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PROČ DINGIR
Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk,
který spočíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které
předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např.
v klínopisných textech vkládal před každou věc ze dřeva
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před
rybníky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce,
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se
většinou říká podle starého sumerského označení pro
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně
vůbec nejstarším označením pro božskou bytost, jaké
známe.
Zajímavé je, že klínový znak, který se jako
označení DINGIR používá, je ve skutečnosti
obrázkem hvězdy, která představuje směr, k němuž člověk hledí a k němuž se upíná. Znak DINGIR se
tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatelného
rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho přesahuje,
na čem se může orientovat a k čemu může směřovat.
Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podoby
v nejrůznějších kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami
nejrůznějších náboženských skupin, jež jsou výrazem tohoto rozměru člověka.
Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat a zkoumat tuto současnou náboženskou
scénu. Východiskem naší práce jsou principy
a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnažíme se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat,
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku
a vývoje. Budeme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich
DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy jejich cesta
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

Církev Boha, založená roku 1964 v Koreji Ahn Sahng-hongem, je dalším
z nových náboženských hnutí, která se chtějí etablovat v české společnosti.
Její korejští misionáři zdůrazňují speciﬁcké učení této církve: Bůh má vedle
otcovské podoby i podobu Matky. Toto přesvědčení deklaruje také úvodní
stránka mezinárodní prezentace této církve (english.watv.org).

O stavbě centra „Maják“ v obci Ptyč nedaleko Kralovic jsme informovali naposledy v čísle 4/2011. O společenství Avenna, pro jehož aktivity je toto centrum budováno, psal Dingir v čísle 2 v roce 2002 (je dostupné i na Internetu).
V březnu letošního roku se ale představitelky společenství Avenna s investorem
stavby rozešly (prohlášení je dostupné na adrese www.avenna.cz). Stavba se
zpomalila a její budoucnost není známa.
Foto: František Vlček, MF DNES.

RECENZNÍ
ŘÍZENÍ
Dingir se jako religionistický časopis věnuje především
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných
textů dokumentujících různé náboženské postoje
a zpráv obsahuje každé číslo odborné články (je na ně
upozorněno dole na stránce), které podléhají recenznímu
řízení. Na každý článek vypracovávají dva písemné
posudky akademičtí pracovníci, členové redakční rady
nebo její spolupracovníci. U těchto článků se posuzuje
soulad s bibliografickou normou, jazyková úroveň
textu, spolehlivost informací a vědecký přínos při
jejich interpretaci. Dingir je jediným českým odborným
časopisem, který se věnuje současné religiozitě.
Na přední straně obálky je kolorovaná ryti na
hvězd né oblohy Johanna Baptisty Homanna
(1664–1724).

Liberecké Centrum pro tibetská buddhistická studia Rabten Čhödarling otevřelo
dne 23. dubna v těsné blízkosti svého sídla veřejný park Rabten Šidelingka.
Uprostřed parku stojí – zatím nedokončená – první stúpa v České republice.
Otevření se účastnili buddhističtí mniši (a mezi nimi i patron zdejšího centra
lama Gonsar rinpočhe) i představitelé města.
Foto: Jan Král.

SPOR O ASTROLOGII
Ivan O. Štampach
Proroci myšlenkového a sociálního pokroku měli za to, že magický a mýtický vztah ke světu byl vystřídán přístupem racionálním, a ten zajišťuje zdraví, blahobyt, mír a spokojenost. Vesmír astrologicky spřízněný s pozemským, zejména lidským, životem měl být vystřídán astronomickým vesmírem k zemi a člověku lhostejným. Ukazuje se však, že astrologie od starověku dodnes čelí kritice a že dodnes má obdivovatele, uživatele i odpůrce.
Dingir věren své tradici ji představuje hlasy těch, kdo různé její verze praktikují, hlasy signalizujícími náboženskou kritiku nelegitimní vlády hvězd,
a vlastně tedy hvězdných božstev nad člověkem nahrazující legitimní vládu
Boží, a také hlasem vědecky popírajícím vliv hvězd na člověka.
Pavel Hošek v článku Aslan mezi hvězdami nabízí prý nejčtenějšího
současného křesťanského autora C. S. Lewise, jímž se systematicky zabýval jako osobností, která z náboženských důvodů odmítá zotročení člověka
osudem signalizovaným astrologickými konstelacemi, ale s potěšením akceptuje duchovní bytosti spjaté tradičně s planetami a nechává je ve svých
literárních dílech vlévat do etap příběhu různou náladu s tím, že kristovský
osvobozující motiv zůstává v centru.
Martina Lukášková praktikuje humanistickou a transpersonální astrologii, již do českého prostředí uvedl Pavel Turnovský. Podle jejího článku
Astrologie je jazyk je astrologická konzultace jednou z možností pomáhajících profesí. Používá symbolický jazyk k tomu, aby pomohla druhému člověku zorientovat se ve svém životním příběhu, uvědomit si jeho tempo, směr,
rozpoznat v něm cyklicky se opakující tendence.
Marek Dluhoš se věnuje angažovanému bádání v tradici hermetismu
a přednáší o něm na Husitské teologické fakultě UK. Představuje v článku
Astromagie – boj proti osudu možnost věnovat se astrologii, a přesto se nevzdávat svobodného rozhodování o životě. Na příkladech především českých hermetiků, s patřičným dějinným ukotvením, ukazuje možnost využít
vlivu astrologických konstelací k formování vlastního osudu.
Další dva články obsahují úvahy o vlivu na život, komplementární k tradiční západní astrologii. Autorky Zuzana Falka Míšková z Řádu bardů, ovatů
a druidů, v civilu odbornice na životní prostředí, a doktorská studentka teologie a historie náboženství na Evangelické teologické fakultě UK v Praze Ruth
J. Weiniger napsaly článek Keltský stromový kruh. Sinoložka Ľubica Obuchová
přispěla článkem Čínská astrologie.
Konfrontaci astrologie s judaismem představuje Karel Goldmann, autor
a překladatel hermetické a politické literatury ve studii Izrael je nad hvězdami. Představuje paradigmatický spor židovských stoupenců a protivníků astrologie, které lokalizuje v dějinách jako tradiční a racionální. Podle jiných zdrojů však jsou sympatie a antipatie k astrologii rozloženy spíše
opačně. Důležitá tam je vždy výhrada Boží vlády a služebné funkce planet.
Teoretický fyzik Martin Petrásek zopakoval standardní námitky proti astrologii, která je podle něj zcela oprávněně zařazena do kategorie pseudovědy. Opomíjí proběhlé pokusy exaktně testovat astrologické hypotézy (Michel Gauquelin, Hans Eysenck). Nabízí čtenářům polemický příspěvek Astrologie kriticky.
Blok tematických článků doplňuje rozhovor mladého religionisty Pavla Horáka s astroložkou Lenkou Adamovou, která praktikuje astrologii jako
využití astrologických symbolů v psychoterapii u Carla G. Junga a u českého autora Rudolfa Starého (Horoskopem k individuaci).
Dingir nenabízí konečné řešení sporu, nýbrž bohatství přístupů a pohledů.

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) působí jako docent na katedře religionistiky Fakulty ﬁlozoﬁcké Univerzity Pardubice.
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Role náboženství v prezidentských volbách v USA roku 2012

VÍRA
A VOLBY
Miloš Mrázek
Volba prezidenta Spojených států amerických je událostí,
kterou z pochopitelných důvodů sleduje celý svět. Můžeme se
na ni dívat z různého hlediska, kromě jiného jako na událost,
při níž Američané ukazují své hodnoty a z historie víme, že tyto
hodnoty jsou zakořeněné v osobité religiozitě tohoto národa.1
Náboženství hraje v chování voličů tradičně významnou roli –
někdy větší, jindy menší.
Zvláště v posledních desetiletích, kdy do
kampaní vstupují nábožensky motivované organizace či samotné církve, se tomuto tématu dostává pozornosti ze strany společenských věd. Před posledními prezidentskými volbami měli někteří pozorovatelé
za to, že se situace v tomto změnila a že,
jak v té době napsal jeden novinář, v kampani „Bůh znatelně chybí“.2 Zda tomu tak
bylo – tedy zda chyběl nikoliv Bůh, ale náboženství – se nyní podíváme.
Jednou ze speciﬁk americké politické
kultury je, jak bylo už řečeno, že náboženství hrálo v rozhodování voličů vždy znatelnou roli. Po dlouhou dobu se politické
strany mohly spoléhat na tradiční věrnost
konkrétních nábožensko-etnických skupin.
Tak většina tradičních3 protestantů volila republikány (GOP) jakožto stranu hlavního kulturního proudu, naopak podstatná
část katolíků a židů volila demokraty, tedy
stranu hájící zájmy menšin; tradiční oporu
měli demokraté i mezi evangelikály, zvláště v jižních státech. Toto rozložení volebních preferencí přečkalo dokonce i období ekonomické krize a politiku New Deal
a přetrvalo téměř celé 20. stol.4
Jistý posun nastává, když evangelikálové v padesátých letech začínají více podporovat republikány, ale obecně pro ně v této
době platí, že se do politiky příliš nezapojují. Jerry Falwell, jedna z nejvýznamnějších postav pozdější tzv. nové křesťanské
pravice“, ještě v 60. letech brojil proti politické angažovanosti evangelikálů s tím,
že „naším jediným smyslem na této Zemi
je poznat Krista a dále toto poznání šířit“.5
Z dnešního pohledu se zdát být paradoxní, že evangelikálové vstoupili do boje
o Bílý dům „v dresu“ Demokratické stra-

ny, s osobou Jimmiho Cartera (zvolený
v roce 1976), který po aféře Watergate
a všeobecné deziluzi americké veřejnosti
z politické kultury zastával názor, že voliči
by měli být obeznámeni se vztahem svého
prezidenta k náboženství jako zdroji hodnot, kterými se bude řídit. Sám se Američanům představil jako znovuzrozený (born
again) křesťan – čímž si na svou stranu získal velkou část evangelikálního elektorátu6
– a hovořil o potřebě, aby se křesťané zapojovali do politického dění. Nicméně cesty demokratů a evangelikálů se začnou rozcházet v době, kdy americkou společnost
začnou rozdělovat témata tzv. kulturních
válek (culture wars), k nimž patří především otázka umělých potratů po rozsudku
v kauze Roe v. Wade v roce 19737 a později otázka homosexuálních sňatků.
„God gap“
Téma hodnot se stalo hlavní motivační silou nastupující tzv. nové křesťanské pravice, díky níž se evangelikálové, tvořící více
než pětinu amerického voličstva, stali nejvěrnější oporou GOP. Chápou je jako obhájce tradičních hodnot. Heslem se stalo
„Volte hodnoty“. A tak v době, kdy se většina voličů rozhodovala především podle
ekonomických a politických kritérií, pro
evangelikály hrály stejnou či větší roli rodinné hodnoty.8
Linie „bitevních polí“ culture wars však
nevedou podél tradičních etnických a náboženských hranic. Podle autora teze kulturních válek Jamese D. Huntera9 se americká společnost rozdělila na „tradicionalisty“ a „progresivisty“, což se promítlo
i do výsledků voleb včetně těch prezidentských. Zvlášť patrné to bylo při volbách

v roce 2004, kdy se ukázalo, že staré hranice mezi etnicko-náboženskými skupinami již nejsou tak výrazné jako ty, které vedou mezi těmi, kteří se pravidelně účastní
bohoslužeb, a těmi více nebo zcela sekularizovanými Američany (hovoří se o religion gap či God gap), protože mezi „tradicionalistickým“ přístupem k náboženství
a pravidelnou účastí na bohoslužbách je
zřejmá korelace.10
Staré etnicko-náboženské hranice11 zcela nezanikly, ale ukázalo se, že čím více
kdo pravidelně navštěvuje bohoslužby, tím
větší je pravděpodobnost, že je konzervativec a že bude volit republikány. Platí to
i o jedné z největších etnicko-náboženských
opor Demokratické strany, u černých protestantů: u těch, kteří uvedli, že chodí na
bohoslužby každý týden, bylo v roce 2004
17 % voličů G. W. Bushe, zatímco ti, kteří
je navštěvují méně často, to bylo jen 8%.12
Přičemž v první skupině za hlavní kritérium rozhodování „morální hodnoty“ (oproti zahraniční politice a ekonomice) označilo 18 % respondentů, zatímco v sekulárnější jen 10 %.13 Bushe tak v roce 2004 volilo 78 % evangelikálů, liberální protestanté
z tradičních (mainline) církví se více přiklonili k demokratům.
Kampaň 2008: boj o náboženské voliče
V následující kampani před prezidentskými volbami v roce 2008 se demokraté zaměřili na věřící voliče. Barack Obama se
snažil oslovit i pravicové voliče orientované na „hodnoty“, a to pomocí „ekumenické strategie,“14 jejíž proklamovaným cílem
bylo překonat rozdělení americké společ-

Otázka, do jaké míry je Mitt Romney
věrný mormon (a tedy zda např. nosí tzv.
garmenty, speciální mormonské spodní
prádlo), zaměstnávala americká média
vždy spíše v primárkách.

Tento článek prošel recenzním řízením.
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nosti a sjednotit ji jako „jeden národ před
Bohem“ (One Nation under God),15 „jednotný v mnohosti“. Sám vlastně jako by
ztělesňoval náboženskou pluralitu: původně černý protestant, který vstoupil do většinově bělošské liberální United Church of
Christ, jeho otec i pěstoun byli muslimové, matka sekularistka, chodil do katolické školy a jeden z jeho příbuzných z manželčiny strany konvertoval k judaismu a je
rabínem černošské (etiopské) kongregace
v Chicagu. Přímo se pokusil zaujmout
evangelikální voliče (např. podporou „na
víře založených iniciativám“, což bylo původně Bushovo téma); počet jejich hlasů
republikánskému kandidátovi však byl téměř stejný jako před čtyřmi lety.
Úmysl sjednotit národ Obama projevil při své první inauguraci, kterou pojal
jako multireligiózní událost (za což si vysloužil kritiku od sekularistických organizací) – neúčastnili se jí pouze zástupci tří
tradičních komunit (protestantské, katolické a židovské – jak bývalo doposavad zvykem), ale byli zde i představitelé dalších náboženských tradic. Na nejvyšší symbolické
úrovni tak ukázal posun od židovsko-křesťanského paradigmatu k pluralistickému.16
Pozvání přijal i významný představitel současného evangelikálního hnutí, pastor Rick
Warren, jenž si pak za to vysloužil v evangelikálních kruzích kritiku.

útoku na život, manželství a náboženskou svobodu“19 biskupové
vyhlásili až po volbách. Evangelikální pastoři se kvůli proslovům
o politice a volbách přímo z kazatelny v době kampaně dostali
do konﬂiktu s americkým daňovým úřadem (IRS), který je varoval, že jejich církve mohou přijít o statut neziskové organizace,
budou-li politicky agitovat. Kazatelé sdružení v iniciativě Pulpit
Freedom (Svoboda kazatelny) na
to zareagovali provokativním posláním nahrávek svých agitačních
kázání přímo na IRS.20

Jedna z mnoha fotograﬁí, které ukazují Baracka
Obamu jako zbožného Američana.

Evangelikálové
pro mormonského kandidáta
Samostatnou kapitolou loňské předvolební
kampaně je postoj evangelikálních republikánských voličů k mormonskému kandidátu. Existovaly obavy, že evangelikálové
republikánského kandidáta nepodpoří. Mitt
Romney totiž nebyl jen řadový člen církve
Svatých posledních dnů, ale zastával v ní
i vysoké postavení. V době primárek to bylo
pro mnohé evangelikály21 skutečným problémem. Mluvčím antimormonského křídla
byl baptistický pastor Robert Jeﬀres, který
v době primárek prohlašoval, že pravověrný křesťan nemůže volit představitele „nekřesťanské sekty“. V primárkách se o kandidaturu ucházelo několik nábožensky výrazně proﬁlovaných politiků – protestantů
i katolíků – s vyhraněnými postoji k tématům culture wars.22 Hlasy křesťanské pravice tak byly značně roztříštěné. M. Romney
se ze všech hlavních kandidátů GOP nejvíce zdráhal používat během kampaně náboženský jazyk, naopak se držel strategie
o víře příliš nehovořit – na rozdíl od primárek před volbami v roce 2008.

Po té, co se stal kandidátem GOP, však
podporu evangelikálů získal, a to i od
R. Jeﬀrese, který nyní hovořil o potřebě volit „menší zlo“ s tím, že podpora kandidáta, který je mormonem, neznamená podporu jeho falešného náboženství. Když se pak
v září 2012 konala konference o volbách
a hodnotách Values Voter Summit, nebyl už
Jeﬀres pro svůj vyhraněný antimormonský
jazyk vůbec pozván. Prezident jedné z nejvýznamnějších organizací nové křesťanské
pravice Family Research Council Tony Perkins zde naopak Romneyho mormonismus
označil za výhodu, protože právě v době,
kdy jsou ohrožené náboženské svobody,
Kampaň 2012:
může být mormonská zkušenost s pronáboj o náboženskou svobodu
sledováním výhodou: „Nevolíme vrchníVe svém úřadě však Obama ukázal, že co se
ho pastora, nežádáme jej, aby vedl národní
témat kulturních válek týče, není jeho pocírkev – nechceme žádnou národní církev,
stoj neutrální či umírněný a z konzervativchceme náboženskou svobodu.“23
ních míst začala zaznívat varování o omeVýsledkem je, že republikánského
zování náboženské svobody,17 mimo jiné
kandidáta volilo opět obdobné množství
i ústy právě R. Warrena.18 Podobné hlaevangelikálů jako ve volbách předchosy zaznívaly i z římskokatolické církve,
zích (79%), a to se stejným entuziasmem.24
ale svou kampaň proti „bezprecedentnímu
A opět se ukázalo, že podporu měl více
u těch, kteří pravidelně navštěVýsledky prezidentských voleb v USA podle účasti na bohoslužbách (%)
vují bohoslužby.
Tak např. židov2000
2004
2008
2012
ští voliči tradičGore
Bush
Kerry
Bush Obama McCain Obama Romney
ně výrazně podCelkem
48
48
48
51
53
46
50
48
pořili demokrata (69%), v koÚčast na bohoslužbách
munitách ortoNěkolikrát týdně
36
63
35
64
43
55
36
63
doxních Ži dů
Jednou týdně
40
57
41
58
43
55
41
58
však vyhrál jedNěkolikrát za měsíc
51
46
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53
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55
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noznačně RomNěkolikrát za rok
54
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39
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ney.25

Nikdy

61

32

62

36

67

30

62

34

Zdroj: The Pew Forum (http://www.pewforum.org/Politics-and-Elections/How-the-Faithful-Voted-2012-Preliminary-Exit-Poll-Analysis.aspx).
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Závěr
Ve srovnání s minulými volbami byli kandidáti zdrženlivější v používání náboženského jazyka a apelu na náboženské voliče. Romney se držel své strategie o víře
příliš nehovořit, Obama se více soustředil
na oslovování etnických než náboženských
komunit. Z jednoho výzkumu dokonce vyplynula zajímavá skutečnost, že voliči mají
výrazné problémy určit náboženskou příslušnost obou26 kandidátů.27 Nicméně v určité části amerického voličstva hrála religiózní témata výraznou roli. Teze, že „Bůh
v kampani nápadně chyběl“, tak zcela neodpovídala skutečnosti. Ostatně za zmínku
stojí i to, že v inauguračním proslovu staronového prezidenta byl Bůh (či Stvořitel)
zmíněn hned šestkrát. Zda se tím otevírá
nová kapitola amerického občanského náboženství, je už samostatné téma.


Malachiášovo proroctví posiluje
j současná mileniální očekávání

KONEC PAPEŽŮ,
KONEC SVĚTA
Jitka Schlichtsová
Po nenaplněném očekávání konce tohoto světa s „koncem“ či
„přelomem“ mayského kalendáře je v souvislosti s abdikací
hlavy římskokatolické církve1 Benedikta XIV. připomínáno proroctví sv. Malachiáše datované do 12. století. Podle něj má být
nově zvolený papež František I. posledním papežem vůbec.
Po skončení jeho pontiﬁkátu má podle proroctví přijít „zánik
Říma“, který je vykládán dvojím způsobem: jako apokalypsa,
zničení Říma, následný konec světa a poslední soud, či jako
druhý Kristův příchod, po němž již nebude papežského stolce
zapotřebí, protože sám Kristus nastolí Boží království.
Jako mnoho jiných mileniálních očeká-

Poznámky
vání má tedy i toto jak katastroﬁckou, tak
1 Viz M. Mrázek, „Americký svatý experiment. Od puritánské teokracie k náboženskému pluralismu,“ Dingir,
progresivní podobu spojenou především
2006, č. 2, str. 44-48.
s dvojím výkladem apokalypsy v biblic2 Cit dle: J. L. Guth, „Religion and Republicans: The Presidental Election of 2012,“ Srpen 2012, APSA 2012, Anké knize Zjevení Janovo. Do centra pozornual Meeting Paper, dostupné online: http://ssrn.com/
nosti se však dostávají především očekáváabstract=2107991, s. 1.
3 Tzv. „mainline Protestant churches“.
ní katastroﬁcká, protože proroctví je uza4 J. Manza – C. Brooks, „The Religious Factor in the
vřeno slovy:2 „Při konečném pronásledováU. S. Presidential Elections, 1960 – 1992,“ The Ameri3
ní
Svaté římské církve bude sedět na stolci
can Journal of Sociology, 1997, vol. 103, No. 1, str. 39.
5 J. Casanova, Public Religions in the Modern World, ChiPetrus Romanus, který bude pást své ovce
cago 1994, s. 148; cit. dle diplomové práce P. Lukáče
uprostřed mnoha soužení; po jejich skonAnalýza Nové křesťanské pravice v USA (Katedra politologie FSS MU, 2010), str. 18. Později týž pastor bude
čení bude město na sedmi pahorcích znistudenty své Liberty University vysílat, aby ode dveří
čeno a obávaný Soudce bude soudit svůj
ke dveřím agitovali ve prospěch konkrétních kandidátů.
Viz např. ﬁlm A. Penelosiové Friends of God (2006).
lid. Konec.“4
6 K. Wald, Religion and Politics in the United States, Lanham 2003, s. 238, srov. Amy Sullivan, “The
pomněl již několikrát, naposledy po teroristickém útoOrigins of the God Gap“, Time, 12. 7. 2007, dostupku v Bostonu 2013.
né online: http://www.time.com/time/magazine/artic16 M. Mrázek, cit. dílo, str. 46 -47,
le/0,9171,1643038,00.html.
17 Zvláště v souvislosti s přípravou reformy zdravotnictví.
7 V precedenčním rozsudku Nejvyššího soud rozhodl
18 Viz např. „Rick Warren, Saddleback Pastor: Obama Has
o ústavním právu ženy podstoupit umělý potrat.
‚Infringed‘ Upon Religious Liberties,“ The Huﬃngton
8 Wald (cit. dílo, s. 238) cituje z výzkumu, podle něhož
Post, 28. 11. 2012, dostupné online: http://www.huﬃngpři volbách v roce 1992 voliči z většiny náboženských
tonpost.com/2012/11/28/rick-warren-obama-religious-liskupin jako hlavní kritérium rozhodování uváděli třikrát
berty_n_2206064.html.
čestěji problémy ekonomické než sociálně-etické, avšak
19„Biskupové USA volají: Modlete se a postěte za ochranu
u evangelikálů hrála tato témata stejnou, ba i větší roli
života, manželství a náboženské svobonež ekonomika. Přesto, že jejich sody,“ Res Claritatis, 17. 12. 2012.
ciální status by spíše nahrával tomu,
20 V říjnu 2012.
aby většinově volili levici, motiva21 Data ukazují, že Romney měl mace zastávat se tradičních morálních
lou podporu právě v oblastech se silným
hodnot zde byla silnější.
zastoupením evangelikálů, naopak v ka9 J. D Hunter, Culture Wars: The
tolických oblastech vítězil. J. L. Guth, cit.
Struggle to Define America, New
dílo, s. 15.
York 1991. Pro diskusi o platnosti
22 Pro jejich stručné představení viz
této teze viz J. D. Hunter, A. Wolfe,
tamtéž, s. 10–13.
Is There a Culture War? A Dialogue
23 Cit dle: T. Grant, „Evangelical
on Values and American Public Life,
Vote Republican – Mormon or No MorWashingtion D. C. 2006.
mon,“ Christianity Today, září 2012,
10 J. C. Green, The Faith Factor: How
Někteří evangelikálové
dostupné online: http://www.christiaReligion Influences American Elecse s mormonským kannitytoday.com/ct/2012/september-webtions, Westport 2007, str. 13–18.
didátem nesmířili. Teleonly/will-evangelicals-vote-for-mormon.
11 J. C. Green hovoří o „old religion
evangelista Bill Keller
html.
gap“.
vyhlásil kampaň proti
24 „Election 2012 Post Mortem: White
12 J. C. Green, cit. dílo, s. 11.
volbě „dvou satanů“.
Evangelicals and Support for Romney,“
13 Tamtéž, s. 13.
Vyzval evangelikály,
The Pew Forum, 27. 12. 2012, dostup14 J. L. Guth, „Religion...“, s. 4.
aby na volební lístky
né online: http://www.pewforum.org/
15 Slova z Přísahy věrnosti Obama při
napsali Ježíšovo jméno.
Politics-and-Elections/Election-2012různých závažných okamžicích při-

