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Úvodník
Vážení čtenáři,
u příležitosti svátku sklizně, kterému
s oblibou říkáme podle ostrovní tradice
Lughnasad či Lammas, či podle českých
obyčejů Dožínky, se vám do rukou dostává
další číslo našeho věstníku. Je to k nevíře,
člověk dopíše jeden úvodník a už aby začal
psát další, tak rychle čas ubíhá. Tak rychle se
Kolo roku otáčí. Člověk při tom občas
zapomíná, co je v životě opravdu důležité, a
honí se za hloupostmi, nebo se utápí ve
zbytečných sporech. Pokud bych měl
vystihnout nejzásadnější myšlenku, kterou mi
letošní Lammas přináší, pak je to uvědomění,
že pokora není slabost. Že jsou na světě věci,
které nás přesahují, i když je naše ego nafouklé
jak Harryho tetička Marge. Že musíme něco
obětovat, abychom něco dostali a nezůstali stát
zabředlí v bahně nicnedělání, nebo temné
komoře plné strachů, že o něco zásadního
přijdeme. Ono totiž nelze o nic nepřijít. Čím
víc bychom se o to pokoušeli, tím víc by nám
události protékaly mezi prsty. Obrazně řečeno
jde o to, aby každá kapička krve, kterou jako
obětovaný Král Slunce prolijeme, měla svůj
smysl a dopadla na úrodnou půdu. Krev
Darmodějova, která skápne po chodníku, steče
leda do kanálu. Přeji nám všem, aby naše oběti
měly smysl a abychom oslavili svátek sklizně
v té nejlepší formě.

A co naleznete v našem věstníku, kterým si
můžete zpestřit zbytek léta? Kromě vašich
oblíbených pravidelných rubrik se můžete těšit
například na rozhovor s pohany z Vlčího kultu,
se skupinou sice v lecčems zvláštní a
kontroverzní, nicméně velmi tradiční (v tom
dobrém slova smyslu). Dále se můžete těšit na
reportáž z cesty do Izraele od Darjam. Takové
okénko do historicky velmi důležité země, pro
křesťany, židy i muslimy, bude pro mnohého
českého pohana velmi užitečné. Na chvíli si
uvědomit, že na světě je mnoho náboženství a
každé z nich může mít něco do sebe, stejně
jako se zvrhnout ve fanatismus nebo divadélko
pro davy. Pohanská náboženství nejsou jiná. I
ona mají svou odvrácenou stranu. Je dobré si to
občas uvědomit. No a na závěr bych rád
upozornil na článek o PFI, který napsala Terka,
tedy něžnější polovina naši národokoordinacie.
V článku je poprvé veřejně představen tým
české PFI, který se formoval dlouhou dobu a
bez kterého by se spousta projektů, akcí a plánů
jen těžko dala uskutečnit.
Inu, snad jsem vás svým úvodníkem příliš
neunudil. Teď vás již propouštím ze svých
zrádných spárů a nechávám vaše zvědavé
maličkosti vyplout na dobrodružnou výpravu
skrze následující stránky. Přeji dobré a
inspirativní čtení.
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Vlčí kult
Č

asto o „Vás“ slýcháme třeba na P)O(F,
ale mnohým to stále není jasné – co to
vlastně je Vlčí kult?
Obecně vzato, Vlčí kult je náboženskofilosofický systém, v jehož středu stojí vlk, či
božstvo s vlčími rysy a charakteristikou. Vlk je
zde předmětem uctívání, nositelem skutečných,
či archetypálních vlastností a hodnot, životním
průvodcem a symbolem zastupujícím širokou
škálu prvků, z nichž vyplývá charakter cesty
vyznavačů Vlčího kultu. Historicky vlčí kulty
vznikaly jak jako samostatná náboženství, tak
v rámci různých náboženských systémů, po
celém světě od pravěku až po současnost. Vlčí
kulty jsme mohli najít u Indiánů, Řeků, Keltů,
Germánů, Mongolů i jinde. Vlčí kult mohl mít
u různých kultur různý charakter, v závislosti
na odlišném symbolickém a duchovním
vnímání vlka a různé formě duchovního
uspořádání dané společnosti. Někde byl vlk na
úrovni národního totemu (Mongolové,
Hunové...), jinde byl spojen s atributem
určitého boha (Odin, Áres, Apollón), jinde byl
„pouze“ posvátným zvířetem, kterému se
obětovalo jako určité přírodní síle – například
v Japonsku vlka uctívali zemědělci, aby chránil
jejich úrodu před prasaty a jeleny.
Konkrétněji, tedy tak, jak se s ním setkáváte
třeba právě na P)O(F, je Vlčí kult skupina lidí,
která propadla kouzlu vlčí osobnosti a
v podstatě se snaží navázat na odkaz vlčích
kultů, které známe z minulosti. Předlohou pro
uspořádání našeho kultu jsou samo sebou také
vlci. A proto i náš kult tvoří několik
samostatných smeček, respektive alfa-párů
s několika jedinci, kteří jsou součástí těchto
základních buněk jako určité „příbuzenstvo“.
Je to vždy takový přechodný stav do doby, než
dojde k vytvoření vlastní smečky.

Aby mohla vlčí smečka dobře fungovat,
musí být v dobré fyzické i psychické kondici,
proto je u nás takový důraz na „kult těla“.
Neznamená to, že všichni musí vypadat jako
Beckhamovi; každý se narodil s jinými
tělesnými dispozicemi. Důležité je snažit se na
sobě pracovat.
Vlk je velice úzce spojen se svým
prostředím, je v podstatě takovým indikátorem
zdraví krajiny. Proto je další naší „zásadou“
umět se v krajině pohybovat, trávit co nejvíce
volného času mimo lidská sídla, poznávat
přírodu a žít tak, aby po nás zůstávala co
nejmenší ekologická stopa.
Co se týče náboženských obřadů, ty
provádíme nejčastěji v terénu, a v podstatě
v čím větší divočině, tím silnější je duchovní
zážitek. I to je důvod, proč klademe důraz na tu
fyzičku, vytrvalost a schopnost pohybu
v „přírodě“. Samozřejmě si ale uvědomujeme,
že žijeme teď a tady, mnozí z nás bydlí ve
městech, a proto samozřejmě ve své praxi
reflektujeme i toto prostředí.
Jaký vztah máte k Ásatrú?
To se asi bude lišit kus od kusu. Vesměs
neutrální až kladný, přeci jen dobrá polovina
našich členů skrze Ásatrú prošla. Rozhodně se
ale nedá tvrdit, že Vlčí kult je s tímto hnutím
totožný nebo je jeho podmnožinou. Duchovní a
kulturní impulzy, které formují Vlčí kult a jeho
jednotlivé smečky, přicházejí z různých směrů
a opravdu záleží na každém, co je mu
„kulturně“ bližší.
Takže tvůj osobní vztah třeba k Thorovi
by se dal popsat jako...?
Věřím v jeho existenci a chápu jeho význam
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pro ty, kteří se k němu obracejí. Ale není
bohem, ke kterému bych se obracel
v modlitbách já. V podstatě mám vlastní bohy,
které upřednostňuji. Thór má dost jiných,
vlastních, následovníků.
Mnozí z vás máte, zdá se, velmi kladný
vztah k living history – existuje nějaké
spojení V.K. a living history, historických
bitev atd.?
Spojení existuje, ale spíše v rovině osobní,
než náboženské. Spousta z nás se o living
history a podobné aktivity zajímá, protože
mnoho z toho, co se tam naučíme a dozvíme,
můžeme uplatnit na naší duchovní cestě.
Vytvořili jsme proto občanské sdružení
Haljaruna, které se mimo jiné zabývá právě
living history a odkazem našich předků.
Haljaruna je samozřejmě s Vlčím kultem úzce
spojená, už jen proto, že má téměř totožnou
členskou základnu, ale členství v jedné skupině
nepodmiňuje členství v druhé. Rozhodně není
podmínkou, že co člen Vlčího kultu, to
milovník historie a naopak.
Nakolik je vaše „učení“, případně víra
celkově jednotná, a nakolik individuální?
Řekl bych, že jednotlivé smečky i jedinci to
mají mnohdy dost různé, co se způsobu
provádění obřadů týče, i toho, jaká kultura či
forma vlčího kultu je více oslovuje. Na první
pohled by se zdálo, že jsme vlastně skupina
velice nehomogenní... Jenže ona ta vlčí
podstata je nakonec vždycky silnější, a i když
to každý dělá trochu jinak, vždy za tím stojí to
šedé zvíře. A nakonec, když se člověk podívá
s odstupem, zjistí, že ta cesta i cíle jsou stejné.
Když srovnáme způsob života lidí, tíhnoucích
k vlčím kultům v historii, zjistíme, že tam také
existují docela zásadní paralely, i přes
rozdílnou kulturu a zeměpisnou polohu.
Náš kult prostě z podstaty individualismu
moc nepřeje. Ale ne kvůli zlovůli lidí v něm
a/nebo cílenému bránění, ale zkrátka duch
smečky je silnější. A i když to občas ve skupině
vede k napětí, řekl bych, že to, co nás spojuje
na duchovní i osobní rovině, je pevné. Ta

sounáležitost a možnost spolehnout se jeden na
druhého je taková naše strategie přežití.
Existuje něco, čím jsou vaše rituály
specifické? Čím se podle tebe dramaticky
odlišují od praxe jiných skupin u nás?
Nevím, zda dramaticky, ale každopádně se
liší. A myslím, že je fajn, že různé tradice mají
svá specifika. To hlavní, čili skutečnost, že
upřednostňujeme rituály na velice specifických
místech, už jsem zmínil. I samy cesty na tato
místa jsou často součástí našich rituálů. Dalším
znakem jsou naše zvířata, která jsou rituálů
účastna jako určitá spojnice mezi námi a vlčími
bohy. No a pak jsou tu i určité „smečkové“
specifické libůstky, ale to myslím může zůstat
naším tajemstvím.
Jakou roli hraje ve vašem kultu magie,
jak jí vnímáte?
Hmm... teď hlavně nevím, co se tím
termínem „magie“ vlastně myslí... Používáme
vesměs klasické techniky, které se při obřadech
a rituálech používají od pravěku a které jsou
součástí rituálů asi všech přírodních národů. Jeli něco z toho magie, pak ji používáme a
považujeme ji za přirozenou součást těch
rituálů. Mě osobně nikdy moc nenapadlo tohle
od sebe nějak oddělovat, myslím, že to k sobě
tak nějak patří a vnímám ji tedy z tohoto
pohledu pozitivně.
Berete nové členy? A jak je vybíráte, co
musí splnit?
Novým členům jsme otevření. Dokonce bych
řekl, že v naší zemi žije mnoho lidí, kteří určité
formy vlčího kultu praktikují, jen to prostě
nenazvou náboženstvím, a ke kterým máme
mnohdy blíže než k pohanům z jiných tradic.
Každopádně nám nejde o kvantitu ani o
vytvoření nějaké organizované struktury, která
by všechny tyhle lidi přivedla pod křídla naší
víry. Stačí nám, že existují, byť třeba mimo
naše řady, a že sdílíme společnou cestu.
Kritéria ke vstupu nejsou stanovena nijak
striktně, ale to neznamená, že nejsou. Trvá to
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dlouho, než někoho přijmeme, a rozhodně se
mu to nesnažíme nijak ulehčit. Musí prokázat,
že dokáže držet krok, že je ochotný podstoupit
společně s námi nepohodlí a námahu a že se
bude aktivně podílet na našich záležitostech. To
zároveň vytváří a upevňuje vzájemné vazby.
S modelem, kdy někdo přišel, že chce být
členem, my jsme na to kývli, a on se pak
ukázal jednou za rok, jsme už skončili. Je

spousta lidí, kteří jen chtějí někam patřit, být
lístečkem v kartotéce, hlavně když se po nich
nic nechce. Svoje řady teď rozšiřujeme hlavně
přirozenou cestou.
Díky moc!
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Kdo je kdo v PFI
M

inulý Věstník odstartoval změny, jež
nás mohou překvapovat, těšit i děsit,
ale nikdy se kvůli tomu nezastaví. Já jsem
získala nového parťáka, národního
koordinátora, Eurika, a PFI tím dostává a
nadále prohlubuje směr, kterým se vydala již
před více než rokem. A kam tedy směřujeme?
Co se vlastně u nás děje nového a pro Vás
zajímavého? Přesně o tom bude následující
článek.
Ale vezměme to pěkně od začátku. Když
PFIcz zakládal a přivedl do našich luhů a hájů
Jakub (Zahrada), bylo to malé miminko, na
péči o něž jeden, dva až tři lidé bohatě stačili,
ale jak děťátko rostlo, začalo mít více potřeb,
žádostí, učitelů, rádců, členů a lidí, kteří se o
PFI dozvídali a stali se součástí, a to s sebou
neslo i změnu nároků. Bylo by naivní myslet si,
že PFI je v posledních měsících pohanskou
verzí pořadu Na Stojáka, kde jeden oddře
všechno a ostatní se tomu v lepším případě
zasmějí. Naopak. Česká pohanská federace si
již dlouhou dobu cíleně vytváří stabilní a
fungující tým lidí, kteří se pravidelně a
intenzivně podílí na jejím chodu. I proto jsme
se shodli, že už bylo na čase, aby se také lidé
okolo dozvěděli, kdo je kdo a co tedy vlastně
děláme, když se něco děje. A zvláště poslední
dobou, kdy se „něco“ děje pořád.
Tým interní i externí, dlouhodobí
přispěvatelé Věstníku, celkově aktivisté všeho
druhu jsou: Eurik, Terka, Vermarka, nově
Joanna, Jožka, Airis, Tygr, Cody, Mab, Seóras,
Agneska a Walerien. To samo o sobě může
působit chvástavě, ale mohla jsem připojit i pár
dalších jmen. Jenže se obávám, že bych pak
mohla na někoho nedejbohové zapomenout, a
to bych opravdu nerada. A co tedy všichni ti
lidé dělají, asi se chcete ptát?

