
Imbolkový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 24

stránka 1 z 38



Imbolkový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 24

Úvodník
Milý čtenáři, 

jsem velmi rád, že tě Severák (ať už opět či 
poprvé) zavál ke čtení našeho Věstníku, který 
(světe div se) vychází už od roku 2007. I když 
to jde ztuha a po malých krůčcích, troufám si 
tvrdit, že se jeho kvalita číslo od čísla zvyšuje a 
že je pro mnoho místních pohanů i lidí, kteří 
jsou s pohanstvím u nás třeba jen spříznění, 
stále zajímavější. Toto číslo vychází u 
příležitosti svátku Imbolc, jehož místní obdobu 
(Hromnice), můžeme stále ještě vysledovat ve 
slovanském folklóru. Hromnice, jak už název 
napovídá, souvisejí s bohem Perunem, který je 
volán, aby se probudil ze zimního spánku, 
vrátil se zpět na zemi a pomohl mladému Bohu 
(často Jarovítovi) v boji se silami zimy. 
V konceptu Kola roku, který bývá společný 
moderním formám pohanství, voláme zpět na 
zem Bohyni v jejím panenském aspektu (velmi 
často je to Brighid), která stále ještě prodlévá 
v podsvětí u trůnu pána Smrti. V tomto období 
ovšem opět nadchází čas pro její návrat do 
kraje, mezi své děti. Stává se milenkou 

mladého Boha, který se plný síly prohání 
zelenými lesy, a spolu později přinášejí zemi 
jaro a nový život. Se svátkem Imbolc velmi 
souvisí čistota. Kraj je zahalený bílou peřinou a 
ledovou krustou, vzduch je čistý a studený a po 
oslavách slunovratu (a v dnešní době i nového 
roku) nadchází čas na nové věci, nové nápady, 
nové síly a zároveň očištění od starých šmouh, 
šrámů a mazanců, které nám život zanechal na 
tváři. Pojďme to tedy vzít z gruntu!

A co vlastně v novém Věstníku najdete? 
Kromě pravidelných rubrik například 
Kráčejícího reportáž z Ukrajiny či zhodnocení 
prvního otevřeného rituálu PFIcz, který se 
uskutečnil u příležitosti posledního svátku 
Samhain. A mnoho dalšího... 

Ať se vám daří a přeji dobrý rok a výživné 
čtení!

Za PFIcz

Jožka (tpm)
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Lene Janzon-Eikrem: Wicca 
v Norsku

Od doby před osmi sty lety, kdy bylo  
v Norsku pohanství postaveno mimo zákon, se  
čarodějnictví prakticky vytratilo a přežívalo-li  
vůbec, tak ve skrytosti a anonymitě.  
Mezinárodní setkání, které norští wiccané 
zorganizovali v roce 1992, proto znamenalo 
svého druhu znovuzrození.

Wiccanská čarodějnická tradice, známá jako 
gardnerovská a alexandrovská wicca, do 
Norska přišla v roce 1989. Několik let předtím 
jsme se Karina a já a s námi několik dalších  
pustili do sbírání vědomostí o čarodějnictví. O 
existenci wiccanů jsme přitom nic nevěděli.  
Nejdřív jsme narazili na knihy Janet a  
Stewarta Farrarových, později na titul „Wicca:  
the Old Religion in the New Age”1 Vivianne 
Crowley. V té době jsme se začali zajímat, zda  
by se v Anglii nenašel někdo ochotný zasvětit  
norské pohany. Zanedlouho se nám podařilo  
zkontaktovat se s Vivianne a Chrisem 
Crowleyovými a já se rozjel do Londýna, abych  
se s nimi seznámil. Přijali mě s vřelostí a 
zájmem a za pouhé tři měsíce jsem si jel zpátky  
pro zasvěcení. Následujícího roku přijeli  
Vivianne, Chris a Paul z jejich covenu na týden 
do Norska, aby zasvětili a vyškolili malou  
skupinku norských čarodějnic, a první norský 
wiccanský kruh (coven) se stal skutečností.

Z knihy Steina Jarvinga „Magi og 
heksekunst“2

nes, v roce 2011, se wicca v Norsku těší 
čilé aktivitě. Je tu dost lidí se třetím D

1 „Wicca: Staré náboženství v novém věku“, kniha 
v češtině dosud nevyšla.

2 „Magie a čarodějnictví“, kniha v češtině dosud nevyšla.

stupněm zasvěcení, takže jsme, co se věcí 
wiccy týče, ve všem soběstační. Stále 
udržujeme kontakt s anglickými čarodějnicemi, 
mimo jiné s Vivianne a Chrisem 
Crowleyovými, kteří byli v Norsku naposledy 
letos na podzim, když tu vedli jeden kurz. 
Učitelé mnohých z nás jsou z Anglie, takže 
jsme pořád blízko místu našeho původu a 
zdroji, ze kterého norská wicca vzešla.

Zasvěcených nás v Norsku není příliš. 
V současnosti ví ten, kdo je trochu aktivní, o 
většině ostatních. Vzhledem k tomu, že je nás 
pořád relativně málo, se asi o něco víc 
zajímáme o sebe navzájem, o zasvěcené 
wiccany ve Skandinávii i o čarodějnice 
v jiných zemích. Kromě toho ale malý počet 
samozřejmě poskytuje klid a možnost pracovat 
tiše a v soukromí vlastního covenu, když to tak 
člověk má raději.

Wiccanské coveny fungují na východě i 
západě země, dnes je tu asi 6 – 7 
gardnerovských covenů. Každá skupina 
pracuje samostatně, ale není neobvyklé slavit 8 
sabatů společně a o esbatech v průběhu roku 
spolupracovat na magii. Coveny se občas mezi 
sebou zvou na „wiccanské“ návštěvy, při 
kterých se v tradičním duchu společně 
podílíme na rituálech. Také se vzájemně zveme 
na rituály zasvěcení, bez ohledu na to, kde kdo 
žije nebo které skupiny je, či není členem. 
Každá skupina využívá rozličné techniky, 
přičemž značná část je ve své magické praxi 
inspirovaná ásatru a staroseverským dědictvím, 
kam patří například seidr, gann3, věštby 

3 Druh kouzla nebo zakletí.
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používající orákula či tranzovní písně a různé 
aspekty staroseverského panteonu a mýty s ním 
spojené. Norská wicca je s ásatru v těsném 
kontaktu a mnoho zasvěcených wiccanů se 
aktivně účastní blótů a tingu4. Krom toho jsou 
někteří členy Ordo Templi Orientisn a dalších 
duchovních skupin a tradic.

Mezi norskými zasvěcenými wiccany jsou 
velké rozdíly jak ve věcech praxe, tak ve 
způsobu chápání světa, příslušnosti k covenům 
nebo organizacím a podobně, nějak je souhrnně 
popsat je tedy nemožný úkol!

Náš coven operuje ve východním Norsku 
v kraji Vestfold5. Také pravidelně jezdíme do 
Dánska, kde máme sesterský coven, s nímž 
slavíme sabaty a zasvěcení. Tato možnost je 
pro nás velmi cenná vzhledem k tomu, že 
většinu roku pracujeme sami. Používáme 
tradiční gardnerovské čarodějnictví, egyptskou 
magii, spellwork, seidr a gann, thelémskou 
magii, magii rostlin, šamanismus... Vše, co si 
srdce přeje a na co jsme zvědaví. Někdy 
v rámci naší skupiny pořádáme tématické 
večery o různých druzích magie a zveme na ně 
zasvěcené i zvědavé, zkrátka všechny, o 
kterých víme, že se o věc zajímají a chtějí se 
zúčastnit. Přijde nám to jako dobrá příležitost 
pro lidi, jež chtějí hlouběji prozkoumat témata, 
která je zajímají, a eventuálně i pro ty, kteří by 
rádi potkali další čarodějnice, aby se jim lépe 
rozhodovalo, zda požádat o výcvik a zasvěcení 
do wiccy, nebo ne. Je to také užitečné, když si 
člověk chce ujasnit, který směr je v duchovním 
světě ten jeho, a potřebuje trošku pomoct.

Po celém jižním Norsku pořádají wiccani 
otevřené rituály určené pro ty, jež to zajímá, a 
pro děti, partnery, členy rodiny a přátele 
zasvěcených, ve kterých je k vidění něco z naší 
tradice. Otevřené se dělají například oslavy 
sabatů, které jakožto rituály spjaté s roční 
dobou mohou kromě společného pozvedání 
síly sloužit i k lepšímu uvědomění si rytmu 

4 Ting znamená doslova „sněm“. Norští vyznavači ásatru 
se k němu sjíždějí jednou ročně, je to akce, na které se 
diskutuje a rozhoduje o věcech, jmenuje se vedení atd.

5 Vestfold fylke – malý norský kraj ležící na západní 
straně Oslofjordu v jižní části země. 

přírody a jejích mystérií.

Na tento Imbolk jsme pozvali hosty z našeho 
dánského sesterského covenu a několik dalších, 
kteří se chtějí přijet podívat. Při oslavě se 
napřed jdeme každý sám na chvíli projít lesem 
zahaleným do pozdní zimy, dotýkáme se 
všudypřítomných slunečních paprsků, všímáme 
si, jak se země pod našima nohama užuž začíná 
probouzet a snažíme se ze sebe setřást zimní 
tichou zamlklost. Sejdeme se v kruhu a držíce 
se za ruce prociťujeme to, že jsme spolu, i to, 
že od doby našeho posledního setkání okolo 
Yulu je slunce zase o něco silnější. Kněz a 
kněžka otevřou kruh. Když jsou kruh i všichni 
účastníci posvěceni, jako Panna, Matka a 
Vědma přicházejí tři kněžky, které reprezentují 
světlo Bohyně. Matka jde uprostřed, oblečená 
v červeném plášti a se světelnou korunou na 
hlavě. Ti, kdo chtějí, od ní mohou dostat 
požehnání a v její přítomnosti si každý 
zasejeme semínko jako symbol svých přání. 
Odneseme si ho pak domů a staráme se o něj, 
zpíváme mu, zaléváme ho a díváme se, jak 
naše přání dospívá a roste, až se nakonec 
projeví i v životě.