Původ proroctví
Irský biskup a mnich Maelmhaedhoc
O’Morgair žil v letech 1095–1148. Po smrti
byl svatořečen papežem Klementem III. Za
svého života se věnoval především snahám
o reformování mnišského života, je mu připisováno několik zázraků a dar proroctví.
Podle legendy předpověděl také přesně datum a místo své smrti. Legenda praví, že se
roku 1139 vydal do Říma k papeži Inocenci II. Během této cesty měl mít vidění 112
papežů,5 kteří ještě usednou na svatý stolec.
Toto proroctví zaznamenal ve formě krátkých přízvisek papežů složených ze dvou
Post-Mortem—White-Evangelicals-and-Support-forRomney.aspx.
25 Viz zajímavou diskusi k tomuto na stránkách Half Sigma: „Orthodox Jews vote 90% for Romney,“ 2012, dostupné online: http://www.halfsigma.com/2012/11/
orthodox-jews-vote-90-for-romney.html.
26 Kandidáti třetích stran či nezávislí v kampani nehráli významnější roli.
27 Více než 40 % Američanů v době probíhající kampaně
nevědělo, že Romney je mormon, Téměř polovina nedokázala správně určit náboženskou příslušnost Obamy, přitom 17 % jej považovala za muslima. Podrobněji o výsledcích výzkumu Pew Research Center in Dingir, 2012, ač. 3, str. 99.
Faith and Elections
This article deals with the role of religion in the U. S.
presidential elections last year. In comparison with the
previous elections religion was not so visible, i. e. it was
not referred to explicitely as much as during the previous presidential elections, but its role was still important in the context of the so-called culture wars in American public space.
Miloš Mrázek, Th. D. Vystudoval Husitskou teologickou
fakultu Univerzity Karlovy, religionistiku na Filozoﬁcké
fakultě UK a doktorské studium na Evangelické teologické fakultě UK. V roce 2003 absolvoval Fulbright Summer
Institute na University of California, Santa Barbara – Department of Religious Studies. Externě vyučuje na katedře
religionistiky Filozoﬁcké fakulty Univerzity Pardubice.
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až čtyř latinských slov, která jsou vykládána na základě podobností se jménem, původem, či jinými charakteristickými znaky.6
Malachiášův soupis byl poprvé zveřejněn až kolem roku 1590 v díle Lignum Vitae (Strom života) benediktinského historika Arnolda de Wyon. Kromě tohoto díla
však není o proroctví sv. Malachiáše jiná
zmínka, která by mohla podpořit jeho starobylý původ. Podle některých teorií se
mohlo jednat o účelově vytvořený podvrh
z konce 16. století, který měl ovlivnit konkláve v roce 1590.7 Jiná varianta uvádí, že
skutečným autorem proroctví je Nostradamus, ale autorství bylo sv. Malachiášovi
připsáno, aby skutečný autor nemohl být
pronásledován.8
Pohledy na Malachiášovo proroctví
Názory na validitu textu známého jako Proroctví sv. Malachiáše se rozcházejí. Obhájci poukazují na „přesnost“ uváděných charakteristik papežů. Shody mezi jménem,
původem, erbem či nějakou klíčovou událostí v životě daného papeže a přízviskem
v proroctví skutečně není zvlášť těžké najít. Kritikové ale poukazují především na
fakt, že jsou to informace srovnatelné s informacemi obsaženými v novinových horoskopech, neboť se jedná o „stejně vágní
formulace, které lze vztáhnout k čemukoliv,“ jak uvedl historik Petr Kubín v rozhovoru pro Český rozhlas.9 Stejně tak je sporný skutečný původ proroctví a jeho účel.
Nezodpovězenou otázkou asi zůstane, zda
existence a známost proroctví svým způsobem také neovlivňovala církevní dějiny.
Zda si někteří papežové například nevybírali jména právě na základě znalosti Malachiášova proroctví.
Papežové před zveřejněním proroctví10
Prvním uvedeným papežem je Celestýn
II. (1143–1144). Jeho pontiﬁkát Malachiáš označuje slovy „Ex Castro Tiberis“ (Ze
zámku na Tibeře). Papež Celestýn II. pocházel z města Citta di Castello na břehu řeky Tibery v Toskánsku. Evžena III.
(1145–1153) charakterizuje výrok „Ex
magnitudine montis“ (Z velikosti hory).
Jeho rodným příjmením bylo Montemagno (Velká hora), narodil se na hradě Grammont. Urban IV. (papežem 1261–1264) byl
označen jako „Hyerusalem Campaniae“.
Narodil se v Troyes v Champagne a byl jeruzalémským patriarchou. Mikuláš IV. (papežem 1288–1292) byl před svým zvolením mnichem v klášteře Pouilles. V proroctví dostal jméno „Ex eremo celsus“ (Vzat
z poustevny).
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Papežové od 2. vatikánského koncilu11
Jan XXIII. (1958–1963) „Pastor et nauta“ (Pastýř a námořník) byl před svým
zvolením patriarchou v Benátkách, které je chápáno jako město námořníků.
Na jeho popud byl svolán 2. vatikánský
koncil. Pavel VI. (1963–1978) označený jako „Flos ﬂorum“ (Květ květů) měl
ve svém erbu tři lilie. Předsedal druhé
části 2. vatikánského koncilu. Jan Pavel I. (1978) neboli „De medietate Lunae“ (Z poloviny měsíce) byl konkláve
vybrán za papeže 26. srpna 1978, když
na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel
pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování, tedy opět za svitu půlměsíce.
V letech 1937–1958 působil v diecézi Belluno (Bel Luno - Krásný Měsíc).
K Janu Pavlu II. (1978–2005) se váže
přídomek „De labore solis“ (Z námahy slunce), což se někdy vykládá jeho
svatého Malachiáše (1094–1148),
neúnavnou činností doprovázenou čas- Socha
irského arcibiskupa, v americkém Michiganu.
tými cestami do celého světa. Ještě výstižněji však působí fakt, že Karol Wojtyla Poznámky
XVI. je druhým papežem v historii, který na
se narodil během zatmění Slunce 18. květ- 1 Benedikt
svou funkci abdikoval. Prvním byl Celestýn V. v roce
na 1920. V den jeho pohřbu 8. dubna 2005
1294.
nastalo (v jižní, střední a částečně i sever- 2 Originál latinského textu: „In persecutione extrema
S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in mulní Americe) zatmění Slunce.
tis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. FiBenedikt XVI. (2005–2013) je 111. panis.“ Prophecy of St. Malachy. Catholic-pages.com [onpežem na Malachiášově seznamu. Charakline]. 2005-05-01 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://
www.catholic-pages.com/grabbag/malachy.asp
terizován je přídomkem „Gloria olivae“
„trvání času“ (lat. prosecutione).
(Sláva olivy). Olivová ratolest je jedním 34 Nebo
MAT, Pavel. Poslední papež a konec světa?. [online].
ze symbolů sv. Benedikta z Nursie. Jednou
[cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.
php?nazevclanku=posledni-papez-a-konec-sveta&cisloz kongregací benediktinského řádu jsou oliclanku=2013020002.
vetáni. Připomíná se také jeho deklarovaná 5 Jako první je uveden papež Celestýn II., který byl zvolen r. 1143.
návaznost na Benedikta XV., papeže v ob6
Kompletní seznam papežů a jejich přízvisek: Prophecy
dobí 1. světové války a symbolická gesta
of St. Malachy. Catholic-pages.com [online]. 2005-05-01
[cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.catholic-pasmíření křesťanských církví při inauguraci.
ges.com/grabbag/malachy.asp.
Současný papež František I. by měl být 7 Od
smrti papeže Sixta V. v roce 1590 následují v rych112., tedy posledním papežem. Ten však již
lém sledu papežové: Urban VII. (září 1590), Řehoř XIV.
(1590 - 1591), Inocenc IX. (říjen - prosinec 1591).
není uveden pod přídomkem. V závěru pro8
srov. Proroctví svatého Malachiáše. In: Wikipedia: the
roctví se hovoří jen o tom, že bude v čele
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-14]. Dostupcírkve Petrus Romanus (Petr Římský). Jené z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Proroctv%C3%AD_
diná spojitost se jménem Petr je v tom, že
svat%C3%A9ho_Malachi%C3%A1%C5%A1e.
přijal jméno Františka z Assisi, který byl 9 TRUSINOVÁ, Magdaléna. Malachiášovo proroctví
a konec papežství. [online]. 2013-03-17 [cit. 2013-05křtěn jménem Giovanni podle matky. Běž08]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/
nější však bývalo přijmout jméno po otci,
krestanskytydenik/_zprava/malachiasovo-proroctvia-konec-papezstvi--1187945.
které by znělo Pietro, tedy Petr.12
10

Závěr
Proroctví sv. Malachiáše neprostupuje jen
milenialismem v rámci římského katolicismu. Vzbuzuje zájem široké veřejnosti. Odezvu našlo v prostředí New Age a stává se
rovněž součástí sekulárních konspiračních
teorií s mileniálním akcentem.
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Vybráno z Prophecy of St. Malachy. Catholic-pages.
com [online]. 2005-05-01 [cit. 2013-05-08]. Dostupné
z: http://www.catholic-pages.com/grabbag/malachy.asp.
Podle KUKLIŠ, Libor. Proroctví svatého Malachiáše
a poslední papež. In: Gnosis9.net: Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání [online]. [cit. 2013-0508]. Dostupné z: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050014.
MAT, Pavel. Poslední papež a konec světa?. [online].
[cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.
php?nazevclanku=posledni-papez-a-konec-sveta&cisloclanku=2013020002.
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Mezi politickým populistickým hnutím a náboženským New Age

EVOLUCÍ
K NEW AGE
Ondřej Slačálek a Adam Borzič
Iniciativa Pozitivní evoluce podnikatele a matematika Karla Janečka představuje svojí koncepcí i výrazem natolik speciﬁcký
fenomén, že jej lze zkoumat i z religionistické perspektivy.
Kampaň Karla Janečka Pozitivní evoluce, která proběhla na podzim 2012,výrazně souvisela s jinými sociálními hnutími
a politickými iniciativami vystupujícími ve
větší míře zejména od roku 2008 (počátek
ekonomické krize), respektive 2010 (nástup Nečasovy vlády). Od kritických sociálních hnutí typu ProAlt nebo Alternativa zdola se nicméně odlišovala absencí
tematizace sociální nerovnosti a distancí
nebo přímo odmítavými postoji vůči levici. Tématicky i politicky měl projekt mnohem blíže k tomu, co politologové Bíba
a Buben označili jako „podnikatelský populismus“, jehož typickým představitelem
je Andrej Babiš (a jehož předchůdcem byl
Vít Bárta, následovníkem pak ideologicky
Pavel Kohout, politicky Tomio Okamura).1
S tímto podnikatelským populismem
Janečkova iniciativa sdílí zaměření na téma
korupce i koncentraci na vůdčí osobnost,
která předtím zaznamenala úspěch v komerční sféře. Patrné jsou ovšem i zásadní
odlišnosti. První z nich je Janečkovo odmítnutí formátu „standardní“ politické strany
směřující k uchopení politické moci. Oproti tomu upřednostňuje hnutí (s patrnou inspirací „barevnými revolucemi“ a sametovou revolucí). Tato odlišnost od podnikatelského populismu sbližuje Pozitivní
evoluci s výše zmíněnými sociálními hnutími. Druhá odlišnost od podnikatelského
populismu ji nicméně odlišuje i od sociálních hnutí: silný morální apel a otevřenost
spirituálnímu jazyku a jazyku hnutí Nového věku (New Age).
Kampaň Pozitivní evoluce měla impozantní a dobře ﬁnancované zahájení – gradované inzeráty skončily skoupením titulních stran několika deníků. Působivý byl
i hlavní název kampaně Pozitivní evoluce:
jeho autoři spojili akcent na hnutí za změnu společnosti s implicitním, leč jasným
odmítnutím dvou charakteristik, které jsou
v převažujícím proudu české veřejné de-
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baty konotovány jako psychologicky nepříjemné a politicky nepřijatelné, tedy negativismu a odkazu k revolucím coby nevypočitatelným, často násilným a radikálním změnám.
Zdá se, že příprava kampaně zahrnovala
profesionální „zmapování trhu“. Vedle klíčového tématu korupce a zapracování morálního apelu a spirituálního jazyka se to
projevilo i v jiných aspektech. Na prvním
místě to byla schopnost navázat na morální
patos Václava Havla a zároveň se jím nenechat nijak obsahově svazovat (např. již
více komentátorů si povšimlo, že změna volebního systému, tedy Janečkův hlavní recept na obrat k lepšímu, se výrazně podobá změně, proti níž Václav Havel na přelomu století bojoval).
Obecnou únavu politickou reprezentací a citlivé vnímání korupce se Janečkovi
podařilo dobře zužitkovat identiﬁkací nepřítele. To je podle Laclaua a dalších klíčová operace populistické politiky. Ve výrazu
zlojed pro politiky a podnikatele užívající
nekalé praktiky Janeček našel novou, jasně
odlišitelnou formulaci pro obecně sdíleného nepřítele, vůči němuž je vymezen dobrý
lid.2 Problémem byla ovšem jistá bizarnost
slova, která se snadno stala terčem vtipů.
Janeček také vystihl únavu ze zavedeného
a potřebu nového začátku po více než dvaceti letech postkomunismu.3
Program setkání ve městech představoval značný úspěch a v řadě míst byly plné
sály. Při setkáních a v doprovodné publicitě se nicméně projevily i meze Janečkova apelu. Ty lze v první řadě shrnout tím,
že se na formu vyžadující charisma spolehl
člověk, jehož charisma je sporné, a že o dialog se pokusil člověk zvyklý na hierarchicky strukturované ﬁremní mezilidské vztahy. Nezvládnutí rozvrhu času i vlastní sebestřednosti se nejvýrazněji projevilo v závěrečném večeru v pražské Lucerně 23. 11.
2012, který byl vyvrcholením kampaně.

Kampaň se Janečkovi také nepodařilo přenést do ulic, takže po A, jímž byly
mítinky, nenásledovalo žádné B. Rozpačitý dojem navíc posílila podpora Daniela
Landy Janečkovi v anketě Zlatý slavík pouhých několik dní po vyvrcholení kampaně.
Obecný apel antikorupčnictví a morálních hodnot navíc na mítincích Janeček
zploštil na debatu svého, povýtce technického řešení korupce. Tím měla být změna
volebního systému ve většinový s 81 volebním obvodem, z nichž měli vzejít dva kandidáti; voliči by vedle („plusových“) hlasů pro jednotlivé kandidáty mohli udělovat
i záporné („minusové“) hlasy. Tento model
Janeček prohlásil za řešení, které by vyloučilo nejen korupci, ale také krajní pravici či
komunistickou stranu, a jež by rovněž nutilo politické strany, aby na kandidátky zapisovaly opravdové „osobnosti“.
Velká část kampaně se koncentrovala
na argumentaci pro tuto konkrétní změnu
a na její obhajobu, při níž byl Janeček prezentován jako matematický expert. Janečkův technokratismus se ostatně neprojevoval jen v tomto zúžení kampaně, ale např.
i v jeho jazyce, v němž jsou patrné vlivy ﬁremního prostředí.
Pozitivní evoluce a spiritualita New Age
Vzhledem k absenci ideového zdůvodnění
v materiálech hnutí musíme k analýze spirituálních prvků užít fenomenologické analýzy jazyka, výraziva a strategie.4 Nejprve narazíme na směsici ne-politického populismu, ﬁremní estetiky a moralistického apelu
s mesiánskou příchutí. Ačkoli má základní intence hnutí (tedy společenská změna)
sekulární ráz a explicitně se o spiritualitě
nehovoří, už název inciativy může ukazovat k inspiraci hnutím Nového věku.5 Jelikož sám pojem New Age je nesnadné přesně deﬁnovat a ti, kteří jsou k tomuto hnutí přiřazováni, nezřídka tuto kategorii odmítají, jedná se spíše o pracovní hypotézu,
která může napomoci Janečkovu iniciativu
lokalizovat z religionistické perspektivy.6
Ve spiritualitě hnutí New Age se speciﬁcky mísí témata eklekticky převzatá z tradičních duchovních směrů východního i západního druhu s novověkým paradigmatem
vědy. New Age představuje syntézu, která chce překonat dualismus moderní vědy
a světa spirituality. Právě pro toto napojení na vědu, respektive její alternativní podoby (kvantová fyzika, hlubinná ekologie,
holistická biologie), se pojem evoluce stává ve spiritualitě hnutí New Age jedním
z centrálních.
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Právě tak výraz pozitivní v názvu iniciativy
asociuje významný důraz ve spiritualitě hnutí
New Age, spojený s fenoménem tzv. pozitivního myšlení. Podle rozšířeného ideového konsensu této spirituality
o naprosté provázanosti hmoty a vědomí, který navazuje na myšlenky esoterní a hermetické tradice, působí pozitivní myšlení přímo na
Karel Janeček.
proměnu světa.7 V Janečkových promluvách se opakovaně objevuje důraz na překonání společenské
i osobní negace a skepse pozitivním přístupem. Taktéž jeho důrazy na osobní odpovědnost a nadšení mají svůj korelát ve spiritualitě hnutí New Age. Hnutí se má šířit
v pozitivních vlnách (marketingová strategie, reklamy s deseti hesly Pozitivní evoluce), veřejné besedy jsou pak nazývány pozitivními městy.
Ale není to jen jazyk, i celková koncepce a vize inciativy poukazuje k mileniálnímu aspektu. Šíření „pozitivních vln“ a vytváření „pozitivních měst“, abychom se drželi Janečkovy terminologie, nápadně připomíná jednu z centrálních vizí spirituality hnutí Nového věku, dominový efekt tzv.
vodnářského spiknutí. Známá idea Marylin Fergusonové počítající s postupnou společenskou transformací prostřednictvím
spikleneckých center tu má svůj společenský korelát.8 Mileniální křídlo hnutí New
Age očekávající celoplanetární transformaci bývá někdy religionisty dáváno do kontrastu s komerčně pojatou esoterikou, která bývá spojována i s fenoménem ﬁremní spirituality (myšlením k bohatství, využívání meditace v podnikání a vedení ﬁrem apod.).9 Tento mileniální proud v americkém i evropském kontextu tíhl politicky vždy spíše k zelené liberální levici.10
U Janečka dochází k paradoxnímu spojení obou podob spirituality hnutí New Age:
marketing a úspěch ve službách společenské transformace (která je ovšem omezena na v zásadě inženýrské „technické řešení“, nabízené s expertní, nikoli spirituální argumentací).
Janečkova vize má ovšem i zřetelné odlišnosti od převažující podoby spirituality hnutí Nového věku. Především
je to dualistický vztah pozitivních jedinců a zlojedů, který je součástí populistic-
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ké strategie. Oproti tradičnímu holismu spirituality hnutí New Age,
inspirovanému také hlubinnou psychologií C. G.
Junga, s jejím důrazem
na integraci „stínu“, zde
máme co do činění s mytologiemi manichejského typu. Je zde také využito symbolismu populární ságy o mladém čaroději Harry Potterovi,
v níž jsou protikladem
kladných hrdinů smrtijedi. Její obliba představuje rovněž jeden z významných fenoménů postmoderní spirituality.
Speciﬁckou kapitolou Pozitivní evoluce
jsou asociace spojené s motivy, které pracovně nazvěme guru a rada starších. Součástí Janečkovy strategie je důsledná sebeprezentace bojovníka s korupcí, matematika
(čili vědce neboli archetypu, který je součástí mytologie New Age) a úspěšného podnikatele. Radu starších, jakýsi „dvůr“ vůdce pozitivní transformace, pak představují
vybraní mudrci, s nimiž „guru“ diskutuje
a kterými se mediálně zaštiťuje. Mezi ně
patří řada celebrit (např. Jan Svěrák, Tomáš
Hanák, Jiřina Šiklová), ale i geolog Václav Cílek, který se prezentuje v roli vědce
popularizujícího vědu i mudrce hnutí New
Age zcela otevřeně.11 Pozornost si zaslouží i logo hnutí, geometrický symbol, který
připomíná estetiku inicačních společností.
Náboženské motivy Pozitivní evoluce
jsou ovšem zasazeny důsledně do civilního rámce a zůstávají spíše v pozadí. S trochou nadsázky tak hnutí lze charakterizovat jako marketingové využití spirituality New Age pro atraktivní design politické akce, která svým obsahem nemá s tímto
spirituálním „obalem“ mnoho společného.
Závěr
Pokus Karla Janečka iniciovat protikorupční sociální hnutí měl několik zdrojů své veřejné přesvědčivosti. Prvky New Age v rétorice kampaně přitom byly mnohem spornější než např. vcelku konsensuální odkazy Janečka k ideologii expertnosti či výkonu. Právě tyto spirituální prvky jsou přitom tím, co odlišuje Janečka jak od jiných
podnikatelských populistů, tak od jiných
sociálních hnutí.
Jazyk ovlivněný spiritualitou hnutí New
Age v Janečkově Pozitivní evoluci není příliš kompatibilní ani s jádrem tohoto pro-

d o m o v a
jektu, jímž je reforma volebního systému,
ani s většinou argumentace, která byla spíše technokratická. Prvky spirituality hnutí New Age patrně odrážely postojové preference přinejmenším části Janečkova prostředí a možná i jeho dlouhodobější intence. Mohly rovněž představovat zajímavý
příslib pro určitý segment společnosti, neuspokojený nebo neoslovený dosavadní duchovní nabídkou. Ovšem nesoulad tohoto
politického jazyka s jinými akcenty v Janečkově rétorice spolu s dalšími faktory
mohl být jednou z příčin neúspěchu Pozitivní evoluce.

Poznámky
1 Bíba, Jan; Buben, Radek: Babiš – skvrn a špíny se zbavíš,
dostupné na http://denikreferendum.cz/clanek/11988-babis-skvrn-a-spiny-se-zbavis.
2 Srv. Laclau, Ernesto: Emancipace a radikální demokracie, Praha: Karolinum 2013; Laclau, Ernesto: On Populist Reason, London: Verso, 2005.
3 Srv. Buden, Boris: Konec postkomunismu, Praha: Rybka, 2013.
4 Na svých stránkách iniciativa představuje své poslání
takto: „Naším cílem je zlepšení společenského klimatu v naší zemi. Společnost prochází krizí hodnot. (...)
V naší zemi ovšem existuje řada sdružení i jednotlivců, dělajících dobré věci. Iniciativa Pozitivní evoluce je
impulsem k jejich propojení a celospolečenské diskuzi
o tématech, která společně sdílíme a na kterých můžeme
spolupracovat. Iniciativa Pozitivní evoluce není kampaní
k založení nové politické strany, nedělá ani reklamu žádnému ze stávajících politických seskupení, nemá žádné
politické ambice.“ Viz http://www.pozitivnievoluce.cz/
cs-CZ/o-nas.html.
5 Mezi zakladatele Pozitivní evoluce patří vedle Karla Janečka a Tomáše Marady i podnikatel Ctirad Hemelík,
který je organizátorem akcí typu Festival Evoluce nebo
Veletrh Esoterika.
6 K diskusi o vymezení New Age viz Ivan O. Štampach,
Na nových stezkách ducha, Praha: Vyšehrad, 2010,
s. 196-197. Štampach navrhuje alternativní pojem „postmoderní spiritualita“.
7 Viz např. významné dílo průkopníka spirituality New
Age David Spangler, The Laws of Manifestation, Fidhorn: Findhorn Press, 1975. Nebo v poněkud populárnější verzi bestselery Louise L. Hay, Miluj svůj život, Praha: Pragma, 1991 nebo Pierre Franckh, Jak si správně
přát, Ostrava: Anag, 2008.
8 Viz Marylin Ferguson, The Aquarian conspiracy: personal and social transformation in the 1980s, Los Angeles: Tarcher, 1980. Srv. David Spangler, Towards a Planetary Vision, Fidhorn: Findhorn Press, 1976.
9 Viz například bestseler gurua New Age indického původu Deepaka Chopry, The Soul of Leadership, New York:
Crown Publishing, 2010. K tématu spirituality a podnikání viz článek Corrine McLaughlin „Spiritiuality and
Ethics in Business“, The Center for Visionary Leadership, 2009 na stránkách http://www.visionarylead.org/
articles/spbus.htm.
10 K radikálně levicové orientaci se vědomě hlásí např.
biolog Rupert Sheldrake, fyzik Fritjof Capra nebo čelní
představitelka Wiccy Starhawk.
11 Václav Cílek na propagačním videu řekl: „Projekt pozitivní evoluce tu vždycky byl, ale jsem rád, že teď byl
naformulován, protože mezi lidmi rezonuje od pravěku“. Viz http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/osobnosti.html#osobnosti.
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šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar a student religionistiky.
PhDr. Ondřej Slačálek (*1982) je politolog, působí na
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Křesťanský apologeta C. S. Lewis a astrologická symbolika

ASLAN
MEZIHVĚZDAMI

Pavel Hošek
Britský spisovatel a profesor středověké a renesanční literatury
C. S. Lewis (1898-1963) je považován za jednoho z nejznámějších
obhájců křesťanské víry ve dvacátém století. Znalci Lewisova
rozsáhlého díla, zasahujícího do několika humanitních oborů,
obvykle vykládají Lewisovy texty především ve světle jeho více
či méně explicitních teologických východisek.

Clive Staples Lewis (1898–1963) v roce
1960.