Eurik a já máme na starosti běh a koordinaci
(jaký div) všech našich projektů a aktivit a
Eurik kromě toho spravuje virtuální světy, kde
se pohybujeme, ať už je to web, stránky PFI na
FB, či všechny další technikálie, na kterých se
podílí s Codym, včetně přípravy nového webu.
Také již velmi dlouho organizuje pubmooty a
aktuálně se všichni připravujeme na Wyrd
Camp. Jak o mně všichni členové a možná i
mnozí další vědí, spravuji administrativní část
PFI, tedy členy, podsekci české PFI na
mezinárodním fóru a z projektů se podílím na
realizaci Bardské gildy.
VERMARKA
Vermarka je náš velký guru přes peníze
všeho druhu a díky ní se můžeme bez obav
připravovat na vstup do legalizovaného světa
neziskových organizací, který se přibližuje
mílovými kroky.
Prací, kde je Vermačin talent doslova všem
na očích, je již více než rok Věstník. Díky ní
dostal svoji nynější strukturu, podobu a
preciznost, s jakou je vytvářen. I když to
neznamená, že se i tak písmenka občas
nezapomenou na nesprávném místě. Její
nápady vedly k současné podobě Věstníku, ale
ani tady novinky nekončí a dovolím si říct –
nechte se překvapit, věstníkáři! Kromě toho se
spolu s Eurikem a mnou podílí na přípravách
největšího projektu, který česká PFI pořádá –
Wyrd Camp 2012.
WYRD CAMP 2012
Jak možná ještě nevíte, Wyrd Camp je
mezinárodní setkání poboček PFI po Evropě i
mimo ni. Uskuteční se v Čechách, první týden
v červenci roku 2012 (30.6.-7.7. 2012). Kromě
celé řady významných osobností pohanského
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světa se můžete těšit na program rozdělený do
několika linií, každodenní rituály a mnohá
překvapení, která jsou rok před akcí stále ještě
v procesu vytváření. Ale již během psaní tohoto
článku se stále více rýsuje, které významné
osobnosti se chystají přijet, ale prozatím jen
doporučím, abyste sledovali naše webové
stránky nebo FB profil, kde jsou a budou
průběžně dodávány novinky.
www.wyrdcamp.pohanskafederace.cz,
http://www.facebook.com/wyrdcamp
JOANNA
Joanna, která se teprve na jaře stala stálým
členem našeho týmu, již stihla uspořádat
úchvatnou přednášku o egyptské magii, která
proběhla 10. června a která byla po všech
stránkách jednou z nejlepších přednášek.
Výjimečná česká egyptoložka Renata
Landgráfová nás během necelých tří hodin (z
původně plánovaného polovičního času)
zavedla do tajů egyptské magie a čtení
hieroglyfického, hieratického i démotického
písma.
Kromě přednášek má Joanna plány na
spuštění nové pevné součásti aktivit, kterým
bychom se chtěli věnovat, a to jsou charitativní
a ekologické aktivity. Je to volné navázání na
účast PFI na loňské Pagan Pride a také třeba
úklid Hanspaulky a mnohé jiné. Tyto projekty
budou primárně zaměřeny na naši kotlinu a
prostředí, kde je naše snažení vidět možná lépe.
BARDSKÁ GILDA
Bardská gilda je dalším projektem, kterého
jsem se ujala již před více než rokem. Tady je
nutné zmínit, že původní myšlenka nebyla
moje, za její otce-zakladatele můžeme
považovat Airise, Bernarda a Pláň. Jejich
myšlenky postupně přerůstaly, začaly žít tak
trochu vlastním životem a za přispění Jožky,
Vermarky a mě se rozvinuly do současné
podoby. Přiznávám, že chvílemi mám sama
pocit, že nás gilda někdy přerůstá – třeba
bardské večery, které se sobě podobají snad jen
názvem – obsahem, náladou a atmosférou by
za všech tuším 11 večerů, či bardských víkendů

nebylo možné najít ani dva navzájem sobě
podobné. A pohanská sbírka, která se pomalu
kupí a skládá dohromady, je opět úplně jinou
kapitolou Bardské gildy, která virtuálně
funguje na pohanském otevřeném fóru.
VĚSTNÍK
K Věstníku si dovolím pár strukturálních
poznámek. Šéfredaktorkou je Vermarka, která
se stará o vše, co se kolem organizace každého
čísla děje. Komunikuje s autory článků, dohlíží
na termíny odevzdání a všechny dílčí termíny,
což je skvělé jen do chvíle, než přestanete
stíhat :-) Od autorů jde článek postupně od
jednoho ke druhému a třetímu korektorovi.
Aktuálně jsou tři stálí korektoři a jeden finální.
Agneska, Seóras a já opravujeme každý článek
a Tygr dělá finální graficky-literární korekturu.
Dále Airis spravující grafickou stránku a Mabgrafička vytváří obálky Věstníku. Kromě toho
máme stálé přispěvatele, kam patří nedostižný
Jožka a jeho úvodníky, Slavíkův koutek a také
si sem tam střihne i článek k Pohanským
stopám. Eurik má vlákno o Bozích, které
pravidelně přináší nové a nové informace
podané s jeho typickým stylem a přehledem.
Dlouhodobě spolupracujeme s Rodnou vírou,
jejíž články se zaměřují na slovanské tradice a
jsou vždy jedním z toho nejlepšího, co ve
Věstníku můžete najít.
JOŽKA a POHANSKÉ STOPY
Jiným projektem, který postupně hledá svoji
cestičku, jsou Pohanské stopy. Je to zcela
Jožkův projekt, zaměřený na hledání
zajímavých míst v naší krásné zemi a aktivity
s tím spojené. Kdož jste se nějakého výletu již
zúčastnili, víte, že je dopředu stanoveno téma,
záměr a vůbec program, který Jožka obvykle
zarámuje do příběhu, mýtu či pověsti, jež se
k dané lokalitě vztahují. Kromě toho jsme již
měli možnost stavět lesní oltáře, opravovat
mohyly nacházející se v nejodlehlejších částech
lesů a hájů a prozkoumávat pohanský svět
v přímém kontaktu s matkou přírodou a duchy
krajiny. I Pohanské stopy mají svůj virtuální
koutek, který se úspěšně rozrůstá Na stránkách
http://www.facebook.com/pages/Pohansk
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%C3%A9-stopy/190305277659379,
http://www.pohanskestopy.cz

konferenci do Londýna a také bychom rádi
spustili zbrusu nový web PFI, o kterém
doufáme, že bude ještě lépe sloužit než ten
dosavadní.

AKCE DO KONCE ROKU
Do konce roku proběhne ještě několik akcí,
které na úplný závěr představím.
V září již tradičně pořádáme koncert a
workshop s bardem Davem (Damh the Bard),
který si české publikum nemůže vynachválit
stejně jako my jeho. Budete-li mít chuť, rádi
Vás uvidíme, koncert proběhne 27. září
v Praze, pravděpodobně opět v klubu
Mandragora.
Také uspořádáme další Bardský víkend,
vyprávění o Afghánistánu, vyrazíme na PF

Jednou z novinek pro všechny bude první
oficiální PFI rituál, který plánujeme na
Samhain a kam jste všichni srdečně zváni,
protože to jistě nebude rituál pouze pro naše
členy, ale bude prostorem k setkání všech
dalších zvědavců.
Na Imbolc 2012 máme připravenu ještě
jednu neotřelou akci, ale tu si zatím necháme
jako překvapení na podzim a zimu.
Za PFI
Tereza (Amira)
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Pohanské stopy – Rituál k
uctění duchů krajiny
Z

áměrem rituálů v rámci projektu
Pohanských stop je stavět oltáře
zasvěcené místní krajině a jejím duchům. Tyto
oltáře by neměly výrazně narušit vzhled krajiny
a při jejich tvorbě by mělo být použito
přírodních materiálů. V ideálním případě by
oltář měl být pravidelně navštěvován,
opravován a vysvěcován. A jak taková rituální
stavba oltáře může probíhat? Nabízíme jeden
příklad, ale fantazii se meze nekladou.

Výroba panenek
Během dne si každý nasbírá materiál na
panenku, která bude zpodobněním duchů a
zároveň bude při rituálu sloužit jako obětina.
Každý může do panenky vložit nějaké přání
nebo závazek vůči přírodě (zdraví, bylinky,
zasadit strom, třídit odpad...). Panenky
vyrobíme před rituálem – např. ze slámy,
větviček, trávy a pod. Jako stvrzení svého přání
nebo závazku je vhodné do panenky vložit
malý symbol – kamínek, šípek, kus jablka...

Stavba oltáře
Dobrovolníci se rozejdou po okolí a hledají
vhodné místo pro vztyčení oltáře. Nemělo by
být moc na očích a zároveň by mělo být hezké
a přímo stvořené pro oltář. Až ho najdeme,
s dobrovolníky oltář postavíme – obecně platí,
že čím méně zásahů do krajiny oltář vyžaduje,
tím lépe (osvědčují se velké kameny a skalní
římsy, oltář lze však postavit kdekoli, ze dřeva,
kamenů, kůry, mechu...). Na místě musí být
vhodný strom na věšení panenek.

Rozjímání
Účastníci se rozejdou po okolí a tiše se
seznamují s místem konání rituálu. Snaží se
seznámit s místní krajinou, stromy, kameny,
duchy…
Rituální tým (kněz a kněžka + 4 strážci
živlů) mezi tím připravuje rituální prostor.
Světí prostor i sami sebe navzájem vodou se
solí a vykuřovadlem a staví kruh.
Kněz: „Vytyčuji tento kruh síly. Nechť se
stane místem mezi světy, posvátnou hranicí
mezi světem duchů a lidí, místem přátelství a
bezpečí.“

Svolání účastníků
Rozjímající účastníci jsou svolání chantem,
který cestou také zpívají. Toto je chant, který
zpíváme při každém rituálu v rámci výletů
pohanských stop:
„Cauldron of changes
Feather on the bone
Heart of eternity
Ring around the stone

Kotel plný změn
Pírko na kosti
Srdce věčnosti
Kruh kolem kamene

We are the old people
We are the new people
We are the same people
Stronger than before“

Jsme ti staří lidé
Jsme ti noví lidé
Jsme ti samí lidé
Silnější než dřív

Nejdříve spíš mručí, potom nahlas pějí.
Všichni se seřadí u východní brány, kterou
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tvoří kněz a kněžka. Pokud možno – muž x
žena x muž x žena….
Jakmile jsou všichni seřazeni, pomalu ztiší
hlasy až do úplného ticha.

Překročení prahu a očištění
Každý je před vstupem do kruhu otázán:

(obětuje víno)
Kněz: „Nyní můžeme začít…“

Invokace živlů
Provedou dobrovolníci ve stylu:
Strážce vzduchu:
„Voláme duchy vzduchu a síly na východě,
přijďte k nám do našeho kruhu
a staňte se svědky tohoto rituálu!
Vítáme vás!“

„Proč přicházíš? Z jakého důvodu se chceš
zúčastnit rituálu zasvěceného této krajině?
Následuje odpověď.
Kněžka se ptá mužů, kněz žen.

Všichni: „Vítáme vás!“

Účastníci jsou vpuštěni, očištěni kouřem a
posvěcenou vodou.
Vždy dojdou až na konec (po směru
hodinových ručiček) a řadí se tak muž x žena…
Všichni se na chvíli chytnou za ruce a
soustředí se na záměr rituálu.

Úvodní řeč a oslovení duchů
krajiny
Kněžka: „Sešli jsme se zde, abychom
postavili oltář zasvěcený bytostem tohoto
krásného kraje a také našim předkům, kteří
těmto posvátným místům dali jména. Náš oltář
bude jako strom, který spojuje zemi a nebe.
Bude spojovat svět přírody a svět lidí, aby
odrážel skutečnost, že lidé a přírodní bytosti
spolu mohou žít beze sváru a vzájemně se
inspirovat a toužit po sobě.“
Kněz: „Avšak dříve než posvětíme náš oltář
mocí bohů, sluší se vzpomenout na ty, co tu byli
dávno před námi, jsou tu dnes pozorujíce naše
konání a budou tu také, až odejdeme.“
Dobrovolník:
„Duchové tohoto místa!
Bytosti polí, lesů, vod a strání!
Buďte požehnáni a přijměte naše oběti.“

Osvědčuje se, pokud si každý
z dobrovolníků vymyslí vlastní originální
invokaci.

Energy rising
Kulminace energie v kruhu. Nejlepší
technikou je zpívání chantu spojené s tancem
v kruhu, nebo do spirály. Dobré je zvolit nějaký
rytmický a úderný popěvek. Např.:
Air my breath / Vzduch je mým dechem
and Fire my spirit / oheň duší mou
Earth my body / země je mým tělem
Water my blood / voda krví mou
Po energy risingu následují invokace bohů.

Invokace Bohyně (kněz)
„Volám k zemi!
Volám ke hvězdám!
Volám do zlatých polí!
Volám tě Paní
Tebe, jenž jsi známa pod mnoha jmény
Paní hvězd, Matko živoucího, Prastará
Persefoné, Deméter, Cerridwen
Artemis, Isis, Hecaté!
Jsi zemí pod našima nohama!
Jsi životem i smrtí,
začátkem i koncem cesty.
Pečující, Dechberoucí, Živoucí
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Persefoné, Deméter, Cerridwen
Artemis, Isis, Hecaté!
Volám tě při letní bouři,
při kráse úrodných polí!
Volám tě Paní do tohoto kruhu přátel,
přijď mezi nás!“

Všichni: „Kosti vlasti! „
„Přileťte k nám na křídlech severního větru
A zaujměte své místo po našem boku
Přijměte naše oběti! (obětuje víno)
Buďte požehnáni. Vítáme vás!“
Všichni: „Vítáme vás!“

Invokace Boha (kněžka)
„Volám k zemi!
Volám ke hvězdám!
Volám do zlatých polí!
Volám tě Pane!
Tebe, jenž jsi znám pod mnoha jmény:
Dítě naděje, Sluneční králi, Rohatý lovče
noci!
Jsi Cernunos, jsi Pan,
zeleného lesa pán!
Jsi světa sémě,
jsi život země!
Tajemství ve tmě,
jsi život ve mně!
Jsi Cernunos, jsi Pan,
zeleného lesa pán!
Volám tě při letní bouři,
při kráse úrodných polí,
při krvi na srpu Bohyně!
Volám tě Pane do tohoto kruhu přátel,
přijď mezi nás!“

Volání předků
Kněz:
Přechází k oltáři a nahlas šeptá:
„Volám řady předků,
dědy a báby.
Prastaré mrtvé hlasy,
krev mé krve!“
Všichni: „Krev mé krve!“
„Kořeny v hlíně!“
Všichni: „Kořeny v hlíně!“
„Kosti vlasti!“

Zasvěcení oltáře
kněžka:
„Nyní zasvětíme náš oltář bohům, předkům a
duchům tohoto místa.“
Potom všichni postupně zavěsí své panenky
na strom. Mohou i nemusejí vyslovit své přání,
nebo to, co mají na srdci. Místo panenek lze
samozřejmě také pokládat obětiny přímo na
oltář.
Na závěr přejde k oltáři kněz s kněžkou.
Kněžka oltář pokropí:
„Rosa i déšť živí kraj. Nechť je živ dlouho a
stále úrodný. Nechť je toto místo posvěceno
mocí duchů a bytostí této krásné země. Nechť
je toto místo oltářem jejich krásy a slávy.“
Kněz oltář okouří:
„Mrtvé duše jsou dechem světa. Díky nim tu
můžeme být a radovat se z těchto krásných
míst. Nechť je toto místo posvěceno mocí
našich předků, kteří kdysi dávno přišli do
tohoto kraje. Nechť je toto místo oltářem jejich
moudrosti a slávy.“
Kněžka zavěsí svou panenku:
„Nechť je toto místo posvěceno mocí
Bohyně. To je mé vroucí přání.“
Kněz zavěsí svou panenku:
„Nechť je toto místo posvěceno mocí Boha.
To je mé vroucí přání.“
Potom se obrátí k sobě a řeknou synchronně:
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„Ať je to tak!“

Kněz:

Všichni: „Ať je to tak!“

Koláče a víno
Je požehnáno a posláno dokola. Není radno
zapomenout znovu ulít duchům, předkům a
bohům.