Ať vás Pan vede v tanci a Hekaté vás obejme 
svým ochranným pláštěm. Posílám požehnání.6

Překlad z norštiny: Ágnes

6 V originále Vær velsignet, norské Blessed be. 
Fajnšmekři ocení kvalitní přenos aliterace z angličtiny 
do norštiny. :) pozn. překl.
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Rituál: Koupel hojnosti
ásledující ukázka pochází z knihy 
African Love & Money Rituals autora 

Kam Ottoyo. Rituály v ní obsažené jsou 
založené na jednoduchosti, neobsahují drahé, 
nebo obtížně sehnatelné ingredience a jsou 
nenáročné na provedení. Následující rituál 
obsahuje v podstatě jen 4 ingredience, které 
jsou dostupné téměř každému a každá z nich je 
vcelku silným magickým fluidem. Věřím, že 
vás zaujme stejně jako mě a snad mi odpustíte i 
nedokonalý překlad.

N

Slyšeli, nebo četli jste někdy o indickém 
hodnostáři, který téměř po celý svůj život pil 
denně vlastní moč? Ano, svoji MOČ! Ne, nebyl 
šílený nebo tak, věděl přesně, co dělá. 
Nehodlám vám tu radit, abyste pili každé ráno 
moč místo mléka. Jen chci zdůraznit, že moč 
má určité magické schopnosti, které moudří 
lidé (wise ones) znali a užívali po celá staletí.

Ano, budeme používat vlastní moč – ke 
koupeli. Neohrnujte teď nos, koneckonců je to 
VAŠE moč, ne moje. Něco za nic? Kde - 
v tomhle světě? Tedy musíte žertovat, ne? 
Jistěže pokud vážně toužíte po penězích a 
blahobytu, musíte být připraveni přijmout tuto 
drobnou „nepříjemnost“. Pamatujte, že jiní lidé 
jsou ochotni vyměnit životy své i jiných pro 
bohatství, vážně si tedy chcete stěžovat, pokud 
můžete získat hojnost pomocí následujícího 
rituálu, který zahrnuje použití vlastní moči?

Zde je postup:

1) O novoluní se vymočte do velké láhve 
(řekněme objemu zhruba 1 litr).

2) Pokračujte v močení (samozřejmě potají) 
tak často, jak jen je to možné po celý den, 
dokud není láhev plná, nebo skoro plná.

3) Nasypte do láhve zhruba ¼ kg 
krystalového cukru a třeste, dokud se celý 
v moči nerozpustí.

4) Spalte pár papírových bankovek7 a popel 
také nasypte do láhve. Opět protřepejte tuto 
směs. Tím je hotová a můžete ji prozatím 
uložit.

5) Učešte si vlasy a z hřebenu vyjměte 
3 chomáče vlasů a vložte je také do láhve (nebo 
je můžete z hlavy ustřihnout).

6) O půlnoci si udělejte běžnou koupel a 
řádně se osušte.

7) Lijte si obsah láhve pomalu na hlavu tak, 
aby obsah postupně skapal na celé vaše tělo, 
použijte ruce, abyste rozetřeli kapalinu úplně 
všude od hlavy až k patě.

8) Přitom jak lijete a roztíráte kapalinu, 
pomalu sedmkrát opakujte toto zaříkadlo:

„Slaná vodo z nitra mého
zvenku dávám ti sladkého
ze severu, jihu, východu i západu
ze shora i odspodu
dej mi bohatství úrodu.“

("Salt liquid from within me,
Combine with the sweetness of the outside.
From the North, South, East, and West,
from Above and from Below,
I demand that you bring me wealth".)

9) Počkejte, až tekutina na kůži uschne a 
nechte tak alespoň 6 hodin. Poté ji můžete 

7 Jedná se o překlad cizojazyčného textu, upozorňuji 
však, že pálení bankovek je v ČR trestné. Proto 
doporučuji zvolit náhražku - neplatné bankovky, 
„peníze“ ze společenských her či z numismatických 
obchodů.
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umýt.

10) Opakujte tento rituál 7 po sobě jdoucích 
dnů. Je nutno jej ukončit před úplňkem.

11) Opakujte často v následujících měsících 
a sledujte, jak jsou vám lidé vřelí a ochotní 

pomáhat s obchodními znalostmi, nápady apod. 
Dříve než byste čekali, budete strmě stoupat na 
své cestě k bohatství a blahobytu. Provádějte 
tuto koupel pravidelně pro trvalý finanční 
úspěch.

Tygr
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Základy pohanství – Domácí 
oltář

„Hlavní svíce září tmavým pokojem. Za 
okny řádí noční bouře, která pročišťuje letní  
vzduch. Jemné odrazy blesků ozařují plátno a na 
něm rozhozené runové kameny. Oči bohyně se 
lesknou ohněm a letmý úsměv otevírá náruč 
jejího požehnání. Před její soškou leží obětní  
mísa s jablky a vedle kouří zapálená šalvěj bílá.  
Je čas!”

omácí oltáře byly vždy součástí 
pohanské víry. Už od počátku věků, kdy 

si lidé, vracejíce se z těžkých dnů, začali 
ukládat své první jednoduché amulety k místu, 
kam uléhali. Když pak uplynul nějaký čas a 
vznikly první oltáře, byly to právě ty, ke 
kterým se lidé uchylovali za jistotou. Zatímco 
vše okolo se měnilo, lidé umírali, trápil je 
nedostatek jídla a síla náhody čekala na 
každém rohu, na posvátném oltáři to byla právě 
mocná lebka kmenového ochránce, socha 
předkova, nebo sama velká Bohyně Matka, co 
zůstávaly neměnné. To k nim si lidé mohli 
sednout do tiché chýše či jeskyně a vnímat tak 
jejich jistotu. I když velcí náčelníci a drahé 
moudré babičky odcházeli, socha bohyně 
zůstávala.

D

Zároveň to byli tito ochránci, kteří jako 
jediní stáli stoprocentně při kmeni, dokázali 
svou mocí ovlivňovat časy budoucí a přemáhat 
ostatní mocné duchy světa, kteří ohrožovali 
kmen. Díky tomu jsme začali posilovat víru 
v sochy či posvátná místa s myšlenkou, že tam 
je o něco více obsažena část těchto bytostí, 
může se nás dotknout a pomoci nám.

Postupem času se kmeny zvětšovaly, 

míchaly s dalšími, stěhovaly a celková lidská 
kultura se začala vyvíjet. Lidé díky svým 
dovednostem a zkoumání začali mít více jistot. 
Tím přestali být bohové přírody takovými 
nepřáteli a bylo možné s nimi i více souznít. 
Vzhledem k této změně lidského pohledu na 
svět, síle starých příběhů spojených s kultem 
předků a potřebou specializace, se začali 
postupně formovat naši dnešní bohové (protože 
bohové ovlivňují nás, stejně jako my je). A 
jelikož i jistota kmene se začala ztrácet, začal 
se o to více posilovat individualismus.

Tím se dostáváme k dnešku, kdy máme 
mnohem více bohů, spousty různých soch a 
chrámů jen jim zasvěceným a zároveň i 
k vlastním domácím oltářům, které proti této 
velké mnohosti zastupují celistvost a smyslnost 
jen jediného. Nás a naší cesty.

Slovo oltář pochází z latinského „ara”, což 
znamená útočiště, ochrana. Mělo by to být 
místo, ke kterému cítíte (nebo ke kterému si 
vytvoříte) speciální úctu a uznáte ho za 
souznící s vaším já.

Oltář se ale hlavně stává naší součástí, 
zrcadlem, kde zůstává otisk naší energie a 
ducha a mísí se s energií vyvolaných živlů, 
božstev a bytostí, ale také s energií všeho, co 
na něj umístíme. To vše pak vytváří novou, 
konstruktivní harmonii sil prospěšnou naší 
magii.

Domácích oltářů může být nespočet druhů, 
stejně tak jako existuje nespočet čarodějů, 
čarodějek, bojovníků, bojovnic, druidů, 
druidek, šamanů, šamanek, knězů, kněžek, 
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pohanů a pohanek. Každý máme jiný úhel 
pohledu na svět, který se pak odráží nejen 
v našem životě, ale právě i v podobě oltáře, a 
proto nelze nikdy nalézt dva úplně stejné. Oltář 
je individuální výtvor člověka, do kterého lze 
vložit obraz celé duše.

Z čeho si můžete domácí oltář vytvořit? To 
záleží čistě jen na vás a vašem úsudku. Někteří 
lidé si na něj rádi přinesou velký speciální 
kámen z hlubin lesa, nebo kus starého kmene, 
aby mu dodali ještě větší význam, někdy ale 
bohatě stačí noční stolek, skříň, dřevěná bedna, 
okenní parapet, cihla nebo třeba i zásuvka ve 
skříni, pokud chcete svůj oltář mít patřičně 
schovaný.

Oltáře můžou mít různé tvary – obdélníkový, 
čtvercový nebo také oválný a kruhový – ten 
bude pravděpodobně lépe souznít s energií 
samotného magického kruhu. Samozřejmě, že 
oltář může mít i tvar nepravidelný, záleží jen na 
tom, na co zrovna narazíte, nebo si vyberete.

Nezapomeňme, že i předměty mají svou 
vlastní energii, kterou můžeme náš oltář 
obohatit. I proto bychom měli výběr rituálních 
předmětů pečlivě zvážit. Dát si třeba na oltář 
kámen z místa, které je k vám silně 
nepřátelské, by asi nebylo nejvhodnější – už 
jen kvůli nashromážděné negativní energii. Na 
druhou stranu kámen z vysoké hory, na kterou 
jste s velkou námahou vylezli, může mít pro 
vás velký význam jako ukázka vaší vytrvalosti.

Na oltáři však může mít každý pohan, co 
chce. Zejména předměty, které jsou úzce 
spřízněné s naším životem, jsou velice vhodné. 
Domácí oltář je totiž odrazem našeho ducha, 
proto bychom na něj měli ukládat symboly, 
které ho upevňují a definují nás.

„Číše mi připomíná emoce, na které bych  
v tomto přemíru logickém světě nerad 
zapomněl a zároveň mi nabízí spojení se  
studnicí moudrosti.“

Mohou to být předměty, které vystihují náš 
vnitřní svět – naše vlastní magické symboly, 
nápisy na kamenech, symboly oblíbených 

květin a zvířat, totemová zvířata, malby a 
kresby, přívěsky, předměty, které nás určují a 
jež nám darovala sama příroda. Mohou to ale 
také být symboly naší cesty, filosofie, 
spirituality, věci, které nás na naší cestě 
ujišťují, nebo texty oblíbených kouzel a 
zaříkávání, či jakékoliv symboly, jež jsou 
našemu srdci blízké! Důležité je nebát se 
vyjádřit sama sebe!

