“).

Eurik

Zdroje:

• volně přejato a přeloženo z http://www.celtnet.org.uk/gods_e/epona.html 5.4.2011
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• další zdroje: http://www.sacred-texts.com/neu/celt/rac/rac17.htm 5.4.2011

• http://en.wikipedia.org/wiki/Epona   5.4.2011
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Ostara 2011
(19. března). Bailleul, Flandry, sever

Francie/Belgie

Kdo jsou to “Les Fils d'Odin”

Les Fils d'Odin (Odinovi synové) je sdružení
založené 15. března 2006, jehož cílem je
pozvednout povědomí a podpořit výměnu
informací o Odinismu (známém také jako
Ásatrú) a o severském germánském pohanství
obecně a sdružit lidi sdílející stejnou filozofii.
Sdružení se také snaží o propagaci Odinismu
jakožto alternativní duchovní cesty a v
budoucnu i o to, aby byl ve Francii  uznán za
rovnoprávné náboženství.

Něco málo o Odinismu

Odinismus je tradičním náboženstvím
germánských národů, ať už původu severského
(Skandinávci, Islanďané, Normané), či jiného
(Frankové, Anglosasové...).

Jde o polyteistické náboženství, jehož
součástí je víra v bohy Ásy (Odin, Thor...) a
Vany (Frey, Freya...). V závislosti na
individuálním chápání severského panteonu
někteří Odinisté věří, že tito bohové existují
jako takoví, jiní jsou přesvědčení, že jde o
metafory, a ještě jiní by řekli, že jsou to
základní síly, kterým byla přiřčena jména.
Každý Odinista přitom může mít k některým
bohům bližší vztah než k jiným.

Odinismus je také filozofií, úctou
k základním principům. Rozlišujeme devět
vznešených ctností: odvahu, pravdu, čestnost,
věrnost, disciplínu, pohostinnost, píli,
nezávislost a vytrvalost. Podle této filozofie je
každý zodpovědný za své činy. Jednou
z neodmyslitelných zásad je úcta k přírodě,
takže takový Odinista je přirozeně i ekolog,

který má k přírodě blízko a je citlivý k živlům.
Velmi důležitá je také rodina, protože skrze ni
člověk získává některé fyzické, intelektuální a
spirituální schopnosti a vlastnosti. Odinisté se
v rámci svého Osudu snaží sami sebe
v některých oblastech zdokonalit, aby byli
schopní předat svým potomkům dobrý
potenciál. Tento potenciál se vytváří po
generace a v závislosti na činech a způsobu
života předků může být pozitivní nebo
negativní.Odinisté chápou život cyklicky, což
je další z rozdílů oproti monoteistickým
náboženstvím.

Odinismus je samozřejmě také spojen
s runovým systémem, sadou prastarých
symbolů se zvláštními významy, a s magií.

Závěrem můžeme říct, že Odinismus není
náboženství dogmatické, které by vnucovalo
určité názory nebo vyžadovalo určitý vzorec
chování. Naučit se, jak žít svou spiritualitu a
vzkvétat, je na každém jednotlivci.

Ostara 2011

Ze všeho nejdřív jsme se sešli v jedné
vlámské restauraci, abychom se poznali
(někteří z nás se nikdy dříve nesetkali a
komunikovali jen přes fórum Les Fils d'Odin).
Restaurace byla v Belgii. Sever Francie a
Belgie si jsou velmi blízko a není potřeba
překračovat žádnou hranici. Jídlo bylo skvělé a
lidé přátelští.

Poté jsme se odebrali do blízkého lesa,
abychom tam oslavili Ostaru blótem. Když
jsme našli příhodné místo, začali jsme
s přípravami. Jakmile jsme určili, kde, začali
jsme kopat díru na oheň (díra na oheň je
praktická, když je ho po rituálu potřeba
uhasit).Když byl oheň zapálen a oltář postaven,
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vytvořil kněz pomocí Mjolniru (Thorova
kladiva) Vé, což je pojmenování pro posvátný
prostor/kruh vytvářený a posvěcovaný pro
účely obřadu. Při stavění Vé žádáme duchy
každé ze světových stran (severu, jihu,
východu a západu), Ásgardu a Midgardu, aby
ho ochraňovali.

Potom jsme se rozhodli před zahájením blótu
shromáždit energii a propojit se pomocí tří
meditačních cvičení seřazených podle stupně
obtížnosti.

Cvičení 1

Každý z lidí v kruhu vysloví jméno, kterým
chce být oslovován během obřadu, přičemž se
postupuje ve směru slunce (tj. ve směru
hodinových ručiček).Poté, co všichni řekli své
jméno, se začne druhé kolo, ve kterém musí
každý říct jméno následujícího člověka. Aby se
spojení vytvořilo, je potřeba, aby člověk řekl
jméno rychle a díval se přitom oslovovanému
do očí.

Cvičení 2

Všichni se chytí za ruce a společně zpívají
podle člověka, který obřad vede. Jakmile
přestane zpívat, přestanou všichni a snaží se
poslat energii sousedovi po levé ruce. Tím se
vytvoří kruh energie a všichni v kruhu se
propojí.

Cvičení 3

Kněz pomalu bubnuje na tamburínu
(v našem případě na kus dřeva), a každý
z účastníků si najde strom, který se mu líbí.
Posadí se k němu, nebo se o něj celým tělem

opře tak, aby pociťoval spojení. Pak se snaží
vystoupit z fyzického těla a vylézt na strom
svým duchovním já.

Blót

Blót v Ásatru je připíjení po kruhu třikrát
dokola. Každý z účastníků pozvedne roh
s medovinou, pivem, moštem či jiným nápojem
a pronese pár slov týkajících se příslušného
božstva – Ostary. Pak se napije, nebo se rohu
dotkne rty, a zbytek tekutiny vylije na zem jako
obětinu. Následují příklady  toho, co pronesl
kněz při každém kole.

První kolo

„Ostaro, bohyně jara, vrátila ses mezi nás,
abychom znovu společně přivítali krásné jarní
dny. Díky tobě opouštíme zimní chlad a
stagnaci. Pole se opět zazelenají a květiny
rozkvetou. Buď pochválena, Ostaro.“

Druhé kolo

„Ostaro, vnes plodnost do naší země. Dej
nám dobrou sklizeň. Ať je půda štědrá k těm,
kteří si jí váží. Dobrého piva a jídla ať máme
hojnost.

Třetí kolo

„Ostaro, přines plodnost a hojnost i členům
našeho klanu, mužům i ženám.

Na závěr jsme v ohni obětovali vajíčka, med,
chléb a květiny a poděkovali jsme duchům a
landvaettir toho místa za přátelské přijetí.

Přeložila Angeska
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Pohanská tvorba
 koutku pohanské tvorby naleznete
obrázky nejen Mikyho, se kterým jste se

seznámili již v minulém čísle, ale i Lipiena.
Kdo by ho hledal, uspěl by jak v kraji nedaleko
České Lípy, ale i v Praze, kde malíř a současně
student pedagogické fakulty žije. Lipien se
zajímá především o geomantii, ekologickou
etiku a celkově ekologii. Z pohanského světa
ho to nejvíce táhne ke Keltům. Není však
jediný, kdo se zajímá o Kelty. Nedávno jsem se
seznámila s někým, kdo v mé mysli zůstane
zachován jako poutník. Umí tiše naslouchat
lidem i okolní krajině, vařit dobrý čaj a něžně
hladit struny kytary. Sice je to spíše osamělý
vlk, ale stojí zato přisednout si blíž a
naslouchat jeho příběhům. Jeden přikládám

V k nahlédnutí a mrzí mě, že jej neuslyšíte přímo
z autorových úst. Podepsán je přezdívkou
Vlkůň.