„Dnešní rituál je u konce. My odejdeme,
avšak oltář zůstane. Pojďme si proto zazpívat
na rozloučenou a přizvěme do kola také
všechny zdejší bytosti. Zazpívejme si s nimi
s nadějí na brzké shledání:“
May the circle be open
but unbroken
May the Lord and the Lady be
forever in our hearts
Merry meet
and merry part
and merry meet again

Odvolání živlů
Strážci živlů, ve stylu:
Strážce vzduchu
„Voláme duchy vzduchu a síly na východě,
Děkujeme vám za přítomnost v našem kruhu
A na cestě zpět do vašich krásných říší se
s vámi loučíme a na shledanou!„
Všichni: „Na shledanou!“

Zakončení

Kněz:
„Rituál skončil, ať je to tak!“
Všichni:
„Ať je to tak!“
Objímačka a líbačka.
Jožka
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Rozhovor s profesorem
Ronaldem Huttonem
z Bristolské univerzity,
Velká Británie
Shamans: Siberian Spirituality and the Western
Imagination (Šamani: Sibiřská spiritualita a
západní představivost, Hambledon, 2001),
Witches, Druids and King Arthur (Čarodějnice,
druidové a král Artuš, Hambledon, 2003), The
Druids: A History (Historie druidů, Hambledon
Continuum, 2007) a Blood and Mistletoe: The
History of the Druids in Britain (Krev a jmelí:
historie druidů v Británii, London: Yale
University Press, 2009).1

R

onald Hutton je profesorem historie na
Bristolské univerzitě ve Velké Británii.
Hutton, přední autorita v oboru historie
Britských ostrovů 16. a 17. století, je mezi
pohany nejspíš znám svými pracemi
zaměřenými na témata jako rituální rok
v Británii, starověké a středověké pohanství a
magie a také moderní pohanství. Hutton je
velmi plodným autorem směřujícím svůj zájem
na pohanství, což mimo jiné zahrnuje díla jako
The Pagan Religions of the Ancient British
Isles (Pohanská náboženství Starověku na
Britských ostrovech, Blackwell, 1991), The
Stations of the Sun: A History of the Ritual
Year in Britain (Sluneční základny: historie
rituálního roku v Británii, OUP, 1996),

Kniha, díky níž je pravděpodobně
nejslavnější, minimálně mezi moderními
čaroději a čarodějnicemi, je The Triumph of the
Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft
(Triumf měsíce: Historie moderního
pohanského čarodějnictví, OUP, 1999) Tato
kniha byla přijata pozitivně mnoha význačnými
pohany, stejně jako akademiky, již se věnují
studiu pohanství. Zde je Hutton považován za
průkopníka, odpovědného za uznání moderních
pohanských studií na akademické půdě, čímž
vydláždil cestu pro mladší kolegy, kteří mohou
pohanství zkoumat z pohledu takových
disciplín jako antropologie, sociologie,
religionistika, teologie, historie a archeologie.
Jiní pohané nebyli tolik nadšeni, a v lednu
tohoto roku, více než deset let po vydání The
Triumph of the Moon, se na internetu
1 Překlady jsou pouze orientační.
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rozpoutala slovní válka jako důsledek diskuze
nad jinou publikací, konkrétně publikací
novozélandského Wiccana, Bena Whitmorea,
nazvanou Trials of the Moon (Měsíční soudy).2

lektora a v roce 1996 na špici, jako profesor.
V roce 1981 jsem byl zvolen členem Královské
historické společnosti, která tvoří jádro
profesionálních historiků. V roce 1994 jsem byl
zvolen dočasným členem Společnosti
Profesore Huttone, děkuji, že jste souhlasil starožitníků, tvořené jádrem profesionálních
s naším rozhovorem, i když rozhovory příliš archeologů (kteří mi udělili tuto poctu za knihu
často neposkytujete. Proč jste souhlasil
Pagan Religion of the Ancient British Isles –
s tímto?
Pohanské náboženství starověké Británie).
V roce 2011 jsem byl zvolen členem Učené
Protože se mi opravdu líbí erudice, kterou
společnosti Walesu, za svoje služby studiu
nalézám ve Vašich knihách, a protože zde je
welšské historie a literatury. Je velmi vzácné,
v tuto chvíli tolik nedorozumění a
aby jedna osoba získala všechna tato tři
dezinformací, které se v některých částech
prestižní ocenění, a to reflektuje moje široké
pohanského světa objevily kolem mé práce, že zájmy a fakt, že moje práce je obecně uznávaná
jsem si řekl, že je čas uvést některé věci na
experty ve všech třech oblastech. V roce 2009
pravou míru.
mě vláda pověřila správou centra English
Heritage (Anglické dědictví), jež spravuje
Nedávno jste byl označen za historikaarchiválie dochované z národních památek, a
rebela3. Myslíte si, že je to pravda?
v roce 2010 mě zvolili předsedou výboru
Wiccan, který tuhle poznámku udělal, nikdy expertů, který rozhoduje a radí, které budovy
mají být chráněny jako historické památky.
nevysvětlil, co měla znamenat, ale na
akademické půdě je tenhle pojem chápán pouze Jediná neortodoxní část mé kariéry je můj
v negativním spojení s excentricitou a značnou zájem o moderní pohanství
kontroverzí. Oproti tomu moje kariéra byla na
Jste pohan?
profesionálního vědce pozoruhodně ortodoxní
a má práce ve skutečnosti vyvolávala mnohem
Rád bych své náboženské vyznání nechal
méně kontroverzí mezi mými kolegy než jinde. jako svou soukromou záležitost. Předem se
A jaká byla doposud ta „pozoruhodně
ortodoxní kariéra“?
Vzdělání jsem získal na Cambridge a
Oxfordu, nejstarších a dobře známých
britských univerzitách, a pár let jsem měl tzv.
dočasné místo na Oxfordu, než mě v roce 1981
Bristolská univerzita požádala o trvalý úvazek.
Bristol je, s ohledem na kvalitu studentů, často
označován za třetí nejlepší univerzitu
v Británii, hned za Cambridge a Oxfordem, a
navíc mi poskytl svobodu učit nové předměty,
což na starších univerzitách nebylo možné.
V roce 1981 jsem byl zvolen do středních řad
britských akademických profesí na pozici

omlouvám za nedorozumění, která toto
rozhodnutí může způsobit, ale zjistil jsem, že to
je vzhledem k mým zkušenostem a s ohledem
na moji práci nejlepší.
V tom případě, jaký je váš vztah
k pohanství?

Dlouhý a blízký. Jak jsem již zmínil ve své
knize Witches, Druids and king Arthur, byl
jsem vlastně vychován jako pohan, v moderní
anglické tradici, která kombinovala úctu
k přírodě s láskou k antickému Řecku a římské
klasice. Od puberty jsem byl ve společnosti
wiccanů: naučil jsem se některé věci od Alexe
Sanderse v dobách jeho vrcholu, navštívil jsem
první wiccanský rituál na Halloween v roce
2 Celým názvem: Trials of the Moon: A Critique of
1968. Nikdy jsem neprošel zkušeností
Ronald Hutton’s “The Triumph of the Moon: A History konverze k jakémukoli náboženství, takže moje
of Modern Pagan Witchcraft.” Tedy publikace přímo se
vztahy s křesťanstvím jsou naprosto neutrální.
vyjadřující k Huttonovu dílu.
Během let jsem si vybudoval přátelství s více
3 maverick historian
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méně všemi vůdčími osobnostmi britského
společně s dalšími představami 19. století.
pohanství. Například respekt Doreen Valiente
Ve stejnou dobu mnoho pohanských
pro mě znamenal, že jsem byl jeden z mála lidí,
čarodějnic, které pracovaly se zakládajícími
které jmenovitě pozvala na svůj pohřeb, což
osobnostmi tradic jako byl Gerald Gardner,
bylo gesto, které mě stále silně dojímá.
Alex Sanders a Robert Cochrane, vždy
Můj vztah k historii moderního pohanství a
vyjadřovalo pochybnosti nad pravdivostí toho,
čarodějnictví se měnil s měnícími se znalostmi. co tito zakladatelé hlásali o historii svých
V 60. letech jsem věřil, přesně podle
tradic. Do 90. let způsobily tyto dva názory
akademické ortodoxnosti, že čarodějnictví rané obecnou nedůvěru k původu moderního
moderní Evropy a procesy s čarodějnicemi
pohanství mezi britskými vůdci. Během toho
byly pohanstvím. V roce 1973 jsem se střetl
roku (předtím než jsem sám cokoli o pohanství
s historikem Normanem Cohnem (autor
sám publikoval) jsem navštívil konferenci na
Europe’s Inner Demons (1975) – Vnitřní
Kings College (Královská kolej) v Londýně,
démoni Evropy) v diskuzi o publikaci, která
kde zkoumání původní verze potvrzovalo
obvinila Margaret Murray z manipulace se
tradiční pohanskou historiografii jako mýtus a
zdroji, aby zapadaly do jejích tezí o
metaforu, spíše než jako doložitelnou historii.
čarodějnictví. Na Cambridgeské univerzitě
Jak jsem zmínil v Triumph of the Moon, tento
jsem bránil historickou legitimnost Charlese
jev se začal objevovat ve Spojených státech už
Godfreye Lelanda a jeho dílo „Witches
v 70. letech. Isaac Bonewitz, Aidan Kelly a
gospels“(hlasy čarodějnic) Aradia a byl jsem
Margot Adler, ti všichni upozorňovali americké
smeten.
pohany, z různých úhlů pohledu, na fakt, že
tradiční náhled na historický původ je
Později, jak jsem četl více a více z nového
problematický.
výzkumu a ověřoval si původní zdroje
(v Anglii a Skotsku), moje víra, že čarodějnice
Potom ale The Triumph of the Moon
byly členy starodávného pohanského
nebyla forma útoku zvenčí, ale příspěvek do
náboženství, vyprchala.
diskuze, která již začala sama od sebe uvnitř
pohanského čarodějnictví?
Takže nejste proti pohanství, jak si mnozí
lidé zřejmě myslí?
Tohle je v zásadě pravda, ale v Británii už
v době, kdy jsem knihu napsal, tato debata
Můj životní příběh by byl nevysvětlitelný,
skončila, přinejmenším mezi vůdčími pohany.
kdyby tomu tak bylo.
Napsal jsem tu knihu, abych naznačil
skutečnou historii pohanského čarodějnictví,
Napsal jste The Triumph of the Moon,
která by byla podložená zdroji, a zachránil ho
abyste zničil tradiční historii pohanského
tak od obvinění, že bylo vynalezeným
čarodějnictví?
moderním náboženstvím, produkovaným
několika podivíny na okraji společnosti. Ukázal
Rozhodně ne. Napsal jsem Triumph, abych
jsem, že zastupovala kulturní vývoj, spíše než
vyplnil vakuum, vytvořené zhroucením této
by byla jen směsicí kulturního vývoje, který
tradiční historie v Británii, a proto jsem
byl pro moderní Británii zásadní a velmi
nevěnoval žádný prostor útočení na historii
důležitý. Například bohyně a bůh, dvě
jako takovou.
starověké pohanské božské formy nezbytné a
uctívané britskými spisovateli století a půl před
Koncept raného moderního čarodějnictví
vznikem wiccy. Tento proces, díky kterému se
jako přeživšího pohanského náboženství, což
konkrétní duchovní formy náhle stanou živými
byla i neměnná pravda učeného výkladu
a důležitými v lidské mysli jako specifické
v polovině 20. století, se z řad profesionálních
body v historii, je to, co obvykle nazýváme
historiků začal vytrácet někdy v 70. letech,
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zjevením.

že pohled na rané moderní čarodějnictví jako
na starobylé pohanské náboženství byl
Spíše než zůstat považována za podezřelý
v povědomí století a půl, než byl učenci
kult na okraji kultury, by wicca mohla, jak jsem opuštěn, takže bude ještě chvíli trvat, než
argumentoval, být uznána jako hodnotné
docela zmizí. Druhým důvodem je, že jakmile
náboženství s vlastní důležitostí a ne jako
byla postava čarodějnice vykoupena, stává se
nejméně významné, protože bylo jediné, které
extrémně zajímavou pro současné radikály.
dala Anglie světu, a takové, na které může být
Představuje jeden z mála obrazů nezávislé
pyšná.
ženské síly, kterou nám naše společnost
tradičně odkazuje. Také to hovoří ke všem, kdo
Mohu-li soudit z recenzí, které kniha získala se cítí na okraji komunity, protože jsou svým
od významných osobností, v obecné rovině
způsobem jiní a cítí, že to je proto, že jsou
jsem v tomto bodě uspěl s pozitivními
v podstatě výjimeční, vlastnící psychické síly a
důsledky pro přijetí pohanství v národním
schopnosti rozpoznávat základní pravdy, což
měřítku, o což jsem usilovat od doby, co jsem
většině lidí uniká. Osobně se domnívám, že to
byl poradcem vládních orgánů. V té pozici
může být otočeno tímhle způsobem za
jsem opakovaně hrál klíčovou roli v boji proti
předpokladu, že proces je uvědomělý, jako
dezinformaci a dezinterpretaci pohanství
nedávné přeorientování postavy čarodějnice a
v Británii, zvláště v masmédiích a ve
ne reflexe toho, čemu většina lidí obvykle
vzdělávacích, justičních, policejních a
věřila či věří.
pečovatelských službách. Příležitostně,
v některých význačných soudních případech, se
Tak čemu „většina lidí vždy věřila“?
podařilo dosáhnout pozoruhodného a kvalitně
zveřejněného výsledku. Moje působnost
Anglické slovo čarodějnice „witch“ bylo
v tomto ohledu závisela především na absenci
v tomto jazyce po celém světě vždy
veřejné znalosti mé osobní víry, což je i důvod, ekvivalentem pro někoho, kdo používá magii,
proč si svoji víru a náboženské vyznání
aby ublížil druhému člověku. Strach z tohoto
nechávám pro sebe. Ovšem i tak jsem byl
druhu lidí existoval napříč většinou osídlených
zvolen čestným doživotním členem Britské
částí světa a ve všech dobách (ne nutně mezi
pohanské federace a Rady britských druidských všemi lidmi) se zvedaly vlny perzekucí.
řádů za uznání praktických výsledků mé práce. Procesy s podezřelými ďábelskými mágy, které
svou měrou poprav překonávaly jakékoli
Setkal jsem se ale s problémy v tom ohledu, stíhání raně moderních čarodějnic, se
že když se moje kniha rozšířila v jiných částech odehrávaly již za Římské republiky, dávno před
světa, kde byl tradiční pohled na pohanskou
počátkem křesťanství.
historii stále přijímán jako ortodoxní a nikdo
mě tam osobně neznal, obzvláště v regionech
Čarodějnictví nebylo náboženstvím ani jeho
Ameriky a australasie, bylo to považováno za
pozůstatkem, ale záminkou, proč obvinit
útok na tradiční pohled a ne za jeho nahrazení. někoho jiného ze záhadných neštěstí. Kdyby
Nebylo toho mnoho, co jsem s tím mohl udělat, čarodějnictví bylo totožné s pohanským
vzhledem k tomu, že kulturní kontext byl zcela náboženstvím, tak by nebylo pronásledováno
odlišný a na komunity, kterých se to týkalo,
pohanskou společností – ve skutečnosti by
jsem neměl žádné vazby.
nebylo ani zaznamenáno, protože by prostě
bylo součástí náboženství. Západní křesťanství
Proč se mnoha praktikujícím zdá, že
15. až 18. století však k představě čarodějnictví
starodávné pohanské čarodějnictví přežívá
přidalo něco nového a unikátního tím, že ho
do dnešních dob? Je to neschopnost
reklasifikovalo jako konkurenční náboženství,
definovat čarodějnictví a uznat ho?
sloužící křesťanskému ďáblovi.
Jsou zde přinejmenším dva důvody. První je,