Nezapomeňme také na věci připomínající 
rodinu a přátele. Když nevíme, kde jsme na své 
cestě, odkud jsme přišli a kam směřujeme, 
pohled na fotografie, dárky či předměty 
spojené s naší milovanou rodinou, přáteli nebo 
dokonce předky nás vždy vrátí na tu správnou 
cestu. Také rodný kraj má svou velkou sílu – 
můžeme si najít kámen, kousek hlíny, sušené 
květiny, jakýkoli symbol a přenést si tak 
kousek své země k sobě. Možná ale milujete 
jinou zemi a chcete obohatit svůj oltář právě 
jejími typickými střípky.

Oltář by měl být co nejvíce vytvořen 
z přírodních materiálů, už jen proto, že 
uctíváme krásnou matku přírodu. A také 
nezapomeňme – příroda má přirozenou 
tendenci harmonizovat vše okolo sebe. 
Nebojme se tedy použít hodně dřeva, velké 
kameny do struktury oltáře i malé kameny na 
dekoraci. Ty můžeme vždy pomalovat 
magickými symboly, popsat pradávnými 
písmy, udělat z nich symboly bohů a bohyň, 
uspořádat z nich kruh či pentagram jako 
pracovní prostor. A co polodrahokamy? Citrín 
pro štěstí, růženín pro lásku, ametyst pro 
zdraví, křišťál pro vědění – i jejich specifická 
energie může váš oltář obohatit.

Jedno z hlavních míst by měly zaujmout 
sošky našich bohů. Může to být jakékoli 
představení Boha a Bohyně, našich patronů, 
bohů jednotlivých panteonů, ale také třeba 
znázornění jiné entity, jež je nám drahá a my 
k ní směřujeme svou náklonnost nebo magii. 
Například bytosti blízkého lesa, duchy, víly, 
anděly ale i totemová zvířata nebo ochránce 
kraje. Když neumíme požadovanou sošku 
sehnat, vždy si ji můžeme vyrobit, namalovat či 
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připodobnit kameny.

A pak tu jsou naši další pomocníci – 4 živly. 
Jak je na oltáři rozmístíme, je na nás 
samotných. Inspirovat se můžeme asociacemi 
světových stran. Vzduch na východ, Oheň na 
jih, Vodu na západ a Zemi na sever. Jako 
symbol Vzduchu můžeme použít například 
vonnou tyčinku, zvonek, jehož tóny rozvibrují 
vzduch, pírko, zvonkohru, vzduch rozrážející 
otevřené okno či prosté fouknutí našich rtů. Či 
cokoli jiného – co se vám vybaví, když se 
řekne vzduch? Vodu můžeme nalít do mořské 
mušle, Oheň vykouzlíme na svíci či ve vonné 
lampě a kousek Země si můžeme přinést 
z přírody. Jako symbol Země se ale také 
nejčastěji používá sůl, tu pak můžeme smíchat 
s vodou a vytvořit tak vodu svěcenou. Ale ani 
listy, hlína a kameny nejsou od věci. A co 
takhle živá rostlina? Když si dáme na oltář 
živou rostlinu, tak se staráním o ni budeme 
starat i o své vnitřní já.

Pokud neuznáváte živly, můžete si 
samozřejmě oltář uzpůsobit podle své tradice a 
cesty. V ADF jsou třeba hlavními symboly 
strom, oheň a studna jako zástupci tří světů. 
V některých šamanských cestách se zase 
používají totemy.

Další důležitou součástí oltářů jsou svíce. Ty 
mohou sloužit na zpříjemnění útulné atmosféry, 
ale také mohou zastávat důležitější funkci. 
Například jako ochránce, který k oltáři nepustí 
žádné nespřízněné, jenž by ho mohli ohrožovat. 
Pokud zase máte v okolí nevyrovnanou energii, 
či její přebytek, tak i tu umí oheň spálit. Oheň 
zasvěcených svící má také schopnost očišťovat 
našeho ducha po namáhavé praxi. 
Nezapomínejme, že je to zároveň i brána 
k bohům, přes kterou se k nim mohou dostat 
vaše obětiny a tužby. Někdy seženeme svíce ve 
tvarech bohů a bohyň, a už máme ústřední 
sošky. Ať už svíce použijeme jakkoli, vždy 
budou tvořit hlavní součást našeho oltáře, proto 
bychom na ně nikdy neměli zapomínat.

Na vašem oltáři by neměly chybět ani tarot, 
runy, ogham, či jiné divinační pomůcky, které 

používáte. Samozřejmě pokud na ně nemáte 
jiné speciální místo. Své místo by měla 
zaujmout také rituální hůl, dýka či hůlka. I 
magické knihy či deníky z vaší praxe by měly 
být vždy po ruce. A to může platit i pro koště a 
hábit, pokud se rozhodnete mít je poblíž.

Tím, že budeme mít veškeré rituální 
vybavení u sebe na místech jemu určených, 
přispějeme k udržení jejich větší sakrálnosti. Je 
důležité udržet si v hlavě, že některé věci jsou 
na obyčejné používání, zatímco některé 
výhradně pro rituál. Právě díky nim se pak totiž 
dokážeme lépe přepnout a naladit na magickou 
činnost.

Poslední důležité místo je pro obětiny bohům 
– těmi vyjadřujeme svou úctu k nim. Často je 
dobré dávat obětiny průběžně, abychom si i 
sami v sobě udrželi pocit, že se o oltář staráme. 
Stejně tak sezónní dary nás o to více mohou 
napojit na dané období a na slavnosti kola 
roku. Nezapomeňme ale, že každý bůh má rád 
jinou obětinu (například bohyni Brigid je určitě 
lepší darovat mléko, než pořádný steak), takže i 
na to by se měl brát zřetel. Na druhou stranu, 
ale pokud jsou to dary pro vaše patrony, tak 
primární je, že je dáváte od srdce. Oni si toho 
všimnou.

Závěrem je asi dobré říci, že na oltář by měly 
patřit jen věci zasvěcené magické práci, nebo 
spojené s naším náboženstvím, ostatní by 
mohly oltář degradovat. Stejně tak je dobré, 
aby bez vašeho svolení do oltáře nezasahoval 
žádný jiný člověk. Kolik energie investujeme 
do výroby, přípravy a zvelebování oltáře, tolik 
se nám jí mnohonásobně vrátí na nás 
samotných nebo na naší magické práci.

Oltář je místem jistoty. Místem, kde můžeme 
v tichosti vnímat jen sama sebe a svou cestu. 
Prvním místem, kde jsme v bezpečí, nebo kde 
si můžeme odpočinout. Naše posvátná půda. 
Místo, kde se můžeme opřít, podívat se a říct: 
Jdu správně? Nedělám něco špatně? U oltáře 
člověk stojí jen sám před sebou.

Airis a Taliesi
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Taliesin
elšský hrdina a bard, známý též jako 
Talyesin, Talyessin, Taliessin: Zářící 

Čelo.
W

Na úvod bych asi měl vysvětlit, proč vlastně 
v rubrice, která se ustálila převážně na 
galských a galeo-románských božstvech, píšu o 
Taliesinovi. Taliesin, zároveň doložená 
historická postava, smrtelník, zároveň mýtický 
básník a bard. Z náboženského hlediska tedy 
nejspíše asi ctihodný předek ducha. Přestože 
není bohem v tradičním slova smyslu, a je 
známý vlastně „jen“ z welšských mýtů, je 
důležitou postavou moderního pohanství a 
zejména druidství.

Pro druidství v podání OBODu (anglického 
Řádu bardů, ovatů a druidů) je typické bardské 
podloží či podhoubí. V jiných druidských a 
keltských tradicích, ale i v mnoha ostatních, 
jsou umění a vlastní kreativita a její vnímání a 
prožívání důležitým prvkem. Mýty o moci 
písní a básní i jiných forem umění (kovářství, 
sochařství...) najdeme krom Keltů i u Germánů, 
Řeků, Římanů a dalších národů. Zpěv písní a 
recitace básní jsou častou a vděčnou rituální 
formou, která může pomoci s gradací 
úspěšného rituálu nebo být jeho vrcholem. 
Česká pohanská komunita udržuje tradici 
bardských večerů a víkendů, má svou vlastní 
bardskou gildu na Pohanském otevřeném fóru a 
k písni, básni, mýtickému příběhu, historce či 
anekdotě pohané obvykle nemají daleko ani u 
jiných příležitostí. Kreativita, touha vyjádřit se, 
nebo se alespoň podílet na harmonii upředené 
kouzlem okamžiku, je zakořeněná hluboko 
v každém z nás. Taliesinův mýtus je příběhem 
zrození barda a otevření se awen (daru 
kreativity, talentu... jen tento pojem by vydal 
přinejmenším na samostatný článek) a sám 
Taliesin je dobrým patronem příležitostí, kdy se 

tomuto daru i my, děti bohů, otevíráme.

Taliesin byl údajně prvním bardem, který 
psal ve staré welštině. Žil v druhé polovině 
šestého století našeho letopočtu v oblasti 
dnešního Walesu a už za svého života dosáhl 
mimořádné slávy a popularity. Možná i proto 
byl následně téměř zbožštěn. V příběhu Ystoria 
Taliesin (Příběh Taliesinův), který zapsal Elis 
Gruffydd v polovině šestnáctého století, 
vystupuje již jako mytologická, spíše než 
historická, postava. O jeho mládí se toho příliš 
nedochovalo, ale jeho pozdější život je 
poměrně dobře zachycen v básních Llyfr 
Taliesin, které, ač byly zapsány povětšinou 
později (v desátém století) a nám se dochovaly 
z ještě pozdějších opisů (14. stol.), jsou z velké 
části připisovány přímo Taliesinovi. 
Z historického hlediska ještě jistě stojí za 
zmínku, že „historický“ Taliesin měl nejméně 
jednoho doloženého syna, Afaona, jeho rod 
pokračoval dále a existuje tedy naděje, že jeho 
krev stále koluje po světě. Třeba jí kapka 
koluje i v žilách některých z nás – kdo ví?

Příběh mytologického Taliesina začíná jako 
báje o mladém chlapci Gwionovi, který 
v raných časech vlády bájného krále Artuše 
sloužil u mocné čarodějnice Cerridwen. 
Jednoho dne nedopatřením ochutnal tři (jak 
jinak) kapky magického nápoje, který byl 
nápojem všeznalosti, jasnozřivosti a poetické 
výřečnosti. Nápoj v kotlíku se v tom okamžiku 
změnil v jed a kotlík pukl, nikdo další už 
magický nápoj neokusil.