Dalším příspěvkem je báseň od Sýkorky a na
závěr vás čeká Majkiiho beltainový dopis.
Najdete v něm dostatečné množství podnětů
pro úvahy o nadcházejícím svátku. Nikdy není
na škodu si znovu uvědomit, co pro vás
Beltaine znamená a jak jej prožíváte. Nebo je
snad ještě důležitější kde a s kým?

Teď už vás nechám kochat se dětskou hrou
ohně a porovnat dvojí zpracování Cernunna.

Tak prosím, vítejte v galerii:

Dětská hra 

 Lipien
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Cernunnos 

Miky
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Beltine

Luna zvolna ubývá,
i noci čas se krátí.

Tajemství se odkrývá,
záhy se však ztratí.

Bílé kvítky zapletené
do ohnivých vlasů.

Svíce v kruhu rozsvícené,
jak za dávných časů.

Voda, Vzduch, Země a Oheň.
Na milé si znovu vzpomeň.
Strasti, špínu, všechen kal,

ať spláchne proud a žene dál.

Světlé časy už se blíží,
zahoď všechno, co tě tíží.
Žij jen teď a touto chvílí
s přírodou si naber síly.

Sýkorka
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Artemis 

Miky
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 Věčný koloběh 

„Už můžu?“

Dívčina tenká květovaná sukně ostře kontrastovala se zasněženou krajinou.

„Prosím…“

Muž si povzdechl. Pozvedl zvláštně tvarovanou hůl a ukázal s ní kolem sebe.

„Podívej, země  ještě spí. Stromy odpočívají, půda sbírá sílu na další rok. Nemůžeš být tak
zbrklá, všechno má svůj čas.“

„Ale Perune, vždyť už je to alespoň půl roku... No dobrá, tak čtyři měsíce. Příroda už musí být
odpočatá až až.“

Jakoby  jí  chtěl  dát  za  pravdu,  zavál  náhle  vítr  a  vyplašenými  mraky  problesklo  slunce.
Mosazný blesk na konci starcovy hole se zlatě zatřpytil.

Zamyslel se. Možná má pravdu? Možná už bylo mrazu dost?

Znovu vzdychl a zasnil se. Myslel na hřebce běžícího rozkvetlou loukou, na sedláky vyhánějící
dobytek  na  první  pastvu… Kůň  dravě  zaržál  při  pohledu  na  klisnu,  vesničané  se  těšili  na
beltinové ohně a on si náhle uvědomil, jak moc je dívčina sukně průhledná.

„Zase to na mě zkouší!“ Zatřepal hlavou a vrátil  se do přítomnosti. Krystalky sněhu se ve
slunci třpytily, až musel přivřít oči.

„Vždyť jsme se o tom bavili už loni,“ řekl se stopou výčitky. „Ano, a taky každý rok předtím,“
pomyslel si pak. „A já vždy podlehnu. Dříve či později, ale nakonec vždy.“

Upřela na něj psí oči. Moc dobře věděla, co to s ním dělá.

„Tak dobrá, Vesno. Když tak moc chceš…“

Dívka se mu vrhla kolem krku a políbila ho. Měl pocit, jakoby náhle omládl, roky mu padaly
z ramen snad po stovkách. Pak ho pustila a celá rozesmátá vyběhla loukou. Sníh kolem jejích
tančících nohou tál a ze země jako zázrakem rašily první výhonky.

Jaro ten rok přišlo nezvykle brzy. 

Vlkůň
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Cernunnos

 Lipien
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Beltine 

Sedím v obytném kontejneru a pouštím si koncert Ashley Hutching živě na DVD, které jsem
velice šťastnou náhodou našel v záplavě hip-hopu a rapu v PXu (vojenské smíšené zboží na
amerických základnách). Strašně rád bych ještě přidal, že popíjím svou oblíbenou zázvorku
Ginger ale. Zásobování základen v Afghánistánu však trochu vázne, takže jsem do další zásilky
nucen slopat Coca-Colu (Trademark Regd.), což zase není až tak velká tragédie, neboť mi
pomáhá natrávit místní kuchyni. Sami uznáte, že prostředí je jako stvořené pro myšlenky na
Beltine.

Když mi dnes Wal (pro mě už navždy Nora) nadhodila, zda bych nechtěl do Věstníku přispět
několika řádky o Beltine, napadlo mne: „Jak mám, u Kovadliny a Kladiva, psát obklopen pískem
a skálou o jaru?“ Tak jsem se posadil a nechal svět plynout. Až mi konečně proud přinesl do
hlavy otázku. Kde se vlastně skrývá Beltine? Je ukrytý v květech? Vznáší se jako mlžná a sotva
zachytitelná evokace obrození světa ve vzduchu plném mladé vůně? Spadne na přelomu dubna a
května jako opona z nebe? Má u obchoďáku vyhrazené parkovací místečko hned vedle invalidů?
Myšlenky pomalu tekly hlavou, ale pak mne zlehounka obalila hřejivá a usměvavá odpověď.
Beltine je západ jantarově zlatého slunce do sametového mušelínu noci. Obchází s větříkem
kolem nás a chytá rozesmáté holky s rudými tvářemi za vlasy. Tulí se vedle plyšáků, které si
potají ukrýváme před dospělým světem v posteli. Tančí s plameny ohňů a klouže po kamenech
v řekách. Vykoukne z keříku sněženek a pak, opatrně, aby ho nikdo nezahlédl, hupsne do fialek.
A ze všeho nejvíc, Beltine je v nás. Září v našem smíchu, chvěje se v nás nedočkavostí, už aby
cítil vůni kouře z páleného dřeva a popadal dech při běhu dolů zeleným svahem. Beltine je to
sotva zachytitelné ševelení, které nám ve spánku šeptá do ucha: „Hej, hádej co? Jsem tu!“ Víte,
jen tak mezi námi, Beltine můžete stokrát slavit, ale pokud ho nemáte v sobě, pokud vás nevyplní
a nepřinutí bláznit s pusou a srdcem plným smíchu, děláte si jen další fajfku „splněno“ do
kalendáře akcí.

Nečekejte na „magické“ datum. Neuklidňujte v sobě touhu, aby mohla plně propuknout až v té
noci, kdy staré se skončí, odplavené přívalem nového. Kdy ohně spálí „bylo“ a ozáří „je“ jasným
plamenem, kdy sama příroda kývne a přimhouří laškovně oči, aby uvítala vás a vaše blízké
k potvrzení dávného koloběhu. Vyběhněte ven do čerstvé trávy, roztáhněte ruce a točte se, dokud
nepadnete na záda. Zavřete pak oči a nasajte tu vůni očekávání. Vůni země, připravené rodit.
Nechte ji, ať se rozleze po celém vašem těle, ať vás opije a rozesměje a omámí a zatočí hlavu. A
až nezbude ani jediný kousek, který by to opojení neovládlo, vydechněte a zašeptejte: „Vítej,“
protože v tu chvíli jste Beltine.