V každé společnosti napříč civilizacemi, kde
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věřili na čarodějnictví, stejně tak uznávali, že
čarodějnice mohou být protiváhou k různým
magikům, mágům a podobným lidem, kteří
používali magii s dobrými úmysly a k
pomáhání, přestože často za poplatek. Tento
typ lidí byl v angličtině tradičně označován
jako „cunning“ (volně přeloženo bába
kořenářka) nebo „wise“(„moudří“), a kromě
toho se používalo i hodně specifických
lokálních označení. Tito lidé se mohli
přesunout z jedné kategorie do druhé, ale
v raně moderních procesech bylo procento bab
kořenářek, které byly obžalovány
z čarodějnictví, ve většině Evropy velmi malé.
Avšak rozdíl mezi těmito skupinami byl
zdůrazňován od konce 16. století anglickými
protestantskými evangelíky (jako byl Reginald
Scot), kteří zkoušeli démonizovat veškerou
magii tvrzením, že báby kořenářky byly stejně
tak čarodějnicemi a byly stejně poblouzněné a
ovlivněné ďáblem. Na počátku 17. století se
začalo prosazovat označení „bílá čarodějnice“,
aby mohly být báby kořenářky pronásledovány.
Zdálo se, že na běžné obyvatele neměly
prakticky žádný vliv až do moderního období,
kdy v 19. století byl pojem „bílá čarodějnice“
převzat folkloristy, aby charakterizoval báby
kořenářky a vstoupil do hantýrky 20. století.
V tradičním lidovém jazyce to však vytváří
rozpor v pojmosloví.
Zdá se mi, že pohané, které znám, aspirují
více k tomu, být pohanskými knězi nebo
kněžkami než tím, co je tradičně nazýváno
čarodějnice.
Samozřejmě neznám žádné pohany, kteří
by aspirovali na zlovolné čarodějnice
lidových tradic. Problémem je, že mnoho
z těch, které znám, aspiruje na obojí – na
kněžky nebo kněze a jiné než tradiční

čarodějnice, a toto rozlišení je velmi důležité.
Být kněžkou nebo knězem může znamenat,
že slouží duchovnu pasivně, ale čarodějnice
je mnohem více nezávislá, více vytváří
vztahy s nadpozemskými silami podle
vlastních pravidel a také pracuje na
přeměně věcí. Pohané dnes se obvykle snaží
dělat obojí, ale více to druhé. Myslím, že
pojem „magik“ by se k této pozdější roli
hodil stejně dobře jako čaroděj/čarodějnice,
ale už bez konotace strachu a nedůvěry.
Pojem čarodějnice v sobě dnes obsahuje
asociace síly a přitažlivosti, zvláště pro ženy.
Takže asi stejně stojí za to projít tím bojem za
„spasení světa“, jak se říká hantýrkou. Myslím,
že volba musí být na jednotlivcích, že záleží na
dobrém pochopení původu starých předsudků
vůči čarodějnicím a čarodějnictví a že je
v tomto ohledu zajímavé, do jaké hloubky a
šíře jde strach z postavy čarodějnice napříč
různými mimokřesťanskými společnostmi.
Vypadá to, jako byste říkal, že lidé by se
měli chovat svobodně, aniž by se cítili
trestáni historickou tradicí?
To je přesně to, co říkám. Jako historikové
můžeme do jisté míry změnit nebo odmítnout
minulost místo toho, abychom se chovali jako
tyrani. Jako historikové jsme zde proto,
abychom lépe informovali, a ne vsugerovávali,
jak by lidé měli s informacemi dále nakládat.
Pro PFI přeložila Terka

Převzato z:
http://necropolisnow.blogspot.com/2011/05/int
erview-with-professor-ronald-hutton.html
12.5.2012
Druhá část článku vyjde v příštím Věstníku
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Základy pohanství - tři
spříznění
„Opět sedím na skalách a pozoruji úžasnou
rodnou krajinu. Je krásný jarní den, lidé i
zvířata se koupou v jezeře pode mnou a
přírodní duchové tančí po lesích. To vše
pozorují ze svých velkých výšin radostní
bohové. Předkové zase hrdě hřejí v kostech…“

definovat jako jedna z takzvaných „krajin za
mlhami”, kam se chodí při jiných magických
praxích.

V horním světě mezi bohy ale nežijí jen
potomci prapůvodní Matky. Často se na něj
podle filozofů váže svět Platónových idejí a
dyž jsou brány otevřeny, nastává úlitba
zároveň je to i místo našich předků, kteří díky
třem spřízněným. Můj třetí a
svým činům povýšili na bohy. Stali se tak
předposlední článek ze série základů ADF se
výjimečnými (svým bytím na zemi), že je záře
tedy zabývá jimi. Třemi spřízněnými nazýváme jejich činů vynesla až do těchto výšin a stali se
„souznitele”, se kterými sdílíme náš svět, nebo tak našimi učiteli a patrony. Sami Keltové třeba
díky kterým po něm vlastně kráčíme.
neviděli své bohy jako bytosti od nás oddělené,
ale jako své dávné předky4.
„Pokud člověk otevře Pohansky oči, už nikdy
nebývá sám”.
Co se týče vlastností bohů, tak ty se vyvíjejí
v rámci potřeb lidí, kultur a samozřejmě
První spříznění jsou bohové. Naši ochránci a v rámci věku. Například prapůvodní
průvodci. Jejich domovem je Horní svět, ze
prehistoričtí bohové nebyli „přátelští” jako ti
kterého na nás shlížejí. Právě díky jejich
dnešní. Měli často zvířecí rysy a zastupovali
vyvýšenému rozhledu (v rámci filozofické
surovost samotných sil divoké přírody. Byli to
představy světa bohů jako světa nad námi)
bohové, napůl kanci5, agresivní a divocí, co
dokážou dohlédnout tam, kam my ne. Z jiné
občas přinášeli déšť, občas smršť a jen tak na
filozofie se dají zase definovat jako jemnoněčem jim nezáleželo. Samozřejmě teď ale
hmotné bytosti žijící v našem světě, ale i
zahýbám do prastarých časů k bohům
v jiných světech na náš svět napojených. Tak
nemluvícím naší řečí a často dávno
jako tak, ať už je to díky jejich rozhledu, nebo
zapomenutým.
díky jinému vnímání světa i času, umí
ovlivňovat budoucnost. Vědí co je potřeba
V rámci vývoje a souznění s námi dostali
udělat, když je požádáme o prozářené dny,
bohové později lidské podoby a stejně tak i
štěstí při hledání práce, či náklonnost v lásce a vlastnosti. Objevili se první bohové ochránci,
stejně tak vidí, kam se mohou ubírat naše
kteří nad lidmi bdí. Proto naši bohové jsou teď
osudy. Jsou to zároveň první děti Matky, které
nekonečně moudří, jasnozřiví, ochraňující a
(ať oni, nebo jejich předkové) jako první
pomáhají nám ve všech oblastech našeho
pomáhaly přetvářet krajiny tohoto světa ještě
konání. Nezapomínejme ale, že ne všichni
dříve, než se vůbec objevili naši předkové. Jsou
4 Což je třeba dochováno u Túatha de Danann
to oni, kdož často vedou naše stezky, když
5 Například bohyně Epona byla prapůvodně koněm a až
přijmeme jejich dotek. Jejich krajina se také dá
vývojem se z ní stala mocná královna jezdkyně

K
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bohové jsou patroni a že ne všichni bohové
nám mohou být nakloněni. Mnoho nelidských
bohů nevymřelo a stále žije v různých koutech
hlubokých lesů či Horního světa6, proto je
dobré dávat si pozor, koho člověk vlastně
primárně vyvolává. Důležité je také vědět, že
lidé nejsou otroky bohů. Neuctíváme je jako
naše vládce, ale právě jako spřízněné, se
kterými se o slavnostech kola roku radujeme ze
života7. My sami zodpovídáme za své činy a
stejně tak za jejich následky. Nikdy nikdo jiný.
Pouze my.
Při vyvolávání bohů se používá například
text:
Děti Země volají bohy. Slyšte nás, nejstarší a
nejjasnější. Voláme všechny zářící, první děti
matky, nejmoudřejší a nejmocnější, milující a
utišující. Bohové a bohyně, vítáme vás! Bohové
a bohyně tohoto místa, dávní a mocní, známí i
neznámí, vítáme vás! Všechna božstva zde
shromážděná, která vzýváme, vy kteří nám
žehnáte, patroni a ochránkyně, vítáme vás!
Bohové a bohyně, vzdáváme vám čest a chválu,
a zveme vás, abyste se k nám dnes připojili.
Marodewoi, anson rodija gabiete! (Bohové,
přijměte naše oběti. Kontinentální galština)
Všichni: anson rodija gabiete
Když člověk sedí sám v lese, nebo leží na
louce, často neslyší jen šelestění listí, či zpěv
ptáků. Často je v tom všem i něco více.
Přírodní duchové jsou, stejně jako my, dětmi
Matky Země, se kterými sdílíme tento svět a ke
kterým bychom měli chovat patřičnou úctu…
stejně tak jako k jejich dílům.

chrání stromy, velcí strážci samotné lesy. Jsou
to bytosti spřízněné s vodou, stromy, květy i
zvěří. Napojeni na jejich krásy i rozmanitosti.
Jen tak očima je nevidíme, ale zato je můžeme
dobře cítit srdcem.
Na přírodní duchy je mnoho různých
pohledů. Někteří je berou jako určitý speciální
nádech či smyslnost místa (určitou formu genia
loci), jiní zase jako živé bytosti vázané na dané
místo. Já osobně je beru jako bytosti svobodné
(zase jemno-energetické), které žijí své životy a
mohou se volně pohybovat. Pokud jsou
například duchové z nějakého důvodu z lesa
vyhnáni, mohou se přestěhovat do jiného. To
vše je ale vázáno na mé zkušenosti a pohledy,
které jsem za svůj čas pochytil. Popravdě si
myslím, že je úplně jedno, jaké vnímání kdo
zvolí. Hlavní je, že všichni chováme úctu
k různým místům tohoto světa.
S přírodními duchy je také úzce spojeno
přírodní povědomí. Vnímání ekologických
problémů, zajímání se o ně a chování úcty
k přírodě. Souznění s krajinou, kde člověk
prožívá svůj život. Víte, jak u vás vypadá
nejvyšší kopec? Jací duchové tam žijí? Odkud
pramení ten blízký potok? Po jakých horninách
chodíte? Zkuste to zjistit. Vylézt na nejvyšší
kopec, pozdravit kraj a říct: „To jsem já,
bydlím zde a vím o vás”.

Jediné, na co byste si měli dát pozor, je to,
že souznění s přírodou není nasávání energie ze
stromů. Není vhodné objímat stromy, které
kromě pár energetických vln nemohou nijak
dát najevo, že se jim daná věc nelíbí a
nemohou se skoro ani bránit (lidská
autosugesce umí často vytvořit kvalitní pocity,
Jsou to naši drazí průvodci a učitelé. Tiší
že celý les má sto chutí dávat lidem jen tak
našeptávači inspirace tancující ve větvích. To
energii ze všeobecné lásky). My, děti přírody
oni nás učí, jak správně vidět krásy kraje a jak
(pohané), tady nejsme proto, abychom
s ním správně souznít. Oni nám poradí, když
energeticky les vysávali, ale spíš s ním
nevíme, jak dál. Někteří jsou ochránci
souzněli, či doplňovali jeho sílu svými
studánek, jiní patrony jelenů. Dryády zase
aktivitami. Pomáhali mu a přitom ho nechávali
žít svým životem. Zvláště pak lidé, kteří kráčí
6 I pro ně platí úlitba nespřízněným na začátku
po cestě druidů, šamanů a jiných, kteří umí
posvátného háje a stejně tak právě kvůli nim se volá
pracovat s energií, meditacemi, souzní s bohy,
strážce brány
7 Neděláme rituály kola roku proto, abychom uctili bohy, by se měli podobného vysávání bez oplátky
ale proto, abychom uctili život s bohy
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vyvarovat. Chápu, že se člověk potřebuje jít
někam nabít a bohůmžel New Age tradice radí
objímání jako zaručenou věc, ale my jsme lidé.
To naše civilizace ničí Matku Zemi, a děti
souznící s přírodou, rozhodnuty ji chránit, by
neměly být její přítěží… ba naopak.
Vyvolávání přírodních duchů:
Děti Země volají duchy krajiny. Slyšte nás,
průvodci a učitelé. Zveme sem spojence,
spřízněné kamení a potoků, krystalů a úrodné
půdy, jezer a veškerých vod., Bytosti země,
vítáme vás! Zveme sem spojence, spřízněné
zeleně, bylin a květin, rostlin i mohutných
stromů, kořenů i stonků a ovoce. Bytosti zeleně,
vítáme vás! Zveme sem spojence, spřízněné
s kožešinou, peřím i šupinami, všichni, co
chodíte, létáte, plavete nebo se plazíte, vítáme
vás! Přírodní duchové, vzdáváme vám úctu a
slávu.
Taladewoi, anson rodija gabiete! (Přírodní
duchové, přijměte naše oběti.)
Všichni: anson rodija gabiete!
Třetí z řad spřízněných jsou předkové.
Dávní mrtví, kteří dláždili cesty našeho světa,
abychom my po nich mohli lépe kráčet. Jejich
země je podsvětí, ležící v hlubinách kořenů
samotného Stromu Světa, přičemž často jsou
zobrazováni jako zástup lidí táhnoucí se až
k samotným počátkům lidského rodu. K nim se
obracíme pro rady a pochopení. To oni jsou
naši oporou, kořeny a jistotou
We are the old people
We are the new people
We are the same people
Stronger than before.

snažili bodat nacistům dýku do zad. V hlubší
historii jsou to naše prabáby a pramatky, které
milovaly naše pradědy, utíraly jim zadečky,
objímaly je při bouřkách či učily papat. A
pradědové, kteří dávali synům a vnukům do
ruky zbraně a učili je zabíjet něčí jiné syny.
Zároveň jsou to také předkové spojení
s touto krajinou. Dávní vládcové a mudrcové,
kteří s ní ve své době byli nejvíce spojeni. Lidé
dávných věků, kteří zde nalezli svůj domov a
se stejnou urputností ho i bránili. Vedle šamanů
a šamanek, králů, či slavných válečníků jsou to
ale i velcí myslitelé, kteří se zasloužili třeba o
založení naší první republiky. Lidé, kteří
postavili základy našeho domova a společnosti
a zvelebovali tento posvátný kraj, který
nazýváme domovem. S nimi nás pojí stejná
láska k této zemi.
Vím, že je to kruté, ale jen díky předkům
jsme na vrcholu potravního řetězce. Díky nim
nás nežerou obrovské bestie, jako například lvi
jeskynní8, naše děti neumírají či neoslepnou
hned po narození nebo máme větší naději, že
budeme žít plodný život. Také pole nemusíme
hrabat rukama a můžeme „mít teoretickou
jistotu, že náš majetek, díky zákonům, někdo
nesebere“9. Na druhou stanu ale tím, že nás
vytáhli na vrchol potravního řetězce, nám také
předali odpovědnost. Odpovědnost, která nás
má krotit v tom, abychom celou přírodu
nevyvraždili, nevytěžili a neznásilnili tak její
úplnou posvátnost. Získali jsme moc, díky
které bychom měli být patrony života na
planetě, a ne jeho ničitelé, myslící jen na své
vnitřní potřeby či choutky.
Volání předků:

Děti Země volají mocné zemřelé. Slyšte nás,
Předkové jsou ti, již dlí v našich kostech a
předkové, spříznění. Voláme všechny, jejichž
kolují v naší krvi. Jsou zapsáni v naší DNA i
kosti leží v této zemi, jejichž srdce jsou s ní
v našich rozhodnutích. Oni byli první, od
svázaná, které si pamatuje. Voláme dávné
kterých jsme se učili, jak se chovat, jak vnímat kmeny tohoto místa a zveme je na toto místo.
svět, či jak řešit problémy. Oni jsou ti, již
Voláme prabáby a pradědy, naše vlastní
bránili své domovy, abychom my měli lepší či
milované předky, spřízněné krví a srdcem, ty,
vůbec nějakou budoucnost. Jsou to naše
babičky, které nás vykrmovaly, dědečkové, co 8 I když ti spíše vymřeli z důvodu přírodního výběru
nás učili rybařit, ale také pra-strejdové, kteří se 9 Ano vím, že i toto téma je diskutabilní, leč stěžovat si je
vždy to nejjednodušší a zároveň symbol vývoje
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jejichž krev proudí v našich žilách, a zveme je
na toto místo. Voláme stařešiny a vůdce
z dávných dní, kteří vedli svůj lid, mudrce a
vědmy. Voláme moudré ženy a moudré muže
minulosti a zveme je na toto místo. Předkové,
vzdáváme vám čest a chválu, a zveme vás,
abyste se k nám dnes připojili.
Wenjadewoi, anson rodija gabiete!
(Předkové, přijměte naše oběti.)
Všichni: anson rodija gabiete!
Závěrem bych chtěl říci, že tito tři spříznění
jsou si v ADF navzájem rovni a žádný z nich se
v rituální úctě nevyvyšuje. Zvláštní úctu mají

pouze ty bytosti, které jsou součástí hlavního
účelu rituálu, ale tím se budu zabývat ve svém
posledním článku, zaměřeném na tuto
problematiku. Zatím přeji krásné souznění
s našimi spřízněnými, sílu v kořenech a hlavně
radost z překrásného léta.
Poznámka:
Pořadí, ve kterém se tři spříznění při rituálu
vyvolávají, je libovolné podle chuti, nebo podle
momentálního naladění stejně, jako tomu bylo
u trojic ve vytváření posvátného háje.
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Taranis
A

o kom jiném psát po návratu z BMWC,
kde jsme s mocným bouřlivákem měli tu
čest a velmi intenzivní osobní zkušenost?

nejdávnější keltské bohy; ty z období, kdy lze
jasně vysledovat jejich spojení s různými
přírodními fenomény.

Taranis, známý též jako Taranos, Taranuos,
Taranucus, Taranoou a dokonce Etirun.
Všechna ta jména ve starých keltských jazycích
ale znamenala jediné: Bouřlivák. Jeho jméno
pochází z keltského kořene *toranos- který
znamená „bouře“. Byl vzýván v mnohých
oblastech Evropy, doložené zmínky jsou
v oblasti dnešního Německa, Maďarska,
Chorvatska, Francie a Belgie. Figuruje též jako
„Taran“ ve velšském příběhu z Mabinogi o
Branwen ferch Llŷr.

Nedochovalo se žádné jednoznačné
vyobrazení Taranise, a pokud bychom chtěli
sledovat ozvěny jeho kultu v zapsané podobě,
musíme se přenést na ostrovy; je zmiňován ve
velšské sbírce příběhů a mýtů Mabinogi a i
později je zmiňován jako jeden z místních
bůžků v odlehlých oblastech Británie. Některé
zdroje napovídají tomu, že na ostrovech jeho
kult ve zlidovělé formě místy přežil až do
středověku.

Taranis díky zápiskům Římanů (Caesara,
Straba a Lucana) patří mezi nejznámější
keltské bohy vůbec, ačkoliv důkazy nasvědčují
spíše tomu, že byl o něco méně důležitý, než
jak o něm vypovídají Římané; což není
překvapivé, protože ti ho nejčastěji
ztotožňovali s hromovládným Jupiterem,
v podstatě hlavním bohem vlastního panteonu.
S výjimkou zápisků těchto klasiků se toho ale o
něm dochovalo jen pramálo – je mu věnováno
jen osm dochovaných nápisů a další hrstka
vzývá různé variace na jeho jméno. O tom, co
je pravdivého na Caesarových a Lucanových
zvěstech, že Taranisovi byli často obětováni
lidé (o Galech psali v době, kdy potřebovali
obhájit válku v Gálii a celou galskou kulturu a
náboženství se proto snažili očernit…),
můžeme spekulovat, ale žádné přímé důkazy
pro to neexistují.
Vlastně i spojení Taranise s Jupiterem, jehož
záběr, zejména co se týče lidské společnosti,
byl velmi široký (obraceli se na něj i
v záležitostech vlády a spravedlnosti), je
matoucí. Taranis je skutečně primárně bohem
hřmění a počasí vůbec, patří mezi nejstarší,

Nejasné, ale z hlediska intuice rozhodně
přijatelné, je jeho spojení se symbolem
osmiloukoťového kola nalezeného v oblastech,
kde byl vzýván (a ze stejného období). Ať už se
jednalo o „bouřkové“ nebo sluneční kolo (o
tom se dodnes vedou spory), asociace na
koloběh ročních období a vsoučasnosti
rozšířené kolo roku a osm pohanských svátků,
kterých se drží většina tradic, je poměrně
zjevná.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jeho
vzývání a obětování mu byl skutečně mocný
zážitek. Rozhodně patří mezi ty dostupnější,
responsivnější z keltských božstev, ačkoliv už
při setkání v meditaci budil veliký respekt a
dojem, že je k němu třeba přistupovat
s mimořádnou úctou, pokorou a částečně i
opatrností. Přeci jen divokého boha blesků a
počasí, včetně jeho extrémních projevů, si
člověk přirozeně nechce rozházet. Jeho
moudrost a síla ale těžko popsatelně přesahuje
oblast počasí. Můj dojem z něj byl velmi
rytířský, čišela z něj nesmírnou vůlí spoutaná
divoká síla a vědomí si tohoto kontrastu.
Taranis by možná pomohl i se zvládnutím
(nebo naopak rozvojem) vlastní divoké stránky
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a záležitostmi sebepřekonání a sebevědomí.
Vlastní názor si ale nejlépe utvoříte vlastní
návštěvou ve vedené meditaci, ideálně za
alespoň mírně větrného dne někde na skále
nebo kopci (nebo na podobné místo alespoň

zaveďte při úvodní vizualizaci svou mysl).
Doporučuji přinést s sebou úlitbu nebo malou
obětinu a našlapovat opatrně.

Zdroje:
•

Faktografie volně přejata z: http://www.celtnet.org.uk/gods_t/taran.html 30.6.2011

•

další použité zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Taranis 30.6.2011

•

http://www.kernunnos.com/deities/Taranis.shtml 30.6.2011 aj.
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Pohanská tvorba
D

ovolte mi poodhalit další díleček z mozaiky
pohanské tvorby. Tentokrát není příliš
tématický, ale je vcelku pestrý. Básničky věnovala
Renishka a já jsem navzdory touze uveřejnit jiná
díla z její tvorby vybrala ty nepohanštější.
Labužníkům amatérských básniček doporučuji
navštívit její stránky (http://renishka.blog.cz/
25.6.2011). Při pohledu na vybrané obrázky můžete
porovnat ženskou, nebo spíš dívčí tvorbu
s mužskou. Autory jsou Zahrada a Tanya, kterou

nejvíce přitahuje koncept souznění s přírodou a
je jí celkově velkou inspirací nejen pro díla, ale
i život. Nejvíce se věnuje výrobě amuletů, prací
s myslí a lucidnímu snění.

vám zde krátce představím. Slečnu s bydlištěm
nedaleko Opavy na pohanství podle jejích slov

Přeji vám mnoho inspirace do dalšího období.

V závěru pohanských děl najdete můj vlastní
střípek mozaiky, inspirovaný nedávným
zatměním měsíce a také svátkem, který se tou
dobou chystal.

Walerien

Utišit
Ruce stromů
hrají na provázky
tílek polonahých zad
Píšou listy
milostné verše bez obálek
občas vynechají řádek
při povzdechu
když jaro uroní slzu
po hádce se zimou
a potřebuje utěšit tichem
(Renishka)
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Bubliny

(Zahrada)
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Mezi zimou a jarem
Ve váze svítá
pouliční lampa
stín růže vykvetl na stěně
a samota nemůže usnout
V dálce zní hlas
ukrytý do tmy
jemně a prosebně zvoní
jako mince házené do vyschlé kašny
Šustění bankovek
nahradilo listy lidé přestávají číst
krajinu...
(Renishka)

(Tanya)
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Láska

(Zahrada)
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Sen noci Svatojánské
Plujeme vesmírem plným zářících hvězd. Ty a já. Dva vyvolení, mezi lidmi jediní, kteří umí
plynout ve vodách nekonečna. Pro tuto chvíli, pro tento okamžik. Pro dnešní noc.
Tanec našich těl v houpavých pohybech černé noci, teplého vzduchu a chladné vody, jež nás
objímá a hýčká. Plaveme hlubinami hvězdnatého jezera, dva blíženci ve znamení Ryb. Bez vah
svědomí… zůstaň ještě se mnou, dnešní noc je kouzelná, bratříčku.
Vidím stříbrný svit paprsků našich doteků, poblíž fontány Eriky, nejtajnějšího místa v našem
bytí. Kdo jednou okusí vod jejích hlubin, je navždy ztracený. Stejně jako já se ztrácím ve tvém
světě a ty v mém. Tak vzdálení, tak blízcí. Navždy každý svůj a přeci spojeni vodou z lůna
Eričina, vod poznání, požehnání i prokletí, vod zapomnění a uvědomění, vod života. Bohyně
veselých pih a návratu do propadlišť budoucnosti, Ty, která nemáš oči, nenápadná a přeci
všudypřítomná, posvátná. Vyslyš naše prosby, šeptané dechem do noci, přijmi naše oběti a dej
nám pocítit lehkost noci, jež se točí kolem spánků a mění vodu ve víno. Vyslyš toužení dvou
skřítků, zářících a druhorozených, vyslyš nás, Paní z rodu Urozených. Ty, která jsi třetím ránem
vmalovaná na kraj zdi pro poety, jejíž oči nesmí být spatřeny a jejíž nohy nevkročí nikdy na zem.
Požehnej našim prstům, jež malují do vzduchu Měsíc se Sluncem, aby jeden druhého dohnal a
způsobil tak nejdůležitější měsíční fázi, Pochopení. Poodhalíme svou kůži, aby ses mohla
dotknout věčnosti lidských dětí, otevřeme brány našeho vědomí, abys mohla vstoupit a tančit
v krajích našich tajemství. Nad ránem opustíme Tvůj obraz a rozmotáme spletenec těl, duší a
duchů, a pak ve vzpomínkách usneme každý sám na druhé straně břicha naší matky, která je
devadesátá devátá i první.
Ze stojánku na svíčky se dívám dolů a nahoru na nás tři, na rtech smítko prosby za černobílé
melodrama plné červených třešní. Až slunce zazáří nad našimi hlavami, z noci zrodí se den. Den
plný vědomých kroků. Nejdelší den v roce.
Walerien
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Slavíkův koutek – měsíční
popěvky (Moon chants)
V

tomto díle bych čtenáře rád seznámil
s rozličnými popěvky, které jsou
tematicky spojené s Měsícem. Měsíc již od
dávných dob vyvolává v lidech úžas. Jednou
stříbrný jako odlesk průzračné horské vody,
jindy žlutý jako oko bezdomovce na heroinu,
nebo rudý jako krev, křižuje noční oblohu,
měníc svou dráhu i velikost. Říká se, že Měsíc,
který má tak velkou sílu, že dokáže způsobit
příliv a odliv, má také velký vliv na lidskou
psychiku. Je poutníkovým průvodcem nocí,
symbolem ženského menstruačního cyklu i
čarodějnictví. S jeho dorůstající i ubývající fází
a s úplňkem, je v moderním čarodějnictví
spojena trojnost Bohyně – panny, matky a
stařeny. S čím si lidé Měsíc spojovali kdysi, se
můžeme jen dohadovat. Faktem však je, že
Měsíc a jeho cyklus hrály důležitou roli
v mnoha mytologiích, od Severní Ameriky,
přes Blízký východ a Evropu až po Sibiř. Dnes
jsou v souvislosti s Měsícem zmiňována hlavně
jména antických bohyň – Artemis/Diany,
Seléné a Hekaté. Mezi současnými
čarodějnicemi je taktéž oblíbená bohyně
Aradia, kterou zpopularizoval Charles Leland
ve své knize Aradia, or the Gospel of the
Witches a je někdy vnímána jako další z tváří,
nebo jako dcera, bohyně Diany. Já osobně
nevnímám Měsíc čistě jako ženský symbol, ale
pociťuji v něm i prvek mužský (i v některých
mytologiích jsou s měsícem spojováni bohové
– např. Sín či Chors). Je pro mne symbolem
vědění, životní cesty i tiché melancholie. Když
jsem byl malý, jednou v noci jsem s ním začal
rozmlouvat a nevědomky tak prožil svůj první
kontakt s pohanskou spiritualitou. Ať už ale
máte měsíc spojený s čím chcete, chanty mají

tu výhodu, že jsou ve své jednoduchosti
většinou univerzální a mohou je zpívat a užívat
různí lidé, kteří následují různé stezky. Hodí se
jak do rituálů pro zvýšení koncentrace energie
spojené s Měsícem, tak pro noční putování
lesem, nebo společné zpívání u ohně pod
hvězdnou oblohou. Myslím si, že chanty, které
jsou zasvěceny symbolu čarodějnictví, mají
také velký potenciál pro utužování vztahů
v rámci společenství. Vybral jsem a přeložil
tedy několik z nich:
Lady of the Moon
Lady of the Moon (Paní Měsíce)
Come to us (přijď k nám)
Be with us (buď s námi)
Lady of the Moon (Paní Měsíce)
Lady of the Moon (Paní Měsíce)
K poslechu: http://www.youtube.com/watch?
v=cqgTnGmPdCA&feature=player_embedded
25.6.2011
Aradia
Full Moon shining bright (Měsíc v úplňku
jasně září)
Midnight on the water (půlnoc na vodě)
Oh, Aradia Diana's silver daughter (ó,
Aradio, stříbrná dcero Diany)
K poslechu: http://www.youtube.com/watch?
v=MqIKuHmBqAg&feature=related 25.6.2011
In the Moonlight
In the moonlight (V měsíčním světle)
Listen to the Lord and the Lady (slyš Pána a
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Paní)
Cauldron children (děti kotle)

Call to the Moons
Autor: Ivo Dominguez Jr - Panpipe

K poslechu: http://www.youtube.com/watch?
v=Ftf9DA9gMpQ&feature=related 25.6.2011
My Sister the Moon
Autor: Spider
My sister the Moon (Má sestra, Měsíc)
Sings her song to my womb (zpívá svou
píseň do mého lůna)
We dance in the spiral of life (spolu tančíme
ve spirále života)
K poslechu:
http://www.goddesschants.com/chant-MySister-the-Moon.php 25.6.2011