Puknutí kotlíku probudilo Cerridwen a v tu 
chvíli již vševědoucí Taliesin věděl, že pokud 
neunikne, hrozí mu strašlivé nebezpečí. Tak 
začal jeho úprk před zlobou mocné čarodějky, 
při kterém využil moci dané mu magickým 
nápojem a proměnil se postupně v zajíce, rybu, 

stránka 14 z 38



Imbolkový věstník Mezinárodní Pohanské Federace – č. 24

ptáka a nakonec v obilné zrnko. Cerridwen, též 
v každé fázi honu měnící podobu, jej nakonec 
jako černá slepice pozřela. Ale to semínko 
v jejím nitru zakořenilo a po devět měsíců 
rostlo. Když se nakonec Gwion znovuzrodil, 
Cerridwen, která ho původně chtěla zničit, se 
nad ním slitovala a v kožené brašně ho 
v předvečer Beltainu hodila do potoka. Tu 
brašnu náhodou ulovil do té doby věčný smolař 
princ Elffin, syn krále Gwyddno Garanhira. 
Z brašny vyskočil chlapec se zářícím čelem. 
Mladík překvapeně provolal „Dyma dâl iesin!“ 
(zářící čelo!). A chlapec odpověděl „Taliesin 
bîd“ (ať je Taliesin), a sám se tak pojmenoval. 
Už cestou domů začal mluvit a recitovat poezii. 
Z jeho slov Elffin poznal, že není jen 
mimořádně nadaným bardem, ale též věštcem. 
Díky jeho předpovědím Elffin konečně 
prolomil bariéru smůly, začal vítězit nad svými 

nepřáteli a dobře žít. Taliesin vyrostl na dvoře, 
vychován tímto princem, a v dospělosti zažil 
mnohá další dobrodružství (více zdroje pod 
článkem).

Ale příběh jeho zrození, ceny a nebezpečí, 
které bardský dar skýtá, jeho posvátnost a 
nezměrnost a v neposlední řadě provázanost 
s transformací a světem zvířat a přírody je 
rozhodně motivem, který stojí za to si 
připomínat, ať už meditacemi a rozjímáním nad 
jeho jednotlivými obrazy, nebo využitím 
některých jeho motivů v rituálech. Zkuste na 
své příští tvůrčí setkání přizvat Taliesina a 
věnovat prostor jeho příběhu.

Poezii zdar!

Eurik

Zdroje:

• http://www.volny.cz/klobouk_dolu/pages/talies.htm   3.1.2012

• http://en.wikipedia.org/wiki/Taliesin   3.1.2012

• http://www.celtnet.org.uk/gods_t/taliesin.html   3.1.2012
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Pohanská tvorba
ítám vás v koutku pohanské tvorby, kam 
ledový vítr zavál spolu se sněhem na 

fotografiích i obrázky, ve kterých se probouzí 
jaro. Pokaždé je to trochu jiným způsobem. 
V prvním tak nějak bolestně, stejně jako se po 
dlouhých temných nocích plných beznaděje 
rodí světlo a láska. Připomíná mi krutý a přece 
krásný okamžik procitnutí něžného semínka 
v drsné tvrdé hlíně, těsně před tím, než se vydá 
za světlem. V druhé kresbě je to už něco úplně 
jiného. Jaro je nad povrchem země, volně 
dýchá a raduje se. Po obrázcích následuje 
ukázka tvorby z bardské gildy, kterou nám pro 
tento věstník věnovala Cailynn. Ráda bych vás 
s ní seznámila a proto než přejdete k vlastní 
prohlídce děl zakončených sérií zimních 
fotografií, račte nahlédnout pod jeden 
pohanský klobouk s vůní koňské hřívy.

V Jana "Cailynn" Lacková se věnuje práci se 
zvířaty. Zejména ji zajímají  šelmy psovité a 
také koně, se kterými lidé nikdy nedokázali 
najít společnou řeč, ať už to bylo z jakýchkoliv 
důvodů. Právě tohle duševní pouto se zvířaty v 
ní probouzí touhu vracet se k přírodě, ke 
kořenům a k silám, které se dle jejích slov 
vymykají konvenční materialistické racionalitě 
většiny dnešní společnosti. Doslovně citováno: 
„Vlastně jsem se označení své víry za 
pohanskou dlouho všemožně bránila a byla 
jsem hrdá ateistka, ale už se to nedalo vydržet, 
prostě mě to do sebe vtáhlo, takže teď nejsem v 
žádném konkrétním proudu, ale přesto jsem už 
tam, odkud není návratu.“   

Walerien
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Ztraceny v zimě
Můj kůň, chřípí jinovatkou pokryté,

jen ztěžka krok co krok bílou páru funí.
Zmrzlé prsty do hřívy mám zaryté,
Kde je síla, co kopyty v cvalu duní?

Na čele drží se jí zmrzlý sníh,
to jak vpřed kráčí proti vánici,
jak vichr vločky žene po polích,
serve plášť proti chladu chránící.

Tak zmučená ledovými jehlami,
co pod kůži se ostře probíjí,
se klaním před pradávnými modlami,
snad starý hřích a křivdy promíjí.

Pěšina lesní pod sněhem mizí
můj kůň v té hloubce ztrácí nohy,
vůli však má a srdce ryzí,
a duši požehnanou bohy.

Jdeme pod větvemi nahých stromů,
já a moje klisna, bok po boku,
zoufale hledáme cestu domů,
kde není pánů, není otroků.

Chvíli mě nese, pak já ji vedu,
odpočinku sobě nedopřejem,
mrazem zkřehlé, zbité střípky ledu,
vůle je však mocným čarodějem.

Zima nás sráží na kolena,
pod kopyty klouže led,
tvář mrazem celá popálená,
žádná pomoc na dohled.

Pak svitne nám nová naděje,
když vyjdeme z šera lesa ven,
však daleko domů ještě je,
před soumrakem už dnes nedojdem.

Cailynn  
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Slavíkův koutek – Damh the 
Bard, Brighid

ro další díl Slavíkova koutku jsem vybral 
novou píseň Damh the Barda, kterou 

někteří z čtenářů možná znají z jeho 
podzimního koncertu. Vybral jsem ji jednak 
z toho důvodu, že je tématicky laděná ke 
svátku Imbolc, kdy je mnoha pohany po celém 
světě volána k návratu právě bohyně Brighid, a 

P také proto, že v sobě skrývá příběh o naději, 
který se mě osobně velmi dotýká. Jestli se 
dotkne i vašich myšlenek, těl či srdcí, nechám 
čistě na vás. Dovolím si ovšem o písni napsat 
pár slov a zevrubně ji přeložit, pro čtenáře, 
kteří nejsou s angličtinou velcí kamarádi.

Brighid
(Verse 1)

There’s a tree by the well in the woods that’s covered in garlands,
(v lesích je studánka a u ní ověnčený strom)

Clooties and ribbons that drift in the cool morning air,
(hadříky8 a stužky se mihotají ve studeném ranním vzduchu)

That’s where I met an old woman who came from a far land,
(tam jsem potkal starou ženu, která přišla z daleka)

Holding a flame o’er the well, and singing a prayer.
(v rukou nad studánkou držela plamen a modlila se)

(Chorus)

Goddess of fire, Goddess of healing,
(Bohyně ohně, Bohyně uzdravování)

Goddess of Spring, welcome again.
(Bohyně jara, Vítej zpátky)

(Verse 2)

She told me she’d been a prisoner trapped in a mountain,
(řekla, že byla vězněm zavřeným v horách)

Taken by the Queen of Winter at Summer’s End,

8 „Clooties“ jsou barevné hadříky, kusy látek a oblečení, které se v některých částech Británie a Irska uvazují na 
stromy a keře u studánek, jež jsou či bývaly poutními místy. http://en.wikipedia.org/wiki/Clootie_well (29.12.2011)
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(jata Královnou zimy na konci léta)

But in her prison she heard a spell the people were chanting,
(v. jejím vězení však zaslechla kouzelnou modlitbu zpívanou lidmi)

Three days of Summer, and snowdrops are flowering again.
(tři dny léta a sněženky znovu kvetou)

(Verse 3)

She spoke of the Cell of the Oak where a fire is still burning,
(promluvila o komůrce v dubu, ve které oheň stále hoří)

Nineteen Priestesses tend the eternal flame,
(devatenáct kněžek obsluhuje věčný plamen)

Oh but of you, my Lady, we are still learning,
(o tobě, moje paní, se máme stále co učit)

Brighid, Brigantia, the Goddess of Many Names.
(Brighid, Brigantio, Bohyně mnoha jmen)

(Bridge)

Then I caught her reflection in the mirrored well,
(pak jsem zachytil její odraz na hladině)

And looked deep into her face,
(a podíval se hluboko do její tváře)

The old woman gone, a maiden now knelt in her place.
(stará žena byla pryč a na jejím místě klečela krásná panna)

From my pocket I pulled a ribbon,
(z kapsy jsem vytáhl stužku)

And in honour of her maidenhood,
(a abych uctil její panenství)

I tied it there to the tree by the well in the wood.
(uvázal jsem ji na strom u studánky hluboko v lese)

 Nahrávka: http://www.youtube.com/watch?v=VAXuLcej3Ws&feature=player_embedded 
(29.12.2011)

Ten příběh je skoro jako živý sen, mýtus, 
který člověk prožívá s krajinou. Příběh o naději 
skryté hluboko uvnitř lidského srdce, jehož 
osud se otáčí spolu s Kolem roku. Imbolc je 
pro mě především svátkem čistoty, jehož 
nejvýraznějším symbolem je právě oheň, který 
(slovy klasika fantasy literatury 
A. Sapkowského) „pálí, ale očišťuje“. Plamen 
je symbolem transformace, smrti i 

znovuzrození a není tedy náhodou, že je právě 
Imbolc svátkem ohňů a plamenů, které volají 
ztracenou bohyni Brighid zpátky na zem mezi 
její děti. Starý Bůh se definitivně mění ve 
vzpomínku a odchází do širých neznámých 
končin za hranice lidské představivosti, aby 
uvolnil místo svému mladému nástupci, který 
zaujme místo po boku mladé, divoké a bouřlivé 
Bohyně. Ta píseň je v podstatě příběh o 
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koloběhu života a smrti a o touze po návratu 
jara. Upřímně, komu z nás srdce neposkočí, 
když se na loukách a zahrádkách zabělají první 
sněženky a bledule, když sníh začne tát, slunce 
svítit jasněji a tepleji a od moře k nám vítr 
zavane voňavé vzpomínky vyprávěné 
skřivanem? Na jaře tváře lidí zazáří a jejich 
dlouho zmrzlá těla se rozechvějí v písni 
nadcházejícího léta. Všechnu tuhle naději 
v sobě Imbolc ukrývá a bohyně Brighid je 
jejím poslem.

