
Oheň je jedním z živlů, o němž 
pořád víme velmi málo. 
Kromě několika letních 
táboráků nebo pálení starých 

větví a příležitostně zapálené svíčky se 
s ním v běžném životě prakticky nesetká-
te. Přitom právě oheň člověku umožnil 
tepelně zpracovávat potravu, užívat 
teplo a světlo v příbytku a chránit se před 
útokem divokých zvířat. 
 Dnes svítíme i vaříme s pomocí 
elektřiny, potraviny upravované například 
v mikrovlnce s ohněm do styku vůbec 
nepřijdou. V jedné staré pohádce se říká, 
že když dívka před svatbou zjistila, že její 
vyvolený neumí rozdělat oheň v kamnech, 
opustila ho. Pravdou je, že manipulace 
s ohněm se v našich běžných životech 
stává spíše vzácností. 

OHEŇ JAKO PLAMEN 
NAŠEHO DUCHA
Na akci Oheň – konference o živlu mě 
nejvíc zaujal příspěvek Radomila Hra-

dila, který o něm hovořil jako o živlu 
velmi málo prozkoumaném, tajemném, 
s kvalitou tepla, šlehání a praskání, který 
stoupá od hmoty směrem ke vzduchu. 
Jeho charakteristikami jsou například 
proměňování, obětování, síla. Ve vztahu 
k člověku oheň představuje plamen 
jeho Ducha, vyjádření jeho Já. V oblasti 
vesmíru jsou nositeli ohnivé energie 
Slunce a Mars. 
 Další zajímavý příspěvek s názvem Jak 
jsme ohňové hoře darovali kámen před-
nesl Jiří Glabazňa z Jeseníku. Vyprávěl, 
jak ve spolupráci s Janem Tajbošem (au-
tor knihy Posvátná místa přírody – poz. 
red.) zasazovali menhiry v okolí Karlovy 
Studánky a u chaty Barborka na Pradě-
du. Jde o kameny, na nichž jsou vytesány 
kosmogramy – kosmické mandaly –, 
které pracují s motivy draka. Draci jsou, 
podle slov Jiřího Glabazni, považováni za 
strážce zemského kosmu.  
 O ohnivých dracích hovořil i další 
přednášející, Jaroslav Lenhart ze Svobod-

ného statku na soutoku. Všiml si loňského 
horkého léta z pohledu ohnivého živlu 
a rozváděl teorie o žhavých impulzech 
směrem k půdě a o tom, jak s nimi hospo-
dařit, abychom zachránili úrodu. 
 Odpolední blok ohnivých přednášek 
uzavřel rituál s živly, který se konal na 
zahradě kláštera řádu svaté Voršily. 
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Síla ohně
v Kutné Hoře

Vinné sklepy Kutná Hora uspořádaly další živlovou kon-
ferenci, tentokrát o ohni. Ředitel tohoto biodynamické-
ho zemědělského podniku s ušlechtilými hrozny, Lukáš 
Rudolfský, spolu s přáteli organizoval i uplynulé konfe-
rence o dalších živlech. Tedy o zemi, vodě a vzduchu. 



OHLÉDNUTÍ

BOHOVÉ OHNĚ V MYTOLOGII
Agni (v sanskrtu Oheň) je védský bůh ohně a prostředník mezi 
bohy a lidmi. Reprezentuje oheň pozemský i sluneční. Pozemský 
oheň zahrnuje především oheň obětní, jehož prostřednictvím 
obětují lidé bohům, ale také oheň domácí a pohřební. Jeho man-
želkou je Sváhá, s níž zplodil boha války Skandu.

Huracan (jednonohý) byl v mytologii Mayů bohem větru, bouří 
a ohně a patřil k bohům, kteří se zúčastnili všech tří pokusů 
o stvoření člověka. Poté, co ho první lidé urazili, pomstil se jim 
velkou povodní. Žil v bouřkových mlhách nad vodní hladinou 
a opakoval slovo „zem“ tak dlouho, až se moře rozdělilo a obje-
vila se pevnina. Huracan měl údajně jen jednu nohu (druhá se 
proměnila v hada), zvířecí čumák s dlouhým nosem, většinou 
s kouřícím předmětem, vypadajícím jako doutník.