Nádherný Beltine vám všem, přátelé

Majkii, Afghánistán, 03. 04. 2011

Připravila Walerien
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Slavíkův koutek: Jaro je tu!
dravím obecenstvo! Po dlouhé bílé zimě
a blátivém předjaří nám vypuklo jaro

v plné kráse, a tak není jiná možnost, než přijít
v tomto díle Slavíkova koutku s nějakými
jarními chanty. Vybral jsem hned dva, které
patrně hodně z vás nebude znát. První je totiž
refrénem od (kdysi) punkové kapely
Znouzecnost a druhý jsem napsal sám. Oba
jsou relikty proběhlého bardského večera ve
Sloupu a jsem rád, že vám je tu můžu
představit.

Z

Jaro (ZNC)

Jaro je tu
jaro je tu

vrátilo se k nám!

Jaro je tu
jaro je tu

už nebudu sám! 

Celá píseň v MP3 na webu kapely:
http://www.znc.cz/ra/ra-b.asp?
deska=instant&pisen=17  (5.4.2011)

Teprve na bardském víkendu mi došlo, že
tenhle refrén je popěvkem pair excellence.
Úplně z něj čiší jednoduchost, spontánní radost
i jarní prostoduchost, kdy člověka ovládají spíš
pudy a srdce než hlava. V kontextu celé písně

má ten refrén navíc poněkud groteskní rozměr
(kdo píseň nezná, nechť si ji poslechne).
Připomíná mi, že svět není jen krásný, záhadný
a mystický, ale taky bláznivý, hloupý a
tragikomický. Kdyby si tenhle rozměr světa

uvědomovalo víc lidí, hned by ubylo velepánů,
co se berou hrozně vážně a z nosu jim kouká
brouk Pytlík, a přibylo by lidí srdečných, se
smíchem v dlaních.

Druhý popěvek je tedy můj:

Jarní (TPM)

Mraky táhnou modrou oblohou
ptáci se vrací domů za duhou

vzduch sladce voní a slunce hřeje
do kraje po zimě jaro spěje

Nahrávka:
http://www.edisk.cz/stahni/76099/jarni.wma_6
05.57KB.html 

Těžko vykládat vlastní popěvek, jehož téma
je navíc úplně zjevné. Nicméně použil jsem
v něm odkaz na obrazy (vzpomínky, pocity),
které mám s jarem nejvíce spojené. Je to návrat
ptáků a jejich zpěv, kýčovitě krásné mraky
táhnoucí se stropem světa, duha, teplé slunce a
vzduch, který voní vodou a vlhkou hlínou,
zelenou trávou a kvetoucími stromy.

Co se týče využití, tak první popěvek
doporučuji pro bláznivé pobíhání trávou nebo
bujaré večírky. Druhý se nám celkem hodil do
rituálu jako autentické dílo. Má sice svoje
mouchy, třeba melodie je taková plochá, ale
myslím, že použít se dá. Inu, mějte se krásně a
vyražte ven. Jaro je tu!

Jožka (tpm)
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Cesty, hory, planiny, pouště:
Slovinsko

ermarka mě požádala, abych sepsal svoje
zážitky z letní cesty na Balkán. Ano,

v létě jsem jel stopem na Balkán, původně do
Bělehradu, ale nakonec jsem tam z různých
důvodů nejel a nejjižněji se dostal na Plitvická
jezera. Však víte, Plitvice, Vinnetou, Zlaté
jezero, kovbojové... Já tam teda potkal jen fajn
chlapíka z ostrahy. Ale po pořadě.

V

Startoval jsem z Brna druhý týden v červenci
léta páně 2010. Přesné datum po mně nechtějte.
Někdy odpoledne jsem na výpadovce na
Bratislavu stopnul na benzínce mladého
Slováka, co se vracel domů. Vyhodil mě na
benzínce na okraji Bratislavy, pamatuji si ji
moc dobře – najednou jsem se ocitl někde pryč,
daleko od maminky a vyhřáté postele. Padla na
mě úzkost, nevěděl jsem nejdřív, co počít, byla
to taková facka od reality. Z kamioňáků se mi
povedlo zapovídat se (tento výraz je značně
nadsazený) s jedním Polákem, jemuž jsem
rozuměl, že jede do Rijeky. Výborně! Tam jsem
přesně chtěl! Nemaje kde spát, probděl jsem
celou noc v naději na to, že mě ráno vezme.
Vzal. Bohužel se ale ukázalo, že jsem rozuměl
špatně – nejel do Rijeky, ale do Rajky,
hraničního přechodu s Maďarskem, přes které
se mi rozhodně nechtělo. Celkem rychle jsem
naštěstí stopnul jednoho Maďara zpátky do
Bratislavy, odkud jsem vlakem (za
nekřesťanské peníze) přejel do Vídně
s úmyslem jet přes Graz do Mariboru a
Ljubljany.

Ve Vídni se opět dostavila úzkost a další
pohlavek – poprvé zcela na vlastní pěst
v prostředí, kde s češtinou nevystačím. Naštěstí
mají Rakušáci dobře fungující informační

systém pro cizince a excelentní metro, takže
jsem se dostal na správnou výpadovku
relativně bez obtíží. Dokonce jsem nalezl i
dobré místo na stopa a ani jsem moc dlouho
nečekal, a zastavil mi Rakušák v moderním,
pěkném, klimatizovaném autě (vzhledem
k panujícímu vedru jsem poslední fakt velice
ocenil). Člověk to byl moc příjemný, opravář
lékařské techniky nebo něco takového, denně
bral tolik co u nás dělník za měsíc. Vyložil mě
v Grazu, poradil, kudy se dostanu na
výpadovku, a přidal 40 euro. Pro něj to bylo
jak pro mě 20 korun. Jak je všechno strašlivě
relativní, že?

Dostat se na tu dálnici na Maribor dalo
trochu víc práce, ale povedlo se. Stopnul jsem
jednoho Slovince, který mě vzal až na hranice.
Na tamní benzině se mi povedlo domluvit se
s dvěma Nory, že mě vezmou do Mariboru.
Mířili do Zagrebu, lidově řečeno zpít se do
němoty. Nakonec jsem je požádal, jestli by mě
hodili až tam. Jeli jsme převážně večer a
v noci, ta scenérie slovinských hor zahalených
mlhou, sem tam roztroušené baráčky, byla
úžasná.

Bohužel jsem při cestě trochu klimbal, a tak
mě vyhodili přímo v centru. A tím myslím
opravdu přímo v centru – Trg bana Jelačića,
hlavní zagrebské náměstí, byl pár kroků odtud.
Unavený po celém dni, nevyspalý, s bolavými
rameny ze zbytečně těžké krosny, na kterou
jsem nebyl zvyklý, jsem se ubytoval v hostelu
pro studenty, na nejlevnějším pokoji s nějakými
Španěly. Potřeboval jsem sprchu, nabít mobil a
vyspat se. Za celý den jsem urazil cca 600 km,
a kolik jsem ušel, nevím, každopádně s mou

stránka 25 z 46



Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 21

fyzičkou toho bylo hodně.