Píseň je možné zpívat a poslouchat, kdykoli 
je libo, přičemž její využití v tomto čase je 
logicky velmi vhodné. Refrén lze také 
s pomocí hudebních nástrojů i bez nich použít 
jako moc pěkný chant jehož údernost a energie 
je celkem variabilní. Ať už se vám píseň líbí 
tak jako mně, a nebo vám k srdci nepřirostla, 
přeji všem krásný a vydařený Imbolc.

Jožka (tpm)
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Cesty, hory, planiny, pouště: 
Zimní putování po 
polonině Krasna 

níh pod nohama lehce křupe, dechu se 
nedostává. Jsme ale spokojení, dál už 

totiž záleží jenom na nás. Máme za sebou cestu 
vlakem přes Slovensko, autobusem a stopem 
přes kus Ukrajiny a teď nás čeká výstup na 
hřeben poloniny Krasna.

S

Pomalu se stmívá, takže dostatečně daleko 
od nejbližší vesnice vybíráme vhodné místo na 
nocleh a řežeme suché buky. Pak už je potřeba 
jenom odhrabat sníh, rozdělat oheň, uvařit si 
jídlo a čaj a dlouho do noci rozprávět. Usínání 
pod hvězdami v tichém lese se neomrzí, co na 
tom, že mrzne a leží sníh?

S kamarády jezdíme na vandry do různých 
částí českých zemí i světa již dlouho a vždycky 
se snažíme o co největší nezávislost na 
moderních výdobytcích civilizace a být tím 
pádem co nejlehčí. Pravda, v batohu nesmí 
chybět dobrý spacák a karimatka, větrovka, 
teplé oblečení, igelitová plachta nebo celta, 
něco jídla a sněžnice. Další věci jsou zbytečný 
luxus. Stan? Při nepřízni počasí se dá noc 
přečkat pod celtou. Vařič? Na ohni uvaříte líp, 

navíc se ohřejete a usušíte (vařič jedině co 
nejmenší jako nouzovku). Goretexová bunda? 
Užitečná věc, ale nesmíte se pak bát jiskřiček.

Ráno je jak malované, mezi stromy prozařuje 
slunce. Snídáme a vyrážíme po hřebeni dál, 
výš. Hřeben je přímý a naše cesta se houpá přes 
jeho chlumy. S každým zhoupnutím jsme výš a 
výš, až se dostáváme na hranici lesa. Sněhu 
náhle přibylo, bez sněžnic by to dál nešlo. 
Vyrážíme bílou plání výš k jasně modrému 
nebi. Na vrcholu hory Mančul (1501 m) se nám 
otevírá nádherný kruhový rozhled; jako na 
dlani máme hlavní hřeben poloniny Krasna, za 
ním vystupují další známé poloniny: Něgrovec, 
Strimba, Boržava, o kus dál Svidovec a Černá 
hora, na severu vystupují divoké Gorgany.

Další úsek cesty je 
náročný, máme před 
sebou strmý sestup do 
sedla oddělujícího 
Mančul od hlavního 
hřebene. Dnes jsme to 
trochu natáhli a 
tábořiště si chystáme až 
za tmy. Pravda, únava 
nám dává zabrat, ale 
odpočinout si můžeme 
teprve tehdy, až je 
odhrabaná dostatečná rozloha sněhu a hoří 
oheň. Ke slovu přichází kotlík a vaříme moře 
čaje, protože jsme za celý den pořádně 
dehydrovaní. Ještěže s vodou není problém, 
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kolem jí leží nekonečné kubíky.

Další den, další pochod. Železná vysílací věž 
nám ukazuje cestu k hoře Topas, která se 
nachází na začátku hlavního hřebene. Sněžnice 
s nesmekem jsou neocenitelné. V průběhu pár 
stovek metrů se nám totiž terén pod nohama 
několikrát radikálně změnil. Hluboký prašan ve 
stínu a v závětří – i se sněžnicemi zapadáme až 
po kolena. Strmý ufoukaný sníh přímo na 
hlavním hřebeni, bez sněžnic by byl 
neschůdný. Ledové krusty a náteky, snažím se 
co nejvíc zaseknout špičku nesmeku a chodím 
skoro jako baletka.

Snažíme se nezatmět. Pokračujeme po 
hlavním hřebeni a podle podrobné vojenské 
mapy odhadujeme polohu salaše. Je patrná 
zdaleka, pár nízkých baráčků na hranici lesa. 
Už se skoro vidíme u roztopených kamen a 
těšíme se na nocleh za větrem. K našemu 
nemilému překvapení je ale salaš evidentně už 
dlouho opuštěná a toho času ve stavu zříceniny. 
Vyklízíme sníh ve dvou staveních. V jednom 
rozděláváme oheň, ve druhém spíme. Stavení 
nemá střechu a opět usínáme pod hvězdami. Se 
smíchem vzpomínáme na jedno z našich 
minulých putování, kdy jsme si z podobného 
stavení vyházeli sníh a zjistili, že pod ním je 
přimrzlá vrstva hnoje. Jinde se spát nedalo a do 
rána se pod námi kravince lehce rozpustily.

Po hlavním hřebeni pokračujeme dál na 
východ. Cesta nám ubíhá rychle, stoupání 
nejsou ani dlouhá ani strmá, sníh je ufoukaný 
větrem a neboří se. Po svačině v závětří 
vstávám první, abych se rozhýbal, protože se 
citelně ochladilo. Šlapu si to čistou bílou plání, 
když tu najednou strnu překvapením. Z lesa asi 
200 m přede mnou pomalým houpavým 
krokem vyšel medvěd! Jeho silueta se oproti 

sluncem ozářenému sněhu černala jako velká 
pohyblivá skvrna tuše. Zaběhl jsem za nejbližší 
muldu a opatrně vykukoval. Medvěd si 
označkoval kámen vyčnívající ze sněhu a 
pomalým krokem zmizel v lese na druhé straně 
pláně. Takovou podívanou jsem v únorových 
Karpatech nečekal. Kamarádi se lehce podivili, 
proč se ukrývám a moje vyprávění považovali 
za otřepaný vtip. Na čerstvé medvědí stopě je 
smích přešel.

Jako zázrakem nedaleko nacházíme salaš, 
která okamžitě dostává název „U Medvěda“. Je 
poměrně nová a v mapě ji nemáme. Střecha 
nemá slabin, kamna jsou v nejlepším pořádku a 
tak je rozhodnuto. Dnes spíme zde, i když 
bychom mohli ještě pokračovat dál. 
Odpočíváme, vaříme klasické moře čaje a 
mezitím padá tma. Noční cesta na záchod do 
lesa, kde se potuluje medvěd, je poměrně 
kvalitním bobříkem odvahy.

V následujícím jásavém ránu stoupáme na 
široké a ploché temeno hory Klimova 
(1492 m). Fantastických kruhových výhledů se 
nemůžeme nabažit. Jasně poznáváme vrcholy 
poloniny Svidovec, na kterých jsme už ve 
sněhu zanechali své stopy. Žasneme nad 
rozložitostí pohoří Maramureš, kudy kdysi 
probíhala Československo-Rumunská hranice, 
východní obzor nám uzavírá známé pohoří 
Rodna. Hřeben poloniny Krasna nás vede až na 
místo, kde jsme už dvakrát ukončili naše 
silvestrovská putování kvůli mlze a vánici, 
která přešla v déšť. Zažíváme euforizující pocit 
radosti, svobody a hrdostí z toho, že tentokrát 
se nám zimní pohoří podařilo přejít.

Odkláníme se z hlavního hřebene na boční, 
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který nás vede k jihovýchodu. Všude je tady 
strmo. V údolí hluboko pod námi hučí řeka 
Těresva a začíná se stmívat. Nenecháváme si 
ujít fantastickou podívanou, kdy slunce 
zapadalo do inverze a mraky proměnilo 
v krvavý ledový oceán. Tímto hřebenem jsme 
loni nastupovali nahoru, takže víme, že 
nedaleko jsou salaše a seníky. Brzo do inverze 
zapadáme také. Rázem se ochlazuje až 
k nějakým –20°C. Obcházíme jednotlivé 
baráčky a seníky a zjišťujeme nemilou věc: 
všechny jsou zavřené. Otevřená je pouze jedna 
malá zděná salaška. Střecha je sice dobrá a 
uvnitř není ani moc velký nepořádek, ale 
kamínka jsou rozvalená. Okolní les je poměrně 
důkladně vyčištěn od suchého dřeva, takže ke 
slovu přichází vařič, který jsme měli jako 

zálohu.

Horské putování máme za sebou. Zítra nás 
čeká již jenom sestup do vesnice Krasna a 
dlouhá cesta domů.

Lesem Kráčející
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Pohanské stopy – díl 4. 
Svatá hora u Příbrami
www.pohanskestopy.cz 

vatá hora u Příbrami je kopec 
s neobyčejně silnou energií, překrásným 

parkem a nádhernými stromy. Je krásná 
zejména na podzim. Navštívil jsem ji 
mnohokrát. Každý rok se ji vydávám navštívit 
alespoň jednou. Hora je prostoupena mocí 
Bohyně a i přes poměrně značnou turistickou 
návštěvnost si uchovává poklidného a jemného 
ducha. Ideálním časem k návštěvě tohoto místa 
je všední den, neboť v tu dobu potkáte na Svaté 
hoře nejméně turistů. Nejlepší roční dobou pro 
její návštěvu je podzim, který ze všech ročních 
dob nejlépe rezonuje se silou, která je pro tento 
kopec charakteristická.

