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Americký religionista Jefferson Calico 
sa dlhodobo venuje štúdiu amerických ger-
mánskych pohanov a svoje poznatky zhrnul 
do rozsiahlej päťstostranovej monografie 
Being Viking. Jeho odborný príspevok 
k diskusii o podobách amerického germán-
skeho pohanstva nie je v rámci pohanských 
štúdií zďaleka prvým. Prvé sa objavujú už 
v 90. rokoch (napr. Jeffrey Kaplan, „Odi n-
ism and Ásatrú“, in: id., Radical Religion in 
America: Millenarian Move ments from the 
Far Right to the Children Of Noah, New 
York: Syracuse University Press 1997, 69-
99), v roku 2015 vyšla monografia Jennifer 
Snookovej American Heathens: Politics of 
Identity in a Pagan Religious Movement 
(Philadelphia: Temple University Press). 
V čom spočíva prínos Calicovej knihy? 
Ako rozširuje poznanie o fenoméne moder-
ného amerického germánskeho pohanstva?

V úvode autor knihy ponúka základné 
demografické a sociologické charakteristi-
ky amerického Ásatrú, ktoré, v kontraste 
s omnoho masovejšou Wiccou, definuje ako 
jeden z okrajových prúdov súčasného ame-
rického pohanstva. Pokúša sa dokázať in-
tenzívne prepojenie medzi robotníckou 
trie dou a Ásatrú (na rozdiel od strednej 
trie dy, ktorá sa spája s Wiccou), k čomu mu 
ale chýbajú presnejšia dáta, a preto ide skôr 
o slušne vyargumentovaný odhad. Taktiež 
v úvode načrtáva kontroverzie spájané 
s Ásatrú, kvôli ktorým bolo v 80. rokoch 
hnutie verejnosťou primárne spájané s bie-
lymi rasistickými radikálmi. Jedným z cie-
ľov Calica je Ásatrú predstaviť v jeho kom-
plexnosti, preto sa podobným skratkám 
a prázdnemu moralizovaniu vyhýba.

Po stručnom uvedení hnutia prichádza 
na rad historická sonda, ktorá predstaví 
hlavné postavy amerického Ásatrú a jeho 
hlavné inšpiračné zdroje – severské mytoló-

gie, romantické hnutie 19. storočia, medzi-
vojnový intelektuálno-rituálny spolok 
Deutsche Glaubensbewegung (voľne prelo-
žiteľné ako Nemecká rodná viera), hnutie 
Wicca a odbornou literatúru o kultúre se-
verských národov. V 70. rokoch bolo Ásatrú 
hlavne spolkom mladých mužov so záľubou 
v kultúre Vikingov, dnes je situácia iná. 
V súčasnosti môžeme na scéne vidieť nábo-
ženské spolky kultúrno-akademické, kon-
zervatívno-tradicionalistické, magicko-
-ekologické, popkultúrne a anarcho-primi-
tivistické. Americké Ásatrú, podobne ako 
iné moderné pohanstvá, je skôr zastrešujú-
cim pojmom pre množstvo menších pohan-
ských obcí (kindredov), ktoré spája obdiv 
ku germánskej mytológii a snaha ju pretaviť 
do moderného náboženstva. Súčasťou kapi-
toly je taktiež kritická reflexia predchádza-
júceho bádania 80. a čiastočne aj 90. rokov 
(viď zmieneného Kaplana), ktoré viac re-
flektovalo politicky kontroverzné témy ra-
sizmu, na úkor štúdia obsahu učenia či 
spôsobov konštrukcie pohanských identít. 

Calico už naznačenú pestrosť americké-
ho Ásatrú podrobne analyzuje v metodo lo-
gickej kapitole a stopuje všetky „prítoky“ 
do „rieky“ amerického Ásatrú. Jeho vodná 
metafora veľmi elegantne vysvet ľuje, akým 
spôsobom môžeme uvažovať o synkretic-
kých nových náboženských hnutiach, kto-
rých jednotlivé vetvy si mno hokrát dokážu 
protirečiť v zásadných témach, čo ukazuje 
Calico na vzťahu Ásatrú k mágii, runám či 
rasovým otázkam. Práve dominantný inšpi-
račný zdroj konkrétneho prúdu Ásatrú ur-
čuje spôsoby interpretácie, ktorá v prípade 
zmienených rún môže oscilovať od magic-
kého vysvetlenia až k racionalistickému. 
Tie isté runy môžu byť pre kindred „šmrnc-
nutý“ Wiccou nástrojom mystického pozna-
nia seba samého a pre intelektuálno-histo-
ricky zameraný spolok prostou abecedou 
Vikingov bez akéhokoľvek metafyzického 
presahu, o ktorej si čítajú v odborných 
štúdiách historikov.