Další den hned ráno jsem vyrazil dál.
Vymotat se ze Zagrebu na dálnici mi zabralo
celý den. Navíc jsem se nemohl rozhodnout,
jestli pojedu do toho Bělehradu, nebo ne.
Nakonec jsem zvolil Karlovac. Tu noc jsem
nocoval v kempu vedle dálnice "Na Bělehrad!"
vedle jedné francouzské rodinky, co neuměla
vůbec anglicky (moje francouzština je omezená
na "bezé án top, ž vudré", a "vule vu kuše avek
moa?", takže jsme si moc nepopovídali) a asi
ze mě měla strach.

Do Karlovce jsem stopnul jednoho starého
pana otce, co mluvil trochu anglicky a
německy. Teda, nestopnul jsem ho já, ale dvě

pěkné Francouzky, já byl dost rychlý a drzý na
to, abych se přisockoval. Slovo dalo slovo a já,
více-méně bez cíle, jsem se rozhodl přidat se
k nim, a jet na Plitvická jezera. Dohodli jsme
se, kde se sejdeme, dostal jsem na jednu z nich
(Elodie se jmenovala) číslo, samozřejmě
špatné, a rozjeli jsme se. Ony dvě sehnaly
odvoz hned, mě to chvíli trvalo, ale nakonec
jsem umluvil jednu německou rodinku,
odněkud ze Saska-Anhaltska. Vzali mě tam,
kam jsem potřeboval, kousek od Plitvických
jezer, dál, než jsem doufal.

Možná se divíte, že furt píšu jen o tom, jak
jsem jel, a že se nezmíním o tom, co jsem tam
dělal. Pravda je taková, že jsem zkrátka většinu
času jel. Až tady v okolí Plitvic jsem poprvé
uviděl, jak krásná je chorvatská země. Asi by
mělo následovat líčení tamních krás, ale
nebude. Pravou atmosféru toho, když
v odpoledním slunci jedete mezi balkánskými
horami, popíjíte s řidičem pivo Slovačko, na
obzoru Bosna, a posloucháte jeho vyprávění o
tom, co zažil za války, by to stejně nevystihlo.
Zajeďte se tam podívat sami, možná vám taky
někdo poví, jaký to byl v devatenácti hlupák,
když se dal do armády. Možná bude taky
nadávat na to, jak jsou balkánci hloupí a
horkokrevní, když hned kvůli všemu tahají
zbraně a rubou se mezi sebou. Vypálené domy,
pomníky padlým i stopy po kulkách na
zastávce nebo zvonici kostela – to jsou pořád

ještě zcela běžné krajinné prvky Chorvatska.
Ale je zbytečné o tom psát. Člověk musí ty lidi,
co to zažili, potkat, poslechnout si je. Vidět
zdemolované tanky a rozstřílené bunkry hned
vedle moderní zástavby.

Plitvická jezera jsem zčásti prošel na černo
po turistické stezce. Díky uznalému pánovi
z ostrahy jsem mohl přespat na lavičce v centru
areálu. Ráno mě vzbudil, popili jsme gambáče
a já, líný a utahaný, nasedl na bus do Karlovce.

Karlovské peripetie nebudu líčit, ale dám
vám všem dobrou radu – nezkoušejte tam
stopovat na dálnici. Ve zkratce – v tomto
krásném městě jsem se definitivně utvrdil
v tom, že nerad stopuji, a pozdě odpoledne,
osvěžený pivem Karlovačkem, nasedl na bus
do Rijeky.

Rijeka. Krásné město, vskutku že ano.
Poprvé a naposledy jsem tu za celou cestu
uviděl moře. Ale pro to mé srdce nikdy nijak
extra nehořelo, nu což. Řešit tam nocleh se mi
nechtělo, pročež jsem našel vlakové nádraží a
zakoupil si lístek do Ljubljany, hlavního města
Slovinska, jež bych charakterizoval asi jako
něco mezi Prahou a Paříží o velikosti a
přátelskosti Brna.

Za zmínku stojí cesta tam – ta proběhla
v přátelském panslovanském duchu za
doprovodu dvou slovinských děvčat a domácí
rakije. Výhledy z jedoucího vlaku (nápadně se
podobal těm od  Českých drah, čím to asi
bude?) do noční krajiny míhající se venku pro
mne byly dalším velkým zážitkem samy o
sobě.

Někdy v půl jedné ráno SEČ jsem tam
konečně byl. V Ljubljaně, městě, které, ač jsem
si to do té doby nepřipouštěl, bylo celou dobu
podvědomě cílem mé cesty. V pro mne
polomýtické metropoli Slovinska, již jsem do
té doby znal jen ze směrových cedulí, když
jsem jako malý jezdil do Chorvatska, a jejíž
jméno jsem se tehdy pracně učil vyslovovat.
Tady, v dějišti knihy "Veronika decide morrer"
od Paula Coelha. Konečně mi tato snová dáma
otevřela svou náruč. A byla krásná a
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pohostinná.

Potkal jsem tu saxofonistu hrajícího na
mostě teskné písně, viděl most hlídaný draky,
náměstí a sochu France Prešerena –
slovinského Máchy (který ho i jednou
navštívil) – trochu toho romantismu
v architektuře, po troše spánku na nádraží i
ranní trhy a hlavně jsem zažil tu úžasnou
atmosféru tohoto města. Kolem deváté jsem
nasedl do vlaku a vyjel směr Salzburk.

Tady měl vlak zpoždění, což mimoděk
zapříčinilo konstituci naší malé skupinky ve
složení já, jedna Češka, dvě Slovinky (jedna
z nich je velice dobrá violistka) a

Afroameričan, všichni mířící z Ljubljany do
Prahy. Společně se nám povedlo zvítězit nad
rakouskými železnicemi (viele danke
ochotnému průvodčímu) a vyměnit lístky za
jiné, na náhradní spoj přes Vídeň a Brno. Já
tedy nakonec šťasten vystoupil po týdnu cesty
opět v Brně a mohl spokojeně zapadnout do
hospody, čímž jsem svou takřka švejkovskou
anabázi zakončil. Nebyla nijak objevná,
přeplněná barvitými zážitky, co stojí za
vyprávění, ale jsem rád, že jsem ji podnikl.
Přece jen mi dala dost krásného a dost
zkušeností na to, abych jí nelitoval.

Errat
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Pohanské stopy: Díl první –
kaplička sv.Háty

„P říroda dala člověku rozum, aby se jí bránil,
a srdce, aby se jí neubránil.“

(Jean Galbert de Campriston)

ohanské stopy je název zvolna
vznikajícího projektu, který je věnován

české přírodě. Jeho cílem je vyvíjející se a živá
databáze míst, na která se stojí za to vydat, ať

už jsou vhodná pro meditaci, putování,
odpočinek nebo rituální účely. Projekt by měl
být také platformou pro všechny milovníky
přírody, kteří rádi píší nebo fotografují. Jeho
cílem je zároveň sbírka básní, esejí, fotografií,
obrazů a jiných uměleckých vyjádření
inspirovaných přírodou. V každém díle
Věstníku přineseme jednu zajímavou reportáž
některého z našich stopařů.