Výlučně teologická interpretace Lewisova díla však může být poněkud zavádějící,
jak je patrné mimo jiné ve vztahu k tématu
tohoto článku, tedy k významu astrologické symboliky v Lewisově díle. Teologicky
orientovaní vykladači Lewisova díla (a takových je většina) totiž zpravidla nevědí,
jak naložit s hojnými astrologickými motivy v jeho textech. Proto jim raději nevěnují pozornost nebo je (neprávem) pokládají za neškodný literární ornament bez věcného významu.
Astrologie (obvykle – a nepřesně –
chápaná jako víra v osudové předurčení na základě konstelace nebeských těles
a také jako metoda věštění budoucnosti)
má totiž mezi křesťanskými teology špatnou pověst. Je pokládána za neslučitelnou
s křesťanskou naukou o Boží svrchovanosti
a lidské svobodě. Lewisův zájem o astrologickou symboliku proto uvádí teologicky orientované znalce jeho díla do rozpaků. Jejich dilema je zřejmé: Lewis je přece pokládán za jednoho z nejvýznamněj-

ších obhájců křesťanského pravověří ve
dvacátém století. Jak tedy naložit s jeho
evidentní zálibou v nauce, která se zdá být
s křesťanským pravověřím v napětí? Z tohoto důvodu si až donedávna znalci Lewisova díla s hojnými astrologickými motivy
v jeho knihách příliš nevěděli rady a často
je raději přecházeli nápadným a těžko obhajitelným mlčením. V následujícím textu
stručně vyložím Lewisův poměr k astrologii a také způsob, jakým s astrologickými
motivy pracuje ve svých literárních dílech
a ve svých odborných studiích.
Jak je zřejmé z dochovaných deníků,
dopisů i raných literárních pokusů, Lewis
byl astrologickou symbolikou hluboce fascinován od dětství.1 Objevuje se opakovaně v jeho raných i pozdních básních, je jí
dokonce věnována jedna důležitá poetická
skladba (The Planets).2 Lewis také astrologickou symboliku „sedmi planet“ středověké kosmologie podrobně popisuje v klíčové kapitole knihy Studies in Medieval and
Renaissance Literature,3 a také v důležité
kapitole své monograﬁe Discarded Image,4
věnované středověkému pojetí vesmíru.
Astrologie a středověký model vesmíru
V obou posledně jmenovaných studiích
Lewis líčí aristotelsko-ptolemaiovský model vesmíru, který jej naplňoval obdivem
a nadšením a který přímo inspiroval některé jeho umělecké texty (jak ještě uvidíme).
Středověká kosmologie, která integrovala
astrologickou symboliku antické („pohanské“) kultury do křesťanského teologického
rámce, je v Lewisových literárně dějinných
studiích prezentována jako model skutečnosti, který svou elegancí, harmonií a krásou daleko předčil modely pozdější. Tento
předkoperníkovský model vesmíru, jak jej
nalézáme například v Danteho Božské ko-

medii, působil na Lewise neobyčejně silným podmanivým kouzlem a Lewis se tuto
skutečnost nikterak nesnaží tajit.
V rámci tohoto modelu byly do křesťanské kosmologie přijaty starověké „pohanské“ symbolické významy „sedmi planet“ (Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars,
Jupiter a Saturn), které se po svých oběžných drahách pohybují kolem Země, jež
tvoří „střed“ celého systému.
Spolu s názvy těchto nebeských těles
byly do křesťanského světonázoru přijaty i atributy a kvality jim odpovídajících
božstev, a také přesvědčení, že tyto planety působí na zemi silami a vlivy odpovídajícími speciﬁckým atributům božských bytostí, které „vládnou“ jednotlivým planetám (jako duše vládne tělu). Starověká astrologie byla takto vstřebána do křesťanské angelologie: duchovní bytosti „vládnoucí“ jednotlivým planetám bylo možné v rámci křesťanské kosmologie identiﬁkovat jako bytosti andělské – přičemž,
jak podotýká Lewis, jejich účinné působení na neživou přírodu a na lidské nitro bylo
do křesťanského pravověří neproblematicky akceptováno.
To, proti čemu církev ve středověku vystupovala, nebyla, jak Lewis dokládá, astrologie jako taková (v této době ostatně
neodlišená od astronomie), ale tři neblahé
(ovšem nikoli nutné) důsledky astrologie:
1) kupčení s věštbami budoucnosti, 2) astrální determinismus a 3) uctívání planetárních božstev (resp. andělských bytostí spojených s planetami).5
Je velmi zajímavé, jakou pozornost
Lewis ve svých literárně dějinných studiích (Discarded Image a Studies in Medieval and Renaissance Literature) věnuje důkazu, že astrologie jako taková, vystříhající se oněch tří úskalí, byla zcela slučitelná
s křesťanským pravověřím. Podobně důkladně Lewis ve svých studiích vysvětluje
hluboký náboženský a teologický význam
středověké kosmologie: planety (jim vládnoucí duchovní bytosti) jsou pohybovány
láskou k Bohu, jejich rotace je motivována
neutuchající láskyplnou touhou po Bohu.
Pohyb planet respektive jim odpovídajících „sfér“ je v tomto smyslu „nebeským
tancem“ k Boží slávě, „hudbou sfér“ a „liturgií“ celého vesmíru – a v tomto smyslu
je vlastně projevem Boží velebnosti a zároveň oslavou této velebnosti ze strany stvoření. Právě v tomto smyslu podle Lewise „nebesa vyprávějí o Boží slávě“, jak se
praví v devatenáctém žalmu (Žalm 19, 1).
Vezmeme-li v úvahu dikci a intenzi-
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tu argumentace Lewisových literárně dějinných studií, je zřejmé a nepochybné, že
Lewis byl středověkým modelem vesmíru nadšen, že tato propracovaná kosmologie hluboce oslovovala a inspirovala jeho
imaginaci. Zároveň jako křesťan sdílel některé její teologické předpoklady, takže některé prvky tohoto pojetí skutečnosti byly
součástí jeho světonázoru. Věřil například
v existenci andělů a andělských hierarchií
a v jejich působení na svět lidí.6 Zároveň si
byl samozřejmě vědom překonanosti a neudržitelnosti řady aspektů středověké kosmologie (z hlediska moderní přírodovědy),
to však podle něj nijak neumenšovalo její
krásu a její duchovní hloubku.7
Lewis byl navíc přesvědčen, že bohové jako Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn odpovídají hlubinným archetypům lidské duše.8 Božské atributy planet, jak s nimi
pracovala středověká astrologie, jsou podle něj „trvale platné duchovní symboly“.9
Ať už je ontologické určení těchto veličin
jakékoli, odpovídají podle Lewise univerzálnímu tvarosloví lidské duše10 (a jsou navíc podle něj zvláště aktuální pro současnou generaci).11 Není proto nijak překvapivé, když ve svých literárně dějinných
textech vyslovuje předvědčení, že archetypální kvality jednotlivých planet je možné, ba nutné vnímat intuitivně (spíše než
prostřednictvím racionální analýzy).12 Opakovaně vybízí čtenáře, aby podnikli „imaginativní experiment“, udělali si procházku pod noční oblouhou a pokusili se vcítit
do toho, jak nebeskou klenbu a silová pole
jednotlivých planet vnímali lidé, kteří sdíleli pojetí vesmíru vycházející ze středověké kosmologie.13
Astrologická symbolika
v Lewisově literárním díle
Ve světle výše uvedených skutečností můžeme lépe pochopit, proč Lewis ve svých
uměleckých textech, zejména ve svých
básních, stále znovu užívá planetární božstva jako „duchovní symboly“. Tato astrologická symbolika je masivně přítomna
také v Lewisových beletristických pracích.
Na první pohled je to zřejmé v Kosmické trilogii. Děj tohoto díla je celý zasazen
do rámce středověké kosmologie – ačkoli
je hlavní hrdina cambridgeským profesorem ve dvacátém století, na svých cestách
do vesmíru (na planetu Mars14 a na planetu
Venuše15) zjišťuje, že planety jsou opravdu
pod vládou andělských bytostí, jejichž atributy a kvality odpovídají astrologické symbolice (resp. vlastnostem antických bohů),

a že tyto andělské bytosti opravdu působí
svými speciﬁckými vlivy na dění na planetě Zemi. Hrdina při svých cestách vesmírnou lodí „zjišťuje“, že astrologická teze
o vlivu nebeských těles je pravdivá.16 Rozuzlení zápletky posledního dílu trilogie
ostatně spočívá v tom, že andělské bytosti odpovídající jednotlivým planetám sestoupí na zem a společnými silami zmaří
zlé plány padlých andělů.17 V jistém smyslu je astrologie vlastně hlavním tématem
Lewisovy Kosmické trilogie.18
Vztah Lewisova zřejmě neslavnějšího
díla, sedmidílných Letopisů Narnie k astrologii je složitější a nesmírně zajímavý. Ve
světle výše uvedeného jistě není překvapivé, že v Letopisech Narnie se objevují
myšlenky a motivy astrologii velmi blízké. Například hvězdy nejsou v Narnii líčeny jako fyzikální tělesa, ale jako duchovní bytosti, důležité události jsou předznamenány nebeskými znameními, z konjunkcí na nebi lze vyčíst důležitá varování, hovoří se o „vlivu planet“ atd. Ovšem zcela
nové světlo na těsný vztah Letopisů Narnie k astrologické symbolice přinesl až nedávný objev Michaela Warda. Tento anglikánský duchovní odhalil hlubinnou strukturu Letopisů Narnie, založenou na astrologické symbolice sedmi planet a jim odpovídajících kvalit. Tento objev způsobil
mezi čtenáři a znalci Lewisova díla nemalou senzaci.
Na základě podrobného studia Lewisových děl (v celé jejich šíři a rozmanitosti), a zejména na základě dříve opomíjené skutečnosti, že astrologická symbolika spjatá se středověkou kosmologií hraje
v Lewisově myšlení a díle velmi důležitou
roli, nalezl Ward výkladový klíč ke struktuře a vnitřní koherenci celého sedmidílného díla: V každém ze sedmi dílů Letopisů Narnie dominuje jedna z planetárních
či božských kvalit, připisovaných jednotlivým nebeským tělesům v rámci aristotelsko-ptolemaiovského modelu vesmíru.
V prvním díle (Lev, čarodějnice a skříň)
je to kvalita Jupitera,19 ve druhém (Princ
Kaspian) kvalita Marta,20 ve třetím (Plavba Jitřního poutníka) kvalita Slunce,21 ve
čtvrtém (Stříbrná židle) kvalita Měsíce,22
v pátém (Kůň a jeho chlapec) kvalita Merkura,23 v šestém (Čarodějův synovec) kvalita Venuše24 a v sedmém (Poslední bitva)
kvalita Saturnova.25
Jednotlivé archetypální kvality, spjaté
se sedmi planetami středověké kosmologie (a jim „vládnoucími“ duchovními bytostmi) charakterizují jednotlivé díly Leto-

Téma Lewisovy Kosmická trilogie je
vlastně astrologické.

pisů Narnie ve dvou rovinách: Zaprvé jako
implicitní „atmosféra“ každého jednotlivého dílu, zadruhé jako v příslušném díle
rozhodující či dominantní atribut Aslana,
tedy „kristovské postavy“ Letopisů Narnie. Aslan („Kristus“) je v jednotlivých dílech postupně představen „ve znamení“ či
„v modu“ sedmi planetárních božských
kvalit (jak s nimi pracuje antická mytologie i středověká astrologie) jako jejich transcendentní Základ a Zdroj.26
Letopisy Narnie jako vnitřně strukturovaný harmonický celek zároveň takto odrážejí středověký (aristotelsko-ptolemaiovský) model vesmíru včetně jeho teologického významu: jednotlivé planetární sféry
rotují kolem Země, vyzařují příslušné duchovní (andělské) kvality a společně „tančí
k Boží slávě“.27 Jejich harmonický taneční pohyb je doprovázen nebeskou „hudbou sfér“, která je radostnou oslavou Boží
velebnosti.28
Wardův objev planetární symboliky jakožto hlubinné struktury sedmidílných Letopisů Narnie vyvolal v době svého zveřejnění nemalý údiv, ale postupně získal mezi
největšími světovými znalci Lewisova díla
jednoznačný souhlas. Ve světle tohoto nedávného objevu nelze než konstatovat, že
planetární (astrologická) symbolika a s ní
spojená středověká kosmologie nejsou nějakým nepodstatným motivem či literárním
ornamentem některých Lewisových textů,
ale jedním z klíčových inspiračních zdrojů jeho myšlení a díla.
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Poznámky
1 Za zmínku stojí také skutečnost, že Lewis se celý život
věnoval pozorování hvězd, s oblibou navštěvoval observatoř a na balkoně svého domu měl hvězdářský dalekohled. Srov. Brewer D., The Tutor, in Como J. (ed), C. S.
Lewis at the Breakfast Table, Collins, London, 1980, str.
48. Když byl jednou Lewis svědkem zvláštní konjunkce,
napsal v dopise bratrovi, že chápe, co stojí v pozadí astrologie: něco tak úžasného přece musí něco znamenat,
viz dopis Warrenu Lewisovi z 18. února 1940, The Collected Letters of C. S. Lewis, svazek II., HarperCollins,
San Francisco, 2004, str. 348.
2 Lewis, The Planets, in Poems, Harcourt Brace Jovanovich, London, 1964, str. 12nn.
3 Lewis, Imagination and Thought in the Middle Ages, in
Studies in Medieval and Renaissance Literature, Cambridge University Press, Cambridge, 1966, str. 41nn.
4 Lewis, kapitola The Heavens, in Discarded Image, Cambridge University Press, Cambridge, 1964, str. 92nn.
5 Lewis, Discarded Image, str. 103n, viz též Lewis, Studies in Medieval..., str. 54n.
6 Například v jedné z básní – modliteb ve své alegorické
autobiograﬁi Poutníkův návrat říká: „...pečlivá nebesa
rozprostírají sladký vliv po zemi… Protože nebesa se
neustále točí kolem země, oslepena Tvou krásou jako
můra…“, Poutníkův návrat, Nakl. Křesťanských sborů,
Ostrava, 1992, str. 151.
7 Srov. Lewis, Discarded Image, str. 216nn.
8 Lewis, Preface to Paradise Lost, Oxford University
Press, Oxfors, 1942, str. 57.
9 Lewis, Alliterative Metre, in Selected Literary Essays,
Cambridge University Press, Cambridge, 1969, str. 24.
10 Lewis výslovně hovoří o „Phänomenologie des Geistes“,
viz Lewis, Alliterative Metre, in Selected Literary Essays, str. 24. Srov. též Lewis, Discarded Image, str. 109.
11 Orig. „…specially worth while in our own generation“,
Lewis, Alliterative Metre..., str. 24.
12 Lewis, Discarded Image, str. 109.
13 Tamtéž, str. 98, a také týž, Studies in Medieval..., str. 47.
14 Lewis, Návštěvníci z Mlčící planety, Knižní klub, Praha,
2007.
15 Lewis, Perelandra, Knižní klub, Praha, 2007.
16 O hrdinovi se praví: „…bylo pro něj za oněch nocí čím
dál obtížnější nevěřit ve starou astrologii. Takřka fyzicky
cítil a úplně si uvědomoval, jak do jeho uvězněného
těla proudí a proniká nějaká sladká moc, přicházející
z vesmíru.“ Lewis, Návštěvníci z Mlčící planety, str. 35.
17 Viz kapitolu příznačně nazvanou „Bohové sestupují“ in
Lewis, Ta obludná síla, Knižní klub, Praha, 2007, str.
355nn.
18 Za zmínku stojí také skutečnost, že i Lewisova poslední beletristická práce, novela Dokud nemáme tvář, je
věnována složitému a mnohovrstevnému božskému
archetypu Venuše, srov. Lewis, Dokud nemáme tvář,
Návrat domů, Praha, 2000.
19 Ward M., Planet Narnia. The Seven Heavens in the
Imagination of C. S. Lewis, Oxford University Press,
Oxford, 2008, str. 42nn.
20 Tamtéž, str. 77nn.
21 Tamtéž, str. 100nn.
22 Tamtéž, str. 121nn.
23 Tamtéž, str. 140nn.
24 Tamtéž, str. 164nn.
25 Tamtéž, str. 190nn.
26 Tamtéž, str. 238.
27 Srov. Lewis, Studies in Medieval..., str. 60.
28 Ward, Planet Narnia..., str. 236nn. Srov. též Lewis, Discarded Image, str. 112nn.
Aslan among Stars
In this article the author focuses on previously neglected
signiﬁcance of astrological motifs and imagery in numerous published writings of C. S. Lewis. The ﬁrst part of
the article focuses on Lewis‘ understanding of medieval
cosmology with its astrological components and aspects,
as it is presented and analyzed in Lewis‘ academic writings. The second part of the article traces astrological motifs and their meaning in Lewis‘ literary ﬁction, especially the Space Trilogy and Narnia Chronicles.
Doc. Pavel Hošek, Th. D. (*1973) je vedoucím katedry
religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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Praxe humanistické a transpersonální astrologie

ASTROLOGIE
JE JAZYK

Martina Lukášková
S humanistickou a transcendentální psychologií seznámil
Dingir čtenáře v článku Jindřicha Veselého o Dane Rudhyarovi
a v rozhovoru s Pavlem Turnovským v čísle 4/2012. V tomto
čísle se k tomuto astrologickému směru vracíme recenzí Rudhyarovy knihy na str. 32 a následujícím článkem (redakce).
Z pohledu humanistické a transpersonální
astrologie nepracuje astrolog s horoskopem jako s orákulem, tj. nevěští. Člověk
přicházející na astrologickou konzultaci
proto není nucen se rozhodovat, zda astrologii věřit či nevěřit. Astrologická práce je
záležitostí popisu světa vnějšího i vnitřního. Není vědou ani pavědou, uměním ani
matematikou, poezií či vnuknutím, je symbolickým jazykem. Svými symbolickými prostředky se snaží něco se dozvědět
o účasti člověka ve světě. Je jazykem, který lidem pomáhá vyrovnávat se s obtížemi
a chaosem života.
Hlavní kořen západní astrologie můžeme hledat v oblasti Předního východu,
v Mezopotámii. Astrologie se zde rodí spolu s písmem.1 Potřeba zaznamenávat řeč
vedla k tvorbě písma a obyvatelé Meziříčí se svým způsobem analogicky přiblížili
tehdejším bohům a jako oni začali písmem
„tvořit“ - ve smyslu něco oživovat. Bohové lidem podávali informace skrze rozdíly
v pohybech nebeských objektů, poutajících
jejich pozornost. Všímaví obyvatelé Mezopotámie sledovali vše, co se kolem nich
ve dne a v noci odehrávalo. Pohyb planet
je vedl k poznání, že právě nebeská tělesa
a nebeské jevy si bohové vyvolili za své písmo a jimi píší lidem zprávy, které pak stačí jen číst. Pozorování oblohy pro ně bylo
stejné „čtení“, jako zkoumání znaků klínových tabulek a jejich následná četba. Jazykem dnešního světa jejich aktivitu vnímám
slovy Gregory Batesona, pro kterého je informací v rámci jeho epistemologie „každý
rozdíl, který hraje roli (tj. relevantní odlišnost).“2 Schopnost mysli sledovat rozdíly
(v našem případě například rozdíly v pohybech hvězd a planet) se stává třetí entitou,
vstupující do hry. Na poli lidské mysli se
odehrává poznání informace „rozdílu, který
hraje roli“. Astrologie (tedy astro = hvěz-

dy a logos - λόγος od legein, sbírat, mluvit,
počítat = sběr rozdílů) je jazykem, kterým
lidé zaznamenávají sběr „rozdílů“ v pohybu nebeských těles, Země a Měsíce, a kterým pak symbolicky vyjadřující pohled na
jejich vlastní život.
Mezopotámští bohové nikdy nehovořili skrze „média“, jako je tomu například
u semitských proroků, promlouvajících božími ústy na základě vnuknutí, nýbž zaznamenávali budoucnost skrze hvězdy, které
sami stvořili. Tento rozdíl je důležitý právě
ve vztahu k otázce, s níž se astrologie většinou potkává – a to, zda jí věřit, či ne. Poznat „znaky“ bohů vyžadovalo dlouhodobé
studium a schopnost být dobrým pozorovatelem (v akkadštině se astrologové nazývali bárú, „pozorovatelé“).3 Mezopotámští astrologové vlastně dedukovali z dostupných
informací možný vývoj událostí. „Z těchto
pátrání se zrodily „příručky“, které začaly být sestavovány již začátkem 2. tisíciletí
a jejichž obsah se postupně a systematicky
zvětšoval a rozšiřoval na všechny sféry, jež
byly zároveň i předmětem působení bohů,
a v důsledku toho byly schopny pojmout
a zprostředkovat jejich poselství.“4
Podobně i současná astrologie potřebuje
penzum znalostí a dovedností, které astrologovi umožňují „číst“ ve hvězdách. Není
to jenom znalost oboru a schopnost vypočítat pozice planet, je to i schopnost interpretace symbolů. Práce astrologa je srovnávat konkrétní ideje získané vnímáním
a extrahovat z nich společné prvky. Současný astrolog je víceméně obrácen svým
pohledem do záře obrazovky komputeru
a ponejvíce sleduje změny v graﬁckém
záznamu pohybu nebeských těles. Ty pak
dává analogicky do souvislostí s životem
lidí, kteří přijdou se zájmem o výklad horoskopu. Astrolog používá symbolický jazyk k tomu, aby pomohl druhému člově-

DINGIR 2/2013

t é m a
ku zorientovat se ve svém životním příběhu, uvědomit si jeho tempo, směr, rozpoznat v něm cyklicky se opakující tendence.
Astrologickou konzultaci lze zařadit do
sféry pomáhajících profesí, tedy do oblasti,
která je plně zaměřena na pomoc druhým.
Astrolog by měl umět své řemeslo, tedy
měl by znát principy, z kterých vychází.
Měl by se snažit dodržovat etické zásady5
a také by měl neustále rozšiřovat poznatky
o své vlastní osobě. K práci s druhými lidmi je třeba mít dobrý background v sobě,
k čemuž výrazně přispívá sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.
V tomto ohledu se jako důležitý impuls,
který do astrologie vnesl Dane Rudhyar,
ukazuje nutnost vnímat astrologický koncept jako symbolický jazyk, klást důraz na
člověka, nikoli na události a opírat se o cyklický pohyb těles sluneční soustavy. V tomto podání se humanistická a transpersonální astrologie jasně vymezuje. Rudhyar ve
svých astrologii věnovaných knihách často hovoří o aktualizaci potenciálu, který
horoskop symbolizuje. Tady je nutno zastavit se a zapřemýšlet, co tím míní. Horoskop pro Rudhyara symbolizuje „strukturu
individuálního jáství a ne životní obsah“.6
Horoskop se opírá o archetypální vztahy a
cykly, neboť se odehrává na kruhu o 360
stupních. Symboly, které astrologie používá, „integrují jednotlivé zkušenosti velkého
počtu osob“.7 Připustíme-li si myšlenku, že
člověk myslí v obrazech, pak je nám zřejmá věta Paula Ricoeura, že „symbol dává
myslet“. Nejsme však schopni ho myslet
plně, ve všech jeho významech. Symbol
nám otvírá cestu k vlastnímu vědomí. Zde
nachází své místo astrologie, neboť v člověku otevírá nové pohledy na vlastní situaci a váže jednotlivé události lidského života do smysluplného příběhu.
V aktualizaci potenciálu obsaženého
v symbolech astrologie vychází Rudhyar
z dvou premis pro interpretaci symbolů:
1. objektivní analýza nejvýznamnějších
rysů symbolického obrazu,
2. vztah symbolu ke všem ostatním
symbolům v soustavě celého cyklického
procesu.8
To jsou klíčové body pro práci humanistického astrologa. Plně rezonují s postupy Gestalt terapie, která pojímá jedince, jeho self, jako vztahové. Člověk nemůže sám sebe rozvíjet o samotě. Právě setkání s druhým člověkem a prostředím, které
je obklopuje, nabízí možnosti sebepoznání a rozvoje. Sám sebe tedy „neaktualizuji
v izolaci, ale vždy ve vztahu s prostředím“.9
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Slovy Rudhyara: „Žádný izolovaný jev nemá smysl sám
o sobě. Nabývá smyslu teprve vztažením k širšímu celku
nebo pro cestu, jehož je součástí.“10
Aktualizace potenciálu
horoskopu se odvíjí tím, že
do vztahu vstoupí astrolog
a člověk hledající. Humanistická astrologie pracuje z pohledu trojice: astrolog – hledající člověk ⃰ – symboly horoskopu, kde třetí člen trojice v sobě nese odkaz kultury, z které oba zúčastnění Koláž Martiny Lukáškové.
čerpají. Kulturní odkaz astrologických symbolů je neustále doplňo- zici vševědoucího experta. Pracuje v roli
ván a rozvíjen ruku v ruce s tím, jak lidé průvodce, který druhého člověka provází
žijí a jaké symboly potřebují. Mohli by- jeho životním příběhem ve snaze o dosachom říct, že astrologická konzultace čer- žení plnosti osobní zkušenosti. Hravá interpá z hravé dimenze lidské existence. Sym- akce v duchu hluboké lidské solidarity řadí
bolická hra astrologického jazyka nalé- humanistickou a transpersonální astrologii
zá hledajícího člověka v přechodové fázi, oprávněně mezi pomáhající profese. Symkdy se do rozporu dostává jeho vnitřní bolický koncept astrologie nabízí v každé
svět se světem vnějším. (Hledající člověk době znovu a znovu možnost stavět a rozvívyhledá astrologa většinou ve fázi obtíží jet svou představivost nezbytnou k životu.
a osobní nepohody.) Astrolog v této fázi, Tvořivost, kterou může například zažít hleběhem astrologické konzultace, provází dající člověk spolu s astrologem, dává pocit
hledajícího člověka na cestě k jeho plné propojení s okolím, pocit napojení na exisosobní kompetenci. Konzultace se stává tenci druhých, tedy pocit účasti na celku.
Nic není pevně dáno-psáno ve hvězprostorem „dětského pokoje“, na kterém se
dva lidé snaží přivést do stavu dětské hra- dách, ale čteme-li společně v jejich formavosti. Je to právě tvořivý stav, ve kterém cích a cyklech, dozvídáme se v první řadě
už každý sám nalezne obranu proti úzkosti mnohé o sobě samých, což je velmi doba tlakům, a uvědomí si: „JSEM NAŽIVU“, rý základ k tomu, abychom vnímali vztajsem sám sebou. Sdílení pocitů, uvolnění hy s lidmi a prostředím tady-a-teď, a tím
skrze vzájemné porozumění si prostřed- kompetentně čelili událostem, s kterými se
nictvím astrologických symbolů může vést v budoucnu potkáme.

k nalezení účelu a smyslu života hledajícího člověka. „Předpokládáme, že přijetí reality je nekonečný úkol a žádná lidská Poznámky
1 Jean Bottéro, Mezopotámie, Academia 2005: 216-217.
bytost není prosta napětí, které způsobu2 Grefory Bateson, Mysl a příroda, Malvern 2006: 195.
3 Bottéro, 2005: 218.
je střetávání vnitřní a vnější reality; tomu4 Tamtéž: 218.
to napětí ulevuje existence intermediální
5 Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa, www.transformotor.cz.
sféry zkušenosti, která je nesporná (umě6 Dane Rudhyar, Astrologie osobnosti – Reformulace asní, náboženství, apod.). Tato intermediální
trologických konceptů a ideálů v termínech současné
psychologie a filosofie – Epilog, 1936, pracovní překlad
sféra bezprostředně navazuje na sféru hry
Ludmila Plášková, www.astrologie.cz.
malého dítěte, „ztraceného“ ve své hře.“11
7 Dane Rudhyar, Astrologická mandala, Půdorys 2003:
Shrnutí
Současný astrolog nevěští budoucnost, jak
by se mohlo na první pohled zdát, ani neříká, jaký kdo je a není. Odmítá totiž po-

13.
8 Tamtéž: 38.
9 John Bernard Harris: How Group Therapy Works, www.
mgc.org.uk.
10 D. Ruhyar, Astrologická mandala, 2003: 38.
11 Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy, Slon 2002:
111.