Dark Moon we hear you calling (Měsíci v
novu, slyšíme tvé volání)
Bright Moon we call your name (Měsíci v
úplňku, voláme tvé jméno)
Crescent Moon we sing with you (srpečku,
zpíváme s tebou)
Crescent Moon we sing with you (srpečku,
zpíváme s tebou)
K poslechu: http://www.youtube.com/watch?
v=Vm17QKBMrkM 25.6.2011
Přeji Vám mnoho měsíčných i bezměsíčných
nocí, ať už je strávíte se zpěvem či bez něj.
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Cesty, hory, planiny, pouštěMoje cesta do Izraele
J

ak můžu někomu v krátkém článku
zprostředkovat takový zážitek, jakým
návštěva Izraele (Svaté země) bezesporu je?
Upřímně si nedokážu představit, jak hluboce
taková návštěva může působit na věřícího žida,
křesťana či muslima, když tolik zapůsobila na
mě. A ani nevím, jaký pocit ve vás zanechá můj
pokus o jeho přiblížení, ale pokud někdy
budete mít sebemenší příležitost Izrael
navštívit, neváhejte (ať to stojí, co to stojí).
Já jsem se do Izraele dostala v rámci
školního výletu, kdy jsme navštívili Jeruzalém,
Masadu a Mrtvé Moře, Beit She´an, Caesarii,
Tel Aviv, Haifu, Golanské výšiny, Safed,
Nazaret, Megiddo, Tiberias, Netanyu, Jaffu a
další… a zážitky? Budu je vstřebávat ještě
pěkně dlouho…
Kapitola sama pro sebe je Jeruzalém. O
tomhle městě by se daly psát rovnou celé
knihy. Pokud máte rádi multikulturalismus,
různá náboženství, historii a moderní kulturu
(nebo jen jedno z toho), budete se tu cítit jako
v ráji. Všechno to jsou věci, které si vzájemně
protiřečí a snad v každém jiném městě na světě
by se navzájem tloukly, ale tady do sebe
vzájemně zapadají, doplňují se a prolínají. Bez
jednoho není druhé, bez jakékoli části by to
nebyl Jeruzalém.
Pokud teď, půl roku po svém návratu, zavřu
oči a snažím se vybavit si Izrael, vybaví se mi
právě Jeruzalém. Opustit ho a vydat se do
dalších částí Izraele pro mě bylo podstatně
těžší, než zamávat Praze a České republice a
vydat se kamsi do neznáma. Dlouho po návratu
jsem měla dojem, že stačí vyjít ven a budu se

zas procházet jeho ulicemi. Na přelomu jara a
léta, navečer za lehkého větru stačí zavřít oči a
jsem zase tam. A čím je tak zvláštní? Těžko
slovy vyjádřit… ale tady je pár návrhů:
Za prvé je zde neuvěřitelná koncentrace lidí
s různým náboženským vyznáním a vzhledem
k omezenosti a provázanosti města i nutnosti
vzájemně spolu žít a vycházet to nejsou
odtažité skupinky lidí. Je jasné, že jedni mají
problém s druhými a druzí s třetími, ale turista
(kterým je každý návštěvník, ať se snaží
zapadnout sebevíc) si jich nevšimne. Nutnost
nějakým způsobem fungovat společně ve
městě, které všichni považují za své, donutila
„nepřátele“ spolupracovat. Neurazí se, když
muslima pozdravíte židovským „Shalom“, ani
když se s Židem snažíte smlouvat, protože jste
si neuvědomili, že už nejste v arabské části
města. Když naopak prozradíte, že jste z České
republiky, rozzáří se oči všem – jak Izraelcům,
pro které je Česká republika jedním z hlavních
spojenců, tak Palestincům, kteří sem jezdí na
dovolenou (a nebo aspoň já jsem měla štěstí na
arabské prodavače, kteří
znali Prahu –a nejen ji lépe než já – což se
mimochodem dost blbě
maskuje).
Povinností je v téhle
zemi navštívit náboženské
památky – ono to ani jinak
nejde, protože jsou na
každém kroku – tu se
narodil Jan Křtitel, támhle
Římané zatkli Krista, tady
kázal o tomhle a támhle o
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tamtom, odtud Mohammad vystoupil do nebe
apod. A ať máte k těmto třem hlavním
„jeruzalémským“ náboženstvím (tj. židovství,
islám a křesťanství) názor jakýkoli, tady se
necháte strhnout.
Zkuste navštívit Zeď nářků a nevnímat
hluboké zaujetí věřících. Zkuste ignorovat, že
se neznámí muži vezmou za ruce, začnou
v kruhu tančit a zpívat (tak silně, že jsou jejich
hlasy slyšet stovky metrů daleko), nebo že se
modlící starší žena musí opřít vysílením o
stěnu, protože ji její úpěnlivé modlitby natolik
vysílily, že nevydrží sama stát (za co se tak
může modlit? Za život své těžce nemocné
dcery, za návrat syna z války, či za návrat
Jeruzaléma do židovských rukou? Věřím, že
všechny tři otázky by pro ni byly stejně
významné).

den, ale i tak je to velmi pěkný zážitek a
okouzlující místo. Ale pro jejich bližší poznání
spíše doporučuji se nebát a vyrazit mezi ně do
jejich částí Jeruzaléma na vlastní pěst. Stačí
návštěva mešity, kde si sednete na lavičku
v době před svoláváním na modlitbu a
pozorujete, jak se pomalu začnou scházet muži,
kteří se pozdraví, prohodí spolu pár slov,
vyjádří si podporu, uznání nebo lítost a
společně čekají na začátek modlitby. Je to jako
malé okénko do minulosti, do daleké historie,
kde se jiní pánové scházeli úplně stejně, řešili
podobné problémy a radosti a stejně společně
čekali na modlitbu. Jako třešničku na dortu si
můžete vychutnat správné recitování Koránu
(kdy právě způsob recitace je stejně důležitý,
ne-li svým způsobem důležitější, než Korán
samotný a právě správný způsob recitace
Koránu může člověka uvést do stavu lehkého
transu).

Další prvek, tvořící celek rozdílnosti jejich
náboženství, je z pohledu běžného evropského
nebo amerického turisty úsměvný. Všechny tři
vycházejí z podobného (možná by se dalo říci i
stejného) základu a odlišnosti, na kterých
trvají, mi přišly kouzelné. Např. jejich svěcení
sedmého dne odpočinku. Musíte počítat s tím,
že v pátek nepracují muslimové, kdežto naopak
Židé v sobotu (resp. od pátečního večera do
sobotního večera). V tuto dobu jejich část
Podobně i na místě poslední večeře, nebo
místě, kde zemřela (usnula) Panna Marie, vám města doslova umře. Nekoupíte si tu jídlo, pití,
nezajdete do kina, kavárny nebo jinam za
husí kůži můžou vyvolat věřící turisté, kteří si
pokorně sednou do kouta a s kytarou nebo bez, zábavou, nejezdí autobusy ani taxíky a výtah
vám zastavuje v každém patře (protože i
se zapálenou svíčkou nebo bez ní začnou tiše
zpívat žalmy… Když se k nim pomalu připojují zmáčknutí tlačítka je přeci práce!). Jediní, kteří
na svěcení odpočinku „rezignovali“, jsou
neznámí lidé, kteří to cítí a chápou stejně jako
křesťané a tak, když budete umírat hladem,
oni, když se pochopení a souznění přenáší
můžete jít kdykoli „najisto“ do Arménské
z jednoho člověka na druhého, máte
čtvrti.
neuvěřitelný pocit spojení (znát slova jejich
náboženských písní, připojila bych se k nim
Nutnost jejich vzájemné spolupráce k tomu,
tehdy taky).
aby společně mohli žít v jednom městě, jim
Stejně tak si vás dokáže podmanit i poslední nebrání k menším či větším naschválům. Před
branou, kterou podle Židů má přijít mesiáš,
z těchto tří světů, přestože je nám nejvíce
uzavřen. Na Chrámový okrsek (nejdůležitější a muslimové založili hřbitov (protože mesiáš
nesmí na hřbitov vstoupit), nicméně Židé
nejposvátnější místo Jeruzaléma a vlastně
celého Izraele), který mají v držení muslimové, v poslední době využívají toho, že prostor před
se sice dostanete jen na jednu hodinu ve všední chrámovým okrskem patří jim a tak jim
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postupně hřbitov odebírají a ruší. Židům se zas
naopak podařil husarský kousek, když za
(velmi) přemrštěnou cenu koupili dům v čistě
muslimské části města (původní majitel jim ho
prodal, až když se odstěhoval do Ameriky, kde
převzal jinou identitu – jistě věděl proč…). A
muslimové zase naopak například nedovolují
židovských archeologům pracovat na
chrámovém okrsku, a tak se nedivte, když
uvidíte vážené pány archeology se štětečky na
kolenou za zdí chrámového okrsku, kam
muslimové vyhazují odpadky a suť.
Dalším důvodem, proč navštívit Izrael (a
Jeruzalém především), je historie, která vás tu
bude provázet na každém kroku (což velmi
vkusně podporuje nařízení, podle kterého musí
mít všechny stavby stejnou fasádu). Můžete se
projít po místech, kudy chodily skutečné
historické osobnosti, které změnily svět
k nepoznání a třeba sednout si na místo, kde
seděl Kristus je cool zážitek (přestože je vám
Kristus jinak úplně fuk :-) ).
Co ale hlavně stojí za zmínku je návštěva
památníku Holocaustu (Yad Vashem). Jestli
z něčeho budete mít husí kůži a slzy v očích,
tak právě z tohoto místa. Samotné muzeum je
maličké. Dalo by se říci větší místnost, kdy i
jedinci s výrazně slabším zrakem dohlédnou
z jednoho konce na druhý. Nicméně počítejte
s tím, že tuto místnost projdete tak za 4 hodiny
(odvozeno od toho, že já jsem se za 2 hodiny,
které jsme měli přiděleny, dostala přesně do
půlky). Samotný vstup do muzea nenechá
nikoho na pochybách, že tohle bude skutečně
silný zážitek. První vstup tvoří místnost ve
které je jen jedna svíčka. Jedna jediná. Systém
zrcadel, ve kterých se ta svíčka odráží, ale
vytvoří místnost plnou svíček za každé dítě,
které v koncentračním táboře zemřelo.
Krom reálných fotografií a předmětů přímo
pocházejících z koncentračních táborů a
osobních věcí lidí, kteří v nich zemřeli, zde
najdete (díky plazmovým televizím) i osobní
výpovědi několika desítek lidí, jež si
koncentračním táborem prošli sami, nebo tam
ztratili někoho blízkého. Jejich výpovědi, kdy

jim tečou slzy po tváři, ale oni se přesto snaží
příběh dopovědět dál, aby všichni poznali
hrůzy, které se staly, vás vezmou za srdce samy
o sobě, a když k tomu přičtete jejich příběhy
(např. příběh pána, kterého při hromadném
střílení zakryl jeho dědeček vlastním tělem a on
pak musel dlouhé hodiny ležet pod jeho
mrtvým tělem a čekat, než se odvážil vylézt
ven a utéct), je to pro emocionálně slabší
jedince konečná. Zvrácenost toho, co se stalo a
pokřivenost tehdejší společnosti, morálky a
etiky vám připomene příběh muže, který
vypráví, jak mu v koncentračním táboře
zastřelili otce přímo před očima. Krom těžko
představitelného smutku, musel řešit ještě
jednu „drobnost“… Věděl, že si jeho táta
schoval kousek chleba do vnitřní kapsy a on
strávil několik hodin tím, že stál nad jeho
mrtvolou a přemýšlel, jestli je eticky korektní,
aby prohledal mrtvé tělo svého otce a vzal si
kousek vzácného chleba. Po několika hodinách
si tehdy teprve malý kluk uvědomil, že pro
etiku a jiné společenské hodnoty tu není místo
a chleba si vzal…
Mimochodem neanglicky (a nehebrejsky)
hovořící návštěvníky zaujme „místnost“
věnovaná Terezínu, která je celá v češtině.
Možná o to emotivněji působí báseň
vzpomínající krásy Petřína s vyjádřením
pochyb, zda je vzpomínající ještě někdy uvidí,
nebo deník, kam si jeden z vězňů poznamenal,
jak nesmyslné je počínání nacistů, kteří do
tábora přivážejí děti křesťanů, protože
nedokážou odlišit křesťanskou a židovskou
víru a jeho povzdechnutí nad tím, že když oni
sami nechápou, co tam dělají, jak to mají
vysvětlit těm malým křesťanským dětem, které
do té doby ani nevěděly, že existuje nějaké
židovství. Přiznám se, že po všem, co jsem do
té doby v tomhle muzeu prošla, tak nečekanost
a blízkost češtiny mě tu dostala… na tomhle
místě už jsem slzy neudržela….
Když se vám podaří projít celé muzeum s
„čistým štítem“, na konci vás určitě dostane
kruhovitá místnost. Vejdete a kolem vás,
desítky metrů nahoru i dolů jsou police.
Nenajdete tu žádné muzejní předměty (jen
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fotky) a tak přicházíte blíže k policím a
najednou pochopíte. Desítky metrů polic jsou
zaplněné spisy o těch, kteří si prošli hrůzy
koncentračních táborů. Vypotácíte se ven a
tam? Tam na vás čeká ten nejkrásnější výhled,
který si dokážete představit. I když na začátku
muzea začínáte prohlídku s někým, uvnitř se
pravděpodobně rozdělíte a tak k této vyhlídce
dorazíte sami. Jste plni nepředstavitelného
smutku, bolesti a nepochopení a to, že můžete
zírat do krásné, klidné krajiny před vámi, je
ztělesněná naděje. Pohlazení.

Atmosféra, která v Izraeli panuje, je
nanejvýš přátelská (přestože vám to nebude
věřit asi nikdo, kdo tam sám nebyl). Je to
doslova vymodlená země, kdy všichni museli a
musejí přinášet větší či menší oběti za to, aby
zde mohli žít. A je to na té zemi poznat.
Přestože tu mezi sebou vedou žabomyší války,
na kterých by se teprve kritici české politické
scény dokázali pořádně vyřádit, jsou vděčni a
náležitě hrdí na svou zemi.
Stačí navštívit nejdůležitější izraelský
hřbitov, kterému se v jedné části přezdívá „klub
mládeže“, protože tu jsou pohřbeni povětšinou
mladí kluci do 21 let, kteří zemřeli při obraně
či dobývání Izraele a všimnete si na ulici
stánku, kde se mění čísla spolu s tím, kolik
ubíhá času od zajetí jediného izraelského
vojáka na zahraniční misi, kde se dobrovolně
střídají lidé z okolí, aby zde udržovali a
aktualizovali vzpomínku na něj. Při myšlence
na to, že tahle krásná země je neustále ve válce,
mě často přepadla lítost, ale svým způsobem i
pýcha (i když nad národem, se kterým nemám
nic společného a jehož právo, resp. nárok je
minimálně diskutabilní).