P

Kapli čka sv. Háty (Deštná)
Publikováno 1.12.2009 | Autor: Zahrada 

Není známo, kdy a kým byla postavena. Ani
místní kroniky neobsahují žádné konkrétní
informace. Najdeme ji na sever od Jindřichova
Hradce v lese na rozhraní katastru Dešná a
Mostečný.

Dle pamětníků označovala kaple místo
loučení se zemřelými. Z Mostečného chodíval
pohřební průvod na hřbitov do Deštné a u
kapličky se zemřelí loučili se svou obcí a
pozůstalí se svými zesnulými blízkými. Jestli
byla kaplička postavena pro tento účel, nebo
zde stála už předtím, však není známo. Stojí na
cestě, kterou místní usedlíci nazývají „Umrlčí

cestou“.

Sv. Háta je též známa jako sv. Agáta a dle
mého zcela neakademického názoru má jisté
paralely s Bohyní Brigitou, byť pochází ze
zcela jiného koutu Evropy. Agátiny svíčky se
umísťovaly do koutů dvora jako ochrana před
ohněm, neštěstím a obecně katastrofám
přírodního charakteru. Její atributy jsou: na
míse uťatá ňadra, kleště, pochodeň, pánev se
žhavým uhlím, hořící hranice, svíce, pecen
chleba, jednorožec jako symbol panenství,
nůžky, nůž a závoj. Připadá mi spíše jako
panenská Bohyně. Nedokážu nijak vysvětlit,
proč právě ona má kapli na takovém místě a
jakou má souvislost s loučením zemřelých se
svým domovem, byť některé její atributy mají
k tomuto principu blízko.

Toto místo je však velmi příjemnou
zastávkou na červené značce mezi Deštnou a
Lodhéřovem. Pobízí k vnitřnímu klidu a
tichému pozorování okolní přírody. Jeho
charakter skutečně odpovídá místu na rozhraní,
mýtině mezi dvěma světy. Okolní les je obýván
mnoha přírodními duchy a je velmi přátelský.
Kousek pod kaplí směrem k Deštné se
nedaleko cesty nachází pěkná lesní studánka.

Déšť

Šedivé a bílé proudy k zemi
kapky na kůži z pláče nebe
proletěly těly na dláždění

déšť rozžhavený zimou
stěny, podlaha i strop

chytáš ho do vlasů a řas
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prales jehel z vody
nespočítáš kruhy

světy v nich
a hladiny.

Kraj:  jihočeský
Dostupnost: spíše snadná
Pro rituály:  použitelné
K rozjímání:  vhodné
Míra turismu:  velmi malá
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Okénko do kuchyně našich
předků

Motto pro dnešní okénko: Co se sní, to už
se nezkazí...

áměrem dnešního Okénka je – odchýlit
se od tématu. Věstník vychází při

příležitosti Beltainu, nicméně Okénko se bude
věnovat jinému svátku, který však do tohoto
období mezi dvěma čísly Věstníku patří.
Svátku letního slunovratu. Zároveň doufáme,
že dnešním výběrem potěšíme „seveřany“.
Uveřejňujeme totiž recepty pro sestavení menu
na oslavu letního slunovratu „na  švédský
způsob“. Nejen ve Švédsku, ale v celé severní
Evropě je letní slunovrat (Midsommar, Ukkon
juhla, Jaanipäev...) jedním z nejoblíbenějších
svátků. Není divu, ve Skandinávii je léto krátké
a slunečního svitu je málo. Svátek mívá
charakter pravé lidové veselice. Lidé zdobí své
příbytky květinami a březovými větévkami.
V Dánsku, Estonsku a Finsku se v předvečer
letního slunovratu za doprovodu tradičních
národních písní a tanců zapalují velké ohně, ve
Švédsku zase vztyčují zvláštní červnové
„májky“. Bujaré oslavy pokračují celou noc –
lidé mohou pozorovat půlnoční slunce. Podle
slavné legendy má tato noc čarovnou moc. Tak
například dívce, která si položí pod polštář
devatero různých bylin, se zjeví její budoucí
manžel. Ale aby se kouzlo splnilo, nesmí dívka
před spaním s nikým promluvit (a to není jistě

o svátcích jednoduché). O tomto svátku koluje
také mnoho průpovídek – jedna za všechny:
„Tato noc nebývá dlouhá, ale rozkvétá po ní
mnoho kolébek“. Typickým jídlem letního
slunovratu jsou nakládané ryby s různým
kořením. Ve Finsku losos, ve Švédsku sledě...
Dále se podávají nové brambory, zakysaná

Z
smetana, kopr, pažitka. K tomu nesmí chybět
pivo a akvavitt (pálenka původem z Dánska,
mnohdy ochucená). A dezert? Samozřejmě
jahody, nejtypičtější letní ovoce. Takže, jak
jsme napsali v úvodu, zde je slunovratové
menu, původem ze Švédska2:

Stekt ost med varma

jordgubbssås

(Smažené sýrové kousky s horkou
jahodovou omáčkou)

• 250 g jahod
• 2 lžíce cukru
• šťáva a kůra

z jednoho
citrónu

• špetka pepře
• asi 250 g sýra Eidam vcelku
• hladká mouka, vejce, strouhanka na

trojobal

Jahody povaříme s cukrem, šťávou a kůrou
z citrónu a pepřem. Sýr nakrájíme na větší
kostky, obalíme dvakrát v trojobalu a
usmažíme. Smažené kousky přelijeme
jahodovou omáčkou nebo ji servírujeme zvlášť
a kousky namáčíme. Vyzkoušeli jsme různé
druhy sýra, ale Eidam se jevil jako nejchutnější
(podle toho, co se mi podařilo zjistit, Švédové
používají sýr podobný našemu Blaťáckému

2 volně upraveno podle Matklubben i Sverige AB,
Stockholm, http://www.matklubben.se (18.3.2011) a
bulletinu Mamma help!, červen 2003, Unitisk Kněževes
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zlatu a navíc zakapávají balsamikovým octem,
ale to se nám zdálo jako příliš novodobá
úprava).

Matjessill med gräddfil

och färskpotatis3

(Sledě se smetanou a novými brambory)

• 250 g filetů
Matjesa
(naložené v
láku – ne v
oleji)

• 2 dl majonézy
• 1 nadrobno

nakrájená cibule
• 1 nadrobno nakrájený pórek
• 1 hrst nasekaného kopru
• 2 dl zakysané smetany

Filety necháme okapat, opláchneme ve vodě,
otřeme a pak nakrájíme na kousky a
zamícháme se všemi
přísadami. Jako
přílohu podáváme
v kopru uvařené a
čerstvým koprem
posypané rané
brambory (dovolím
si nepatřičnou
poznámku – osobně jsem byl naprosto
nadšený, neboť je to neskutečná dobrota).