⃰ Zavádím výraz „hledající člověk“ s tím, že vnímám jeho
neúplnost či pregnantní nedostatečnost. Záměrně se chci vyhnout slovu „klient“, které svým významem neodpovídá postavení člověka přicházejícího na astrologickou konzultaci.

Martina Lukášková (*1971) je astroložkou, psychoterapeutkou s akreditovaným výcvikem INSTEP, s Pavlem Turnovským vyučuje astrologii v kurzu Astrologie pro statečné.
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Vliv planet na lidský osud lze podle hermetiků nejen zkoumat, ale i usměrňovat

ASTROMAGIE
– BOJ PROTI OSUDU
Marek Dluhoš
Víra, že hvězdné síly ovlivňují lidské životy, je spojena s otázkou, do jaké míry je člověk odsouzen podrobit se jejich moci a do jaké míry si můžeme zachovat svobodnou vůli. Přední
předválečný československý hermetik dr. Jan Kefer (1906–1941) pracoval na rozvoji systému
tzv. astromagie, která má být naukou boje proti osudu.1 Jejím základem je přesvědčení, že astrologie je funkční věda, která se jako kterákoliv věda přírodní opírá o zkušenost a pozorování.
Podle Kefera se jedná o „vědu
o determinaci naší duše a naší
životní síly, tak jako je anatomie a fyziologie věda o determinaci našeho těla. Vědy lékařské znají determinaci těla
a mohou proto jeho rozvoj
ovlivnit, astrologie zná determinaci ostatních složek lidské
bytosti a může na ně vykoná- Jan Kefer.
vat vliv vedoucí k dokonalosti a plnosti člověčenství.“2 Kefer tvrdil, že
„lidský osud vytváří příroda a člověk nemůže utéci z jejího vlivu. Ale svým duchem
může člověk obklopit svůj osud vhodným
prostředím a způsobit, aby se rozvíjel podle
vidění jeho myšlenky. Nemusí tak činit nic
jiného, než činí obratný zahradník. Příroda i zde uposlechne mistrovské vůle a svými silami vytvoří život dokonalý a plný.“3
Dr. Kefer je prof. Milanem Nakonečným zmiňován jako zakladatel této nauky.4 Toto tvrzení ovšem považuji za diskutabilní, neboť v době před II. světovou
válkou o použití astromagie hovořili i další
okultisté, jako dr. Friedbert Asboga a učitel Františka Bardona Wilhelm („Rah-Omir“) Quintscher.5 Z teorie a praxe astromagie také vyplývá, že se jedná o nauku
založenou na učení o sympatii a analogii
ve vztahu ke kosmickým silám, chápaným
buď jako planetární (energie ve smyslu fyzikálním), nebo duchovní (andělé, démoni,
božstva), případně k obojímu.
Širší a užší pojetí astromagie
V tomto širším pohledu lze do astromagie
zařadit i výrobu talismanů ve správný čas6
a přípravu předcházející magické práci, za
jejíž nejvyšší stupeň dr. Kefer považoval
teurgii (tedy magickou práci s božskými
silami). Teurgická praxe pro něj byla úzce

spojena s astromagií magické čáteční konstelace (radix), jako by došlo
evokace, protože čas evokace k novému zrození, ale v témže fysickém
je chápán jako doba vzniku těle a za téhož života. Toto astromagicky
nové teurgické síly. Má tedy vykonstruované nové zrození jest pak braodpovídat záměru operatéra. nou do nového života, předem připravenéHoroskop teurgického jevu ho, s podmínkami co nejpříznivějšími a liukazuje na vitalitu této síly bovolně dlouhého. Astromagický systém
a její působnost. Podle horo- obsahuje též nejdokonalejší návody k tvoskopu operace se určuje se- ření t. zv. subtrahentních bytostí (geniů, sluskupení vůní, světel i koncen- žebných duchů a golemů),9 a to s nejmentrační taktika. Má také vliv na ším možným risikem pro jejich tvůrce.
volbu místa evokace, polohu těla při ní, rou- Ovládati bezpečně tato vysoká umění ascho, sestavení předmětů v oratoři (magické tromagická jest možno toliko dokonalým
dílně), pantakly a jejich polohu ke světo- mistrům magie, jimž však též astromagie
vým stranám.7 Astromagie má být „aktiv- sama otvírá prameny k tomu potřebných
ním působením evokovanými silami hvězd- mocných sil, učíc je spojovati se zvláštníných emanací, kdežto astrologie použitá mi obřady s hvězdami a bezprostředně od
v magii využívá působících proudů vesmí- nich přijímati vlny jejich nesmírných kosrových, tak zvaných hvězdných sil, k usku- mických energií.“10
tečnění předem určených záměrů.“8
V užším pohledu chápeme astromagii Praxe astromagie v užším smyslu
jako možnost korektury horoskopu pomo- Astromagickou praxi podle prof. Nakonečcí magie. O této technice psal i další vý- ného prakticky vyzkoušel český hermetik
znamný člen prvorepubliFrantišek Kabelák (1902–
kové společnosti Universa1969), nepopsal však dotyčlia dr. Oldřich Eliáš: „Spojenému metodu provedení, pouním principů a zásad astroloze hovořil o její obtížnosti
gie s principy a arkány vysoké
a nebezpečnosti.11 Při práci na
magie vznikla v novější době
tomto článku se mi však podav lůně některých tajných řádů
řilo díky rozhovoru s předním
samostatná nauka, zvaná asčeským hermetikem Lukášem
tromagie, pýcha těchto řádů
Loužeckým získat i podroba pečlivě střežené jejich tanější informace o jeho astrojemství, z něhož na veřejnost,
magické teorii i praxi, spojezejména do okkultní literatu- František Kabelák.
né s úpravou horoskopu zrory neproniklo dosud ničeho. Obor astroma- zení, která umožňuje její dostatečnou regie jest bohatý a stále se rozšiřuje. Učí se konstrukci.
v něm na př. zdánlivé nemožnosti: vítěziKabelák rozeznával několik druhů asti nad osudovými vlivy hvězd a to i v niž- tromagické korektury horoskopu, která je
ší, fysické a astrální přirozenosti člověka. vždy zásahem do osudu jednotlivce:
K tomu cíli vytvoří se složitým magickým 1. Psychurgická korektura. Do horoskopu
obřadem nový horoskop, hlavně nová po- zrození se vloží uměle vytvořená planeta,

Tento článek prošel recenzním řízením.
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jejímž účelem je posílit či zminimalizovat
určitou povahovou vlastnost (např. „nově
stvořený“ Merkur v Blížencích v XI. domě
posílí jazykové schopnosti). Tato praktika
se řadí do tzv. psychurgie (často nesprávně nazývané mentální magií).
Postup kreace nové planety je jednoduchý: zvolí se povaha tvořené planety
(z praktických důvodů se vybírá z 10 známých astrologických planet). Určí se přesná
poloha nově tvořené planety v horoskopu.
Tento bod se použije jako koncentrační
pomůcka; zažehne se v něm světlo planety, buď postupnou déle trvající prací, nebo
náhle (rituálem).
2. Magická korektura. Některé praktiky
astromagie jednoznačně vycházejí ze sympatetické magie středověkých grimoárů.
Jako historickou zajímavost můžeme zmínit, že ke korektuře zrození byl až do začátku 20. století používán schematický horoskop, kreslený na magické zrcadlo – krví.
Dnešní astromagické korektury se provádějí poněkud jinak. Používají se k nim dvě
stejně velká magická zrcadla. Na levé se
modrým magickým inkoustem nakreslí původní horoskop, na pravé červeným inkoustem nový horoskop. (Nelze však použít libovolný ideální horoskop; musí to být zjištěné postavení planet v reálném okamžiku.)
Korektura se provádí rituálním způsobem.
Při každé astromagické korektuře horoskopu si operatér musí uvědomit, že
„tvorba nové planety“ znamená vždy pouze rozdělení síly původní planety do dvou

Slunce. – Magické pantakly jednotlivých
planetárních sil, které podle hermetiků
umožňují sílu planety pochopit a ovládnout, na této a následující straně nakreslil
Michal Jan Stránský, hermetik a ilustrátor.

aktivních bodů. Nový Jupiter by tedy měl
být „vytvořen“ nejlépe v době, kdy Jupiter
v radixu obsazuje stejné místo, jako v době
zrození (je-li v tzv. revoluci). Použít lze ale
také aspekt tranzitní planety na polohu planety v době zrození (např. trigon tranzitního Marta na polohu Marta v radixu). Pokud tranzitní planeta neaspektuje svou pozici v radixu, astromagickou korekturu nelze provést.
Nutnou podmínkou úspěchu astromagické korektury je předchozí „ovládnutí“
(které můžeme vykládat jako tacitní zkušenost dlouhodobého charakteru) síly planety,
se kterou se pracuje. Proto tyto korektury
podle znalců českého hermetismu nefungují začátečníkům, a nejsou tedy oblíbené.12
U nás podobné korektury kromě Františka Kabeláka prováděli také Jindřich Šob
a významný astrolog Emanuel Šimandl
(1899–1971).13
Astromagie jako hledání vhodných
okolností k magickým úkonům
Astromagii lze také chápat v „širším smyslu“, charakterizovaném českým hermetikem Petrem Lasenicem (Pierrem de Lasenic): „Aktivní užití kosmologických sil nazýváme astromagií; v zásadě každý aktivní
hermetický úkon, ať už magický či mystický, má počítati s makrokosmickými vibracemi i ve všech jejich zjevných projevech,
jako jest světlo, zvuk atd. Astromagie spočívá v harmonickém sladění mentálních
potencí operatérových s předem zjištěnými kosmickými vibracemi. Ony jej podporují v dekretování nebo přitahování žádoucích vlivů a bez předběžné znalosti – byť
i podvědomé – těchto vibrací, předbíhaly
by velikášské sny lidské daleko možnost
realisace: kdo však pochopí sílu, sugestivnost a železnou logiku, kterou se váže hermetismus s kosmologií v jeden nedělitelný
celek, nebude moci přehlédnouti tyto sny,
jež zdají se jednou groteskními, jindy zas
závratnými ve své velikosti: Člověk, jenž
zná svůj vztah k nebesům – píše Georges
Warton, současník a spolubratr Fluddův, –
a umí přizpůsobiti svoji víru kosmickému
chvění, pozná vše stvořené ve své pravé
podstatě; může se znovu zroditi, kdy jen
se mu zachce, byť by byl sto let stár, a voliti dobu, kdy hvězdy nejpříznivěji svítí na
východě jeho Nového Rána...“14
Říše mezi duší světa a pozemským světem je totiž již u pozdních novoplatoniků
považována za uspořádanou množstvím
řad nebo pout (tzv. seirai), jak jsou nazývána u Prokla (410-485), který se podílel na

Merkur. – Kresba Michal Jan Stránský.

zvláště podrobném vypracování této nauky.
V ní jsou dohromady spojeny určité série
k sobě patřících a vzájemně v sympatetických vztazích stojících věcí. Na pozdějším stupni, na kterém tyto nauky vystupují
u Arabů, je tento systém řad odvozován výhradně z astrologie a jí plně ovládán. Proklovy sympatetické řady řady jsou zde sjednoceny s řadami astrologickými. Všechna
ostatní božstva zmizela a potvrzena byla jen
ta spojená s astrologií, která potlačila nebo
do sebe přijala všechna ostatní.15
Tyto tradice se do Evropy dostaly ve
středověku přes arabská území. Vycházejí
z nich i nauky Picatrixu, arabského grimoáru patrně z 11. století, jehož tématem je
právě astrologie a magie a jejich vzájemný
vztah. Islámský encyklopedista Taškopruzade (1495–1561) pak také magii deﬁnuje
na základě jejího vztahu k silám hvězd. Jedná se podle něj o vědu, která zkoumá sférické vztahy a pozice hvězd a jejich vztah
k pozemským věcem, to znamená ke třem
přírodním říším z určitého zvláštního pohledu. Na základě mísení těchto sil má docházet k projevům zvláštních účinků a zázračných tajemství, jejichž základy a příčiny jsou skryté.16
Astrální magie
Tomáš Akvinský (1225–1274) rozlišoval
v díle De occultis operibus naturae (O tajných dílech přírody) přirozené dráhy pro
tzv. astrální vlivy (jako jsou magnety a rebarbora) od uměle vytvořených astrologických vyobrazení, která se někdy používají v magii: obrázky se symboly souTento článek prošel recenzním řízením.
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Luna. – Kresba Michal Jan Stránský.

hvězdí nebo planet, jimiž se svede na zem
moc těchto nebeských těles, se v nich potom koncentruje a nakonec ji lze použít při
čarování. Tyto astrologické obrazce podle Tomáše Akvinského fungují pouze jako
nástroje nějakých vnějších činitelů, jimiž
míní démony.
Americký historik a profesor středověkých dějin na Univerzitě v Chicagu Richard Kieckhefer se domnívá, že jiní autoři by s tímto tvrzením nesouhlasili a snažili by se dokázat, že obrazce mohou účinkovat přirozeně, bez zásahu démonů. Protože se tato odrůda magie pokoušela nejen
předpovědět lidský osud, ale změnit ho,
a protože její účinky se zcela lišily od vlastní astrologie, byla raději nazývána „astrální“, nikoliv „astrologickou“ magií.
Autorství knih o této nauce se připisovalo jednak známým spisovatelům a občas také mýtickému Hermovi Trismegistovi.17 Podle Pierre de Lasenica je „problém
astromagie problémem harmonie sfér: každá kosmická síla má svůj ekvivalent ve zvuku, barvě - jedním slovem ve vlnění; souhlasí-li tento ekvivalent s akordem příslušné oktávy, byť by byl sebe jemnější, může
uvolniti lavinu potencí, před jejichž silou
jest člověk zrnkem prachu v zuřivém uraganu; a to jest tajemství slova, jež tvoří, Slova,
jež bylo na počátku a které dovedlo oplodniti zdánlivou prázdnotu milionu kosmů.“18
Prof. Kieckhefer rozvádí teorie o fungování astrální magie až k myšlence, že podle
nauk Picatrixu je možné nasměrovat moc
nebeských těles prostřednictvím „modliteb“. V jedné kapitole se popisuje, jak se
modlit k planetám. Nejdříve jsou vyjme-

novány situace vhodné k prosbám směrovaným ke každé jednotlivé planetě, potom
jejich vlastnosti a nakonec autor předkládá
znění modlitby. Když stoupá dým z kadidelnice, je možné planety vzývat v různých
jazycích, velebit jejich moc a „zaříkávat“
je, aby byly nápomocny našim záměrům.19
Tento typ magie obhajoval známý renesanční humanistický učenec Pico della Mirandola (1463–1494) jako ﬁcinovskou tzv.
„astrální magii“ (i když přímo neužíval tohoto pojmu), která se značně liší od běžné
astrologie, neboť učí způsobu, jak uniknout
astrologickému determinismu ovládnutím
a využitím hvězdných vlivů.20 Mirandola
měl zásadní význam pro průnik učení židovské kabaly do renesanční magie a hermetismu. A také podle nauk talmudu a kabaly mají hvězdy velký vliv na člověka, neboť
konstelace při početí a porodu určuje fyzické
a morálně-intelektuální vlohy dítěte.21
Renesanční učenec, Mirandolův učitel
a přední představitel novoplatónské akademie ve Florencii Marsilio Ficino (1433–
1499) věřil, že zpěvem hymnu k určitému
planetárnímu božstvu a soustředěním myšlenek a citů na planetu dokáže na sebe přivolat na sebe její vliv a moc. Francesco da
Diacetto (1466–1522), jeden z Ficinových
žáků, vysvětlil přesněji, jak k tomu dochází. Chtěl-li přivolat vliv Slunce, měl orﬁcký
hymnus zpívat božstvu, když Slunce vstupovalo do znamení Lva nebo Berana, v neděli a v hodinu náležející Slunci. Kouzelník se obklopil předměty, které souvisely
se Sluncem. Oblékl si zlatý plášť, na hlavu
si dal vavřínový věnec a kolem sebe rozhodil slunečnice. Na oltáři zapálil myrhu a kadidlo a potřel se šafránem, balzámem nebo
medem zpracovanými, když bylo Slunce ve
znamení Lva. Tato technika vyvolávala pocit nadlidské moci, které se mohlo použít
k vyléčení nemoci nebo jakémukoliv jinému účelu.22
Tato tzv. astrální magie se však zároveň
zabývala zaklínaním planetárních duchů
a spočívala na znalostech jejich vlastností
a schopností. Mistrovské ovládnutí tohoto umění spočívá na silné znalosti matematiky a fyziky, ale také na vědění o planetárních konstelacích, na zákoně sympatetických vazeb, na volbě časového období
a také odpovídajícího místa výroby a na použitých surovinách.23
Závěr
Z výše uvedeného je zřejmé, že nauka astromagie vykazuje společné prvky s tzv.
astrální magií, která má své kořeny již

v novoplatonismu a byla hojně užívána jak
Řeky, tak i Araby a přes ně ve středověké
i soudobé Evropě. V tomto širším smyslu se
jedná o propracování starých teorií a praktik, které byly jako astromagie označovány v Západní Evropě již před druhou světovou válkou (Asboga, Rah-Omir Quintscher). Vysoce tajená praxe astromagie v užším smyslu, která má za cíl magickou korekturu horoskopu, byla podle výše uvedených svědectví používána českými hermetiky. Do jaké míry se jednalo o „vynález“
Dr. Kefera, však zatím není možné jedno
značně určit.
Poznámka
Úryvek z knihy Jana Kefera Praktická astrologie je na třetí straně obálky.
Poznámky
1 Nakonečný, M., Lexikon magie. Praha: Ivo Železný,
1993. s. 40.
2 Kefer, J., Praktická astrologie. Praha: Trigon, 1993. s. 7–8.
3 Tamtéž, s. 338.
4 Nakonečný, M., Lexikon... s. 40.
5 Asboga, F., Handbuch der Astromagie. Pfullingen: Johannes Baum, 1925. Rah Omir Quintscher, Adonistische
Astromagie. Wyk auf Föhr: Schleierwelten-Verlag 2006.
(1. vydání před druhou světovou válkou.)
6 Pokud bychom uvažovali takto, pak je talismanická větev astromagie doložitelná již ve starověku (Hopfner, T.,
Griechisch-ägyptischer Oﬀenbarungszauber I., 1921).
Ve středověku ji reprezentuje například arabský kodex
Picatrix nebo Paracelsův spis Archidoxa magica.
7 Kefer, Jan, Teurgie magické evokace. Praha: Trigon,
1991. s. 98–99.
8 Kefer, Jan, Syntetická magie. Praha: Trigon, 1991. s. 33.
9 Praktické příklady tvorby subtrahentních bytostí a jejich
systematiku z hlediska hermetismu obsahují Přednášky
pro Horev-klub a Universalii z okruhu Pierra de Lasenic a jeho následovníků. Soubor přednášek vydá nakladatelství Vodnář v létě letošního roku.
10 Eliáš, Oldřich, Úvod do magie. (online 16. 4. 2013) http://
www. grimoar. cz/oe_04/oe_04_02. php?.

Dokončení poznámek
je na následující straně dole.

Venuše. – Kresba Michal Jan Stránský.

Tento článek prošel recenzním řízením.

50

DINGIR 2/2013

t é m a
Astrologie
g novodobých
ý
sympatizantů
y p
s Kelty
y

KELTSKÝ
STROMOVÝ KRUH
Zuzana Falka Míšková, Ruth J. Weiniger
Občas se stane, že lidé, sdělující si svá sluneční znamení, připojí například: „A podle keltskýho
horoskopu jsem jabloň.“ Následující článek se pokouší stromokruh, stromový horoskop, či
stromoskop, jak se tento systém nazývá, trochu přiblížit, ačkoli nemůže vyjmenovat a podrobně
rozebrat varianty, v nichž se vyskytuje.
Podnět ke vzniku současné „keltské astrologie“ dal irský spisovatel Robert Graves,
když roku 1948 ve své knize Bílá bohyně
(The White Goddess)1 vyslovil hypotézu,
podle níž jednotlivým částem roku2 byla
přiřazována písmena oghamové abecedy.3
Jelikož podle vrcholně středověké tradice
bríatharogam („slova oghamu“ či „jména
oghamových písmen“) vyjadřují názvy jednotlivých písmen této abecedy jména stromů (beithe = bříza, fern = olše, atd.), byl
ke ztotožnění částí roku se stromy jen krůček. Některá písmena oghamové abecedy
se podle tradice bríatharogam pojí s barvami (ruis = červená), materiály (uillen = slonovina, óir = zlato, tinne = železo) či vlastnostmi (úath = bázeň) či dalšími pojmy, které se nabízejí různému výkladu (cert – útočiště, gétal = zabití, gort = pole).
Tato tradice je zachycena v Autraicept
na n` Éces („Slabikář učenců“, asi 1390).
Toto čtyřdílné jazykovědné pojednání, napsané patrně se záměrem bránit irštinu proti
expanzi latiny, se v souladu s dobovou historiograﬁí odvolává na legendárního vynálezce písma, Fenia Farsaidha, který vyna-

lezl hebrejskou, řeckou, latinskou abecedu
a jako poslední ogham, který je z nich nejdokonalejší. Jednotlivá písmena jsou podle jedné zmínky v Autraiceptu pojmenovány podle stromů, podle jiné podle Farsaidhových žáků.
Pro nás je podstatné, že autor (či autoři) Autraiceptu pocházel (pocházeli) z vrstvy středověkých vzdělanců, kteří se obvykle zajímali o symbolické významy – ať již
písmen, čísel, kovů, barev či planet.4 Znali
je jak z latinky, tak z alfabety a nebylo tedy
nic divného na tom, že autor, ať už jím byl
kdokoli, se snažil pochopit symbolické významy oghamu.5 Jestliže svůj jazyk a jeho
písmo pokládal přinejmenším stejně vyspělé jako jazyky Bible a tehdejších vzdělanců, pak u něj symbolickou vrstvu musel předpokládat. Už na samotném počátku – Autraicept je nejstarším zdrojem současné keltské stromové astrologie – nebylo daleko k systematickému propojení písmen, kovů, planet a vlastností, jaké známe
z evropské alchymie.
Z Autraiceptu ve svém díle čerpal Roderic O` Flaherty, spisovatel 17. století, kte-

11 Z osobního rozhovoru s prof. Milanem Nakonečným,
16. 4. 2013.
12 Uvedený postup magické korektury vychází z Quintscherovy rukopisné práce Magia I.-IV. Německý originál není Lukáši Loužeckému znám, dochoval se pouze
český překlad z roku 1940.
13 Z osobního rozhovoru s českým hermetikem Lukášem
Loužeckým, 17. 4. 2013.
14 Lasenic, Pierre, Hermetická iniciace universalismu. Praha: Trigon, 1990. s. 43–44.
15 Picatrix. Das Ziel des Weisen von Pseudo-magriti. London: The Warburg institute, 1962. s. XXVII.–XXVIII.
16 Habiger-Tuczay, Christa, Magie und Magier im Mittelalter. München . Diederichs, 1992. s. 146.
17 Kieckhefer, Richard, Magie ve středověku. Praha: Argo,
2005. s. 156-157.
18 Lasenic, Pierre, Hermetická iniciace... s. 44.
19 Kieckhefer, Richard, Magie... s. 158.
20 Yatesová, Frances, Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha: Vyšehrad, 2009. s. 122.
21 Kiesewetter, Karl, Die Geheimwissehschaften. Wiesbaden: Marix Verlag, 2005. s. 258.
22 Cavendish, Richard, Dějiny magie. Praha: Odeon, 1994.
s. 107.