S

Pověst praví, že ve 13. století nechal na 
vrcholu tohoto kopce vystavět kostel sv. Marii 
jistý rytíř jako díky za její ochranu před 
loupežníky. Sám jsem se mnohokrát ptal sám 
sebe, co se asi na tomto místě dělo před tím. Je 
fakt, že poutě se zde konají již mnoho let a 
přítomnost pramene v blízkosti vrcholu kopce 
také ledacos napoví. V průběhu staletí se stala 
Svatá hora známým poutním místem a jedním 
z nejdůležitějších center mariánského kultu 
v Evropě. Zdivo původní kaple je dodnes 
součástí zdiva celého klášterního komplexu. 
V centrální kapli najdete velmi vzácnou sošku 
Panny Marie. Jeden z mnichů řádu 
redemptoristů, kteří mají klášter ve své správě, 
mi prozradil, že jejich Panna Maria 
Svatohorská dostává čisté šatičky každý den a 
střídá tak způsob oblékání. Oltář, na kterém 
stojí, je zhotoven z 200 kilogramů ryzího 
stříbra. Celý klášter má devět věží. Přímo 
z centra města se lze do atria kláštera dostat 

chodbou po schodišti, které má přesně 
363 stupňů. Čísla mi to připadají přinejmenším 
pozoruhodná.

V těsné blízkosti klášterního komplexu je 
park. Rostou v něm stromy velmi 
neobyčejných tvarů a při bližším zkoumání 
zjistíte, že řada z nich je zvláštních i „jinak“. 
Pokud navštívíte toto místo, doporučuji 
v každém případě prohlídku všech maleb na 
stěně atria, návštěvu hlavní kaple, cestu po 
schodišti, které vede chodbou do centra města, 
a konečně park za klášterem. Park je místem, 
které zkrátka nelze vynechat. Rozprostírá se na 
opačné straně, než je schodiště. V jeho horní 
části lze najít také zvláštní budovu 
osmiúhelníkového půdorysu s nápadně velkou 
kopulí, v níž se právě nachází ona zmiňovaná 
studánka.

Přesto, že hoře dominuje křesťanský klášter, 
považuji ji za jedno z nejdůležitějších míst ve 
svém životě, kam jezdím tu a tam rozjímat a 
poznávat některé tváře Bohyně. Němý úžas je 
pocit, který jsem na tomto místě zažil 
nesčetněkrát, a nepochybně se tak bude dít i 
v budoucnosti. Nemohu jinak než doporučit 
všem, kdo jsou natolik otevření, že jim nevadí 
blízkost katolické církve a mohou prožít 
přítomnost Bohyně a Matky Země a uctívat ji i 
na takovémto místě.

Do Příbrami se lze dostat několika způsoby. 
Autobus jezdí poměrně často z Prahy, 
autobusového nádraží Na Knížecí. Na směr 
Příbram se chodí stopovat nejčastěji 
k přípojnému pruhu čerpací stanice (té 
vzdálenější od centra) v Malé Chuchli, kam 
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jezdí ze Smíchovského nádraží několik 
autobusů. Většina aut však posléze na Příbram 
neodbočuje, nýbrž pokračuje rovně směr Písek 
a Strakonice. Vlastním autem lze dojet až těsně 
pod Svatou horu na parkoviště, kde je placené 
stání (30 Kč na den). Na oběd se dá zajít 
například do pizzerie, kterou najdete dole ve 
městě v blízkosti ústí schodiště – když z něj 
vyjdete, popojdete rovně až na hlavní nákupní 
třídu, kam ústí průchod, a dáte se vpravo. Po 
cca 200 m ji uvidíte po své levé ruce.

Kraj: středočeský
Dostupnost: snadná

Pro rituály: nevhodné
K rozjímání: ideální
Míra turismu: větší

Stříbrný srp
Stříbrný srp je řeka let,

jež stíná strom i list i květ.
Nezanechá krve kapky
zbytečným dnem uroněné
které by mohly vyprávět
o tom, co nelze vzít zpátky,
čím dny a roky propojené.

Stříbrný srp a nocí hvězdami
tančí Bohyně svými kresbami
a roztrhaný vláčen po poli
je Bůh na křídlech bělásků.
Zpívá z propasti pod námi,
že nic tak sladko nebolí,
jako vykrvácet pro lásku.

Stříbrný srp když přetne čas,
semeno, plod i ječný klas,
koruna stane se soumrakem.
Tma zahalí svit zlatých dlaní
a zbyde po něm jenom mráz.
Nahý odejde za zázrakem
a vyplní své věčné přání.

Jakub Achrer (Zahrada)
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Okénko do kuchyně našich 
předků

Motto pro dnešní okénko: 
Jíst je nutnost, ale umět jíst je umění. 

(François de la Rochefoucauld)

ídlo je magické. Tuto schopnost mu lze jen 
těžko upřít. Stačí si vzpomenout, jak nás 

vábí vůně čerstvě upečeného chleba nebo 
plátku masa právě snímaného z grilu. Lidé 
chovali a snad stále ještě chovají jídlo 
v nábožné úctě, svátky se neobejdou bez 
dobrého jídla, o jídlo se dělíme s božstvy a 
společné stolování je společenskou událostí od 
věků. Pojďme zavzpomínat a probrat se 
„starými kuchařskými knihami rukopisnými“. 
A kam jinam, než do zemí českých – jak trefně 
píše Václav Vladivoj Tomek ve své studii o 
životě staropražském: „Že naši předkové jedli a 
pili všecko, čeho poskytovala žírná země 
česká, samo sebou se rozumí, a rovněž nelze 
pochybovati, že všecko, co k tomu náleželo, 
snášelo se již tehdy do města na prodej, jakož 
masa z domácího dobytka, z zvěřiny, drůbež, 
mléko, ryby, ovoce, mouka, zeleniny a jiná 
vařiva všeho druhu. Též svědčí zprávy jiné 
rozličné o všelijakých plodech cizích zemí i 
cizích dílů světa, jichžto užívalo se co 
vzácnějších lahůdek neb co koření do jídel.“

J

Zimní čas je časem zvěřiny. Je pravda, že 
prastará magie lovu je nám, lidem moderní 
doby, již v podstatě neznámá. Ve středověku 
byl lov zvěře zase výsadou bohatých a pytláctví 
se trestalo hrdelními tresty. Na plotně chudých 
byla tehdy zvěřina velmi vzácná. Nám však 
nebrání nic, abychom zalovili pro změnu 
v přihrádce mrazicího boxu v obchodě a 
připomenuli si možná jednoduchá, ale zato 

rozhodně chutná jídla podle receptů mnohem, 
mnohem starších, než naše vlastní vzpomínky.

Koneckonců, radujme se a slavme, matka 
Země se pomalu a opatrně probouzí ze zimního 
odpočinku, doba hojnosti již brzy nastane.

Jakéžkolivěk ptáky, 
kačice divoké nebo 
koroptvy pečené9

perlička, divoká 
kachna nebo bažant

1 petržel
3 mrkve
1/2 menšího celeru
1 střední cibule
slanina

Na nádivku:

2 rohlíky
1 menší cibule
2 vajíčka
sklenice mléka
kousek uzeného 

nebo anglické 
slaniny

Vykuchaného pernatce zručně zbavíme peří 
(neskutečná a zaručeně nejsložitější práce – a 
pozor, nekýchat). Na nádivku nakrájíme 

9 Kuchařství, o rozličných krměch, kterak se užitečně s 
chutí strojiti mají. Pavel Severin z Kapí Hory, tiskárna 
Starého města Pražského, l.p.1535 - předpis upraven do 
moderní podoby s dostupnými surovinami
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rohlíky na kostičky a zalijeme je mlékem. 
Přidáme cibuli, 
uzené nakrájené také 
na malé kostičky a 
vejce. Osolíme a 
opepříme podle 
chuti. Ptáka 
omyjeme, prsíčka 
prošpikujeme 
slaninou, osolíme, okořeníme pepřem, můžeme 
použít též koření na divočinu, a naplníme 
nádivkou. Kořenovou zeleninu i zbylou slaninu 
nakrájíme na kostičky, dáme do pekáče, na to 
položíme maso, podlijeme vodou a pečeme 
v troubě vyhřáté na 200 °C doměkka. Během 
pečení podle potřeby ještě podléváme.

Jelenina v jíše10 (v 
překladu nejspíš 
„Jelení guláš“)

1 až 1,5 kg jeleního masa z plece nebo krku
sádlo
1 velká cibule
1 mrkev
1 petržel
půl menšího celeru
sůl
celý černý pepř
nové koření
bobkový list 
koření na divočinu
asi 3 lžíce šípkové 

zavařeniny
2 lžíce hladké 

mouky na zahuštění

Zeleninu nakrájíme na malé kostičky a na 
sádle osmažíme dozlatova. Poté přidáme maso 
nakrájené na kostky, opečeme, osolíme, 
přidáme koření (nejlépe zabalené do kousku 

10 Kuchařství, o rozličných krměch, kterak se užitečně s 
chutí strojiti mají. Pavel Severin z Kapí Hory, tiskárna 
Starého města Pražského, l.p.1535 - taktéž upraveno do 
moderní podoby

gázy, snáze je pak 
odstraníme), 
podlijeme vodou a 
pomalu dusíme za 
občasného podlévání 
vodou. Když je maso 
téměř měkké, 
vyndáme koření, 
přidáme mouku rozmíchanou v troše vody a 
povaříme ještě nejméně 15 minut. Dochutíme 
solí, pepřem, kořením na divočinu a šípkovou 
zavařeninou. Podáváme s knedlíkem.

Jiří „Seóras“ a Blanka „Žofinka“ Posledníkovi
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Proběhlé akce PFIcz
Výlet do Jizerek

Ačkoliv studuji a žiji v Brně, když jsem 
zjistila, že se bude v Jizerských horách pořádat 
bardský večer spojený s výletem, neváhala 
jsem jet přes půl republiky. Už cesta vlakem 
byla předzvěstí krásných chvil. Čechy se halily 
pod příkrov inverze, ale s každým kilometrem, 
se kterým se vlak ubíral směrem k horským 
výšinám, byla obloha jasnější. Tajemná 
atmosféra Jizerských hor na mě dolehla už ve 
chvíli, kdy jsem v Josefově Dole po západu 
slunce vystoupila z motoráčku a vydala se na 
tříkilometrový pochod do kopce k mariánským 
boudám, kde jsme měli být ubytováni. Jsou to 
horské chalupy, bez vody a elektřiny, pouze se 
studánkou. Kolem nebylo slyšet nic než zurčení 
bystřiny a šumění lesů v lehkém vánku. 
S každým krokem jako bych se přibližovala ke 
hvězdám, neboť obloha byla jasná bez narušení 
světly měst. Takto naladěná jsem došla k jediné 
boudě, v jejíchž oknech bylo vidět poblikávání 
svíček. Se slovy zeměplošských čarodějek 
„Požehnání tomuto domu“ jsem vstoupila do 
vytopené světnice, kde jsem se poprvé setkala a 
byla přivítána Jožkou a Vermarkou, 
organizátory této akce. S postupem večera 
dorazil i zbytek skupiny včetně jednoho 
z nejnepostradatelnějších účastníků, 
kulinářského umělce Majkiiho. Poté již nic 
nebránilo propuknutí zábavy.