Bezpečnostní situace v Izraeli je téma samo
o sobě. Nehodlám to tady nějak zvláště
rozvádět, pravděpodobně bychom spolu stejně
nesouhlasili, ale zmínit to musím. Samozřejmě
je neoddiskutovatelné, že tam hrozí teroristické
útoky a na typicky turistických místech (typu
Olivová hora) se vás budou snažit okrást,
pokud dáte najevo, že máte peníze. Ale jinak?
Moje osobní zkušenost je taková, že je tam
mnohem bezpečněji než tady. Odpadlo mi
neustálé hlídání kabelky a nemusela jsem se
večer bát podívat někomu zpříma do očí (jak se
občas bojím třeba na Václaváku). Bezpečnostní
situace je sice naprosto odlišná od naší (o čemž
se přesvědčíte už na letišti při velmi
podrobných kontrolách). Rychle si zvyknete na
prohlídku tašky při vstupu do obchodního
centra nebo u významné historické památky,
ale i díky tomu je tam situace mnohem
klidnější a uvolněnější.
Když projíždíte Izraelem, musí vás nutně
zaujmout různorodost krajiny. Přestože je
menší než Morava, najdete zde vše, na co si
vzpomenete. Z pouště se přesouváte přes
typicky českou krajinu a od palmových a
banánovníkových plantáží se dostanete
ke „skotské“ krajině. A od lesů s vodopády se
dostanete zase k poušti. Historická města
střídají supermoderní (v čele s Tel Avivem),
nebo klasická letní střediska. Hranice Izraele a
ostatních států nejsou odděleny žádným
ostnatým drátem (nebo aspoň v únoru nebyly)
a pokud by vám nepřišla uvítací smska, často
byste si ani nevšimli, že už nejste v Izraeli.
Dalším místem, které určitě stojí za vidění,
je Megiddo. Biblický Armagedon. To místo má
atmosféru jako žádné jiné (možná svým
způsobem srovnatelné s Jeruzalémem). Je tam
nádherně. Neuvěřitelně nádherně. Klid, krása a
slunce prosvítající pod mraky ostře kontrastují
s představou bitev, které se zde odehrály.
Marně se snažím představit si Thutmose III. a
jeho vojsko, jak touhle krajinou projíždí a
bojují zde na život a na smrt, protože jediné, co
tu zvládám, je zírat. Pokud je to místo, kde se
má odehrát i poslední bitva (bitva dobra a zla),
tak mě naplňuje jakousi neurčitou nadějí, že
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tady to musí dobře dopadnout… Vítr se tu
prohání mezi rozvalinami, listy palem se
pohybují do zvuku neslyšné hudby a mě
zčistajasna překvapuje pocit, který ve mně tiše
konstatuje: „tady bych chtěla umřít“.

Milovníci historie ocení další města jako je
Caesaria, Beit She´an a jiné. Izraelští památkáři
nenechávají památky v tom stavu, v jakém je
„najdou“, ale vždy se snaží alespoň část
zrekonstruovat do původní podoby. Můžete se
tak velmi snadno ocitnout v dobách, kdy zde
byli staří Římané a procházet se mezi
polorozpadlými sloupovými síněmi, zařvat si
v amfiteátru, nebo (teoreticky) vyzkoušet
starověký záchod.
Shrnuto a podtrženo, Izrael stojí za návštěvu.
Můžu slíbit, že to bude cesta, která ve vás
zanechá plno emocí.
Darjam
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Pohanské stopy: Oltář u
hradu Houska
„Tři roky. Bohové, už jsou to opravdu tři
roky, co jsem tu byl naposledy,”

P

řemítám si v hlavě a kráčím spolu
s přáteli údolím pod hradem Houska. Tak
dlouhý a přitom krásný čas. Mnoho se stalo,
mnoho se změnilo… a přitom něco zůstalo
stejné. Na odbočce se stáčíme na zelenou trasu.
Vůně jsou pořád stejné. Jako by to bylo včera,
co jsme se sešli u Mácháče, opékali buřty a
druhý den vyrazili směr Houska. Kolik nás
vlastně bylo? Ale ano pamatuji si na všechny
tváře. První oltář byl z mechu, dřeva a pár
kamenů. Pochybuji, že z něj něco zbylo,
zvláště když si vzpomenu na obnovu oltáře na
Slatinném Vrchu, ze kterého si po roce někdo
udělal ohniště. Ha, ty skály si pamatuji. Už jen
jednu dvě zatáčky a… jsme tu. Po mé pravé
ruce se tyčí obrovský skoro kolmý sráz vedoucí
na Drnclík. Nalevo poté pokračuje stále dolů
do vlhké bažinaté rokle. Přesně do ní mi před
třemi lety spadl spacák. „No nedá se nic
dělat,“ řekl jsem si a vyrazilo se nahoru. Po
dlouhém škrábání jsme vylezli až na skálu,
tyčící se nad zalesněným údolím. Bude tam
tedy ještě? Sice udýchaný, ale poháněn
očekáváním se vydávám hledat. Co všechno
dokáže čas? Jak rychle dokáže ztrouchnivět
dřevo? Kolik zvěře kolem každou noc asi
prošlo? Představuji si, jak se jednoho
podzimního večera dva kanci perou o území či
o přízeň nějaké samice a přitom zbourají vše,
co jim stojí v cestě. Tři roky jsou opravdu
dlouhá doba. Procházím borůvčím a hledám
správný strom. Tenhle to nebyl, tenhle také ne.
Tenhle vypadá podobně, ale opravdu za tři roky
nedokázal zůstat na místě ani kámen? Je to

možné. Kopnout do tří kamenů je velice
jednoduché. Pak se otočím a vidím, jak TPM
stojí u jednoho stromu o kousek dál. Vydávám
se za ním a… je tam! Stojí stále klidně v objetí
kořenů. Mech sice zmizel (kupodivu), ale
dřevo zůstalo, a dokonce i ten falický klacek je
v něm stále zabodnutý. O dva metry dál spadla
velká větev, o kterou se chodí, soudě podle
chlupů, drbat kanci. Některé věci dokážou
vydržet i v blízkosti takového rizika. Chvilku
tam stojím a jen tak obdivuji krásu historie. Je
krásné mít kam se vracet a je krásné sledovat
vývoj času. Přírodo posvátná, domovino
mocná. Pomalu se zvedám a s úctou odcházím
k batohům, abych se posílil na opravy. Večer
nás čeká rituál…
O oltáři:
Oltář je zasvěcen přírodním duchům kraje
okolo Housky. Všude nemusí nutně stát
megalomanské menhiry, okolo kterých chodí
armády geomantů osahávajících nebo
vysávajících každý dotek posvátnosti.
Decentnost je někdy na místě a pestrost smyslů
je různá. Proto i tento oltář je malý… a přitom
výjimečný. Je symbolem našeho spojení
s krajem. Naší úcty, náklonnosti a touhy po
souznění i s ostatními dětmi Matky Země.
Když půjdete někdy okolo, zkuste se u něj
zastavit. Pozdravit duchy, či jim třeba i
zazpívat, a když se k němu vydáte, zkuste být
tišší. Zkuste našlapovat jemně, abyste co
nejméně poškodili krásy okolního borůvčí.
Ticho je totiž často dar, kterého se nám jen tak
nedostává. Ať už díky městu, nebo díky vlastní
hlavě…
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Cesta k oltáři:
U hradu Houska je rozcestník. Podle něj se
po červené značce vydáte směrem na hrad
Kokořín. Projdete zalesněnou částí, až se
objevíte na krásné, malebné louce, přičemž
před vámi se začne tyčit Drnclík. Červená se
dál stáčí a obchází kopec zleva. Pak následují
dvě možnosti:

přímo až na vrchol. Je nejpříjemnější a
nejklidnější.
2. Vydáte se dál, až přijdete na rozcestí se
zelenou, po které se vydáte doprava,
abyste kopec obešli z jihu. Po asi
200 metrech se objeví nádherný příkrý
sráz, po kterém se člověk může vyšplhat
až na vrchol.:-)
S pozdravem Airis

1. Z východu objevíte cestu, která vede

Oltář v roce 2008

Oltář nyní
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Okénko do kuchyně našich
předků
Motto pro dnešní okénko: Nejen chleba je
nám třeba... (spontánní reakce po ochutnání
Thorova kladiva)

Droždí, vlažné mléko,
lžíci mouky a lžičku cukru
smíchejte v hrnečku a
nechte na teplém místě asi
tomto dílu okénka se nebudeme věnovat 10 minut vykynout. Poté
kuchyni předků, ale pustíme se na
smíchejte mouku, sůl, kmín,
„horkou půdu“ wiccanských rituálů. Rozhodli
olej, vzniklý kvásek a čtvrt
jsme se představit Vám jednu z možných
litru vlažné vody.
variant receptu pro obřad Cakes and Ale,
Vypracujte těsto a nechte na
v českých zemích nejčastěji překládaný jako
teple přikryté utěrkou
Koláče a pivo. Pravda, wiccané zasvěcení
kynout 30 - 40 minut. Po vykynutí rozdělte
v tradici nejspíš naši variantu používat
těsto na dva díly, každý díl rozdělte na 10
nebudou, ale my eklektici jsme občas schopni
stejně velkých kousků, celkem tedy vznikne 20
smíchat vše, co funguje... Recepty, které vám
buchtiček. Naskládejte je na plech (nejlépe
tedy dnes předkládáme k vyzkoušení, jsme
podle obrázku, vytvoří se vcelku kruhový tvar
použili při přípravě našeho vlastního obřadu
a účastníci rituálu si mohou pohodlně brát) buď
pro svátek letního slunovratu.
vymazaný olejem, nebo vyložený pečicím
papírem, každou buchtičku po obvodu
pomažte olejem, aby se při pečení neslepily a
daly se pak oddělovat. Povrch potřete žloutkem
Variace na "Koláče",
a posypte mákem, kmínem,
aneb Chlebové
sezamovým nebo lněným
semínkem... Poté nechte
buchtičky
ještě 15 minut kynout na
plechu. Troubu předehřejte
375g chlebové
na 200° a pečte zhruba 40
mouky (dá se běžně
minut. Hotové dobře drží
koupit v obchodě)
tvar, nepadají při rituálu
1/2 kostky droždí
z podnosu, neztratíte
2 lžíce mléka, lžíce
přehled, kterou jste ještě
mouky a lžička cukru
neposvětili dotekem rituálního nože a
na kvásek
v neposlední řadě se hodí chutí k pivu.
2 lžíce oleje
1 zarovnaná lžička soli kmín

V

na potření a posypání - žloutek a mák, kmín
nebo různá semínka či sušené bylinky (dle
magických korespondencí)
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rovná polévková lžíce medu
(vše násobit počtem půllitrů)

Variace na "Pivo", aneb
Thorovo kladivo
K tomu, proč uveřejnit recept na tak
notoricky známý nápoj nás přivedly dva
důvody. Ten první - všichni vědí, čemu se říká
Thorovo kladivo, všichni vědí, jak jej
jednoduše připravit. Nicméně vyladit ten
správný poměr, aby chutnalo, už tak
jednoduché není. A druhý důvod – na
internetových stránkách a v různých
čarodějných knihách jsem narazil na několik
receptů, kterak uvařit rituální pivo nebo
medovinu. V těchto receptech se vždy
vyskytoval ječný slad nebo pivovarské
kvasnice, případně jiné ingredience pro
obyčejného pohana obtížně dostupné. A já jsem
chtěl, aby rituální nápoj byl připravitelný
jednoduše, z dostupných zdrojů, ale zároveň
aby to nebylo „jen koupit pivo nebo víno a
hotovo“, aby se vynaložilo nějaké úsilí. Takže
slíbený rychlý recept je zde.

Postup je velmi jednoduchý. Medovinu
velmi opatrně zahřeji tak, aby byla jen mírně
teplá a rozpustím v ní med. Stáhnu z ohně a
nechám přirozeně vychladnout. Teprve poté, až
zchladne na pokojovou teplotu, vliji do
sklenice a dám chladit společně s pivem do
sklepa nebo lednice. Nápoj míchám až těsně
před podáváním a to tak, že do poháru liji
současně pivo i medovinu, aby se vytvořila ta
správná pěna. Toť vše. Lze experimentovat
s různými příchutěmi medovin, my však po
všech experimentech mícháme se zázvorovou,
dodá kladivu tu správnou údernost.
Poznámka:
Děkujeme tímto za laskavou pomoc členům
základních organizací Českého svazu včelařů v
Pardubicích a Chlumci nad Cidlinou a firmě
Medovinka s.r.o. Hlinsko při dodávkách,
konzultacích a ochutnávkách.

na 0,5 l černého piva
1,25 dcl zázvorové medoviny

Jiří „Seóras“ a Blanka „Žofinka“ Posledníkovi
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Minulé akce PFI
Pohanské stopy: Hobití putování po Máchově
kraji

K

dyž se na počátku ledna objevil na
Pohanském fóru příspěvek s názvem
Hobití putování po Máchově kraji, zbystřila
jsem okamžitě pozornost. Poté, co jsem se
dozvěděla, že nás Pohanské stopy tentokrát
zvou na třídenní putování lákavou krajinou,
inspirované Pánem prstenů a proložené
zpěvem, rituály a obnovou přírodních oltářů,
bylo jasné, že se jako příznivec pohanství,
fantasy a toulek přírodou musím zúčastnit.
Zároveň mi tato výprava slibovala nové
dobrodružství, neboť jsem do té doby neměla
tu čest přespávat uprostřed hvozdů. Začala
jsem tedy hned pátrat po vhodném vybavení a
s nedočkavostí vyhlížela počátek května a
podrobné instrukce od vůdců výpravy Jožky
(TPM) a Airise.
Slibované počty kilometrů v kombinaci
s kilogramy mého batohu a předpovídanými
nočními teplotami sice nevěstily procházku
růžovým sadem, ale o to větší a přitažlivější
výzvou se celá akce stávala. Říkala jsem si, že
v nejhorším případě se alespoň lépe vžiji do
cestovních strastí hobitů mířících do Mordoru a
inspiruji se, čím vším mohu jako tvůrce fantasy
románu své hrdiny potrápit.
Den D, 6. května, konečně nadešel, hodila
jsem tedy batoh na záda, prsten na krk a
osedlala železného oře. Vidina
několikahodinového osamoceného cestování
odpadla, když jsem se v Praze mohla připojit
k několika členům naší výpravy, a cesta do
Doks hned uběhla mnohem veseleji.

Dlouho očekávaná pouť započala v podvečer
právě v Doksech. Společenstvo prstenu ve
složení Jožka, Airis, Walerien, Vermarka,
Martin, Agneska, Vlkůň, Bexxy a Liliana
(skutečně nás tedy bylo devět) vyrazilo vstříc
lesům a kopcům, na které se postupně snášel
závoj noci.

Při šplhání na Slatinné vrchy nás doprovázel
pouze svit srpku měsíce. Pochod ztemnělým
borovým lesem, zčásti vystlaným jemným
pískem, mě obdaroval prvním z neobyčejných
a okouzlujících kontaktů s místní přírodou.
Tmou napjaté smysly, které zajišťovaly
bezpečný výstup na vrchol kopce, přinesly
mnohem intenzivnější prožitky, než
kdybychom tudy procházeli za světla.
Pohled na vyvýšenou skálu uprostřed lesa mi
na chvíli připomněl nocování hobitů a
Aragorna na Větrově. Nás však u táboráku
naštěstí obtěžoval pouze neodbytný kouř. Ani
ten ale nenarušil dobrou náladu povzbuzovanou
kytarou, zpěvem a kolováním vín a koláčků.
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Naučili jsme se také slova hobití Staré
pochodové písně, kterou jsme se v průběhu
putování pokoušeli trochu upravit a zhudebnit:
Cesta jde pořád dál a dál,
kupředu, pryč jde od mých vrat.
Daleko už mi utekla
a musím za ní pospíchat.

akt doprovodit nejlépe veršovaným proslovem.
Vše jsme náležitě oslavili přípitkem z rohu
plného vína, podělili se o sušenky, rozloučili se
s oltářem a pak už nezbývalo než opustit jedno
krásné místo a přivítat další.
Abychom po cestě zapojili nejen svaly, ale i
mozek, rozdal nám Airis texty a úlohy na
večerní rituál u druhého oltáře, který na nás
čekal o nějakých 15 km dál.