23 Habiger-Tuczay, Christa, Magie und Magier im Mittelalter. München. Diederichs, 1992. s. 146–147.
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rý ve svém díle Ogyia: seu Rerum Hibernicarum Chronologia & etc. (tedy latinsky psané kronice Irského ostrova, sahající,
jak bylo tehdy zvykem, až do homérského
a starozákonního dávnověku) na bríatharogam upozornil a zpopularizoval jej mezi
tehdejšími zájemci o irskou historii. Někteří
(jako O` Sullivan) ji rozvedli dále. Ogyií se
pak inspiroval R. Graves při psaní své Bílé
bohyně a jako první navrhl analogii písmeno – strom – část roku.
Bílá bohyně inspirovala řadu zájemců
o (nejen keltské) novopohanství. Písmeno-stromový systém začal žít vlastním životem a byl dále rozpracováván. V současnosti existuje v nepřeberném množství verzí, v nichž nacházíme různé stromy, někdy
i takové, jaké druidové pravděpodobně neznali, nebo alespoň ne tolik, aby mohli spekulovat o jejich charakteristických vlastnostech (cedr, cypřiš, oliva, vavřín, fíkovník).6 Někteří autoři do systému zahrnují
kromě stromů a keřů i další rostliny (břečťan, vřes, kručinka, rákos).7 Zároveň se autoři od sebe liší v přiřazování stromů k jednotlivým částem roku.

Astromagie – der Kampf gegen das Schicksal
Der führende tschechoslowakische Hermetiker Dr. Jan
Kefer (1906-1941) arbeitete an der Entwicklung einer
Lehre, die sich mit dem Kampf gegen das Schicksal befasst. Die Lehre heißt Astromagie. Sie basiert auf der
Überzeugung, daß die Astrologie eine funktionale Wissenschaft ist, die wie jede Naturwissenschaft auf Erfahrung und Beobachtung aufbaut. Der Ausgangspunkt
der Astrologie ist gemein auch mit der sogenannten Astralmagie, die ihre Wurzeln im Neoplatonismus hat. Die
Astralmagie wurde sehr oft von den Griechen und Arabern und durch sie in dem mittelalterlichen sowie modernen Europa verwendet. Die Astromagie als Kombination von Astrologie und Astralmagie soll nach der Lehre
der tschechoslowakischen Hermetiker der Vorkriegszeit
die magische Korrektur des eigenen Horoskops erlauben.
ThDr. Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (*1973), přednáší světový a český hermetismus na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Ukázka z Autraiceptu.
Zdroj: Wikipedia.
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Oghamová abeceda.

Dalším sporným motivem je analogie
polarit muž – žena a jasan – jilm. Je založena na mýtu, zachyceném ve sbírce staroislandských legend Edda. Etymologie
jmen Ask a Embla, která v tomto mýtu náleží dvěma původně bezduchým bytostem,
jimž Odin vdechl duši, ale není jasná. Prvé
snad znamená „jasan“, druhé však může být
„vinná réva“ stejně jako „liána“, zůstaneme-li u názvů rostlin. Někteří autoři tuto
polaritu dále aplikují na poloviny roku i na
rostliny, a to včetně takových, které mezi
výklady v Autraiceptu či Ogyii zahrnuty
být nemohly, jako bambus, magnólie atp.8
Do stromoskopu se někdy dále promítá spojení jednotlivých rostlin se živly, převzaté víceméně ze středověké a raně novověké botaniky, jak se s ním ještě můžeme
setkat v Mathioliho herbáři. Současní stromoví astrologové však s tímto rozdělením
už nepřevzali gallénovský koncept vlhkosti, resp. sucha, horka, resp. chladu, atd. Při
pokusech o užití stromoskopového systému
v léčitelství jdou jen málokdy za jednoduché přiřazování stromů jednotlivým částem
těla, a kopírují tak astrologickou medicínu.

Současné využití oghamové abecedy ve
stromoskopu.
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Někteří autoři však ke
stromům přiřazují planety9 či astrologická znamení,10 čímž (asi neúmyslně)
dělají ze stromokruhu analogii k běžnému systému
západní astrologie, někdy
jej tomuto systému vlastně podřazují. Tím dosahují opaku toho, oč usiloval
autor či autoři Autraiceptu
i pozdější tvůrci, usilující
o obnovu „druidismu“. Samotný záměr, tedy snaha
o vypracování symbolického systému, však odpovídá původnímu záměru Autraiceptu, který
keltštinu staví nad ostatní jazyky mimo jiné
i pro hloubku poznání, které umožňuje.11
Český zájemce se na internetových
stránkách i v knižních publikacích nejčastěji setká se systémem C. Clarka.12 Ten bývá
doplňován různými výklady, ať již pro potřeby rituálů, léčení, věšteb či (nejčastěji)
osobnostní typologie. Osobnostní typologie je nejznámější složkou současné keltské stromové astrologie, i nejčastějším důvodem, kvůli kterému se o ni běžní uživatelé internetu zajímají. Jako zábavná typologie bývá prezentována i na různých serverech, které se o astrologii ani o Kelty primárně nezajímají.13
Při charakteristice stromu a jeho využití pro typologii jednotlivců pak dostává
velké slovo intuice: Charakteristika jednotlivých stromů vychází ze vzhledu, využití a ročního koloběhu stromů: vrby jako
melancholické, cedry jako sebejisté, jedle
jako půvabné,14 břízy jako „stromy světla“
a jabloně jako „posvátné stromy lásky“.15
Další charakteristiky již nejsou tak snadno
zřejmé, například borovice jako „organizátor“ nebo jilm jako „vyrovnaná osobnost“.
Zájem o stromové kalendáře16 a horoskopy však nepochází jen ze zaujetí keltskou
(či pseudokeltskou) spiritualitou. Z textů,
které je doprovázejí, zaznívá zároveň touha po nalezení „svého“ stromu a ztotožnění
s ním, po vysazení „svého“ stromu, s nímž
je člověk „osudově spjatý“. Keltská astrologie tak – alespoň pro některé ze svých
příznivců – souvisí s vlnou zájmu o stromy, jejich energii a magii. Oblíbená je zejména u novopohanů i nábožensky nevyhraněných milovníků přírody. Ty může
přitahovat právě to, že jde o systém vyrůstající ze země, jíž zůstávají věrni,
a nikoli odvozený od hvězdných nebes vysoko nad našimi hlavami.


Literatura
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Poznámky
1 Robert Graves: The White Goddess. New York: Alfred.
A. Knopf, 1958.
2 U Gravese i v ostatních verzích keltské astrologie se jedná přibližně o měsíce, ty však neodpovídají měsícům občanského kalendáře. Své stromy mají též dny obou slunovratů a rovnodenností. V některých verzích mají svůj
„vládnoucí“ strom též jednotlivá roční období, případně se pololetí dělí na „mužské“ – javorové (kdy světla
přibývá) a „ženské“ – jilmové (kdy světla ubývá).
3 R. Graves se tématům, o nichž pojednává Bílá bohyně,
věnoval již v dřívějších článcích, publikovaných v literárním časopise Wales. Ty jsou však pro české badatele
těžko přístupné.
4 Pro srovnání o symbolických významech písmen v jiných abecedách viz: Friedrich Weinreb: Symbolika biblického jazyka, Hermann a synové, Praha 1999 nebo
Zdeněk Neubauer, Jakub Hlaváček: Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu, Malvern, Praha 2003.
5 Je záhadou, proč se autor (autoři) nepokusil (nepokusili) uspořádat oghamová písmena také podle čísel.
6 Najdeme například u Vescoliho. – Michael Vescoli: Keltský stromový kalendář, Praha: Volvox Globator, 2007.
7 Uvedené rostliny najdeme už u Gravese.
8 Více: http://eleneva.blog.cz/1206/signatury-stromu; navštíveno 15. 3. 2013.
9 Koncept „sedmi posvátných stromů“ náležejících hlavním božstvům (pozdně římského systému, v němž je
Venuše ztotožněna s Freyou a Jupiter s Thorem), planetám a dnům v týdnu. - Více: http://www.stromyazivot.
cz/keltsky-stromokruh/keltsky-stromokruh.html; navštíveno 19. 5. 2013.
10 Olga Krumlovská: Tajemné keltské horoskopy do roku
2015, Brána Praha (?) Praha 2011.
11 Autor či autoři Autraiceptu předpokládají, že keltština
je původní lidskou řečí, která přestála zmatení jazyků
po stavbě Babylónské věže a tím i jazykem, jímž mluvil Adam v Edenu se Stvořitelem.
12 Více: http://www.taxoft.cz/nemeton/rostliny/stromy.php
- naposledy navštíveno 22. 5. 2013.
13 Například článek „Najděte si svůj strom“ na stránkách
obce Mokré pod Orlickými horami: http://www.obecmokre.cz/index.php?nid=679&lid=CS&oid=65808; navštíveno 21. 5. 2013. Též článek „Jaký strom, taková povaha“ na serveru Ženyproženy.cz http://www.zenyprozeny.cz/art/1171-jaky-strom-takova-povaha; navštíveno
23. 5. 2013.
14 Více: http://www.srubyservis.cz/aktuality-keltsky-horoskop-stromu; navštíveno 19. 5. 2013.
15 Více: http://www.stromyazivot.cz/keltsky-stromokruh/
keltsky-stromokruh.html; navštíveno 19. 5. 2013.
16 Více: http://www.terezanet.cz/eshop/terezi-obchod/kalendare,k10/keltsky-stromovy-kalendar,z24.html; navštíveno 23. 5. 2013.
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ČÍNSKÁ
ASTROLOGIE
Ľubica Obuchová
V posledních dvaceti letech byl český knižní trh zaplaven publikacemi, které se v názvu honosí označením „čínská astrologie“, „taoistická astrologie“, „čínský horoskop“ atp. Autory
těchto publikací, překládaných hlavně z angličtiny, jsou obvykle etničtí Číňané, žijící v USA či v západní Evropě, jimž jejich
původ dodává v očích čtenářů autoritu interpretovat „starou
čínskou moudrost“ pro potřeby moderního člověka Západu.
Hranice mezi astrologií a astronomií neby- vrstevnatého významu jednotlivých složek
la ani v Číně – podobně jako v jiných čás- tohoto termínu. Znak tchien znamená nebe,
tech starověkého světa – přesně určena; Nebesa (tj. označuje přírodní jev i nejvyšvědci se věnovali oběma odvětvím bádání ší božstvo), ale také den (dobu, po kterou
se stejným zanícením a obojímu se u dvora vidíme nebe), roční období, čas i počasí
dostávalo náležité pozornosti. Jejich práce a přírodu jako takovou. Druhý znak spojeměla totiž speciﬁckého uživatele: panov- ní – wen – se stal označením pro usedlou
níka a stát. Již ve 4. století př. n. l. sestavil čínskou civilizaci a kulturu (jako protiklad
Š’ Šen pravděpodobně nejstarší zachovaný k bojovnému barbarskému okolí pojmenokatalog hvězd na světě. Z počátku tchang- vanému wu), v klasické čínštině nesl výské dynastie (7.–8. století) pochází hvězd- znam „psaný text“, „dokument“, ale také
ná mapa nalezená na trase Hedvábné cesty „vzor, ozdoba, ornament“ atp. Poslední
v Tun-chuangu (dnes je v Britském muzeu). znak süe, jenž byl doplněn do termínu pozZnámá je rovněž hvězdná mapa ze Su-čou ději, znamená „učení, vědní obor“ či „znavyřezaná do kamene ve 12.–13. století, kte- losti, vědomosti“.
rá obsahuje asi 1 400 hvězd.
Termínem tchien-wen se tudíž kdyStaří Číňané byli též velice zruční při si označoval výklad „nebeských textů či
tvorbě astronomických pomůcek. Na po- znamení“ a protiklad mezi astronomicčátku 2. století n. l. vznikla Čang Chen- kou vědou a astrologickou pověrou tehgova (78–139) teorie o postavení Země ve dy neexistoval. Do historických kronik
vesmíru, která se později vyvinula v kon- byly zařazovány i kapitoly nazývané tchi
cepci vesmíru jako nekonečného prostoru -en-wen-č’, tj. záznamy o tchien-wen, věs pohybujícími se pevnými tělesy – hvězda- nované pozorování nebeských a jiných přími a planetami. V 11. století sestavil sung- rodních anomálií a jejich vztahu k politicský učenec Su Sung dvanáct metrů vyso- kým událostem. Tento termín proto můžeký přístroj, který určoval přesný čas a sou- me překládat též jako „astrologie znamečasně sloužil jako armilární sféra. Skládala ní“. Jak uvidíme níže, její ideologickou záse z několika pohyblivých kovových kruhů kladnou byl vyhraněný konfuciánský zájem
umístěných v sobě, znázorňujících nebeský o sociálně politické instituce státu.
rovník, ekliptiku, poledník a obzor. S její
pomocí se určovala poloha nebeských tě- Poslání astrologie ve staré Číně
les. Tyto nejstarší astronomické hodiny vy- Obvykle se uvádí, že nejstarší čínské záužívaly konstantního toku vody k otáčení znamy o astrologii se nacházejí v textech
vodních kol v daných intervalech.
některých věštebných destiček zvaných ťi
V moderní čínštině se pro astrologii po- -a-ku-wen, tj. nápisů na zvířecích kostech
užívá termín čan-sing-šu (umění věštění a želvích krunýřích, které pocházejí z 2.
z hvězd) a pro astronomii tchien-wen-süe. tisíciletí před n. l. Vědci v těchto stručZe starověkých textů však vyplývá, že ter- ných textech našli záznamy o některých
mínem tchien-wen-süe se označovala i as- nebeských jevech a je očividné, že opravtrologie a k názvoslovným úpravám došlo du sloužily státní astrologii a k ekonomicaž mnohem později. Je to zřejmé i z mnoho- kým předpovědím. Dnešní terminologií by-

chom je mohli označit za mundánní1 a politické astrologické předpovědi.
Čínští hvězdopravci pozorovali především cirkumpolární hvězdy a souhvězdí
jimi tvořená dělili na 28 siou. Jsou to nestejně velké segmenty s rozměry od 2 do
30 stupňů. V každém kvadrantu nebe se nacházelo sedm siou. Avšak původ a poslání tohoto systému, jenž se začal používat
nejpozději v 5. století před n. l., není v zachovaných materiálech dostatečně osvětlen. Některá jména hvězd spojovaných se
siou se nacházejí již na zmiňovaných věštebných nápisech, to ale neznamená, že již
tehdy tento systém existoval.
Ze systematických pozorování nebeských těles za pomoci neustále se zlepšujících přístrojů dovedli čínští „čtenáři hvězd“
předpovídat mnohé jevy. Číňané mají prvenství v záznamech takových fenoménů,
jako jsou zatmění Slunce a Měsíce, komety, novy, sluneční skvrny a meteority.2 Už
z doby Šang (16.–11. stol. před n. l.) se
zachovaly záznamy o pozorování zatmění Měsíce. Z doby před naším letopočtem
jsou i záznamy o Halleyově kometě, pozorování polární záře či meteoritů. Důležitost
záznamů o anomáliích v pohybech nebeských těles souvisela se starověkou teorií
o uspořádání světa.
Jako nejvyšší božstvo se za dynastie
Čou (1122–221 před n. l.) začala označovat Nebesa (Tchien), která svou vůli projevují prostřednictvím znamení, a vládce, syn
Nebes, je chápán jako prostředník mezi Nebem, Zemí a lidmi. Dostával „mandát Nebes“ (tchien-ming), tj. pověření vládnout,
a jedině on byl oprávněn přinášet oběti Nebesům a žádat od nich projevy blahovůle. Čouové touto teorií odůvodnili svržení
předchozí dynastie Šang a později ji v Menciově rozvinutí uplatňovaly i všechny ná-

Soudobý čínský horoskop.
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sledující dynastie.3 Výměna vládců nastávala po palácovém puči, vojenské vzpouře či rolnickém povstání, ale podle konfuciánské historiograﬁe jí vždy předcházela
nepříznivá znamení, projevy nevůle Nebes. Podle této teorie byl čínský císař mužem transcendentních ctností, jehož nárok
na trůn pocházel z Nebes, byl tak agentem
přírodního řádu, jenž Nebesa představují,
a vládl pod jejich patronací.
Doktrína mandátu Nebes možná na počátku dynastie Čou ještě nezahrnovala astrologická pozorování jako „varovný systém“ pro panovníka, vyskytuje se však již
v nejranějším konfuciánství, které dále rozpracovalo korelaci a vzájemnou rezonanci
mezi děním astrálním a pozemským. Zajímavé však je, že v čínském pojetí se zdůrazňoval spíše axiom „jak dole, tak nahoře“, než jeho obrácená podoba, běžná v západní astrologii. Souviselo to právě s čínskou představou, že dočasný nepořádek
na Zemi může vyvolat nebeské anomálie
a další manifestace nespokojenosti Nebes,
čemuž by měl panovník jako nejvyšší pozemská instance zabránit. Proto byla astrologie a matematická astronomie v úzkém
vztahu s bezpečností země a podléhala dozoru dvora. Obvykle také byla dědičným
a hermetickým povoláním, jehož představitelé – stejně jako konjunkce planet – sehrávali významnou úlohu při formování
dynastické ideologie, ve vojenském či politickém rozhodování atd.
Interpretace znamení totiž nebyla jednou provždy dána a časem se mohl jejich
výklad měnit. Přírodní jevy se ovšem stá-

valy znameními jenom tehdy, když je příslušní hodnostáři jako takové interpretovali; oni rozhodovali i o tom, zda-li je panovníkovi hlásit či ne. Upozornění na nějaký úkaz mohlo být využito rovněž jako
nepřímá kritika císařova chování, takže se
při jeho interpretaci dost často vycházelo
z konkrétní situace v paláci, ne v přírodě.4
Povinností astrologického prognostika proto bylo znát historické precedenty, sledovat pohyby nebeských těles a radit císaři, co
z nich vyplývá, obzvláště u nepředpokládaných změn a anomálií.
Za dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n.
l.) se již do staročínských astrologických
a astronomických teorií začlenila korelativní kosmologie, postavená na dichotomii
jin–jang a pěti prvcích (prvotních hybatelích, wu-sing). Výstižně to shrnul historik
a dvorní astrolog S’-ma Čchien v kapitole Tchien-kuan-šu (Pojednání o nebeských
úřadech) své slavné kroniky Š’-ťi (Zápisky historikovy): „Na Nebesích je Slunce
a Měsíc – na Zemi jang a jin; na Nebesích
je pět planet – na Zemi pět prvků; na Nebesích jsou měsíční domy – na Zemi pozemské regiony (tj. tehdejší administrativně politické jednotky)“.5 Korelace byly shledávány mezi nebeskou říší a císařským dvorem. Nebeská tělesa byla analogická k vládním úřadům a jejich úředníkům. Již zmíněných 28 měsíčních „domů“ bylo rozděleno do dvanácti skupin (12 nebeských paláců) a asociovaných s dvanácti „feudálními státy“, takže hned bylo jasné, kde na
zemi příslušnou nebeskou událost (její projev) lokalizovat.

V chanské době bylo nutno reagovat
i na změněnou politickou situaci v Podnebesí. Barbaři na periferii byli od té doby
označováni jako jin vzhledem k jangu čínské oikumeny, takže korespondovali se severním a západním kvadrantem nebes, zatímco čínský svět jako jang odpovídal jihu
a východu. Korelát jang představovalo
Slunce, Jupiter, Mars a Saturn. Korelátu jin
odpovídal Měsíc, Venuše a Merkur. Podle
kronik „barbarům vládne hlavně Merkur,
jehož pohyby jsou prudké a nečekané“.6
Z toho vidíme, že v čínské astrologii se používaly jiné planetární archetypy než v západní, kde Merkur reprezentoval myšlení
a intelekt,7 což byly v čínském světě vlastnosti přisuzované civilizovaným Chanům,
tj. etnickým Číňanům.
Důležité bylo hlavně pozorování pěti
planet viditelných volným okem (Merkur,
Venuše, Mars, Jupiter, Saturn), považovaných za nejmocnější nebeské „jednotky“
s velkým dynastickým významem. Například konjunkce všech pěti planet mohla
být znamením pro přesun mandátu na novou dynastii nebo signálem k zahájení významného státnického aktu. V duchu dichotomie jin–jang bylo samozřejmě důležité, kde ke konjunkci dojde. „Když se pět
planet shromáždí na východě (=jang), bude
z toho prosperovat Čína (=jang), když na
západě (=jin), vnější státy užívající zbraní
(tj. barbaři = jin) vyhrají.“8
Staré kroniky zaznamenávají a interpretují znamení, jimiž nebesa dávala najevo svou nespokojenost. Jejich pozornost
přitahovaly hlavně neperiodické jevy, kam

planeta

čínský název

prvek

symbolická
barva

světová
strana

roční
období

příklad interpretace

Merkur

šuej-sing,
vodní hvězda

voda

černá

sever

zima

je-li černý – přijdou povodně;
je-li žlutý – nastane neúroda;
zrudne-li – vzpoura v armádě

Venuše

tchaj-paj-sing,
velká bílá hvězda
ťin-sing, zlatá hvězda

kov

bílá

západ

podzim

objeví-li se malá a celistvá
– ze začátku beznadějné tažení
skončí velkým vítězstvím

Mars

chuo-sing,
ohnivá hvězda

oheň

červená

jih

léto

v konjunkcích s jinými planetami
oznamuje nebeský trest
nebo blížící se válku

Jupiter

mu-sing,
dřevěná hvězda
suej-sing,
hvězda určující roky

dřevo

zelená / modrá

východ

jaro

konjunkce se Saturnem
– předzvěst štěstí pro celé císařství

Saturn

tchu-sing,
zemská hvězda,
čen-sing,
uklidňující hvězda

země

žlutá

střed

vrcholné léto

je-li rudý – nastanou nepokoje;
je-li zelený – povodně;
je-li černý – nemoc a smrt;
je-li žlutý – brzy nastane blahobyt

Čínská astrologická symbolika pracuje s pěti prvky (wu-sing), každý z nich je vlastností určité planety, světové strany atd.
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tehdy patřily kromě blesků, zemětřesení
a meteorů i komety, pokládané za nejzlověstnější znamení ze všech. V Š’-ťi jsou měsíční zatmění popisována jako periodická,
tudíž předvídatelná a astrologicky nezajímavá, avšak zatmění Slunce nebyla považována za periodická, takže to byla nepříznivá znamení.9 Jejich předpovídání bylo
komplikovanější než u zatmění Měsíce. Pokud předpovídané zatmění nenastalo, nešlo
o chybu astrologa, jeho „zrušení“ bylo připsáno síle císařovy ctnosti (te) a dvořané
mu gratulovali k odvrácení neblahého jevu.
Nebeská tělesa tak v čínské kosmologii
aspoň do jisté míry podléhala kontrole lidí
(panovníka), kterou mohli uplatňovat prostřednictvím rituálu a magických opatření.
Jelikož předpovídat zatmění, které nenastalo, nebylo nebezpečné a astrologové nebyli trestáni za nepřesnost, bylo nesplnění
jejich předpovědí pokládáno za blahonosné znamení. Problém nastal, jestliže se zatmění objevilo nečekaně a císař mu nemohl
zabránit, například obětinami či exorcismem. Tehdy byl astrolog propuštěn a někdy i popraven.
Kalendář – císařské tajemství
Ačkoliv u nás je tradiční čínský kalendář
obvykle označován za lunární, ve skutečnosti šlo o kombinaci lunárního a solárního kalendáře. Astronomická pozorování
umožnila sestavení relativně přesného kalendáře, jenž byl pro zemědělskou společnost velice potřebný. Vždyť také proto se
v Číně tradičnímu kalendáři říká nung-li,
rolnický kalendář.
V šangské době se začal užívat kalendář vycházející z lunárního roku s dvanácti
měsíci střídavě po 29 a 30 dnech. Jeho délka 354 dnů se ovšem brzy dostala do rozporu s potřebami zemědělského kalendáře
i s astronomickými pozorováními, opírajícími se o délku slunečního roku, která byla
v 5. stol. př. n. l. stanovena na 365,25 dne.
Později byl tento údaj dále zpřesňován, až
v roce 1199 stanovil astronom Jang Čungfu délku slunečního roku na 365,2425 dne,
což je stejný údaj jako ten, který používá
gregoriánský kalendář, ale Číňané ho objevili o přibližně 375 let dříve.10
Tradiční kalendář měl dvě vzájemně
propojené složky. Solární kalendář se skládal z dvaceti čtyř solárních úseků (ťie-čchi)
a byl důležitý zejména pro zemědělství.
Každý z těchto úseků představoval čas, během něhož urazilo Slunce po ekliptice 15
stupňů. Názvy jednotlivých úseků vycházely z dění v přírodě nebo z průběhu země-

v čínském myšdělských prací
(např. Dešťová
lení často disvoda, Probuzekutován. Osud
ní hmyzu, Obilse čínsky řekne
ný déšť, Naléváming, což dosloní zrna, Konec
va znamená „příveder, Chladná
kaz“ ve význarosa atp.). Lumu „boží vůle“
nární kalendář
či „nejvyšší nařímá za základ syzení“. Neznamenodický měsíc,
ná to však „předproto se střídají
určení“. Jiné sloměsíce o 29 a 30
vo pro osud je
dnech. Původjün, což znamerozhodnutí pražské konference astronomické
ně šlo při prá- Na
ná také pohyb.
unie z roku 2006 vyřadit Pluto ze seznamu placi na kalendá- net reagoval čínský encyklopedický portál baike. Věci se pohybutouto karikaturou. V popředí odchází
ři o správné ur- baidu.com
jí různými směry
plačící Pluto, v pozadí mu mávají planety pod
a jejich pohyb se
čení vkládaných transparentem s nápisem „Domov oběžnic“.
nedá přesně podměsíců (nepravidelně sedmkrát v průběhu 19 let), aby se chytit, navzdory všemu snažení člověk nezachovala korespondence mezi měsíčním musí uspět a odvrátit nepřízeň, má však práa slunečním cyklem. Protože podle lunární- vo o to usilovat.
Propojení předpovídání osudu s kaho kalendáře se řídil společenský život komunity, je většina tradičních svátků pohyb- lendářem se objevilo už v chanské době,
livá, včetně těch novoročních. Hlavní svát- přičemž zde hrálo velký význam pět prvky se slavily o novoluní (1. den) a úplňku ků a korelace jin–jang. Ke každé „pozemské větvi“ bylo přiřazeno jedno ze zname(15. den měsíce).
Jiný systém počítání času byl založen na ní čínského zvířetníku: krysa (myš), býk,
šedesátiletém cyklu, který se začal používat tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce
za chanské dynastie. Roky v šedesátiletém (koza), opice, kohout, pes a vepř (kanec).
cyklu jsou označeny kombinací deseti „ne- Zvířecí cyklus se tak během šedesátiletébeských kmenů“ a dvanácti „pozemských ho cyklu pětkrát opakoval. Vlastnosti přivětví“. Původ dvanácti „pozemských vět- pisované symbolickým zvířatům byly vztaví“ je astronomický; souvisí s 12 dvouho- hovány i na osoby, které se v příslušném
dinami, 12 měsíci a 12 stanicemi Jupitera. roce narodily.
Za Chanů se objevila i hemerologie, tj.
První psané kalendáře se objevily už na
sklonku období Válčících států (403–221 určování vhodných okamžiků pro jakýkoliv
před n. l.). Protože při sestavování kalendá- lidský počin. Od 10. století se na okrajích
ře se používalo veřejně nedostupných infor- oﬁciálního kalendáře pro veřejnost objevomací z císařské observatoře,11 bylo vydává- valy poznámky a ilustrace ohledně výběru
ní kalendářů a almanachů (tchung-šu) „sva- šťastných a nešťastných dnů pro konkréttou povinností“ císaře, znakem jeho politic- ní činnosti. Výpočet podle „kmenů a větké legitimace a důkazem, že k vládnutí ob- ví“ byl čistě matematický a abstraktní. Indržel „mandát Nebes“, jelikož je
terpretace závisela na kombinaci
schopen dešifrovat, co je harmopěti prvků a jejich vzájemných
nické (koresponduje s vůlí Nevztahů podle roku, měsíce, dne
bes) a co ne. Část, která se kaža hodiny narození jednotlivce
doročně opakovala, se v almanav rámci šedesátiletého cyklu.
ších tiskla černě, změny se vyTakže čínský výpočet osudu
značovaly červeně.
není astrologie v pravém slova
smyslu, ale aplikace kalendářČínské horoskopy
ních prvků počítání času na světnečtou ve hvězdách
ské osobní záležitosti.
Obálka knihy
V jiných starověkých civiliza- Velké kompenHoroskopy v našem pojetí se
astrologie.
cích vedl objev cyklického cho- dium
v
Číně
objevily pozdě, a to díky
Moderní vydání
vání nebeských těles ke vzni- klasického díla kulturním kontaktům. Ve 3. stoku horoskopů, ale v Číně ne. z e 1 7 . s t o l e t í ,
převedeného do
Dokončení
To však neznamená, že by in- standardní čínje na následující straně dole.
dividuální osud člověka nebyl štiny.
Tento článek prošel recenzním řízením.
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Proměna názoru na astrologii a její roli v judaismu jako střet paradigmat