Midsommarpaj med

jordgubbar

(Letní jahodový koláč)

Piškot:
• 4 vejce
• 140 g cukru krupice

3 I. Karlsson, Severské listy, červen 2008,Vydavatelství
Severské listy, Dřenice - Chrudim

• 140 g
polohrubé
mouky

• kůra z jednoho
citrónu

(toto množství je
na korpus o průměru
formy 20 až 22 cm)

Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky
ušleháme s cukrem do pěny. Trvá to asi 5
minut, cukr se téměř rozpustí. Poté vyšleháme
z bílků tuhý sníh a postupně jej střídavě
s moukou lehce zamícháme do žloutkové pěny.
Formu vymažeme tukem (máslem, sádlem) a
vysypeme hrubou moukou. Vzniklé těsto
nalijeme do formy, opatrně rozetřeme a
urovnáme tak, aby u okrajů bylo malinko vyšší.
Při pečení piškot uprostřed víc nabude. Pečeme
na 175 až 180 °C asi 30 až 40 minut (podle
výkonu trouby). Hotový piškot poznáme tak, že
se odděluje od stěn formy. Nejsme-li si jisti, že
je opravdu upečený i uprostřed, zapíchneme do
středu špejli. Pokud je při vytažení suchá a
nelepí, je hotovo. Po vytažení z trouby
necháme piškot chvíli ve formě, pak vyklopíme
a necháme vychladnout (nejlépe do druhého
dne).

Krém:
• 0,25 l mléka
• 1 vanilkový

pudink
• cukr dle chuti
• 1 máslo

Uvaříme pudink a necháme vychladnout.
Změklé máslo ušleháme s cukrem a postupně

zašleháme zchladlý pudink. Korpus podélně

rozřízneme na 3 části dlouhým ostrým nožem.
Na spodní díl natřeme část krému, poklademe
kousky jahod,
přilepíme prostřední
díl, na ten natřeme
marmeládu – jakou
má kdo rád (nejlepší
je jahodová),
přilepíme vrchní díl,
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potřeme krémem povrch i boky dortu a
ozdobíme krájenými nebo celými čerstvými

jahodami.

Jiří „Seóras“ a Blanka „Žofinka“ Posledníkovi
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Minulé akce PFI

Reportáž z Bardského víkendu

edím doma na verandě a přemýšlím,
jakými slovy začít. Kde vlastně začít.

Snad bude nejlepší vrátit se proti proudu času o
pár měsíců zpátky.

S

Přibližně v polovině ledna jsem se přihlásil
na Bardský víkend. Poprvé. Důvodů jsem měl
několik. Jedním z nich bylo i mé oblíbené
motto: „Když to nezkusíš, tak nevíš.“ A já
skutečně nevěděl.

Nevěděl jsem ani během své zimní dovolené,
když mě úřednice nýrské pošty nevlídným
tónem vybízela k vypsání plné adresy majitele
účtu. Tato paní natolik rozkolísala moji důvěru,
že jsem se později musel ujistit, zda platba
zálohy skutečně proběhla.

Osud se mi, zdálo se, rozhodl klást do cesty
překážky. Tou poslední byly úkoly, které na mě
navršil šéf v den odjezdu. Mnou pečlivě
vybraný spoj odjel beze mě.

Z několika možných náhradních řešení jsem
si vybral autostop. A udělal jsem dobře.
Vystřídal jsem tři auta a do Sloupu v Čechách
jsem nakonec dorazil o hodinu dřív než
původně naplánovanými spoji.

„Dobrý den, prosím vás, nevíte...“ Maminka,
dvě děti, kočárek a plastová motorka nevěděly.
Pokladní v samoobsluze byla informovanější a
navedla mě správným směrem (mimochodem
tamní samoobsluha oplývá velmi slušným
výběrem vín). Rovně kolem hospody a požární
zbrojnice, potom doprava. Chvilku jsem
bloudil, ale když jsem nakonec vzal za kliku,
věděl jsem, že jsem na správném místě.

Zpoza dveří zněla flétna a kytara.

„Ahoj.“
„Ahoj, my se známe...“ oživil Airis svoji

paměť.

Oheň plápolal v krbu, shodil jsem batoh ze
zad a bylo mi najednou dobře. Odpoledne
přešlo do večera, přibyli další bardi a Jožka se
dal do vaření (vaří skvěle!). Mírné obavy, které
mě provázely od přihlášení až do příjezdu, se
rozplynuly jako dým.

Sobotní ráno začalo pro mě neobvykle.
Snídaní. Snídaní, která se protáhla v brzký
oběd. Nebylo kam spěchat. Je pro mě těžké
popsat chronologicky události toho dne. Z
nějakého důvodu na tom nezáleží. Průběžně
jsme bardili, co dál?

Šli jsme se projít. Jarní Sloup k tomu přímo
vybízel. Tradiční lidová architektura, mrholení,
improvizační workshop v lesním divadle,
vyhlídky z pískovcových skal rokle, čáry
uhlem. To vše a ještě mnohem víc, jen
nepopsatelné.

Přišel večer, který přinesl další workshopy.
Nikterak násilně a v podstatě vyplynuvší ze
situace. Včetně diskusí, které je provázely.

Nenápadně se přiblížil okamžik, kterého
jsem se trochu obával. Společný rituál. Na
tomto místě se sluší, abych řekl, že praktikuji
sám. Skupinové rituály mi k srdci nepřirostly.

Přesto, a nebo právě proto, musím za ten
zážitek poděkovat. Děkuji. Stálo to za to.
Atmosféra byla uvolněná a celý rituál se nesl
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v duchu společné pohody. Alespoň já jsem to
tak cítil. A stejně tak pohodový byl i
probarděný zbytek noci.

Nedělní ráno mě zastihlo nevyspalého,
přesto v naprosté pohodě. Pondělní pracovní
shon byl ještě v nedohlednu. Povídali jsme si,
smáli se, sbalili si to své a uklidili po sobě.
Veliké OK v návštěvní knize je toho důkazem.

Cesta k našim domovinám byla ve znamení
loučení a návratů. Bardský víkend skončil. Tak
zase někdy, někde při dalším setkání.

P.S. Ještě krátká básnička ze soboty.

Co mě tu čeká
ještě se uvidí,

myšlenky bloudí
naráží do lidí,

kdyby jen do lidí
všeho tu dost,

v koutku si brouká
nezvaný host.

Moen
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ÚVOD DO POLYTEOLOGIE

Report z Eurikovy přednášky

ak mnozí z vás jistě ví, neboť se našli i
tací, co kvůli tomu vážili cestu až

z dalekých moravských krajin, v sobotu
19. března se při příležitosti oslav Ostary
konala v pražském podniku Mandragora
přednáška s názvem Úvod do polyteologie.
Název sice moc představivost nepodněcuje, ale
když přednáší Eurik... kdo by si to nechal ujít?

J

Nám vyhrazené prostory rozhodně nezůstaly
prázdné a jako krutý výběrčí daní můžu říct, že
se sešla i slušná řádka tváří mimo řady PFI,
která akci iniciovala. Přesto se přiznám, že
jsem čekala víc narváno. Ti, co zájem neměli,
se shlukli v předních místnostech a čekali na
následný Pubmoot, a ti, co zájem měli, se
pohodlně usadili a mohlo se začít.

Přednáška sama byla velice uvolněná a nesla
se v přátelském duchu. Eurik přednášel vsedě
na stole dekorovaný krásnými obrazy letících
draků, které visely na stěně za jeho zády, což
alespoň na mě působilo velice keltsky a
tematicky. S humorem i nadhledem nás provedl
skutečným „úvodem“ do smýšlení polyteistů,
takže není divu, že se ho vydaly zhlédnout i
mnohé nové tváře. Posluchači mohli volně
vstupovat s otázkami do jeho výkladu a
všestranně ho tak obohacovat. Popsat ve
zkratce, o čem všem nový koordinátor4 mluvil,
není úplně snadný úkol, ale přesto se vám to
pokusím trochu přiblížit skrz svoje subjektivní
dojmy.