Ráno po mrazivé noci v horách bylo 
neskutečně jasné a jiskřivé. Sluneční paprsky 
proměnily jinovatku v diamanty a odrážely se 
od průzračného jezírka s pitnou vodou. I přesto, 
že bylo ráno pod nulou a ve vychladlé chalupě 
se mnohým nechtělo z vyhřátého spacáku, 
v kuchyni už bylo rušno, ve stodole se sekalo 
dříví a málokdo odolal, byť spoře oblečený, 
vylézt ven a užít si té krásy probouzející se 

horské přírody. Už jen ta možnost umýt se 
venku ve studánce stála za to odolávání chladu.

Jinovatka ještě ani nestihla roztát a my už 
jsme vyrazili napříč krásnou horskou krajinou 
směrem k hoře Jizeře. Cestou jsme se občas 
zastavili, abychom si mohli od Jožky 
vyslechnout některý z tragických příběhů, jež 
nejsou v tomto kraji neobvyklé. Naše kroky 
vedly smrkovými lesy i holými rašeliništi. 
Vzhledem k občasným zbytkům sněhu při kraji 
cest jsme někteří neodolali pustit se do první 
koulovačky této zimy. A tak jsme za družného 
hovoru vystoupali až na samý vrchol skály na 
hoře Jizeře. Tam jsme vychutnávali úchvatný 
výhled a opět blahoslavili našeho kuchaře za 
přípravu výborných obložených chlebů na 
cestu.

Po návratu z výletu, lehkém odpočinku a 
prohřátí svařeným vínem jsme byli seznámeni 
s tím, jak bude probíhat stavba oltáře a rituál na 
zasvěcení oltáře víle Izerínce. Jak bylo řečeno, 
tak se taky stalo. Oltář byl postaven na skrytém 
místě, kde také rostl kruh hub. O takových 
kruzích se říká, že jsou bránou do jiných říší, 
takže o vhodnosti místa nebylo pochyb. 
Později večer, po západu slunce, začal rituál. 
V mrazivé tmě jsme povolávali předky, duchy 
a bytosti toho kraje. A povolali jsme též vílu 
Izerínku, aby byla přítomna rituálu, při němž jí 
byl zasvěcen oltář a přinášeny oběti. Zároveň, 
protože se blížil Samhain, jsme někteří z nás 
jako oběť na oltář položili symbol toho, co 
jsme tento rok ukončili. Celý rituál se 
odehrával v atmosféře přicházející zimy, za 
tmy, v chladu, tichu rušeném jen našimi slovy 
nebo Vermarčinou hrou na flétnu.
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Po návratu do vyhřáté světnice následovala 
skvělá večeře, ba téměř hostina. A pak již mohl 
proběhnout bardský večer, který byl započat ve 
stylu ADF. Rituálně se vytvořil posvátný háj 
zasvěcením tří jeho symbolů, stromu, ohně a 
studny a otevřela se brána do dalšího světa. Za 
zvuku praskání ohně v kamnech, při světle 
svíček a u sklenky vína či medoviny nám 
začaly múzy projevovat svou náklonnost. 
Z celého večera mi v paměti nejvíce utkvěl 
Aniččin zpěv a úchvatná hra na harfu. Ale i 
Jožkovy písně a Zahradovy básně, Majkiího a 
Eurikovy povídky ve mně zanechaly mocný 
dojem. A i když oficiální bardský večer 
skončil, múzy nás neopustily a zpěv a zábava 
pokračovala téměř až do ranních hodin.

Druhý den, posilněni dalším z Majkiího 
kulinářských výtvorů, jsme se pustili do úklidu 
chalupy. Mnozí se už od rána rozjížděli do 
svých domovů a poslední z nás se smutkem 
z končícího víkendu v Jizerských horách 
odcházeli až odpoledne. Ale jak už to tak bývá, 
něco krásného skončilo, aby mohla začít jiná 
dobrodružství.

Johanka

P.S.: Mé, Flashovo a Melčiho dobrodružství 
neskončilo odjezdem z chalupy. Jizerské hory 
nás nechtěly pustit a tak jsme v Železném 
Brodě nastoupili do vlaku opačným směrem 
(na Liberec). Nakonec však vše dobře dopadlo 
a dojeli jsme bez dalších obtíží do Brna.
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Veřejný rituál Samhainu
Mám v sobě určitou dávku zvídavosti po 

pravdě, po smyslu žití a bytí, po porozumění 
struktuře stvoření. Protože vše souvisí se vším, 
pro hledající se svět materiální mísí se světem 
nemateriálním. Pokud k událostem, které 
považujeme za zázraky nebo mytologické 
příběhy, připojíme vlastní prožitky, stanou se 
pro nás pochopitelnějšími, reálnými a bude 
nám vyjeven jejich smysl a účel. Toto 
pochopení je v dosahu každé vědomé lidské 
bytosti. Před časem jsem využila možnosti 
vyslechnout přednášku o Egyptské magii. 
Mimochodem, úžasnou přednášku. Zároveň 
jsem prostřednictvím pořadatelů přednášky 
znovuobjevila spiritualitu a vnímání světa 
pohledem našich dávných předků – pohanství. 
Seznámila jsem se s některými působícími 
pohanskými skupinami a směry v Česku a 
zúčastnila se prvního veřejného rituálu 
Samhainu, který pořádal tým české pobočky 
Mezinárodní pohanské federace v Divoké 
Šárce v Praze.

Samhain je název keltského svátku, který se 
slavil v noci z 31. října na 1. listopad. Byl 
hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem 
a zimou). Pro Kelty byl začátkem nového roku 
a také byl vnímán jako doba, kdy se stírá 
hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo 
se, že v tuto dobu se duše zesnulých vracejí na 
zemský povrch a živí mohou navštívit 
podsvětí. Svátek Samhain se slaví v takzvaný 
„čtvrtící den“, tedy den v půli mezi 
rovnodenností (den stejně dlouhý jako noc) a 
slunovratem (na severní polokouli nejkratší den 
a nejdelší noc). V pozvánce na rituál pořadatelé 
doporučovali vhodné oblečení, ideálně 
„rituální“ a kromě toho obětinu pro bohy a 
předky. Obětinu jsem snad zvládla, ale v otázce 
vhodného oblečení sázím na to, že vzývaní 
bohové hleděli více na můj vnitřní úbor než na 
vnější. Průběh rituálu mě opravdu příjemně 
překvapil. Po srazu na pořadateli určeném 
stanovišti jsme se přesunuli na místo 
pořádaného rituálu v Šárce. Procházka Šárkou 
byla příjemným naladěním na rituál, vzývaná 

božstva i na vlastní předky. V rámci rituálu byli 
voláni bohové Cernunnos, vládce podsvětí, bůh 
života a smrti a Cailleach Bheur, královna 
zimy. Hlavní část rituálu vedli Vermarka a 
Eurik.

Samo místo rituálu bylo rituálně očištěno a 
posvěceno. Prvotní Temní byli obětinou 
usmířeni, s úctou a respektem požádáni, aby 
nevstupovali za vytyčenou hranici a dovolili 
nerušený průběh rituálu. Strážcům místa, které 
jsme přišli s úctou navštívit a uctít jako místo 
rituálu, byl obětován chléb a medovina a byli 
požádáni o přízeň a podporu. Účastníci rituálu 
ze svých niter odstranili emoce a pocity, které 
by narušovaly průběh rituálu. Byl ustaven 
posvátný háj, strážci bran byli poproseni o 
otevření bran, přírodní duchové, bohové a 
bohyně tohoto místa i naši předkové byli 
uvítáni a zároveň s projevem úcty a slávy byli 
vyzváni k přijetí předložených obětin a 
k připojení se k rituálu. V průběhu rituálu 
projevila vzývaná božstva ve své moudrosti 
svou vůli. S úctou jsme přijali požehnání a 
s poděkováním všem jsme se rozloučili a vrátili 
se do říše smrtelníků konat svou i jejich vůli. 
S žádostí o požehnání posvátnými vodami 
bohů byl (se strážcem bran a s naší magií) 
rituál ukončen. Během zpáteční cesty z místa 
rituálu k zastávce tramvají jsme se pomalu a 
přirozeně vrátili i do reality.

Vedení a průběh rituálu byl nenásilný, 
přirozený, zapadal do krajiny a kupodivu 
nenarušoval okolní dění. Všichni, kteří se na 
něm podíleli, hlavně představitelé božstev, své 
role a postavení v průběhu rituálu pojali s úctou 
a vnitřním souzněním s představovanou 
bytostí, jejím úkolem a posláním. Byli 
věrohodní a jejich projevy opravdové. Existují 
věci a události, které vám přinesou neobyčejný 
pohled na svět a na sebe sama. Postupem času 
stále více chápu potřebu očištění se před 
rituálem, například tak, jak to činí šamani před 
pozřením odvaru z ayahuasky. Kdo hledá 
čistou spiritualitu, chce souznít s přírodními 
silami, žít v souladu s univerzem, 
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s univerzálními zákony, nevyhne se potřebě 
důkladného očištění těla a mysli, potažmo 
duše. Vize z budoucnosti, přimět k levitaci 
fyzické tělo, schopnost se dematerializovat a 
znovu se objevit na jiném místě, budou jednou 
schopni zakusit všichni lidé, všechny lidské 
bytosti. Tyto a nejen tyto schopnosti, jsou 
vrozeným právem všech vědomých bytostí ve 
vesmíru, nejen lidí. Všechny tyto dary a stavy 
přebývají v každém z nás. Všechny bytosti 
mají schopnost spojit se s tím, co lidé 

z Východu nazývají dévy a přírodní energie. I 
kámen obsahuje čiré vědomí. V průběhu 
meditace nebo tichého spočinutí se vám může 
stát, že pocítíte, že vás někdo pozoruje. Kolem 
vás bude půlkruh zvířat, mírumilovně 
hledících, ve stavu velkého klidu a blaženosti, 
jako jsem to zažila já, Steven M. Greer, 
meditující Indové a mnozí další. Ano, nestává 
se to jen v příbězích ze Siddhárty.