IZRAEL
JE NAD HVĚZDAMI
Karel Goldmann
Astrologie se zdá být nevinnou naukou o vlivu nebeských těles na život na Zemi. V rámci
židovství se ale rozhořel spor, zda je vůbec košer znát a praktikovat astrologii. Židovství přitom
astrologii v mnoha ohledech podporovalo a rabíni si jí dobývali respekt.
Cílem této práce není zevrubně zmapovat vývoj astrologie v judaismu, ani podat
kompletní výčet postojů halachických autorit vůči astrologii. To vzhledem k vyměřenému rozsahu článku není možné. Autor
by totiž v prvém případě musel sáhnout
k encyklopedické stručnosti, heslovitosti
a tedy nesrozumitelnosti, v případě druhém
rezignovat na dynamiku vývoje halachických ustanovení, a tedy by podal pouhý
strohý výčet. Cílem ale není čtenáře unudit.
Rozhodli jsme se proto, že se v článku zaměříme na jeden konkrétní přístup,
na němž budeme demonstrovat roli astrologie v judaismu. K tomu použijeme náDokončení z předchozích stran.
letí se kromě buddhistických súter začaly
překládat i indická astrologická pojednání.
Západní zodiak se v Číně objevil na konci 6. století. Nejstarší známý čínský horoskop12 je zřejmě ze 14. století. Západní horoskopy se však na Dálném východě příliš nerozšířily.
Astrologie v dnešní Číně
Od konce 50. let patřila v ČLR astrologie,
hádání osudu, čínská geomancie feng-šuej
a další tradiční magické či exorcistické
praktiky mezi „feudální přežitky“ a „jedovaté býlí“, jež je nutno v nové společnosti vymýtit. Od 80. let minulého století se
však v souvislosti s novou ekonomickou
politikou a novými možnostmi soukromého podnikání začali objevovat i vykladači osudu a mágové. Oﬁciálně je dnes staročínská astrologie vnímána jako etnické
speciﬁkum a jako taková hodná pozornosti
i ze strany cizinců. Astronomové z významných observatoří se pravidelně na
začátku roku vyjadřují k symbolice nastupujícího znamení a vysvětlují některé
méně známé aspekty starověkých astrologických představ.
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zorový střet dvou autorit.
a v moderní době začala být
Vybíráme osobnosti, ktevytlačována na okraj racioré jsou pro tuto věc vhodné
nalistickým hnutím a přenejen svou náboženskou audevším osvícenstvím (hastoritou a vzděláním, ale také
kala), které vyvrcholilo
dramatem svého života a rav mo derně (židovskou
dikálností, s jakou musí odemancipací). Ibn Ezra tak
mítnout názor druhého. Mopředstavuje konec jednoho
delem našeho článku se tak
paradigmatu, přičemž Mainestal nikdo jiný než Abmonides počátek vítězství
raham ben Meir ibn Ezra1 Maimonides.
paradigmatu nového.
a Maimonides.2
Naším cílem je ukázat v tomto člán- Astrologie je...
ku právě na sporu těchto dvou, že astro- Pokud hovoříme o astrologii, máme na
logie bývala integrální součástí judaismu mysli nauku o vykládání významů nebesTradiční čínská astrologie se dokonce
dostala i na seznam sponzorovaných okruhů v novém výzkumném plánu Konfuciových institutů, což jsou vlastně čínská
kulturní střediska ve světě. Datace podle tradičního kalendáře se uvádí v záhlavích snad všech oﬁciálních tiskovin (včetně stranického deníku Žen-min ž’-pao)
a řada nakladatelství vydává každoročně almanachy ve starém stylu. Samozřejmě jsou přizpůsobené moderní době, jejich vzhled a styl však vycházejí z klasických vzorů.

Poznámky
1 Mundánní, tj. týkající se celého světa; mundánní astrologie vysvětluje vliv hvězdných konstelací na politický
či ekonomický vývoj ve světě, zabývá se životem států, národů, měst, různých institucí, společenství atp.
2 CULLEN, Christopher, Joseph Needham on Chinese
Astronomy, Past & Present, 87, May 1980, s. 39-53.
3 Ztráta Nebeského mandátu (tchien-ming) se označovala termínem ke-ming, ve významu „být oddělen/odříznut od příkazu (nebes)“. Ve 20. století dostal termín
ke-ming nový význam a začal se používat pro pojem
„revoluce“.
4 PANKENIER, David W., Popular Astrology and Border Aﬀairs in Early China: An Archaeological Conﬁrmation, Sino-Platonic papers, No. 104, July 2000, s. 5.
5 Cituje PANKENIER, op. cit., s. 6.
6 PANKENIER, op. cit., s. 8.
7 GILLETT, Roy, Tajná řeč astrologie. Ilustrovaný
klíč k rozluštění tajemství hvězd, přel. E. Klimentová
a M. Lustigová, Slovart 2012, s. 27.

8 PANKENIER, op. cit., s. 9.
9 NAKAYAMA, Shigeru, Characteristics of Chinese Astrology, Isis, 57/4 (1966), s. 445.
10 Gregoriánský kalendář byl v Číně zaveden oﬁciálně až
v roce 1949.
11 V 17. století začali v císařské observatoři pracovat i jezuitští astronomové, věhlasní přesností svých výpočtů
obzvláště u slunečních zatmění, což později jejich kritikům posloužilo k útokům proti jezuitské misii, protože výsledky svých astronomických měření „posluhovali modlářství“.
12 Nejstarší zachovaný japonský horoskop, postavený na
čínských materiálech, tvoří přesný kruh a pochází již
z roku 1112.
Chinese astrology:
Calendar and the ruler‘s mandate
The article provides brief information about the formation and development of Chinese astrological theory,
which is closely related to traditional Confucian philosophy (the theory of the Mandat of Heaven and the
role of the ruler as a mediator between Heaven, Earth
and Mankind). Chinese portent astrology was elaborated during the Zhou Dynasty. During the Han Dynasty
the principles of yin and yang and the concept of ﬁve
elements were incorporated into its theory. Horoscopes of Western type were introduced into China during Tang Dynasty. Astrological and astronomical observations also provided a basis for traditional lunisolar calendar, which was later enlarged with hemerology. Nowadays, an academic study of traditional astrological principles is encouraged in P. R. of China as “part
of national heritage”.

PhDr. Ľubica Obuchová (*1959), vystudovala obor
orientalistika - sinologie, zaměřuje se na studium čínské
lidové kultury a menšinových národností jihozápadní
Číny. Externě vyučuje na Husitské teologické fakultě UK
v Praze a v Jazykové škole hlavního města Prahy.
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kých konstelací. Nejedná se
je na večer sedmého roku; ať
nám tedy o pozorování hvězd
fazole ještě rostou [místo toho,
a popis jejich pohybu – astroaby byly sklizeny], aby byly
nomii –, ale právě o interpretaochráněny před červy.
ci tohoto pohybu pro daný čaTen, kdo počítal časy,
sový okamžik. Hovoříme o hera z nich pak vyvozoval bumeneutickém přístupu vykládoucnost, byl obvykle i tím,
dajícím synchronicitu pohybu
kdo je v Talmudu nazýván menebeských těles a pozemských
nacheš.8
událostí.
Naši rabíni učili: MenaTato tradice sahá do Babycheš je ten, kdo říká: Tak a tak
lónie, Chaldeje a Egypta. Babyvypadl chleba z jeho ruky; jeho
lonská astrologie se v rámci náhůl z jeho ruky; jeho syn na něj
boženských kultů vyvíjela nězavolal; havran na něj zakrákdy od 2. tisícitelí př. n. l. Je ale
kal, jelen mu zkřížil cestu; had
klidně možné, soudě z hvězdné
se připlazil zprava nebo liška
mapy chrámu v egyptské Denzleva; nezačínej si [proto] se
deře, že babylonská astrologicmnou; je ráno; je nový měsíc;
ká tradice je mladší než egyptje konec šabatu.
ská. Později ze svědectví LúkiNaši rabíni učili: Nebudeš
ána uvidíme starověkou tradici
čarovat ani počítat mazal.9 To
astrologie.
znamená, nebudeš [ani] dotaObě tradice nepochybně půzovat ty, kdo používají kouzla
sobily na formující se židovský Mozaika z byzantské doby se symboly zvěrokruhu a s ženskými a předpovídají podle počasí,
postavami v rozích (které symboluzují čtyři období roku) z podlahy
národ.3 Pozdější chaldejská tra- synagogy Bejt Alpha v dnešním Státě Izrael.
ptáků, ryb [a hvězd].
dice byla dokonce tak výrazná,
že se chaldejec stal v jazyku babylonského zvídáme z četných zkazek, chodili dotazo- Spor protikladů
vat hvězdopravců a astrologie jim byla blíz- Patrně nejslavnějším astrologem-rabínem
Talmudu synonymem astrologa.
ká. Například v Berachot 64a je zazname- je Ibn Ezra. Věřil, že živé bytosti jsou ovlivnán příběh o r. Josefovi, který odmítl post ňovány hvězdami a planetami a že většina
Pohled autority
Pozice Pentateuchu vůči astrologii je cel- představeného ješivy, protože věřil astro- lidí je zotročena silami sedmi planet.10 Člokem jednoznačná: „Nezabývejte se věště- logovi, když mu řekl, že jej bude mít jen věk ale má možnost se z vlivu hvězd osvoním ani jasnovidectvím.“ (Lv 19,26). „Ať na určitou dobu, neboť pak zemře. V trak- bodit tím, že se bude zdokonalovat. Píše:
se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dce- tátu Baba Batra 16b čteme, že r. Eleazer „Ze zkušenosti víme, že každý národ má
ru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, ha-Modaji připočetl k požehnáním, která svou hvězdu a konstelaci. Podobně to plajasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vy- přijal Abrahám, i umění ictagninut – umě- tí o městech. Ale Svatý učinil Izraeli velkou
volávač duchů, vědma ani ten, kdo se do- ní astrologie.
službu, když jej nechal bez hvězdného znaPřed stanovením pevného kalendáře Hi- mení a sám sebe učinil naším rádcem.“11
ptává mrtvých…“ (Dt 18,9-12). Astrologie
však není v textu Tóry konkrétně jmenová- lelem II. bylo nutné vyhlašovat nový měIbn Ezra ve svém komentáři k Tóře
na,4 nenajdeme ji zmíněnou dokonce ani síc podle pozorování nebe a podle toho se diskutuje i astrologická témata. Například
také počítala data svátků.6 Tak ale, jako se připojuje astrologické konotace k jménům
v celém Tanachu.5
Pro část rabínů se oba výše uvedené zá- v Chrámu i mimo něj Židé věnovali bo- Božím. Výraz mišpat12 v Ex 28,30 Ezra
kazy staly důvodem pro odmítnutí astrolo- hulibému počítání dat svátků, existovali interpretuje jako odkaz na astrologii a její
gie. Talmud zaznamenává nejednu disku- i lidé, kteří podobným způsobem usuzova- schopnost předvídat budoucí.13 To odpovísi na toto téma. Snad nejzásadnější z nich li na budoucnost. Takový člověk je popsán dá i jeho názoru, že urim a tumim velekněze
je obsažena v traktátu Šabat babylonské- v traktátu Sanhedrin 65b: Naši rabíni učili: byly astrologickým nástrojem, podobným
ho Talmudu. Zde ve foliu 156b–157a r. Jo- [Kdo je] me‘onen?7 R. Siastrolabu. Dotazování urim
chanan argumentuje s r. Chaninou o tom, meon řekl: To je ten, kdo do
a tumim proto umožňovalo
svých očí vtírá semeno sedjaký efekt mají hvězdy na život Žida.
předvídat budoucí.
R. Chanina řekl: Planety dávají moud- mi druhů zvířat [aby mohl
Ezra sepsal, respektive
rost, bohatství, ale Izrael je nad hvězdami. věštit]. Starší ale učí: Je to
přeložil množství astroloR. Jochanan řekl: Planety nemají na Izra- ten, kdo spoutává pohledy
gických textů. Většina se
el vliv. Jak víme, že planety nemají na Izra- lidí [Raši vysvětluje: aby
zachovala jen v rukopisel vliv? Je řečeno: „Takto praví Hospodin: vyvolal iluzi].
né podobě.
R. Akiva ale řekl: Je to
Cestě pohanů neučte se, aniž se znamení neNejznámějším odpůrbeských děste, neboť se jich děsí pohané.“ ten, kdo počítá doby a hocem astrologie je Maimo(Jr 10,2) Děsí se jich pohané, ale ne Izrael. diny, řka: Dnešek je vhodnides. Ten byl jediný, kdo
Talmud je v odmítnutí astrologie velmi ný pro setbu; zítřek je vhod- Kalendář Abrahama ibn opakoval, že doptávat se
opatrný. Patrně proto, že se Židé, jak se do- ný pro obchod; obilí dozra- Ezry.
astrologů je nejen zakázá-
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no Tórou, ale je to dokonce pud postrádající jakoukoliv rozumnost.14 Odmítal zručnost Chaldejců vykládat nebeská znamení
jako bláznivost a podotýkal, že Abraham
měl dobrý důvod odejít.15 Také vychvaloval moudrost Řeků antického období, protože astrologii ignorovali. Maimonides svůj
odpor vůči astrologii dokládá talmudickou
dikcí a dokazuje, že víra v astrologii nemá
žádný rozumný základ. Rozebírá ale i astrologická témata obsažená v Talmudu. Jejich
výskyt vykládá tak, že jsou buď 1) míněna alegoricky; 2) jako dočasná praxe nebo
okolnost; 3) dotyčný tana nebo amora16 se
prostě a jednoduše mýlil.
V tomto směru se Maimonides, ačkoliv
zastává opačné stanovisko, přiblížil i názorům například Lúkiánovým.17
Lúkiános, který ve svém díle vzkřísil mennipskou satiru,18 napsal krátký spis
s názvem O astrologii.19 V něm tvrdí, že
(a) astrologie je věda prastará a nejedná se
o novinku;20 (b) astrologie má počátek
u Aithiopianů, kteří jsou velmi moudrým
národem s ideální polohou a klimatem pro
pozorování hvězd.21 Ti tuto nauku předali Egypťanům, kteří dopracovali aithiopský věštecký systém.22 Od Egypťanů tuto
nauku převzali Libyové.23 Nakonec ji získali Babyloňané, ale ti tvrdí, že jsou první,
což Lúkiános odmítá.24 Řekové sami astrologii neznali a nenaučili se ji ani od těch,
ani od oněch, nýbrž ji Řekům sdělil Orfeus. Ten ale neučil nic jasně, nýbrž ji zahalil do náboženských výroků;25 (c) astrologie je symbolickým systémem;26 (d) astrologie představuje báje, nehovoří tedy
o reálných událostech, ale vysvětluje je
a popisuje je mýtickým jazykem;27 (e) astrologie je uměním uchopovat reálné, ale
z hlediska lidí je posvátnou.28 Svou apologii astrologie Lúkiános zakončuje slovy:
„Hvězdy putují po nebi po svých drahách,
avšak vedlejším účinkem jejich pohybu je
i vliv na náš život. Když běží kůň, když se
pohybují ptáci nebo lidé, tu odletují kameny
a během probuzený vítr zvedá stébla slámy.
A ty bys chtěl, aby se při víření hvězd nic
jiného nedělo? Z každého ohníčku na nás
něco vyzařuje, a přitom oheň nehoří kvůli nám a vůbec se nestará o to, zda je nám
teplo nebo ne. A hvězdám bychom žádný
vliv nepřiznali? Ovšem učinit špatné dobrým, to je pro astrologii nemožné, stejně
tak jako změnit onen vliv. Kdo ji užívá, má
z toho tento prospěch: zná-li napřed budoucí dobro, těší se z něho mnohem dřív, a na
druhé straně lehčeji snáší zlo, neboť nepřichází nečekaně, ale on je očekával, zvykal
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si na ně, a pokládá je proto za snadno snesitelné a mírné.“29
Závěrečný argument o prospěchu astrologie se totiž objevuje i v Talmudu v traktátu Berachot 55a–57b.30 Zde ale slouží
k doložení prospěšnosti výkladu snů.
„Rav Huna řekl: Dobrý člověk neuvidí dobrý sen a zlý člověk neuvidí zlý sen.31
Proto se také učí: David během svého života neměl dobrý sen a Achitofel během svého života nikdy neměl zlý sen. A je psáno:
Nepřihodí se tobě nic zlého.32 Rav Chisda jménem rava Jeremji bar Aby vysvětluje: To znamená, že nebudeš poděšen zlými sny, ani zlými myšlenkami, ani žádná
pohroma nepřijde na tvůj stánek.33 Například, že nezjistíš, že tvá žena je v nejistotě ohledně nida, když se vrátíš z cest. Ale
pokud někdo nemá zlý sen, neznamená to,
že jiným se zlý sen o něm nezdá. Je to ale
výhoda, když se někomu o něm samém nezdá zlý sen? Copak rabi Zejra neřekl: Pokud člověk cestuje sedm dní a nemá sen, je
nazván zlovolníkem, neboť je řečeno: jsa
nasycen, bydlí, aniž neštěstím navštíven
bývá34 – nečti save’a (uspokojen, nasycen),
ale ševa (sedm). Čímž chce říci, že snil, ale
nepamatuje si obsah snu.“35

tedy je tak, že jde o poznání světa a důkaz
velikosti Boží milosti, neboť nám Bůh poskytuje nástroj, kterým můžeme lépe snášet zlé a více se těšit z dobrého.
Z toho je patrné, že zde nejde o spor
věcný, ale především o spor paradigmatický. Střet světonázorů vede k paradigmatickým revolucím, kdy se může uplatnit vždy
jen jedno paradigma. A řád živé skutečnosti
zakoušíme právě skrze panující světonázor.
Ten totiž vnáší do naší zkušenosti předporozumění světu, a proto naši zkušenost rámuje, a tedy i formuje právě do určité podoby, a každou jinou vyděluje jako nemístnou, bláznivou, nepatřičnou.37
Tóra je svět
Předporozumění světu představuje Tóra.
Tóra nikoliv jen v omezeném významu
pěti knih Mojžíšových, ale především Tóra
jako ucelená a svébytná nauka, jak žít. Mám
tedy na mysli Tóru jako celek ústní tradice
i tradice textu.38 Jenže právě Tóra se staví
k astrologii velmi ambivalentně a jak jsme
výše ukázali, jednoznačného postoje se nedočkáme. Vypadá to skoro, jakoby docházelo k proměně toho, co je a co není v tradici přípustné.
Vítězící paradigma pochopitelně odstraňuje ze svého dosahu vše, co do něj nezapadá. Proto je i pochopitelné, že racionalistický proud bude vytěsňovat vše, co prohlásí za iracionální, jak jsme viděli například u Maimonida. Ale pak se nabízejí otázky, zda je tento přístup vůbec uplatnitelný a zda hovoříme ještě o původní tradici.
Maimonides formuloval Ani ma‘amin,
tzv. třináct základních článků víry. Nebyl
jediným rabínem, který se pokoušel identi-

Hermeneutika astrologie
Zamítavé stanovisko rabínského judaismu vůči astrologii je tvořeno argumentem
Boží výlučnosti. Astrologie je problematická právě proto, že přisuzuje moc nad našimi životy něčemu nebo někomu jinému
než Bohu. Hospodin je jediný, jedinečný
a Jeho moc proniká světem, oživuje jej
a bez Něj by nebylo nic. Proto je absurdní domnívat se, že na naše životy působí
hvězdy. I hvězdy totiž řídí
On. Uctívat hvězdy je proto hloupé. A ještě hloupější je přisuzovat jim nějakou moc.
Stanovisko přijímající
astrologii je formulováno
podobně a na výše uvedený argument útočí logikou
samotného smyslu astrologie. Jde o výklad. Nejedná
se o odklon od Hospodina,
neboť ten je stále uznáván
jako svrchovaný vládce
a jediný pravý Bůh. Ostatně Ibn Ezra ve svých astrologických pracích hovoří
o planetách jako o mešartim, čili služebnících.36 Ve Židovský astrolab z počátku 18. st.
Zdroj: Jewish Encyclopedia.com.
skutečnosti to s astrologií
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ﬁkovat základní pilíře židovství. Tyto snahy
byly hnány různými motivy, ale nesou stejný znak: vytvářejí židovské credo.
Maimonides ve svých článcích výslovně uvádí, že Tóra pochází ze Sinaje: Věřím úplnou vírou, že celá Tóra, kterou teď
máme v rukou, je ta, co byla dána Mojžíšovi, mír s ním.
Z Tóry není dovoleno nic ubírat, ani
k ní přidávat. Tóra je totiž úplná tak, jak ji
máme, kompletně zjevena od Sinaje. Vnitřně je jednotná a nic v ní není nadbytečné.
Podobá se tak živé zkušenosti, celku vnímaných věcí. Povšimněme si, že tato jednoduchá pravidla se nápadně kryjí s interpretací smyslové zkušenosti u Hérakleita.
Jak podotýká Edward Hussey: „Hérakleitos se při výkladu smyslové zkušenosti přidržuje jistých pravidel […] k nim patří: (a)
zákaz vyškrtávání […]; (b) zákaz přidávání
vnímatelných věcí […]; (c) zásada celistvosti […]; (d) zásada vnitřního smyslu.“39
Dodržení těchto zásad utváří z Tóry
zcela pravdivý popis celého světa. Proto je
možné říci, že nic více než Tóra není potřeba, neboť ta obsahuje vše. Škrtnutí astrologie v judaismu je sice vítězstvím racionálního člověka, ale za jakou cenu?

V diskusi o astrologii ale vystupují
i etické otázky. Pokud platí, že hvězdy nemají na Izrael vliv, pak jak to máme interpretovat směrem k ostatním lidem, k nežidům? Pokud platí, že hvězdy mají vliv na
všechny lidi, ale spravedliví jsou z tohoto
vlivu vyjmuti, ale přitom je téměř nemožné
se stát spravedlivým, co nám zbývá k doufání? Pokud platí, že hvězdy mají vliv na
osud člověka, co pak ale svobodná vůle?
Znamená to, že člověk za své skutky nenese
odpovědnost? Ibn Ezra na to odpovídal, že
svobodná vůle není zrušena, protože člověk
je schopný se vymaňovat z hvězdného vlivu svým správným jednáním. Maimonides
kladl daleko větší důraz na samotné jednání. Motivem mu nebylo uvolnění se z vlivu
hvězd,40 ale především zlepšení sebe sama,
naplnění Božího zákona.

nidovské spory o astrologii mezi maskilim
a tradicionalisty, kdy se jejich postoje k astrologii více méně míchaly. Velký vliv na
tyto spory měla navíc i kabala. Minimálně
až do 17. století nelze hovořit o doslovném
odmítnutí astrologie racionalisty.
Autor navrhuje celkem šest možných
postojů vůči astrologii, aniž by z tradice
bylo zřejmé, který z nich je „ten správný“:

Závěrem
Autor si je vědom, že autorský výběr dvojice postav Ibn Ezry a Maimonida je veskrze účelový. Jejich volba byla motivována
ukázáním základního sporu, jenž vyvrcholí v moderním racionalismu, které nakonec
astrologii zcela odmítne. S ohledem na délku článku byly vynechány i post-maimo-

• Člověk má sílu změnit své znamení (Berachot 59a).