Za sebe oceňuji nejvíc to, že to nebyla
teoretizující přednáška typu četl jsem tuto
knihu, hovořila o tom a tom a myslím si, že to
tak celkem funguje. Přestože v pozvánce bylo
zmíněno jméno Isaaca Bonewitse, reálně se
spíše mluvilo o skutečné, praktické zkušenosti
pohana a člověka se životem v moderní době.

4 Eurik 1.4.2011 převzal pozici Národního koordinátora
české pobočky Pagan Federation International

Proč je pohanství tak fascinující? Je pro
lidskou mysl pochopitelnější monoteismus
nebo polyteismus? Existuje v praxi vůbec něco
jako monoteistické náboženství, nebo je to
pouze polyteismus maskovaný za všemožné
světce? Dokáže člověka naplnit vědecký trend
svět pouze popisovat a rozkládat na základní
stavební kameny, nebo taková snaha končívá
víc pocitem zklamání, že „tam“ nic není? To
jsou některé z otázek, které nám byly za necelé
dvě hodiny předestřeny. Skrze ně jsme se dotkli
mnoha paradoxů některých náboženství,
ateismu i společnosti jako takové, přestože
jsme zdaleka neměli čas vyslechnout nebo
probrat si všechny. Eurik dokázal smysluplně a
za pomoci odborné literatury vyargumentovat,
proč je pro lidskou podstatu polyteismus
přirozenější a proč dává jako náboženství po
rozumové i duchovní stránce větší smysl než
různé monoteistické tradice.

Abych tu nepěla samou chválu... přestože čas
to byl určitě přínosný, myslím, že pro bytosti,
které se tematice věnují dlouhodobě, toho moc
nového řečeno nebylo. Pro mě to byl nový
náhled na staré známé pravdy; hezké shrnutí
životních postojů, ke kterým myslím každý
vyznavač novopohanství tak či onak dojde.
Naopak jedincům, kteří zatím nemají přesnou
představu, co přesně je to novopohanství za
směr, a přicházejí s prazvláštními dotazy, bych
takovou přednášku skoro ordinovala. Přistihla
jsem se, že jednomu takovému zvědavci říkám:
„M ěl jsi být na Úvodu do polyteologie, tam by
sis vytvořil obrázek.“ A tak si myslím, že by
byla škoda, kdyby se tato přednáška někdy
v budoucnu nezopakovala.

Závěrem... myšlenka, která podle mě hezky
vyjadřuje ducha celé přednášky, padla někdy
v první polovině: ...na světě je skoro sedm
miliard lidí, a proto tu existuje skoro sedm
miliard náboženství; není přirozené, aby pro
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takovou masu individualit existovala pouze
jedna pravda a jedna cesta. Kvůli tomu mi
nezbývá, než s Eurikem ze srdce souhlasit,
vyjádřit mu obdiv za jeho sečtělost a

poděkovat, že celou akci neodvolal, ačkoli ještě
den předtím stěží mohl mluvit.

Araxa

stránka 36 z 46



Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 21

Dortmund, Dortmund über alles

ne 2. dubna jsme se s Codym zúčastnili
5. konference německé PFI. Již v pátek

jsme vyrazili vlakem a musím říct, že to byla
cesta náročná. Sice jsme původně nasedli do
lůžkového kupé, nicméně Fortuna k nám byla
obzvláště štědrá, když nám přes pana
průvodčího oznámila, že sedíme v soupravě do
Zürichu. Přesun po vlaku proběhl bez dalších
ztrát na duševním zdraví, a mohli jsme se
oddávat více jak deseti hodinám kodrcání.
Místenky pro toto kupé jsme měli pouze my
dva, tudíž bylo možno i navštívit síně přítele
Morfea, což jsme po krátké svačince i udělali.

D

Po příjezdu do naší cílové stanice zvané
Dortmund jsme učinili několik zásadních
objevů. První, a řekl bych, že pro naši budoucí
činnost i zásadní, se týkal absence čekárny.
Ano přátelé, čtete dobře, město s téměř šesti sty
tisíci obyvateli, sedmá největší osada Germánie
se vyznačuje velkou prosíravostí v prevenci
bezdomovectví a ospalého turismu. Rozhodli
jsme se tedy posnídat v nádražní galerii –
objektu to historické hodnoty, v němž probíhala
výstava postmoderního umění. Po občerstvení
jsme se vydali prozkoumat okolí našeho
dočasného tábořiště. Nutno poznamenat, že
bylo velmi konzervativní včetně okřídlených
nosorožců, létajících talířů, které bylo nutno
zkrotit a umravnit, i pravicové mládeže, které
bylo záhodno se o páté hodině ranní vyhnout.
Zajímavostí tohoto města je i velké množství
kostelů postavených v jedné přímce. Jak jsme
se později dozvěděli od Rhiany, naší
průvodkyně a dopravní spojky, jedná se o
pohanská silová místa ležící v leylines (lze
přeložit jako siločáry země).

Po třech hodinách jsme již nasedli do
luxusního vozu made in Pandora a nechali se
dovézt do Wittenu, místa, kde se konala
konference. Nutno poznamenat, že se jedná o
nádherné sídlo, které vzniklo spojením
historického kamenného hrádečku a moderní
architektury ze skla a oceli. Tak krásné

skloubení bych vám přál vidět, je znát, že
architekt se nad svou prací hluboce zamýšlel.
Pak jsme se jali seznamovat s novými pohany a
očekávali příjezd jediné nám známé osoby,
mezinárodní koordinátorky PFI Morgany.

Poté, co jsme se všichni potkali, začala
porada před otevíracím rituálem, které jsme se
zúčastnili, jelikož nás organizátoři požádali o
volání živlů. Musím říct, že se jednalo o zatím
nejpočetnějšírituál, jakého jsem se zúčastnil –
setkalo se zde na osmdesát pohanů. Rituál byl
poměrně jednoduchý, pod patronací Afrodity a
Apolona, a byl zvládnutý velmi hezky.
Samozřejmě docházelo k drobným
pochybením, jako je obvyklé nedodržení směru
pohybu v kruhu a podobně, nicméně v tomto
počtu se dařily věci, se kterými bývají
problémy i v menším počtu lidí, jako je
rozhýbání kruhu při chantech, či hromadná
ukončování proslovů.

Poté se rozeběhly přednášky, kterým lze
vytknout jedinou maličkost, a sice, že byly
pouze v němčině. Tuto indispozici jsme,
jakožto jazykoví neznalci nesli velmi těžce.
K nepozornosti samozřejmě přispívala i únava
z cesty, jali jsme se tudíž věnovat raději
činnosti oblíbenější a sice sociální interakci a
prohlížení zboží místních trhovců. Zde bych se
rád zmínil, že v tomto směru máme ještě hodně
co dohánět. Krom široké škály knih jsme zde
viděli krásné přívěšky a sošky, šperky, krabičky
a další roztodivnosti s pohanskou tématikou ve
zpracování, o jakém se mi v českých krajích
doposud ani nesnilo. Jedno setkání ovšem bylo
naprosto osudové, mezi vystavovateli byl i
známý kreslíř zvaný Voenix, autor orákula
Runová magie (tyto karty vyšly v Česku a jsou
velmi dobrým zpracováním tohoto tématu) a
dalších zajímavých knih a maleb. Navzdory
jazykové bariéře – Voenix mluví naneštěstí
pouze německy, tudíž jsem musel mobilizovat
veškeré své znalosti a zkušenosti
z dorozumívání se s neznámými domorodci
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v jejich rodném jazyce – jsme se spolu alespoň

chvíli pobavili o jeho tvorbě a zhlédli krásné
obrazy s pohanskou tématikou.

