
Beltine býval jedním z nejdůležitějších svátků v celém keltském 
světě. Býval to svátek natolik oblíbený, že jeho tradice nebyla 
zlomena ani přicházející římskou či germánskou nadvládou, ani 
po staletí trvající snahou křesťanské církve.  
Svátek byl oslavou příchodu teplého období, vítězství života 
nad smrtí. Byl to den, kdy začínala pastýřská sezóna a dobytek 
byl vyháněn na pastvu. 
Tradičně slavnost probíhala v noci z 30. dubna na 1. května. Je 
to svátek i germánský, nazývaný "Valpružina noc". V tuto noc 
vrcholila moc čarodějnic a lidé je vyháněli. 
Svátek je spjatý s ohněm. Slovo beltine znamená oheň a 
současně odkazuje na boha Bela (také i Belenus či Belenis). 
Tradičně byly zapalovány velké hranice a dobytek byl prováděn 
kolem těchto ohňů, aby byl rituálně očištěn a zbaven pro další 
sezónu všech neduhů, ochráněn magickým vlivem ohně.  
V domech byly udušeny všechny ohně a založeny znovu čistými 
plameny pocházejícími z hranic, které byly zapáleny druidy. 
Beltine přežil v celé bývalé keltské oblasti až do dnešních dnů.    
U nás - jak jste si jistě všimli, se tradice zachovala ve formě 
pálení "čarodejnic". Tradičně se ohně zapalovaly na návrších, 
oheň byl přeskakován, do vzduchu se vyhazovala hořící dřeva, 
či košťata. 
V různé, víceméně zdeformované podobě lze vystopovat tradice 
tohoto svátku v oslavách Valpružiny noci, lidových májových 
veselicích a dokonce i "moderním"  svátku práce - přičemž 
původně květinami ozdobené domy a opentlené proutky 
vystřídaly prapory a transparenty.  
 
Jak slavili svátek Beltain keltové? ……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Jak prožijete (prožili jste) tento svátek u vás doma? ……………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 



Že je máj lásky čas, platilo již v dobách starých Keltů. Zvyk 
„pálení čarodějnic“ má dlouhou historii, která sahá až do jejich 
časů, ne-li ještě dál. Svátek jménem Beltine byl také slavností 
lásky, plodnosti, magie a přivítáním letního období, plného 
života a radosti. Prozradíme vám, jaký byl jeho mystický 
význam!  
 
Už víme, že tajemné slovo Beltine, má spojitost s keltským 
bohem Belenem, který byl v některých částech keltského světa 
uctíván jako bůh Slunce a ohně, a někdy ztotožňován s 
římským Apollónem. Tento den byl považován za začátek světlé 
letní poloviny roku, zatímco Samhain, jenž se nám taky 
zachoval až do dnešních dnů v podobě svátku Všech svatých, 
byl začátkem zimy a období tmy. Pro naše dávné keltské 
předky, znalé přírodních cyklů a magie, to byly dva 
nejdůležitější dny v roce. Beltine byl slavností života a 
plodnosti a Samhain zas připomenutím smrti, v tento den prý 
dokonce bylo možné setkat se s mrtvými. 
 
Očistný oheň   

Beltine je svátkem ohně – ústředním bodem oslav byly 
posvátné ohně, mezi nimiž museli projít nejen všichni lidé, ale 
také všechen dobytek, čarodějný oheň je měl svojí magickou 
mocí očistit ode všeho zlého a nečistého a zbavit nemocí. Bylo 
důležité magicky chránit i zvířata, protože ta se po tomto datu 
poprvé v roce vyháněla na letní pastviny dál od vesnice. Pak už 
se hrálo, zpívalo, tančilo a bavilo!  
 
Májka a rozkvetlá třešeň  
I další zvyky se nerozlučně spojovaly, a mnohé dodnes spojují s 
láskou. O Beltinu si mládenci a dívky mezi sebou vybírali 
Zeleného krále a Zelenou královnu, kteří pak společně hráli roli 
v dalších magických obřadech. Milostný podtext má jak 
tradiční stavění májky na vesnicích, tak i pověra, že žena, 
políbena na prvního máje pod rozkvetlou třešní, zůstane po 
celý rok krásná. Jen škoda, že v teplejších oblastech jsou v 
tento den třešně již dávno odkvetlé – ale všichni, kteří se mají 
rádi, určitě najdou nějaký jiný vhodný kvetoucí strom, svůj účel 
to splní!  
 
 
 



Kdybyste přece jen doma rozdělali ve čtvrtek večer oheň, 
můžete rodině předvést nad špekáčky kouzelné zaříkadlo, které 
se naučte zpaměti. Obrázek vyběrvěte.  
 

Abraka-dabra, láry, fáry, 
Kostěná noha, černá máry, 
čarujem bouřku, čarujem sucho, 
na čáry stačí babské ucho. 
Na čáry stačí čertí rohy, 
dva zuby dračí, muří nohy. 
Čarujem, čarujem, máme hůlku, 
někdo má malou, někdo půlku. 
Enyky-benyky, hadí jedy, 
máváme hůlkou naposledy: 
Ať je tu bál, lidí ranec, 
ať je tu hudba, divoký tanec! 
 
 