Poznámky
1 Ibn Ezra (1092 nebo 1093–1167) byl jedním z nejvýznamnějších učenců středověku. Ovládal astronomii,
astrologii, věnoval se lékařství a ﬁlosoﬁi. Jeho komentář k Tanachu je považován za komentář, který předčil
Rašiho.
2 Moše ben Majmon (1138–1204) byl významný halachista, ﬁlosof a lékař. Jeho hlavní halachické dílo představuje Jad Chazaka, čili Mišne Tora.
3 Říkáme nepochybně, přestože nemáme k dispozici doklady této interakce, které bychom mohli citovat. Vzhledem k tomu, že kulturní výpůjčky jsou ale běžnou záležitostí, nepředpokládáme, že by toto tvrzení bylo příliš odvážné.
4 Omezujeme se pro tuto chvíli opravdu jen na textovou
tradici. Níže užíváme ve výkladu Tóru jako ucelenou
nauku tvořenou textovou i ústní tradicí. V tuto chvíli
by ale tento přístup byl matoucí.
5 Nahlédneme-li však do biblické konkordance, nalezneme mnohé odkazy na hvězdy. Z kontextu lze vyčíst,
že hvězdné nebe je užíváno (a) pokud se hovoří o Svatém, pak se jedná o synonymum pro mnohost, velikost,
či moc a příslib; (b) pokud se hovoří o člověku, pak odkaz na hvězdy značí velikost, domýšlivost; (c) pokud se
mluví o kultu, pak odkaz na hvězdy značí modloslužbu – avodat kochavim (doslova: sloužení hvězdám).
6 Mišna Roš ha-šana (II. kapitola, mišna 5/1-2) dokonce
uvádí, že raban Gamliel měl tabulku s fázemi měsíce
a pomocí nich vyslýchal ty, kteří přišli svědčit o novu.
7 Tj. věštec.
8 Tj. čaroděj.
9 Časy, znamení.
10 Jak vyplývá z jeho Dlouhého komentáře k Ex 23,28.
11 Komentář k Dt 4,19.
12 Tj. nařízení, zákon.
13 Na základě výrazu chošen mišpat Ezra totiž odvozuje
mišpetej kochavim.
14 Viz Maimonidův Dopis o astrologii. Online (anglicky):
http://people.bu.edu/dklepper/RN242/rambam2.html
15 Mišne Tora, Sefer Mada, Hilchot avodat kochavim
11:16.
16 Tana (pl. tanaim) je označení pro rabíny, kteří působili zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny,

tj. zhruba do počátku 3. stol. n. l.; amora (pl. amoraim)
doslova značí „říkající“. Označení se vztahuje k rabínům podílejícím se svými výroky na kompilaci a obsahu Gemary.
Lúkiános, řecký spisovatel syrského původu, se narodil kolem roku 120 n. l., tedy do druhého století našeho letopočtu, které je vrcholem raného římského císařství, jehož rozmach a rozkvět završil císař Traianos.
Lúkiános žil v době obdivovatelů řecké kultury
a Traianových nástupců – Hadriana a Marka Aurelia.
Jeho dílo představuje proto i jakousi ozvěnu změn, kterými římské impérium procházelo. Symptomatické je, že
Lúkiános se neštítí satiricky zesměšňovat celou tehdejší společnost a hlavně náboženské kulty. On sám, coby
představitel školy tzv. druhé soﬁstiky stojí vedle řečníků
Dióna z Prúsy, Ailia Aristeida a Filostraty. Tato soﬁstika nechce učit a vychovávat, ale vzdělává a vzdělané
baví svými literárními formami.
Literární útvar vytvořený kynikem Menippou z Gadar,
který mísí vážné s komickým.
Česky: Lúkiános, O bozích a lidech, O astrologii, str.
45-51, Svoboda 1981
Lúkiános, O astrologii, odst. 2.
Odst. 3.
Odst. 5.
Odst. 8.
Odst. 9.
Odst. 10.
Odst. 4.
Odst. 11-13.
Odst. 20-26.
Odst. 29.
Tato část je známa jako tzv. rabínský snář.
Podle Rašiho je to proto, aby dobrý člověk mohl zpytovat své svědomí a zlý člověk dostal odměnu v tomto
světě.
Ž 91,10.
Tamtéž.
Př 19,23.
bT Berachot 55b.
Sela, Shlomo: Abraham Ibn Ezra and the Rise of Medieval Hebrew Science. Brill. Leiden 2003. ISBN 9004-12973-1, str. 129.
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• Znamení a vlivy planet a hvězd jsou
skutečné, ale spravedliví a ti, co konají dobré skutky, jsou z tohoto vlivu vyjmuti.
• Znamení mají jen částečný vliv, ale
spravedliví jsou zcela vyjmuti z jejich vlivu, a tudíž mají mnohem svobodnější vůli
než ostatní.
• Znamení jsou reálná, ale popisují jen
směřování osoby.

• Znamení si drží svůj vliv, ale jen do
doby přijetí Tóry.
• Celý koncept astrologie je nesmyslný
a nereálný.

37 Odkazujeme se zde ke Zdeňkovi Neubauerovi, který
Kuhnovské změny paradigmat, vědecké revoluce, předvedl na příkladu střetu dawkinsovské a mcclintockovské
biologie ve sborníku Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti (Zdeněk Neubauer a Jiří Fiala), Malvern 2011.
ISBN: 978-80-86702-88-9. Na str. 23 stojí pro nás zajímavá citace: „Změny paradigmatu (paradigm shift) –
nejsou jen výsledkem přechodu na novou, vyšší úroveň,
jakousi ‚změnou kvantity v kvalitu‘, nýbrž výsledkem
rozhodování na rozcestí. Dle Kuhna předchází vědecké revoluci ‚krize paradigmatu‘: dosavadní způsob poznání vedl k formulaci otázek, na které není s to svými
prostředky odpovědět, došel k poznatkům, které do dosavadního vědění není s to zahrnout, a tak nahromadil
příliš mnoho neřešitelných problémů, než aby je mohl
nadále přehlížet a obcházet.“ – Z toho lze pochopit, proč
Ezru řadíme na vrchol astrologického paradigmatu v judaismu a označujeme Maimonida jako počátek paradigmatu nového. Astrologie sice stále ještě, i po smrti Ezry
a Maimonida, zůstávala ve známosti, ale zájem o ni opadal tím více, čím zásadnějšího vlivu se dostalo Maimonidovi a jeho stanoviskům.
38 Když jsme na začátku článku zmiňovali, že Tóra se
o astrologii nezmiňuje, měli jsme na mysli jen samotný text Pentateuchu. Nebylo to zcela správné tvrzení,
ale pro potřeby výkladu byla tato redukce nezbytná.
39 Hussey, Edward „Hérakleitos o poznání a smyslu“ in:
Hérakleitos z Efesu: zkušenost a řeč; sestavil Martin
Pokorný, OIKOYMENH, Praha 2008. ISBN: 978-807298-271-4, str. 12–13.
40 Toto vymaňování se z vlivu hvězd navíc nápadně připomíná gnosticismus.

Karel Goldmann (*1984) je mechanik-elektronik. Je
členem představenstva společenství progresivního judaismu „Bejt Simcha“ a předsedou občanského sdružení Talmidim, které se zaměřuje na překlad rabínské
literatury do češtiny.
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t é m a
Předpoklad vlivu nebeských těles na člověka není racionální

ASTROLOGIE
KRITICKY
Martin Petrásek
Konﬂikt racionálního a iracionálního světa je zcela standardní
součástí lidské kultury. Existence plurality názorů, odchylky ve
směru rozumném i fantaskním budou vždy existovat. Konﬂikt
racionálního a iracionálního myšlení však není bojem mezi
dobrem a zlem. Je-li bráno obhajování astrologie jako typická
reprezentace iracionálního myšlení, není nutno chápat takové
vymezení pejorativně. Jednoduše je zde míněna skutečnost, že
není racionálního vysvětlení pro princip, na kterém astrologie
pracuje; v silnější verzi je to obvinění, že nikdo ze zastánců
astrologie se nevěnuje kritice vlastního oboru. A to přesto, že
astrologie disponuje poměrně exaktní symbolikou a zaštiťuje
se striktně pravidly nebeské mechaniky, přestože dává kvantiﬁkované předpovědi a vytváří testovatelná tvrzení. Astrologie
je tedy zcela oprávněně zařazena do kategorie pseudovědy.
Budeme se dále zabývat výhradně astrolo- loze. Nebudu zde ale polemizovat s touto
gií jako oborem, který zkoumá vliv vybra- hermetickou premisou.
Západní astrologie předpokládá, že
ných nebeských těles na pozemské události a člověka. Nazvěme ji pro jednoduchost dění na Zemi jsou svázána s nebeskými
horoskopií. Není smyslem článku polemi- ději prostřednictví Slunce, Měsíce a plazovat s duchovní stránkou astrologie, jež- net. Klíčovým problémem hned v úvodu
to je pro naše účely nadbytečná. Základem je, že různé větve astrologie pracují s růztedy budiž tvrzení, že astrolog dokáže skrze ným počtem planet. V tuto chvíli jich znáhoroskop předpovídat události a dění v bu- me podle pravidel Mezinárodní astronodoucnu a popisovat charakteristické vlast- mické unie spolu s planetou Země 8, protože Pluto bylo dohodou astronomů vyškrtnosti jedince - člověka.
nuto v roce 2006.1 Někdy astrologie pracuje pouze s těmi okem viditelnými – Merkur,
Nesrovnalosti již ve východiscích
Je nezpochybnitelné, že nebeská těle- Venuše, Mars, Jupiter a Saturn; někdy se
sa ovlivňují dění na Zemi. Život na Zemi všemi (tedy také Uranem, Neptunem), něexistuje díky optimálnímu a stabilnímu zá- kdy i s Plutem. Skutečnost, že složitý sysřivému výkonu Slunce, díky rotaci Země tém vztahů a interpretací nebeských udáse střídá den a noc, příliv a odliv je způ- lostí je postaven na prvotním nejednotném
sobován slapovými silami Měsíce. Kalen- základě, je zásadním kamenem úrazu horodáře různých kultur, včetně té naší, vznik- skopie, zvláště při tak malém počtu vstuply díky pozorování základních nebeských ních proměnných.
Podobných nesrovnalostí bychom našli
úkazů. Díky dlouhodobému pozorování
bylo možno předpovídat nejen roční obdo- celou řadu, ale ta by vydala na samostatbí, ale také povodně, deště, sucha. Jasné ne- ný článek. Zmiňme například ve stručnosbeské objekty byly odpradávna a zcela lo- ti problém precese. Kupříkladu v horoskogicky spojovány s osudovými událostmi. pech uvádějí astrologové zdánlivé postaTajemstvím opředený vesmír je pro pros- vení Slunce takové, jaké bylo před dvěma
tého člověka záhadným a nepochopitelným tisíci lety. Avšak v důsledku precese (pododnes. Je tedy pochopitelné, že snaha vy- hybu zemské osy) se tato zdánlivá pozice
hledávat více osudových informací vepsa- Slunce posune za 26 000 let o celý nebesných do nočního nebe dala vzniknout astro- ký rovník. Znamená to, že znamení zvěrologii a vedla k oboru, který se dodnes sna- kruhu nesou jména souhvězdí, s nimiž se
ží přesvědčit sebe sama, že obraz pozem- časově shodovala před více než dvěma tiských událostí dokážeme naleznout na ob- síci lety! K další časové shodě souhvězdí
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a znamení tedy dojde znovu asi až za
24 000 let. Tím pádem jsou Slunce, Měsíc,
planety i hvězdy zanášeny do takových míst
na obloze, v nichž se nacházely na počátku
našeho letopočtu.
Mimo oblast kritického zkoumání
Základem lidského poznání, poznávání zákonů, kterými se řídí příroda, se stal racionální skepticismus. S jeho pomocí jsme
došli k vědecko-technické revoluci. Systematika zkoumání byla obohacena o prvek
kritický a o věčné pochybování. Skepticismus odmítá apriorní přijímání teorií a jeho
základní myšlenkou je, že pokud se neprokáže opak, nelze u jakýchkoliv tvrzení
nebo teorií předpokládat pravdivost. Principem vědecké práce tak není snaha posilovat dříve přijaté hypotézy a hledat pro
ně důkaz jejich pravdivosti. Naopak, cílem
práce v exaktních vědách je donekonečna
podrobovat testování dříve uskutečněná poznání. Zkoumáním slabých míst a odhalováním špatných teorií jsme se dobrali našeho dnešního poznání. Obecná teorie relativity je potud platnou teorií, pokud se ji
nepodaří částečně nebo globálně vyvrátit.
Dosud však ve všech testech, pozorováních
a měřeních obstává bez jediného zaváhání. Přesto není vědeckou obcí považována
za deﬁnitivní. Toho se bohužel u astrologie nedočkáváme. Neexistuje žádné uznávané systematické kritické zkoumání astrologie. Astrologové nemají odvahu podrobit svůj obor kritickému zkoumání. Astrologové velmi neradi podrobují své predikce testování a ověřování.
Astrologie používá poměrně exaktní aparát – nebeskou mechaniku. Vztahy
mezi jednotlivými postaveními nebeských
těles a jejich vlivy na pozemské události
jsou také popsány zřetelně. Například, jeli Mars v ascendentu narozeného, má takový člověk sklon jednat zbrkle a impulzivně. Je bojovný a chce, aby se mu ostatní podřizovali.2 Tyto konkrétní osobnostní
rysy jsou přeci snadno odhalitelné a měřitelné moderními psychodiagnostickými
metodami. Tím, že astrologie rezignuje na
snahu kriticky zkoumat svůj vlastní předmět, se logicky dostává do oblasti pseudovědy a pavědy.
Astrologie se obzvláště ve dvacátém
století setkává se značným úspěchem u veřejnosti.3,4 K tomu ale dochází u mnoha dalších ezoterických a pseudovědeckých disciplín. Je to přirozená evoluce a možná taky
zákony trhu, které nutí astrologii i mnohé
jiné pseudovědecké disciplíny chovat se
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tržně a nikoliv (sebe)kriticky. Skutečnost,
že by se sebetestováním své vlastní podstaty dostali do fáze vlastní falziﬁkace, je natolik nepříjemná, že si zastánci astrologie
vytvořili zcela přirozeně mechanizmus obhajoby, založený na argumentech hnaných
ad absurdum. Jednoduše argumenty vnějších kritiků neuznávají, sami sobě kritickými nejsou, což samo o sobě musí vzbuzovat
značné pochybnosti. A nakonec, když už se
k testování uvolí, navíc za podmínek, které si testovaní astrologové sami odsouhlasí,
neuspějí. Celá fáze disputací mezi zastánci a odpůrci astrologie se tak často dostává až do fáze, kdy jsou zcela reálně probírány ﬁlozoﬁcké aspekty toho, zda je astrologie vůbec testovatelnou. Proč by nebyla?
Výsledky experimentů jsou jasné
V roce 1985 na univerzitě v Berkeley uspořádal Shawn Carlson test,5 k němuž byli
pozváni nejrenomovanější astrologové
Spojených států. Celý výzkum sestával ze
dvou experimentů. V prvním si 116 dobrovolníků nechalo od uznávané astrologické asociace vypracovat natální horoskop
(= horoskop sestavený podle data, místa
a času narození) a od nejlepších psychologů jejich psychologický proﬁl. Experimentu zúčastněným astrologům byl poté předložen vždy horoskop osoby a tři různé odborné psychologické proﬁly, jeden oné osobě
odpovídající. Pokud by astrologové volili
zcela náhodně (tedy absolutně neúspěšně),
jejich výsledek by měl hodnotu 33,3%. Předem bylo tedy dohodnuto, považovat testy
úspěšné při hodnotě nad 50%. Tu si stanovili zkoušení astrologové sami. Jejich výsledek byl naprosto zřejmý: 34%.
Druhý experiment byl obdobný. Každý
z dobrovolníků, kteří si nechali horoskop
od asociace vypracovat, měl ze tří různých
horoskopů vybrat právě ten svůj, jemu nejlépe odpovídající. Pro úplnost uveďme, že
jeden z nich jejich skutečně byl. Výsledek
byl opět roven statistickému průměru libovolně volených horoskopů.
Astrologie, přesněji řečeno horoskopie,
ukazuje jednoznačně na skutečnost, že pokud se pokouší astrolog o konkrétní předpověď, tak selhává na úrovni statistické
významnosti. Mnoho z komerčních astrologů si tuto skutečnost uvědomuje. Proto
dnes jen stěží najdeme pokusy o systematické konkrétní předpovědi událostí. Dnešní informačně bohatá společnost umí poskytnout neúprosnou zpětnou vazbu, a tak
si prakticky žádný astrolog netroufne podstoupit test, ve kterém by dobrovolně před-
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povídal konkrétní událost. Výjimkou jsou snad jen předpovědi typu,
že v rozmezí deseti dnů kolem nějakého data dojde k letecké katastrofě, přičemž je statisticky dokázáno, že k leteckým katastrofám dochází v průměru jednou za tři týdny,
a tak by byla poměrně malá pravděpodobnost, kdyby se takový „věštec“ netreﬁl.
V roce 1994 australský deník
The Age ve svém nedělním vydání
požádal 6 profesionálních astrologů, aby se pokusili předpovědět vítěze dostihového závodu Melbournského poháru. Ani jeden neuspěl.
Horoskopické výklady a předmezi orgány lidského těla a znapovědi se tak již dlouho dělají vel- Korespondence
meními zvěrokruhu na rytině asi z poloviny 18. st.
mi vágní. Opravdu dobrý astrolog
jektivně a dostatečně kriticky sami astrolose pozná především podle spokojených klientů, kteří si jeho práci pochva- gové. Ve všech oborech lidského poznání je
lují. Horoskopické výklady stále méně tíha důkazního břemene na autorovi tvrzea méně obsahují konkrétní předpovědi ní, nikoliv na jeho oponentovi. Je na astroa stále více využívají slovních obratů „moh- logii, zda se postaví čelem kritice oponentů
lo by se stát“, „pokud bude situace tako- a pustí se někdy v budoucnu do své vlastvá a osud nakloněn“, „má náznaky“, apod. ní obhajoby precizní revizí svých postojů
I zde je však možnost testovat horoskopic- a dogmat. To vše píši s vědomím, jak je astrologie názorově i obsahově roztříštěná,
ký výklad.
Francouzský sociolog Michael Gau- a to i v té části, která se věnuje výhradně
quelin předložil 150 osobám horoskopic- astrologii západní, nebo jednoduše vzato
ký výklad osobnosti nejmasovějšího vraha prosté horoskopii. Dosud se však v podstav dějinách Francie. S tvrzením, že se jedná tě bez výjimky ukazuje, že neexistuje žádná
o jejich horoskop, se ptal, jak jim odpoví- korelace mezi postavení planet a lidskými
dá. Celkem 94 % dotázaných odpovědělo, vlastnostmi nebo ději na Zemi. Neexistuje žádná korelace mezi tím, v jakém znaže se v horoskopu bezpečně poznají.
V roce 1971 sesbíral Survey Research mení se člověk narodí a jakou má povahu.
Center na Californské univerzitě data 1000 Astrologie se zatím ukazuje jako pseudodospělých osob a hledal spojitost mezi zna- věda a pavěda a tento postoj kritiků si zameními zvěrokruhu, ve kterých se tyto oso- vinila vlastně zcela sama.

by narodily, a osobnostními rysy jako například vůdčí sklony, politické názory, in- Poznámky
teligence, hudební vlohy, umělecké sklony,
1 MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÁ UNIE. Resolution B5: Definition of a Planet in the Solar System [PDF
kreativita, povolání, náboženství, schopsoubor]. Dostupné z: https://www.iau.org/static/resolunost přátelit se, schopnost vyjadřovat emotions/Resolution_GA26-5-6.pdf.
2 HADÈS, Alain Yaouanc. Učebnice vědecké a trace, organizační schopnosti a dokonce i víru
diční astrologie. Praha: Dobra, 2006, 339 s. ISBN
v astrologii. Byla tedy hledána souvislost
80-864-5952-7.
3 FRAKNOI, Andrew. Dealing with Astrology, UFOs,
mezi astrologickými znameními a persoand Faces on Other Worlds: A Guide to Addressing Asnalitou lidí. Ale žádnou shodu se nepodatronomical Pseudoscience in the Classroom [online].
řilo nalézt.
1. vyd. Praha: Dharma Gaia, 1999 [cit. 2013-05-06].
Úkol pro samotné astrology
Ani v těchto situacích není třeba zabývat se přílišnou ﬁlozoﬁckou otázkou, zda
a jak snesou astrologické předpovědi testování. Zda je vůbec možno astrologické
předpovědi testovat či ne. Horoskopické
výklady je možno testovat a je možno je
podrobovat kritice. Dokonce je to nutné.
Avšak tuto činnost by měli vykonávat ob-

ISBN 808601357x.
4 FRAZIER, K. 1984, Gallup Youth Poll Finds High Belief in ESP, Astrology, Skeptical Inquirer, 9(Winter 19841985), 113.
5 NATURE vol 318. 5 December 1985 p419-425. Published by Macmillan Journals, UK.
Martin Petrásek (*1980), absolvent Ústavu fyziky Filozoﬁcko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, oboru Teoretická fyzika (Mgr.). V rámci doktorského studia se věnuje relativistické astrofyzice. Dále se ve
své pedagogické činnosti zabývá multimédii, moderními komunikčními metodami ve vědě a popularizací vědy.
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Rozhovor s astropsycholožkou Lenkou Adamovou

HOROSKOPEM
K INDIVIDUACI
Pavel Horák
PhDr. Lenka Adamová (*1951) je hlavní představitelkou jungiánsky orientované psychologické astrologie u nás. Vede kurzy
astropsychologie, které navazují na školu Rudolfa Starého. Ke
své práci používá mimo jiné i hermeneutiku ﬁlmu. Je autorkou
řady článků nejen z oblasti psychologické astrologie.
stupně jsem hlouběji porozuměla C. G. Jungovi
i psychologické astrologii. Ruku v ruce s tím to
vyžadovalo obtížnou práci vyrovnávat se se sebou, nalézat své přenosy
a zpracovávat je, žít svůj
vlastní život (navzdory
době), prodělávat krize
a těžit z nich.
Co je cílem a podstatou psychologické astrologie? Mohla byste ji
stručně představit?
Lenka Adamová.