Vzhľadom na kontroverzie spájané 
s Ásatrú venuje Calico celú jednu kapitolu 
téme rasy v americkom germánskom po-
hanstve a spôsobom, akými bola a do dneš-
ných dní je interpretovaná. Téma rasy vstú-
pila do amerického Ásatrú v diele Edreda 
Thorssona, ktorý sa inšpiroval nemeckými 
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protopohanskými intelektuálmi prelomu 
19. a 20. storočia, ako bol Guido List či 
zmienený spolok Deutsche Glaubens-
bewegung. Rasové otázky sú v prípade 
Ásatrú o to komplikovanejšie, že americký 
národ nie je primárne definovaný rasovo, 
ale skôr geograficky. V prostredí americké-
ho Ásatrú vznikla metagenetická teória, 
podľa ktorej naša genetika predurčuje naše 
náboženstvo, a preto je Ásatrú primárne 
určené potomkom germánskych národov. 
Autor tejto myšlienky a jedna z naj dô le-
žitejších osobností amerického Ásatrú, 
Steve McNallen, chcel v 80. rokoch touto 
teóriou umlčať tých najkrikľavejších rasis-
tov v rámci hnutia, avšak aj jeho úvaha je 
implicitne rasistická a vylučuje z Ásatrú 
množstvo možných veriacich. Táto teória sa 
veľmi blíži etnopluralistickému prístupu 
novej pravice, podľa ktorého náš rasový 
pôvod predurčuje naše povahové vlastnosti, 
vďaka čomu sa americké Ásatrú stalo 
atraktívne pre množstvo alternatívnych pra-
vičiarov. Na druhú stranu Calico konštatu-
je, že na základe jeho pozorovaní zďaleka 
nie každý americký pohan rieši otázku rasy 
a existujú prúdy, ktoré sa od tejto témy 
dištancujú. Autor sa na záver kapitoly za-
mýšľa nad tým, do akej miery sú nové nábo-
ženské hnutia priestorom alternatívnej 
(a často radikálnej) diskusie o polarizujú-
cich témach, akou je nepochybne rasa 
v americkej spoločnosti. Otázkou do bu-
dúcna však ostáva, či sa práve etnický roz-
mer amerického Ásatrú nestane jeho hlav-
ným problémom pri prípadných pokusoch 
vytiahnuť hnutie z náboženského under-
groundu a či nová pravica nebude schopná 
spracovať rasovú agendu atraktívnejšie. 

Ďalšie kapitoly tvoria tematicky uzavre-
té celky, podobne ako časť knihy venovaná 
novopohanským rasovým teóriám. Calico 
v nich študuje spôsoby konštrukcie novodo-
bej pohanskej identity, podoby polyteizmu, 
krvavých obetí (blót), konštrukcií rodiny 
a komunity v novopohanskom náboženstve, 
prístup k mágii, genderu a prírode. Being 
Viking predstavuje vďaka Calicovmu prí-
stupu veľmi pestrú sondu do množstva rôz-
norodých aspektov náboženského života 
amerických germánskych pohanov. Autor 
vo veľkej miere stavia na poznatkoch 
z dlhoročného terénneho výskumu, vďaka 

čomu sa mu darí sledovať jemné nuansy 
vzťahov medzi novopohanským duchov-
ným učením a jeho žitou podobou v nábo-
ženskom živote konkrétnych ľudí. Darí sa 
mu tak vidieť, že americké Ásatrú (podobne 
ako to stredoeurópske) balansuje na hrane 
odmietania moderny (kritika konzumeriz-
mu, globalizácie, detradicionalizácie, niče-
nia planéty za účelom zisku) a jej tichého 
prijatia (individualistické náboženstvo 
s dôrazom na osobnú skúsenosť, založené 
často na dôvere v charizmatickú autoritu, 
tolerancia voči iným tradíciám, synkretiz-
mus, holizmus a voľnosť organizácie). 
Calico je v knihe najsilnejší práve v čas-
tiach, kde cituje rozhovory a pozorovania 
zo skupinových stretnutí – zozbieral ich 
vskutku úctyhodné množstvo, a tak poznal 
„živé“ Ásatrú v celej jeho pestrosti. Taktiež 
je veľkým znalcom severskej mytológie 
a novopohanskej Ásatrú literatúry. V kom-
binácii s jeho akademickým pozadím tak 
úspešne osciluje na hranici outsidera/in-
sidera (vedec-kresťan, ktorého ideály 
Ásatrú intelektuálne zaujali aj v osobnej 
rovine), čo jeho pohľadu na Ásatrú dodáva 
hĺbku. Na druhú stranu som sa miestami pri 
čítaní nemohol zbaviť „apologetického“ do-
jmu z niektorých pasáží knihy, predovšet-
kým tých súvisiacich s polyteizmom a kr-
vavými obeťami. Tu a tam som mal pocit, 
že sa autor snaží obhájiť relevantnosť Ásatrú 
prístupu vo virtuálnej polemike s neviditeľ-
ným americkým kresťanským fundamenta-
listom z oblasti biblického pásu, do ktorého 
patrí štát Kentucky, v ktorom Calico pôsobí 
na univerzite Cumberlands. 