Svarog je nebeským bohem Slovanů. Byl jedním z prvot-
ních indoevropských bohů, kterého si Slované s nejvyšší 
pravděpodobností přinesli ze své prastaré domoviny. Podobně 
jako jiní indoevropští bohové nebe byl i Svarog později považo-
ván za pasivního a zastíněn bohy mladší generace – především 
bohem-hromovládcem Perunem. Dnes bývá Svarog obecně po-
važován za stvořitele světa (popřípadě slunce), boha nebeského 

světla a ohně, který poté, co stvořil svět, odešel na nebesa a od té 
doby se už o pozemské záležitosti nestaral. Sluneční bůh (Dažbog 
či Svarožic) bývá považován za Perunova syna. Jako bůh řemesel 
a kovářství měl zřejmě vyzbrojit Peruna kovovými zbraněmi za 
účelem boje s nebeským drakem (Zmejem), který je představite-
lem zla ve slovanské mytologii.

Vulcanus – Vulkán, v řecké mytologii Héfaistos – je římský 
bůh ohně a kovářství. Krotil oheň a chránil před požáry. Římané 
mu připisovali zručnost při uměleckém zpracování kovů. Vulká-
novou ženou byla bohyně Venuše, která svého manžela uprosila, 
aby zhotovil nádhernou zbroj pro jejího syna Aenea. 

JAK VNÍMÁM OHEŇ
Oheň jsem začala vnímat mnohem více v momentě, kdy jsem 
opustila Prahu a začala bydlet na venkově, kde mám kamna na 
dřevo. Během zimních měsíců jsem s ohněm v každodenním 
styku, vnímám jeho krásu, pohodu, praskání spoutané ocelovými 
kamny. Těším se domů, až rozdělám oheň a nedovedu si zimní 
večery už bez něj představit. Ne nadarmo se hovoří o teple rodin-
ného krbu, ale kolik z nás má doma opravdový krb a vnímá živel 
ohně jako něco, co máme i v sobě v podobě zapálení pro nějakou 
věc, v podobě vášně, ale i vzteku a momentů, kdy v nás takzvaně 
bouchnou saze? Jak vnímáte ohnivou složku ve vás samotných 
vy? 

Renáta Kiara VARGOVÁ
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Kulturní a konferenční
centrum Litoměřice

Alchymistické Litoměřice

17. - 19. 5. 2019
Fe s t i v a l ,  k t e r ý  j e  t v o ře n  s rd c e m

KONCERTY, WORKSHOPY, DISKUSE, UMĚNÍ, MÓDNÍ PŘEHLÍDKY, 
PORADNY, STÁNKY, TVOŘIVÉ DÍLNY, ZDRAVÉ OBČERSTVENÍ

NOVĚ: vědomá seznamka, umělecké symposium s živou hudbou, 
kakao ceremonie, poradní kruh, koupání v ledu 

HUDBA: Tomáš Klus, Vojta Violinist, Igor Samotný, Létající koberec,
Maok, SCF Quartet, Dance to Ecstasy, Žiarislav a další

Laura Janáčková
Monika Sičová

Viliam Poltikovič
Lucie Chaya

Hanna Sahhu-arah

Lucie Kolaříková
Iva Adamcová
Áda Inneman

Jozef Mihališin
a mnoho dalších

Josef Formánek
Calixto Suarez Villafañe

Svámí Vishwabaladharananda
Vladimír Arady Kiseljov

Braco

www.allfest.cz                              www.mkz-ltm.cz

LÁSKA, VZÁJEMNOST A EMPATIE...

INZERCE

Oheň a růže vytvoří jednou jednotu. 
Thomas Stearns Eliot, anglický básník a dramatik

Oheň jest jednoduchá látka, jejíž přirozeností je,  
aby byla žhavá a suchá. 

Avicenna, perský polyhistor a otec moderní medicíny

Oheň na svíci sfoukneš, v srdci nikoli.
Eckhart Tolle, německý filozof a duchovní učitel

Oheň se s ledem nesnáší.
Jiří Wolker, český básník

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň:  
malý uhasí, velký rozdmýchává.

Sa’dí, perský středověký básník

Citáty a přísloví o ohni