Gaia

Zdroje:

• Kasta a vyvržený, Mukerji D. G., nakladatelství Kvasnička a Hampl, 1932

• Steven M. Greer, Utajovaná pravda - zapovězené poznání, Dobra 2008
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Přednášky v období Samhainu a Imbolku
tvrtletí Samhainu až Imbolku začalo 
říjnovým workshopem léčení zvukem 

britské čarodějky Samanthy Brittonové. 
Samanta strávila poslední rok intenzivním 
kurzem v Anglii a rozhodla se podělit se s námi 
o své poznatky. Kromě ukázek léčby zvukem 
jsme prošli i cviky na vibrování čaker a několik 
popěvků. Postupně jsme si vyzkoušeli roli 
léčeného na masážním stole ve středu, i práci 
s ladičkami, tibetskými mísami, bubny a 
vlastním hlasem. S podporou ostatních a pod 
vedením Samanthy jsme léčili jednotlivé 
dobrovolníky. Bylo fascinující slyšet a 
vyzkoušet si pocit způsobený ladičkami, byť i 
jen drženými u hlavy. Prostě to vytvořilo 
naprosto odlišný prostor. Bylo též zajímavé 
sledovat Samanthu při práci. Pracuje, jak sama 
řekla, spíše intuitivně než formálně, hledajíc 
části těla, které potřebují léčbu. Na společné 
zpívání kolem kolene jednoho z účastníků asi 
hned tak nezapomeneme. Vyrovnané a poněkud 
„mimózní“ výrazy těch, kteří se zvedali ze 
stolu, podobně jako třeba po intenzivní masáži 
nebo lázni v nás všech myslím zanechaly větší 
respekt k síle zvuku.

Č

V listopadu se s námi Majkii (Michal 
Belšán) v Liberci podělil o své zážitky 
z Afghánistánu, kde jako voják sloužil během 
několika misí. Popsal nám své dojmy o 
zvycích, víře a folklóru tamních lidí, 
zahrnujících například tak hluboký respekt 
k úrodě, že chleba, jako posvátný pokrm, nesmí 
být krájen nožem, ale musí se lámat a trhat 
rukama. Navzdory bohaté a komplexní historii 
je ale Afghánistán dnes především bojištěm, a 
téma válčení se neslo jako linka celou 
přednáškou. Osobně mě velmi zasáhlo 
Majkiiho realistické vyprávění o lidech, kteří se 
denně střetávají s životem a smrtí na úplně jiné 
úrovni než my. Popsal společnost, kde otec o 
mrtvých členech své rodiny může říct: „Alláh 
si vezme, co si vezme,“ a kde pohřeb je běžnou 
událostí, přijatelně spjatou s oslavou živých. Je 
to prostředí, ve kterém si nikdo nezaslouží žít, 
a přece, jak Majkii nastínil, možná se i my, 
kdož žijeme ve světě, kde je smrt odcizená, 

sterilní a neviděná, a přesto má moc zvrátit a 
otočit vše kolem sebe, máme v tomto ohledu co 
učit.

Obecně byla tato přednáška připomínkou, že 
existují části světa fungující a zápolící s natolik 
odlišnými okolnostmi, že si to většina z nás 
v západním světě ani nedokáže představit, a 
zanechal nás, byť poněkud zachmuřené, 
s pocitem vděku.

Rok jsme uzavřeli v prosinci moderovanou 
diskuzí na téma Co činí pohana pohanem ve 
sklepě knihkupectví Shakespeare and Sons. 
Bylo zajímavé, že ačkoliv jsme se povětšinou 
shodli na první věci, kterou jsme učinili jako 
pohané, mnozí popisujíce svůj první rituál, 
první magický akt, nebo první pohanskou 
knihu, kterou jsme o pohanství přečetli a v níž 
jsme se nalezli, bylo mnohem obtížnější se 
shodnout na tom, co jsou vlastně ty vlastnosti, 
přesvědčení nebo aktivity, které jsou nutné 
k tomu, aby se někdo identifikoval jako pohan. 
Na druhou stranu jsme se shodli alespoň na 
tom, že ačkoliv pohanství je spíše vnitřní stav a 
prožitek než něco hmatatelného, vnějšího, 
kontakt s komunitou a jakási forma přijetí jsou 
často začátkem, ale i průvodním jevem v praxi 
pohanství. Dospěli jsme nakonec k tomu, že 
různorodost a mnohost pohanství je taková, že 
vlastně neexistuje nic, v čem by se shodovali 
všichni a co by skutečně činilo pohana 
pohanem. Polyteismus, uctívání přírody, víra 
v magii zazněly jako návrhy společných prvků, 
ale nakonec převážil názor, že různé skupiny 
pohanů se překrývají v různých věcech a 
neexistuje žádná, která by byla nutně společná 
úplně všem. Tohle mě a asi i některé další 
účastníky diskuze překvapilo a doufám, že toto 
zajímavé téma bude nadále rozvíjeno společně 
s tím, jak se bude vyvíjet naše víra.

Zvláštní dík patří Majkiimu, jehož vysvětlení 
společných prvků člověčenství a citrusů nám 
pomohly projasnit zmatenou logiku náročné 
diskuze o náboženské sociologii. A to je 
z dosud proběhlých přednášek PFI vše.

Joanna (Překlad: Eurik)
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Pohanské akce zima 2012
imní období není vyhrazeno pouze 
plesům a bálům, ale hemžit se to bude i 

pohanskými akcemi. Proto pro vás i tentokrát 
máme malý výběr toho nejzajímavějšího, na co 
se můžete v následujícím čtvrtroce těšit.

Z

Pokud chcete letošní Imbolc oslavit 
netradičně nebo zkrátka jen trochu jinak, 
můžete zvážit účast na jedné z následujících 
dvou akcí:

Kruh sester – Imbolc
Jak již napovídá název, akce je určena 

ženám, které mají zájem se znovu seznámit se 
zapomenutou tradicí ženských setkání, 
spojenou s předáváním příběhů a zkušeností. 
Druhá část názvu je trochu matoucí, protože 
ačkoliv je zmíněn svátek Imbolc, nejedná se o 
rituál k jeho uctění, ale o seminář, zabývající se 
ženskou spiritualitou! Název je tedy spojen 
převážně s datem konání 1.2.2012.

Detaily na:
http://www.maitrea.cz/akce/kruh-sester-0 

(29.12.2011)

Tímto se omlouvám všem mužům, protože i 
další imbolcová akce je zaměřená na ženy…

Eastwick Open Imbolc
Setkání, které bude sestávat mimo jiné 

z rituálů v ženském kruhu a řízené meditace, 

vede Barbora Nádvorníková. Jedná se o 
víkendovou akci v termínu 28. – 29.1.2012.

Detaily na:
http://www.eastwick.cz/pripravujeme.htm 

(29.12.2011)

Pokud dáváte přednost svému vlastnímu 
způsobu slavení Imbolcu, možná vás zaujme 
nějaká jiná zimní akce. Dlouhé zimní večery 
lákají k ponoření se do vlastního nitra…

Cesta za sebepoznáním je však dlouhá a 
trnitá a každý na to jde jinak. Pokud ještě 
nemáte vlastní osvědčenou metodu nebo jen 
chcete vyzkoušet něco jiného, můžete zamířit 
například na kurz 

holotropního dýchání
(http://www.prostor42.cz/akce/holotropni-

dychani-s-mirou-kasparem(29.12.2011),

základní seminář o šamanismu
(http://www.pristav69.cz/3-62_Tajemstvi-

samanismu---zakladni-seminar---
Praha.htm(29.12.2011)

nebo se pustit do zkoumání toho, co se nám 
v noci honí hlavou

(http://zelenalimetka.cz/akce/event/sny-
seminar (29.12.2011). 

Tak co, necháte se inspirovat?

Bexxy
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Dopis Členům PFI
Milí členové PFI a čtenáři,

tento Věstník je svým způsobem zcela 
výjimečný. Kromě obvyklé náplně a článků, na 
které jste zvyklí, bychom Vás rádi informovali 
i o zásadních změnách týkajících se české 
pobočky PFI.

Jak jste pravděpodobně už zaregistrovali, byl 
zrušen Wyrd Camp 2012, největší projekt české 
pobočky PFI. Hlavním důvodem byl 
nedostatečný počet registrovaných účastníků, 
jež by akci učinil finančně velmi rizikovou. 
Zrušení akce nás mrzí a doufáme alespoň, že 
jsme včasným oznámením a zamezením 
finančním ztrátám ze strany účastníků v 
maximální možné míře omezili komplikace, 
které by toto rozhodnutí mohlo způsobit.

Se zrušením Wyrd Campu úzce souvisí 
odchod obou národních koordinátorů, Eurika a 
Terky, a také většiny stávajícího týmu. Při 
organizaci Wyrd Campu vyšly na světlo 
některé slabiny a omezení současné formy 
existence české pobočky PFI. Z intenzivní 

diskuze v rámci týmu vyplynul i fakt, že 
zásadní část týmu již nebude nadále pracovat 
pro PFI. Pozice národního koordinátora i 
většina pozic v týmu se tím pádem uvolnila, a 
proto očekáváme útlum aktivit české pobočky 
PFI. Členství jako takové nezaniká a výhody s 
ním spojené, především na mezinárodní úrovni, 
platí i nadále.

Věříme, že i přes tyto turbulentní změny není 
všem dnům konec, a že se mnozí z nás s 
mnohými z Vás potkají na podobně kvalitních 
akcích, jaké pro Vás tým PFI připravoval 
doposud, byť pod jinou organizací. Současný 
tým, který se s Vámi prostřednictvím tohoto 
čísla věstníku loučí, ve svém úsilí pokračuje v 
rámci nově vznikajícího, nezávislého 
občanského sdružení Česká pohanská 
společnost (Czech Pagan Society). Informace o 
něm již brzy najdete na adrese 
http://www.pohanskaspolecnost.cz nebo 
http://www.facebook.com/pohanskaspolecnost 

Za tým PFI se loučí

Terka a Eurik.
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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

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

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, Tomáš Kohout 
• 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, Tygr, Johanka, Joanna, Gaia, Kráčející, Zahrada, Taliesi 
• 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 2012
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