Jeden z mála nedostatkov publikácie 
spočíva v miernej repetitívnosti niektorých 
informácií naprieč knihou. Calico taktiež 
mohol vysvetliť, prečo si k rozpracovaniu 
zvolil práve tie témy, ktorým venoval jed-
notlivé kapitoly knihy. Predpokladám, že 
ich vypozoroval v teréne ako relevantné, 
avšak ani úvod nepredstavuje ich zdôvod-
nenie, len popis. Osobne mi k dokonalosti 
chýbajú kapitoly venované Ásatrú v pop-
kultúre, politike (tej sa síce autor dotkne na 
viacerých miestach knihy, ale nikde ucele-
ne), hudbe a tancu, ktoré minimálne v stre-
doeurópskom a východoeurópskom kontex-
te hrajú pomerne dôležitú úlohu v procese 
formovania pohanských identít. Odtlačenie 
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hudby na úroveň pár letmých zmienok o hu-
dobnom vkuse Ásatrú motorkárov je 
o to zvláštnejšie, že existuje celá vetva me-
talu (viking metal), ktorá čerpá textovú in-
špiráciu v severských mytológiách. Aj keď 
nepopieram možnosť, že pohanská hudba 
nemusí hrať významnú rolu v náboženskom 
živote amerického Ásatrú, mohol to autor 
aspoň stručne zmieniť. Predstavené pripo-
mienky ale nie sú zásadného charakteru – 
kniha pôsobí vyvážane aj bez zahrnutia 
týchto tém. 

Being Viking môžeme považovať za cen-
ný dokument o aktuálnej podobe americké-
ho Ásatrú. Kniha je zároveň podnetná aj 
pre európskych bádateľov z prostredia po-
hanských štúdií, pretože ponúka príklad 
vhodných teoretických a metodologických 
nástrojov pre štúdium etnických moderných 
pohanstiev. V neposlednom rade je publiká-
cia zaujímavá aj pre bádateľov skúmajúcich 
súčasnú spiritualitu, pretože Calico sa ve-
nuje veľkým témam súčasnosti, akými sú 
strata ukotvenia jedinca v modernej spoloč-
nosti, zmena sociálneho postavenia mužov 
a žien a pocity „odčarenia“ sveta v spoloč-
nosti dominovanej racionálnou logikou, 
a zasadzuje ich do širšieho kontextu moder-
nej americkej spoločnosti.
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Tato pozoruhodná publikace vznikla 
jako v pořadí šestnáctá příručka série Brill 
Handbooks on Contemporary Religion 
s Carole M. Cusack (University of Sydney) 
a Jamesem R. Lewisem (University of 
Tromsø) jakožto editory. Monumentálnost 
projektu dokresluje fakt, že trvalo celých 
osm let, než se celá, více jak šest set strán-
ková, publikace dostala na světlo světa, aby 
o rok později obdržela cenu Best Edited 
Volume Prize od ICAS (The International 
Convention of Asia Scholars). 

Kompozice knihy je přehledná. Autoři 
si byli velmi dobře vědomi lingvistických 
úskalí anglické publikace pokrývající jazy-
kově různorodé oblasti, a tedy hned na 
prvních stranách je část věnovaná proble-
matice přepisů. Prakticky to znamená, že 
každá kapitola užívá jiný, pro danou jazy-
kovou oblast nejstandardnější, systém ro-
manizace. Po úvodní kapitole následují 
čtyři hlavní oddíly věnující se jednotlivým 
geografickým oblastem východní Asie – 
Japonsku, Koreji, Číně a Vietnamu. Úvodní 
kapitola reflektuje diverzitu významů skrý-
vajících se pod pojmem „východní Asie“ 
(bere v úvahu jeho politické, geografické 
i kulturní dimenze – pro knihu zásadní 
kulturní, či přesněji náboženskou spojitost 
mezi zahrnutými zeměmi) i druhým pro 
publikaci klíčovým termínem „nová nábo-
ženská hnutí“ (dále NNH) (v této souvislos-
ti dává důraz na kontext výskytu jednotli-
vých hnutí). Každý z oddílů disponuje 
vlastním úvodem, v němž je představen 
specifický kontext dané země a její nábo-
ženské prostředí, a vyjadřuje se k pozici 
tzv. třech učení (taoismu, buddhismu a kon-
fuciánství) ve vztahu k náboženským 