Po uzavíracím rituálu jsme nadále
pokračovali v interakci s tamním pohanstvem,
nyní již ovšem nad korbílkem dobrého
pěnivého moku. Bylo velmi osvěžující probírat
pohanství s lidmi z jiných krajů, je to má
oblíbená činnost, která vždy člověku prospěje.
Je příjemné sdílet radosti i strasti společného
životního směru.

Kolem půlnoci jsme opět usedli do Pandora
taxi a naváděni v na´vi jsme, kupodivu bez
problému, dorazili k našemu vlaku a o poznání
plnějšímu kupé. Byl to poměrně náročný
víkend, ale rozhodně stál za to. Dovoluji si
všem doporučit najít vhodnou příležitost, jak se
s německými souvěrci seznámit, jsou to velmi
milí a přátelští lidé. Doufám tedy, že se
setkáme na 6. konferenci v blízké budoucnosti.

Ať vás Bozi provázejí.

Tygr
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Budoucí akce PFI

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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Bardský víkend

Na půl cesty
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Koncert Damh the Barda, Praha, září 2011

Již potřetí budete mít možnost zúčastnit se koncertu vynikajícího Damh the Barda.
PFI opět pořádá koncert a počítáme i s dalším programem jako tomu bylo i v loňském roce.
Více podrobností přineseme v dalším vydání Věstníku. 

Wyrd Camp
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Bardská gilda
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Pohanské akce

Slavnosti Jarovíta 2011, 30. 4., Dolní Břežany

Rod Jarovíta jakožto součást společenství RODNÁ VÍRA Vás zve na tradiční (nejméně již
15té) 

JARNÍ SLAVNOSTI K POCTĚ JAROVÍTA - „MOCNÉHO BOHA SÍLY, ZRODU I BOJE“ 
OSLAVY SE USKUTEČNÍ DNE 30.4.2011 
SRAZ ÚČASTNÍKŮ – 12:00 
PŘÍRODNÍ ZOO , PRAHA - ZBRASLAV 

Slavnosti Jarovíta jsou akcí s dlouholetou tradicí, která má za cíl oslavit příchod jara, ročního
období, kdy celá příroda je posilována nadpozemskou mocí, která živočichy i rostliny vzpíná k
novému rozkvětu. Vlastnosti bujaré přírody v tomto období naši slovanští předci zosobňovali v
bohu Jarovítovi, kterému je zasvěcen nejen staroslovanský obřad, který proběhne v rámci
programu oslav a jehož součástí je i věštba (tzv. metání losů) pro následující rok, ale také jarní
zápolení mužů i dětí. V závěru akce proběhne i bujará hostina, potřebný to atribut každých
slovanských slavností. Velmi bychom uvítali, kdyby se účastníci akce aktivně zapojili do
programu oslav, neboť zejména tak Jarovítovi a silám, které zosobňuje projevovali naši předci
úctu. 

DŮLEŽITÁ UPOZORN ĚNÍ: 
Slavnosti jsou zahájeny několikakilometrovým pochodem hornatým terénem na nedaleké

staroslovanské hradiště. Oslavy se konají v přírodě, což musí odpovídat také oděvu a vybavení -
vlastní luk, štít či zbraň je vhodné si vzít s sebou. Jedná se o válečnické oslavy, prosím počítejte s
tím. 

MEDOVINA A JÍDLO: 
Každý účastník si zajišťuje sám! Je vhodné přinést nějaký

pokrm osobně připravený k pohoštění druhých i bohů. Pokud
se někdo chce podílet na vepřové pečeni, nechť dopředu
informuje organizátory. 

V případě zájmu o účast piště na ndh@volny.cz nebo
telefonujte na 731576690, bylo by dobré ještě před akcí svou
účast oznámit. 

„V mé družině jsou chrabří bojovníci – v třeskotu trub
narozeni, hrotem kopí odkojeni, v přilbách válečných kolébáni,
v bitvách lítých vychováni“ „Cesty klestí, rokle znají, stržemi
se prosekají – jako lační vlci letí krajem za svou čest a slávu
svého pána“ (Slovo o pluku Igorově)
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14.5.2011 KRUH SESTER

Lektor: Lilia Khousnoutdinova
Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Čas: Od 10.00 do 20.00 (1,5 hod. přestávka na oběd)

13 lunárních měsíců, 13 tváří bohyně, 13 žen sedících v kruhu. Pojďte strávit den plný
inspirace ve skupině 13 žen. Budeme se věnovat uctívání vlastního ženství ve všech podobách.
Budeme si vyprávět staré legendy, jemně masírovat a pomocí jednoduchých rituálů hlouběji
poznávat naše ženské tělo a ženskou podstatu.

Bližší popis akce: http://www.maitrea.cz/akce/kruh-sester
Cena: 1200 Kč (záloha 600 Kč převodem na účet)
Kontaktní email:  seminare@maitrea.cz
Kontaktní telefon: 725 783 506

Další podobné akce od stejné lektorky:

• 17.5.2011 KELTSKÝ ŽENSKÝ KRUH - Oslava ženskosti

• 14.6. – 22.6.2011 Magický Slunovrat v Avalonu

• 14.6.2011 KELTSKÝ ŽENSKÝ KRUH - Lunární LITHA - Očista vodou

Bližší info a kompletní kalendář akcí: http://www.maitrea.cz/lilia-khousnoutdinova

15.5.2011 Přednášky Ravena Kaldery (akce

Dávného Obyčeje)

Program je rozdělen do dvou linií:

• Linie pohanská (Urban šamanismus a magie, severský herbalismus a rökker rituál)

• Linie gender tematiky (Alternativní sexualita)

Akce se koná v Ateliéru Strakonická, Strakonická 3, Praha 5.

Vstupné: 

Pohanská linie

Plné 1500,- Kč

Přidružení členové DO 1400,- Kč

Plní členové DO 1200,- Kč
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Gender   linie  

Plné 750,- Kč

Přidružení členové DO 700,- Kč

Plní členové DO 500,- Kč

Více o Ravenu Kalderovi: http://ravenkaldera.davnyobycej.cz/ 5.4.2011

 Připravila Bexxy
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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 Petr Gilar- Eurik.

• 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, Anežka Sobotková - Agneska, Jiří Posledník –

Seoras
• Obálka a grafické podklady: Martina Frošová – Mab
• Kompletace a výsledná grafická podoba: Filip Kubín - Airis
• Překladatelé:  Anežka Sobotková - Agneska
• Kmenoví autoři: Josef Petr – Jožka, Petr Gilar – Eurik, Jiří Posledník – Seoras, Walerien,

Veronika Kůsová - Bexxy
• Další autoři: Tygr, Airis, Araxa, Moen, Errat, Svjatoslav, 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
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