Na lehkých nohou dám se nést
až k cestě větší, než-li znám,
tam, kde se stýká mnoho cest.
A potom kam? To nevím sám.
Při vší té zábavě nebylo divu, že větší část
z nás zalezla do spacáků až v pozdních nočních
hodinách.
Sobotní budíček přichystali naši vedoucí
výpravy už na sedmou hodinu ranní. Čekal na
nás totiž nejnáročnější den celého putování.
Probuzení s výhledem do sluncem prozářených
korun jasně zelených buků bylo však
dostatečnou náplastí. Po snídani a sbalení
tábora jsme se vypravili za prvním z přírodních
oltářů. Původní oltář, který zde byl před pár
lety postaven, už bohůmžel odnesl čas nebo
jiné elementy, ale Airis s Jožkou vyhlédli
opravdu důstojnou náhradu. Nový oltář jsme
vytvořili na úžasném a působivém místě, přímo
ve skále.
Poté, co jsme se v osobní meditaci sladili
s daným místem, nás Jožka s Walerien provedli
rituálem zasvěcujícím tento oltář duchům
krajiny a také Karlu Hynku Máchovi. Každý
z nás přinesl k oltáři své obětiny a mohl tento

Vydařené slunečné počasí nás doprovázelo
až k hradbám
Bezdězu, který se
důstojně tyčil nad
krajinou. Díky
několika obětavým
spoluputujícím,
kteří střežili naše
batožiny u rybníčku
pod kopcem, jsme
mohli hrad dobýt
„nahoře bez“ a
načerpat pozitivní
energii, která prý
Bezděz prostupuje.
Dozvěděli jsme se, že nejvyšší koncentrace
vyvěrá z kamenného oltáře v kapli, což jsme
samozřejmě otestovali. Průvodkyně nás také
(poněkud pozdě) seznámila s reliéfem ještěrky
nad jedním vchodem, který má procházející
ženy do roka obdarovat těhotenstvím. Později
jsme se uklidňovali tím, že ještěrka je jistě
mnohem pravděpodobněji symbolem podsvětí
a nebo se jedná o salamandra náležejícího
k archandělu Michaelovi, kterému byla kaple
původně zasvěcena.
Aby těch záhad a tajemství nebylo málo,
Airis nás na vrcholu věže zasvětil nejen do
jmen okolních kopců, ale i do místních legend.
Na chvíli jsme tedy zauvažovali, jestli se třeba
nemáme rozběhnout pátrat po skrytém pokladu
nebo tajné podzemní chodbě.
A protože, jak zpívá Bilbo, cesta jde pořád
dál a dál, řekli jsme na shledanou i Bezdězu a
vydali se vstříc pomyslné Temnotě. Na rozdíl
od Tolkienových hrdinů jsme mohli obdivovat
zářivě zelená pole, hnědavým kobercem listí
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vystlané lesy a zajímavě tvarované pískovcové
skály bez nevítaného doprovodu skřetů,
nazgúlů, Glumů, obřích pavouků a jiných
pochybných individuí. Úspěšně jsme prošli
doly v Morii, zastoupené kamenným tunelem
v lese, vesnici Žďár s domky vrostlými do skal
a přiblížili se na dohled Mordoru,
reprezentovanému hradem Houska. Na setkání
s Temným pánem však bylo potřeba se řádně
posílit a vyspat, a tak jsme si závěrečný epický
střet raději nechali až na Den vítězství.

hodovat, veselit se, zpívat a pozorovat hvězdné
nebe nad námi. Tentokrát jsme se vypravili do
říše snů dříve, do posledních chvil jsme však
nasávali teplo z dohasínajících uhlíků,
abychom lépe odolali chladivému větru, který
během večera tančil kolem.
Ráno nás opět pohladilo slunce svými
paprsky a zahřálo nás na těle i na duchu. Airis
nám předvedl kousek z wydy. Posilnili jsme se
snídaní, potěšili se prohlídkou oltáře a pak už
jsme odvážně zamířili k Mordoru. Předtím
jsme se však museli rozloučit s Agneskou,
kterou volaly jiné bojové povinnosti v dalekých
krajích.

Na příchod do sídla temných sil jsme si
připili malinovkou a po chvíli, společně
s mnohými dalšími poutníky, zvědavě vkročili
do nitra tajemstvím opředené Housky. Pod
hradem byla prý kdysi otevřena cesta do Pekla
za účelem průzkumu. Hned na nádvoří jsme se
u kašny s hlavou démona poučili, že pekelným
mocnostem je třeba obětovat obzvláště kreditní
karty. My jsme se však zachovali poněkud
Jeden bojový úkol si však pro nás vedoucí
výpravy přeci jen připravili – a to vydrápat se i skrblicky a vhodili jen pár drobných. Hradem
nás provázel vtipný a stylově ustrojený
s nákladem do téměř pětačtyřicetistupňového
svahu k převisu. I tohle jsme zvládli bez ztráty kastelán, v komnatách díky dvěma hudebnicím
zněla líbezná melodie kláves a příčné flétny.
na životech a majetku. Za odměnu jsme se
rozhodli nenocovat na poměrně nekomfortním Upoutaly nás nástěnné malby i zvláštní
(moderní) obrazy, z oken jsme se znovu mohli
a rizikovém místě a místo toho zamířit ještě
pozdravit se siluetou Bezdězu. Celkově nic
výš na kopec, kde se skrýval nejen kouzelný
březový hájek a prostorná mýtinka s ohništěm, nenasvědčovalo tomu, že přeci jen na závěr
skončíme v Pekle. O jeho návštěvu byl však
ale i druhý z oltářů.
překvapivý zájem. Možná proto, že čerti měli
Dříve než nás mohla pohltit únava, zima, noc prý v tu dobu na
a nebo touha oslavovat u ohně, přichystali jsme pilno jinde.
Pokochali jsme se
se k důležitému úkolu. Čekal nás Airisův
tedy ďábelským
druidský rituál ve stylu ADF a zasvěcení
interiérem a na
druhého oltáře, který jsme zvelebili. Vše jsme
doporučení průvodce
si mohli náležitě užít, každému z přítomných
se poklonili u
byla svěřena určitá část, a tak jsme společně
Luciferova trůnu.
oslovili všechny duchy a bytosti přírody.
Poté, co jsme živí,
Nechyběly ani osobní obětiny a tři kolečka
zdraví a v dobré
přípitků.
náladě prošli i
S příjemným a obohacujícím zážitkem v duši temným sídlem,
a lehkým chladem v těle jsme spěchali zútulnit zamířili jsme na
večerní palouk ohněm. Opět jsme mohli
nedalekou Vyhlídku na Říp, další z krásných
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přírodních koutů.
Protože všechny cesty jednou končí, i naše
výprava se musela vydat zpět do rodného
Kraje. Po cestě do Mšena nás ještě stihla
překvapit obří muchomůrka nebo miniaturní
věž.
Ve Mšeně na nádraží jsme se opět shledali
s Agneskou, a tak bylo na závěr společenstvo
zase kompletní, než se postupně rozprchlo do
všech světových stran, vstříc domovům a
všedním dnům, které však budou jistě

prosvětleny bohatstvím zážitků z tohoto
putování. Celou cestu z Prahy jsem si v duchu
prozpěvovala náš svolávací chant Cauldron of
changes, protože dobře vystihoval mé dojmy
z uplynulých tří dnů a jejich účinek na mě.
Děkuji tedy organizátorům a všem členům
výpravy za skvělé dobrodružství a za to, že se
po tomto hobitím putování mohu skutečně cítit
„stronger than before“.
A co dál? Nezbývá než se nechat překvapit,
kam nás Pohanské stopy zavedou příště.
Liliana

stránka 44 z 51

Lughnasadový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 22

Nuly a jedničky a další, nejen digitální básně

A

kce české pobočky PFI se neustále
rozrůstají – jak v nabídce pořádaných
přednášek nebo různých srazů, tak v počtu
účastníků. Pro nás všechny proto bylo
překvapením, jak milé, komorní setkání se
z posledního Bardského večera stalo.
V pátek večer, v úmorném pražském horku
jdu s přítelem a on s mojí harfou do kopce. Na
zahrádce před kavárnou vidíme spokojeného
Codyho, který se zubí do telefonu a pije
chladné bílé víno. Vcházíme dovnitř do útulné
kavárny, kde se potkáváme s paní Kateřinou
Komorádovou, naším hostem. Kateřina, jak se
ukazuje, je skutečně výjimečná mladá dáma.
Vystudovala žurnalistiku a ve svých pracích se
věnovala poezii ve vztahu k současné kultuře.
Elegantní a s úsměvem nám přednáší svoje
básně a pokaždé se mezi námi rozhostí napjaté
ticho, ve kterém necháváme slova doznít. Verše
zasahují hluboko a nechávají člověka
v mrazivém tušení něčeho, co se za slovy
skrývá.
Nenecháváme se zahanbit a také přednášíme
svoje výtvory. Propast, kterou vidím mezi
básněmi Kateřiny a svými, mi připadá
nekonečná. Ale jako každá nepříjemná věc

v životě je i poučná, tak já se i po tomto setkání
znovu utvrzuji v přesvědčení, že psát
nepřestanu, protože chci tento rozdíl
zmenšovat. Koneckonců o tom sdílení tvorby
má také být.
V malém počtu se rozhodujeme pít i za
nepřítomné a padlé hrdiny, takže padá jedna
lahev skvělého vína po druhé, píšeme
nepublikovatelnou báseň s užitím metody
aktivního opileckého brainstormingu,
vyměňujeme si zkušenosti a povídáme si
nezávazně o všem, co nás zatím potkalo.
Nakonec už v kavárně zůstáváme sami a na mě
padá únava po horkém letním dni. Odcházíme,
harfu s sebou, a také si odnášíme skvělý pocit.
Tolik k exkurzi do přátelského setkání.
V malé skupince jsme měli úžasnou možnost
vytáhnout pár rozumů z Kateřiny, která se
psaní aktivně věnuje přeci jen déle než my, a
seznámit se s ní blíž. Kromě mnoha skleniček
vína přišlo i na mnoho témat, která těžko
rozeberete jinde než na literárním večeru, a my
jsme se znovu nechali inspirovat k dalšímu
uměleckému tvoření.
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Budoucí akce PFI
Damh the Bard
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Wyrd Camp
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Pohanské akce
Vybrané letní akce, které by vás mohly zaujmout:

MUŽSKÁ SÍLA - SHIVA TRANCE - speciál
Datum:

31.07.2011 - 07.08.2011

Pořadatel:

Osho Sugama Meditation Center

Cena:

3980,- Kč

Adresa:

Meditační centrum Lažánky u Brna 133

Týden nabitý speciálními transovními a šamanskými technikami, klidnými i aktivními
meditacemi, uvolňujícími tělo a mysl.
Pomocí tantrických cvičení, Shiva Trance, dechových technik a cvičení pánevního dna budeme
probouzet mužskou sílu a otvírat cestu k věčnému mládí. Zakusíme také přímý kontakt s krásnou
přírodou okolí Lažánek a jejími silami.
Součástí semináře jsou dále Oshovy meditace a asány ze sestavy Mužská síla.
1. Mužská síla - sebejistota a vnitřní síla
2. Pevný řád - schopnost řídit svůj život
3. Velká duše - tvořivost a dosahování cílů
4. Základní instinkt - sexualita a mužnost
5. Nekonečný prostor - otevření se životu
Vede: Sw. Jivan Aabhar
Další info a přihlášky na:
http://prihlasky.sugama.cz/public/index/akce/id/94 19.6.2011
http://www.tantra-yoga.eu/cs/akce-a-seminae 19.6.2011
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ŠAMANSKÁ CESTA PRO ZÍSKÁNÍ NOVÝCH
SCHOPNOSTÍ, OSOBNÍ MOCI A UZDRAVENÍ
Tento seminář je na základě mnoholetých
Silvanových zkušeností zcela věnovaný
šamanským terapiím a praktikám, praktické
aplikaci krystaloterapie a také metodám, které
byly vyvinuty Silvanem pro diagnostiku,
harmonizaci a práci s energiemi. Zažijete stav
změněného vědomí, navozený monotónním
rytmem bubnů. Při duchovních výletech během
meditací přijdete do kontaktu se zvířetem –
průvodcem a duchovním učitelem, získáte
odpovědi na své otázky a naučíte se začlenit
tyto informace do běžného života. Proběhnou
jednoduché rituály léčení a práce s přírodními
silami a energiemi. Při jejich aplikaci se stanete
Lovci své životní síly, kterou je třeba najít,
osvojit, šetřit, chránit a používat tak, aby byl
její potenciál využit v plném rozsahu. Stanete

se Bojovníky světla, těmi, kdo našli sílu a
celistvost, překonali strach ze smrti a žijí
statečně ve štědrosti a obětavosti. Pro to, abyste
se stali šamanem, je třeba stát se nejdříve
Lovcem a Bojovníkem světla. Šaman jde svou
duchovní cestou v souladu s přírodou, je
pozorný a ochotný naslouchat potřebám
druhých a prokazovat služby lidstvu. Šaman je
komunikačním kanálem mezi světy, opěrným
bodem pro celý kmen a příkladem ukazujícím
cestu srdce.
Program rozvíjí a posiluje každého jedince
prostřednictvím poznání sebe sama na
nejhlubší možné úrovni a otevírá tak možnosti
vlastní volby v životě, rozšiřuje úroveň
vědomí, uvědomění a svědomí, jeho kreativitu
a jeho schopnost ovlivňovat.

1. úroveň (1. den)
Teoretický a praktický základ
krystaloterapie - využití účinků kamenů a
křišťálů ve prospěch zdraví a fyzického těla.
2. úroveň (2. den)
Praktická práce s minerály a kameny.
Šamanský kruh medicíny. Léčení ve skupině.
3. úroveň (3. den)
Osobní totem. Šamanský tunel.
Cena kurzu: Kč 2990,- (€. 125,00)
Cena za ubytování a plnou penzi: Kč
980,- (€. 40,00)
Čas konání: 26.08.2011 v 10 hod. 28.08.2011 v 16 hod.
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Kurz výkladu snů a snové magie
Na tomto celodenním semináři se dozvíte:
•

Co říká vědecký výzkum o významu snění pro naši duševní a fyzickou pohodu

•

Jak věštili ze snů a léčili jejich pomocí ve starověkých chrámech

•

Znovuobjevení snů a moderní výklad snů podle S. Freuda a C.G. Junga

•

Spící prorok Edgar Cayce a jeho práce se sny

•

Jaké rozeznáváme úrovně a hloubky snu a jaké jsou známky sílících magických schopností

•

Jak začít s výkladem snů sobě samému

•

Běžné a vzácné snové symboly

•

Esoterická symbolika ve snech

•

Význam aktivního snění v magii a šamanismu

Datum a čas: 23. července 2011 od 10 do 17 hodin
Místo:

Vlašská 11, Praha; čarodějnický obchod Magický Avalon

Podrobné info a přihlášky na:
http://www.carovnezrcadlo.cz/akce/vyklad-snu-snova-magie 19.6.2011
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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, Alexandr Limberský – Tygr
Obálka a grafické podklady: Martina Frošová – Mab
Kompletace a výsledná grafická podoba: Filip Kubín - Airis
Překladatelé: Tereza Hriníková – Amira, Anežka Sobotková - Agneska
Kmenoví autoři: Josef Petr – Jožka, Petr Gilar – Eurik, Jiří Posledník – Seoras, Walerien,
Veronika Kůsová - Bexxy
Další autoři: Airis, Liliana, Lithin, Darjam
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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