Jaká byla Vaše osobní cesta k astrologii?
Začátek devadesátých let jsem prožívala
spolu s ostatními jako začátek nové osobní etapy. Navenek emancipovaná skoro intelektuálka, vnitřně traumatizovaná minulostí, rodinou, svou povahou a vztahy.
A „ujíždějící“ na četbě a ﬁlmech. Jaká shoda, že jsem bydlela vedle Filmového klubu!
Film byl pro mne druhým světem, bohatším
a plnějším. Svému žití a duši jsem však nerozuměla.
V té době začátku 90. let jsem se při práci se studenty na ČVUT setkala s dočasným
kolegou – Rudolfem Starým, svébytným
jungiánem a esejistou. Byl mezi námi „mimoněm“ tak, jako je on všude. Byla jsem
ohromena oním „být věren sobě“ (Svébytí). Okamžitě jsem začala číst, co napsal,
což byly buď texty ze samizdatu nebo statě
v revue Prostor. Strhlo mne jeho snoubení
imaginace s výkladem, a to nejen ve ﬁlmových esejích. A tak jsem se setkala s analogickým myšlením, s myšlením v obrazech.
Dostala jsem šanci učit se od něho. Po-
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Spojení jungovské archetypové psychologie se západní astrologií, přičemž
astrologii lze nahlížet jako „starší sestru
psychologie“. Psychologická astrologie je
pozoruhodné zrcadlo, které nelze hodnotit
z pohledu fyziky. Mezi postavením planet
ve zvěrokruhu (což je nefyzikální umělé
zrcadlo), konstelacemi horoskopu, archetypovými sklony člověka a jeho životním
příběhem je vztah vzájemné nekauzální koincidence, tedy synchronicity (C. G. Jung),
rezonance, podobnosti, zrcadlení. Hledáme
další zrcadla, pomocí nichž se člověk může
zahlédnout – v tom, co se ho dotýká, co ho
strhuje, jaká síť vztahů ho obklopuje, jaké
má záliby, somatizace, sny atd. Tak, aby
zahlédl svůj život jako příběh, s nezbytnými zákrutami a zápletkami, který však má
svůj směr a smysl.
Jádrem psychologické astrologie nejsou
události či jejich předpovídání, rozhodně ne
věštění, nýbrž objasnění psychologických
komplexů (což je neutrální označení, asi
jako „komplex budov“). Každý komplex
si vynucuje podíl na našem životě ať jako
vloha, nebo deﬁcit, přenos či jinak. Událos-

ti jsou manifestace těchto komplexů, a lze
jim dát jinou podobu, neboť svých komplexů se máme ujmout – a o to jde.
Cílem je zvědomění neuvědomovaných
dispozic s přihlédnutím k životní situaci
a aktuálním problémům. Zjištění toho, co
je v přemíře, a co je v deﬁcitu. Nahlédnutí, jaké vztahy jsou nejvíce zatíženy přenosem. Přiblížení tematiky Stínu. Hledání způsobů, jak nevědomý materiál vlastního života zpracovávat, tvořivěji žít. Pochopit a integrovat vlastní protiklady (dílčí „postavy“) prostřednictvím vnitřní cesty, která však se musí prakticky realizovat
prostřednictvím reálného (vnějšího) života.
Cílem je tedy nasměrovat člověka k chápání smyslu a důstojnosti svého „kříže protikladů“, k „dovtělení se“.
V horoskopu lze totiž sledovat proces
individuace (C. G. Jung) a jeho průběh. Astropsycholog se prostřednictvím svého výkladu stává průvodcem na cestě individuace. Ta je jedinečná pro každého člověka.
Musí však – třeba s pomocí astropsychologa – rozvinout své vrozené dispozice (které naznačuje horoskop) a řešit uvědoměle
a adekvátně své problémy a krize.
Je na pojetí Rudolfa Starého něco zvláštního oproti jiným směrům psychologické astrologie?
Některé proudy se od C. G. Junga v podstatném odchýlily. Dnes se kdekdo dobově
přiklání k východním učením a praktikám.
Být dobový znamená být davový. Ale individuace je proces navzdory době. Byl to
sám Jung, kdo – aniž by jakkoli přehlížel
archetypové bohatství východních cest! –
před módností východních učení varoval,
ba zdůrazňoval prohloubení západní cesty, a to včetně christianizace. Ta by se měla
ve věku Vodnáře stát skutečně individuálním znovuobjevením „vnitřního člověka“
(R. Starý, Podobnosti III). Každá doba, ba
každý obor, ano i astropsychologie má svou
„davovost“ (své většinové paradigma), své
exhibice. To, co zůstává stranou, může být
však opravdovější a pravdivější, může být
tou „úzkou cestou“ (slovy evangelia).
Astrologie je v české společnosti mezi lidmi velmi známá především díky horoskopům v novinách a podobně. Jak je to
s astropsychologií v zahraničí?
Astrologie tzv. bulvární se vyskytuje všude
v západním světě. Bylo tomu tak i v renesanci. To ještě neznamená, že je tím astrologické vědění diskvaliﬁkováno. Je to asi
jako vztah kýče a umění, které má hloub-
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Rudolf Starý (*1939) je jednou z nejvýznamnějších
osobností současné české jungiánské psychologické astrologie (astropsychologie). Stál u zrodu tohoto odvětví astropsychologie u nás. V roce 1995 pořádal první astropsychologické přednášky u nás a v letech 1996–2006 vedl jako první u nás dvouleté výcviky v jungovské psychologické astrologii. Je autorem mnoha esejů, článků a knih, z nichž některé publikoval už za minulého režimu v samizdatech. V le- Rudolf Starý.
tech 1990–1994 publikoval své příspěvky v revue
Prostor (tehdy byl jejím šéfredaktorem). Z knih jmenujme: sérii Podobnosti I (2005),
Podobnosti II (2009), Podobnosti III (2012), či knihy Filmová hermeneutika (1999)
nebo Sedm jungovských rozhovorů (2004). Založil a provozuje nakladatelství Sagittarius, které vydává v edici Astropsychologie původní českou, ale i překladovou astropsychologickou literaturu. Další ediční řadou je Jungiana, zaměřující se na jungovskou psychologii a s ní související témata.
Pavel Horák
ku. Psychologická astrologie se studuje jak
v kursech a na institutech v Anglii, v Německu, ve Švýcarsku, tak v USA i jinde.
Proﬁluje se prostřednictvím knih (ChironVerlag, Astrodata aj.), článků v časopisech
(Astrologie heute, Meridian, The Mountain
Astrologer). U nás představuje výběr z astropsychologické literatury nakladatelství
Sagittarius. Jde samozřejmě o malonákladové počiny (na rozdíl od např. německy
či anglicky orientovaných zemí), ale jsou
to průlomové práce, z nichž těží ostatní astropsychologové u nás.
Pořádáte dvouletý astropsychologický
výcvik. Co si z něj má člověk odnést?
Kurs samozřejmě poskytuje systematické
obecné poznatky z psychologické astrologie. Také „trénujeme“, jak přistupovat k horoskopu, a od samého začátku zařazujeme
konkrétní kasuistiky, horoskopy jako „hádanky“, aktuality atd. Ovšem zároveň jde
o změnu přístupu k realitě. Proto zařazuji – a to je moje speciﬁkum - ukázky z ﬁlmů (popř. dokumentů) pro prožitkové pochopení, pro navození příslušné rezonance. Kurs není totiž orientován na „hlavu“
či ne zas jen na „empirii“, nýbrž na prožitek a imaginaci. Spolu se změnou náhledu
na sebe sama a na svůj život by měl tedy
kurs přinést i určitý vnitřní posun, a to nikoli jen informační. Také musím nabídnout
svou zkušenost, svou míru integrace a individuace, svou empatii i vhled, abych druhé
povzbudila k otevřenosti vůči sobě a životu. „Co očekáváte… musíte umět poskytnout… přinejmenším třikrát lépe…“ (Jung)
Tedy lépe než výcvik by se hodila slova zážitková výuka. Pokus o integrální přístup.
S jakými tématy za vámi lidé nejčastěji
chodí na konzultace?
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U žen jsou to samozřejmě nejčastěji vztahy. Při současné krizi manželství a zbloudilé emancipaci jsou to velmi často otázky
o rozchodu, vedlejších vztazích apod. Také
někdy ženy přicházejí s otázkami problémů
u členů rodiny. Zde vždy začínám výkladem tázající se osoby, neboť jádro potíží,
které shledává na druhých, bývá většinou
v ní samé. Někdy jde jen o změnu postoje.
Se vztahovými problémy přicházejí
již často i muži. Ač bývají úspěšní, schopní, kultivovaní, jejich role v partnerských
vztazích je v současnosti značně znejistěna.
U žen i mužů se často setkávám s otázkami po smyslu životní cesty, jak v ní dál, jak
se dívat zpětně na životní zápletky.
Dá se říci, že taková konzultace je pro
klienta něco jako terapie?
Ano. I když neprovozujeme cílenou terapii, přesto tak psychologická astrologie
může působit. Lze zažít uvolnění – psychické komplexy lze zviditelnit v podobě
astrologických symbolů a konstelací. Lze
zažít hluboké pochopení toho, co prožíváme, na základě odhalení příčiny. Lze zažít
novou odpovědnost vůči vlastnímu životu. Můžeme hledat různé tvůrčí formy pro
zpracování např. stavů úzkosti (ať už ze
saturnských, plutonických či jiných důvodů). Lze zažít odstup, ba humorný odstup
od uvíznutí ve smotaném klubíčku, jímž na
počátku svých hledání jsme prakticky každý, a ještě dlouho poté. A odstup od svých
„dílčích osobností“ je podmínkou pro vytvoření prostoru k jejich kultivaci a integraci. Lze zažít katarzi, když člověk zahlédne, jak ze svých vnitřních zdrojů souvisí se
svými životními událostmi, sebevíc traumatickými, a že mají smysl a význam. Lze
zažít onen úchvatný okamžik svobodného
nadechnutí, kdy nahlédneme, že jsme „re-

žisérem, divákem i hercem dramatu svého
života“ (R. Starý) – jen tvůrci svého života nejsme; tím je Bůh (a rádi bychom mu
v závěru sdělili: bylo to dobré).
Psychologická astrologie má tedy spojitost s náboženstvím či spiritualitou.
Určitě má. Obrací naši pozornost k něčemu
co je mimo nás, v nás a za námi. Ostatně to
dělá už samotná archetypová psychologie.
Archetypy – zhuštěné tvarující principy –
jsou psychoidní síly, též materializující síly,
objevují se samozřejmě v reáliích, přírodě,
duševních projevech, kosmu, tvorbě, všude. Archetypů není mnoho, a jsou v zásadě duchovní povahy. (Jako je dvanáct znamení, je dvanáct kmenů izraelských, dvanáct učedníků.) Vyvěrají z jednoho zdroje
– jsou projevem tvořivosti Stvořitele. Jungovská psychologická astrologie nutně přivádí ke kříži protikladů, k integraci, k zápasu o duši. Čím je „jungovštější“, tím je
poctivěji christologická.
A právě jungovská psychologická astrologie, škola pana Starého, se zásadně
podílela na mých otázkách po Bohu. Až
Bůh přišel ke mně. V onom náporu navštívení (byla jsem po delší přípravě pokřtěna
před několika lety) jsem samozřejmě propadla hlubokým pochybám, nakolik je mi
dovoleno „provozovat astrologii“. Vím, že
v očích některých kněží bych neobstála.
A jsem tak dotazována mnohými lidmi. Ale
rozmluva řečí „symbolů astrologie“ může
být také považována za jeden z darů Ducha svatého. Právě řečí jungovské psychologické astrologie lze promlouvat v dnešní
době o vnitřním člověku evangelijním způsobem sui generis.
Dnes v každém horoskopu vidím více
či méně jasně cestu k Bohu. Nejen v některých znameních (např. znamení Ryb,
Střelce), astrologických konstelacích a domech. Ne, je to ve veškerém našem počínání, jen o tom nevíme. Neboť každá náruživost, závislost, fatální sklon, nutkavost,
láska i trauma z ní, jsou hladem po něčem
numinózním.
A krom toho bez pohledu na Něho se
nám těžko může leccos snášet. „Každý kvadrát v horoskopu je kříž, každá opozice je
břevno“ (R. Starý). Když – a třeba právě
prostřednictvím řeči jungovské astropsychologie – tohle pochopíme, může být náš
život svobodnější, vroucnější a radostnější.

Dokončení rozhovoru
je na následující straně dole.
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Spiritualita Vietnamců v České republice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdáleným kulturním prostředím Dálného východu. V průběhu integrace vietnamské
komunity do české společnosti přirozeně dochází k postupným modiﬁkacím jejího duchovního života, schopnost inkorporovat nové prvky do tradičního systému
však lze považovat za inherentní vlastnost
vietnamské spirituality. Následující článek
se pokusí nastínit celek vietnamského duchovního světa a posléze se bude zabývat
buddhismem, jak jej praktikují Vietnamci
v České republice.

torek, aut, mobilních telefonů apod. Pokud
se tak neděje, mohou předkové na své potomky seslat různá neštěstí.
Nejvýznamnějším prvkem indického
kulturního vlivu ve Vietnamu je mahájánový buddhismus. Dodnes je předmětem
sporů, zda se buddhismus dostal do Vietnamu přímo z Indie nebo zprostředkovaně
z Číny, faktem zůstává, že zde pevně zapustil kořeny a dnes je nejrozšířenějším náboženstvím. Pomineme-li buddhismus, projevuje se indický vliv ve vietnamském duchovním světě nepříliš zřetelně v jednotlivých, původně pravděpodobně hinduistických, kultech a symbolech, jež byly asiKulturní prostředí Vietnamu
milovány v průběhu postupného dobývání
Čampy, hinduizovaného státu, který se do
Vietnamská kultura a úžeji i vietnamské 15. století nacházel ve střední a jižní části
náboženské představy jsou charakteristic- dnešního Vietnamu.
ké vysokou mírou synkretičnosti. Ta vyplýČínský vliv na vietnamskou kulturu je
vá jednak z geograﬁcké polohy Vietnamu snad nejočividnější. V průběhu prvního tina pomezí čínského a indického kulturní- síciletí našeho letopočtu byla severní část
ho okruhu a z historického vývoje v regio- dnešního Vietnamu součástí Číny. Po zísnu, v jehož průběhu se Vietnam také dostal kání nezávislosti v 10. století se Vietnam
do intenzivního styku se západní křesťan- vědomě přiklonil k čínskému kulturnímu
skou kulturou, jednak z pragmatického pří- okruhu a aktivně přebíral prvky čínské kulstupu k víře a nadpřirozenu, v jehož rámci tury včetně administrativně-správního sysse jedinec při uspokojování svých duchov- tému, systému písma a vzdělávání a s tím
ních potřeb neomezuje na jeden duchovní související konfuciánskou ideologií, jejíž
směr či božstvo, nýbrž je podle momentál- důraz na hierarchické rodinné a společenních potřeb kombinuje. Další charakteris- ské vztahy a na vzdělání je dodnes jedním
tikou vietnamské spirituality je, že člověk z charakteristických rysů vietnamské kulse obrací k nadpřirozeným silám většinou tury. Taoismus se do Vietnamu dostával
proto, aby naplnil nějaký svůj konkrétní cíl. především ve své lidové podobě, tedy víře
Obětuje tedy duchu proto, aby byl zdravý, v kouzla a rozsáhlý pantheon božstev a dékterá dobře
čerpat formě,
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skými reformami ve Vietnamu k mohutnému náboženskému oživení, byť pod kontrolou státu. Dodnes každá vietnamská rodina uctívá své zemřelé příbuzné na rodinném oltáři předků. Na úrovni náboženského života komunity má každá obec svého
obecního ochranného ducha, na jehož počest se v dané dny konají slavnosti. Je také
zvykem účastnit se buddhistických svátků
v pagodách. Nedílnou součástí duchovního
života Vietnamců je také víra v horoskopy,
geomancii, šťastné a nešťastné dny, předvídání budoucnosti atd.
Vietnamská spiritualita v ČR
Z hlediska duchovního života lze vietnamskou komunitu v České republice, čítající podle oﬁciálních údajů zhruba 60 tisíc
lidí,2 rozdělit na dvě základní skupiny. První tvoří lidé, kteří se narodili a vyrostli ve
Vietnamu a do Česka přišli až v dospělosti, druhou pak potomci první skupiny, kteří se v Česku buď narodili, nebo sem přišli v dětství. Tyto dvě skupiny se poměrně
výrazně liší mírou integrovanosti do české
společnosti, což se přirozeně odráží i v jejich duchovním životě. Druhá skupina je
oproti první ve svém myšlení méně tradiční a její vztah k Vietnamu a jeho kultuře
je oslaben, k čemuž přispívá i fakt, že část
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Bc. Pavel Horák (*1988) je studentem druhého ročníku
magisterského programu religionistiky na Univerzitě Pardubice. Zabývá se novopohanstvím, vztahem náboženství
a vědy, hermetismem a problematikou New Age
a esoteriky.

DINGIR 2/2013

i n f o
Zpomalení
poklesu účasti
na anglikánských
bohoslužbách
Počet lidí, kteří navštěvují nedělní bohoslužby v anglikánských kostelích ve Velké Británii, dlouhodobě klesá. Podle oﬁciální církevní statistiky publikované počátkem května průměrná týdenní účast ve
všech 16 247 anglikánských farnostech
v roce 2011 byla 1,1 miliónů, což představuje pokles pouze o 0,3% oproti číslům publikovaným loni. Roční statistiky ukazují
výrazný nárůst v účasti na bohoslužbách
o vánočních svátcích – o více než 14%. Počet křtin vzrostl o 4,3% a křtů dospělých dokonce o 5%. Počet sňatků se naopak snížil o 3,6% na 51 880. Rovněž církevních
pohřbů bylo oproti minulému roku méně
(o 2.8 %), což ovšem odpovídá celkovému
meziročnímu poklesu úmrtí v zemi.
Za člena anglikánské církve ve Spojeném království jsou považováni čtyři
z deseti Britů (22 miliony). Celkově nedělní docházka klesá: od roku 2000, kdy
byla nedělní docházka 1,14 milionů, každý rok až do roku 2011 tento počet klesl
o jedno procento. Návštěvnost bohoslužeb
v nejvýznamnější canterburské diecézi zaznamenala největší pokles: mezi léty 2010
a 2011 poklesla týdenní docházka o devět
a půl procenta.
Přesto představitelé církve údaje z poslední statistiky vidí optimisticky. Biskup
z Norwiche Graham James hovoří o „povzbudivých číslech“. Vítá výrazný nárůst
účastníků vánočních bohoslužeb a celkově
údaje interpretuje tak, že po období výrazného poklesu se počet pravidelných účastníků stabilizuje a naznačují obrat v dosavadním trendu.

Odhalen
plán atentátu
na patriarchu
Turecko vyšetřuje údajné spiknutí s cílem zavraždit konstantinopolského ekumenického patriarchu Bartoloměje I.
Úřad patriarchy se o plánovaném atentátu dozvěděl 10. května nejprve z médií, později byla zpráva potvrzena policí
s tím, že jeden z účastníků spiknutí je zadržen a dva jsou na útěku. Plán byl odhalen
díky anonymnímu dopisu, podle něhož měl
být patriarcha zavražděn 29. května, tedy v
den výročí dobytí Konstantinopole osman-
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skými Turky roku 1453. Mluvčí Bartoloměje Dositheos Anagnostopoulos řekl, že patriarcha hrozbu nebere moc vážně.
Z celkového počtu 76 miliónů obyvatel žije v Turecku asi sto tisíc křesťanů.
V roce 2010 byl ubodán k smrti ve svém domě
v jižním Turecku svým řidičem v roce 2006
biskup Luigi Padovese, hlava katolické turecké katolické komunity. V roce 2006 byl
v černomořském městě Trapezuntu zavražděn římskokatolický kněz mladíkem s podezřelými vazbami na ultranacionalistické
kruhy. V roce 2007 byli ve středním Turecku umučeni tři pracovníci jednoho biblického vydavatelství.

-

s e r v i s

boženstvím v zemi – od roku 2001 počet jeho vyznavačů vzrostl o 60%, a přesáhl tak jeden milion. Tento růst ovlivnila především velká migrační vlna z Pákistánu.

Britští imámové
proti
homosexuálním
sňatkům

Vůdcové britských muslimských komunit
podepsali otevřený dopis, v němž obviňují
vládu z útoku na „úhelný kámen rodinného
života“ v souvislosti s projednávaným zákonem o sňatcích homosexuálů. Je to poprPočet lidí
vé, kdy muslimští vůdci kolektivně zasáhli
bez vyznání
do debaty o této otázce. Organizátoři petiv Kanadě
ce prohlásili, že chtějí zpochybnit tvrzení premiéra
roste
Davida Camerona, že jedná
V Kanadě byly publikov zájmu rovnosti a rozmavány výsledky rozsáhlénitosti. V dopise citují Koho sociologického šetření
rán a říkají, že zveřejněním
National Household Sursvých názorů plní „posvátvey, které nahrazuje donou důvěru k Bohu“. Imásavadní census. Vyplývá z
mové přiznávají, že jejich
T. Ramadán. Zdroj: www.
nich, že dvě třetiny Kana- churchnewspaper.com.
hlas k této otázce byl zatím
ďanů (22 milionů) jsou čle„tichý“, ale nyní se cítí nuny nějaké křesťanské denominace. Největceni
dále
nemlčet.
ší z nich je římskokatolická církev, k níž
Imám Suliman Gani z jedné mešity
se hlásí 38% obyvatel, na druhém místě
v
jižním
Londýně, který podpisy sbíral,
je sjednocená církev (United Church), jeprohlásil, že zdraví křesjíž členové tvoří 6% poťanské duchovní, kteří byli
pulace. Na třetím místě
v této otázce hlasitými opojsou anglikáni (5%). Celnenty vlády, ale byli zcela
kově počet křesťanů, ale
ignorováni a křesťanství se
i Židů, klesá.
stalo terčem „útoku“. Proto
Naopak nárůst zaznaje potřeba je podpořit a sděmenala kategorie „bez vylit Cameronovi, co si myslí
znání“ (no religious aﬃliamenšina, bez jejichž hlasů
tion): Zatímco při sčításe neobejde.
ní v roce 2001 se k ní při„Ctíme rozmanitost,
hlásilo 16,5% Kanaďanů,
chceme
mít poklidné sounyní je to již jedna čtvrtižití
všech
lidí, ale náš hlavna. Další nárůst zaznamení
problém
v mešitách je
návají komunity hinduis- Chrám Kristova společento,
jakým
způsobem
vláda
tů, sikhů, buddhistů a pře- ství v Independence ve
mění
deﬁ
nici
manželství
a
státě Missouri.
devším muslimů. Islám je
Zdroj: www.cofchrist.org.
jaký
dopad
to
bude
mít
na
nejrychleji rostoucím náděti.“ Imámové zvláště vyjádřili znepokojení nad tím, že podle pro3/2013
jednávané podoby zákona nebudou mít odV knihkupectvích naznačují plné regály
půrci homosexuálních sňatků možnost zaknih o andělech další oblast,
stávat nějaká povolání ve veřejném sekv níž se současný duchovní život rozvíjí.
toru. Týkalo by se to zvláště učitelů, kteří
Angelologie
by museli učit o rovnocennosti tradičního
v křesťanství, islámu, hnutí New Age
a homosexuálního manželství.
i jinde je tématem příštího Díngiru.
Dopis podepsalo pět set pět imámů
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u d á l o s t i
Na stolec
nejvyšších
pontifiků zasedl
křesťan
Dne 13. března několik minut po 19.00 h.
vystoupil z komína nad Sixtinskou kaplí
bílý kouř. Jásající davy na náměstí sv. Petra byly přibližně o hodinu později, po nutných formálních úkonech spojených s volbou a přesunu kardinálů s novým papežem
do sousední svatopetrské basiliky odměněni informací, že římská církev má papeže a že jím je dosavadní arcibiskup Buenos Aires kardinál Jorge (tedy Jiří) Bergoglio. Italské příjmení má po rodičích, kteří
se do Argentiny přistěhovali z Itálie. Jeho
otec byl železniční dělník.
Z přípravy jeho vystoupení na balkón
nad hlavním vchodem basiliky pronikla indiskrétní informace, že poté, co nového papeže nechali obléct si bílou papežskou kleriku, k němu někdo přistoupil, aby mu přes
ramena přehodil purpurovou mozetu (krátký pláštík) lemovanou hermelínovou kožešinou, již s oblibou nosil minulý papež.
Nový papež tuto ozdobu odmítl a měl říct:
Karneval skončil.
Z balkónu se papež zdraví s přítomnými a poprvé udělí požehnání Urbi et Orbi,
tedy městu (Římu) a světu. Papež František
překvapil tím, že nejprve požádal o požehnání lid shromážděný na náměstí. Hluboce
se před přítomnými sklonil s prosbou, aby
se modlili o požehnání pro něj. Tím ukázal, co je církev, že je to především Boží
lid, společenstvích všech pokřtěných a že
biskup, presbyter či jáhen jsou ve službě
Božímu lidu.
Gesto při prvním vystoupení bylo nenápadné, ale výmluvné. Dobře ho přečetl český náboženský ultrakonzervativec Michal
Semín, když se v článku Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna progresivně pojatých reforem? na České pozici ze 14. 3. 2013 vyslovil o papežově prvním vystoupení takto: Zcela při něm absentovaly jakékoli viditelné známky a projevy papežské autority – František hovořil
výhradně o svém zvolení biskupem Říma,
nikoli papežem celé církve, oslovil pouze římské věřící, … před tím, než požehnal „městu a světu“, vyžádal si modlitbu
přítomných věřících za sebe samého. Žádný z těchto aspektů nenasvědčuje tomu, že
by chápal svěřený úřad tak jako papežové
v minulosti, s vědomím moci, jíž se žádná
jiná, v církvi ani ve světě, nevyrovná. Role

prvního z biskupů v pojetí papeže Františka je službou. Je to křesťanské pojetí
proti pojetí imperiálnímu.
Nový papež si zvolil po množství
Benediktů, Janů, Pavlů, Řehořů a Piů
doposud neslýchané jméno František,
tedy jméno po zakladateli Řádu menších
bratří Františkovi z Assisi, který nebyl
knězem, natož biskupem.
Hned v prvních dnech shromáždili
analytici a komentátoři zprávy o papežově minulosti. Je v ní sporný moment,
totiž jeho působení v roli provinciála
jezuitského řádu za krvavé pravicové
diktatury Jorge Rafaela Videly (1976–
1981). Připisuje se mu nedostatečná
ochrana řádových kněží a nedostatečná spolupráce při vyšetřování bezpráví po pádu diktatury. Argentinský nosiPapež František I.
tel Nobelovy ceny za mír a odpůrce vojenské junty Adolfo Pérez Esquivel však
triarchou Athenagorem na znamení omlu21. března prohlásil, že František neměl nic vy a smíření. Při návštěvě téhož patriarchy
společného s diktaturou, nebyl komplicem v Římě se konala ve Svatopetrské basilice
diktatury a nekolaboroval.
společná bohoslužba Slova, jíž společně na
Jako biskup patřil Jorge Bergoglio stejné úrovni předsedali papež a patriarcha.
k těm svým latinskoamerickým kolegům, Lze to chápat jako gesta naznačující možkteří opustili okázalé paláce. Bydlel v běž- ný návrat římského patriarchátu do jednoty
ném malém bytě a do práce dojížděl me- patriarchátů a všech partikulárních církví.
trem. V malém příbytku v domě pro karPozoruhodným krokem papeže Františdinály, kteří jsou na návštěvě Říma, zů- ka měsíc od zahájení služby bylo jmenostal a odmítl se nastěhovat do bytu v nej- vání skupiny osmi kardinálů, pro niž novivyšším patře apoštolského paláce, o kte- náři vymysleli název rada moudrých. Jejírém měl říct, že by tam mohlo bydlet 300 mi členy jsou kardinálové z pěti kontinenlidí. V tom je vážnou výzvou českým a ji- tů a mají radit papeži v řízení univerzálným (např. polským) biskupům, kteří si až ní církve a připravovat možnou změnu orna vzácné výjimky potrpí na luxus a kte- ganizace římské kurie. Český jezuita Vácří své nároky na nestydaté bohatství církve lav Umlauf na své webové prezentaci přilicoměrně omlouvají potřebou prostředků pomíná poslední rozhovor nedávno zesnuna vzdělávací, zdravotní a sociální aktivi- lého kardinála Martiniho, který byl pokláty církve (ty jsou ovšem ﬁnancovány z ji- dán za kandidáta papežské služby, kde říká:
ných zdrojů). Toto pojetí papež František Dávám radu papeži a biskupům, aby hledaneprojevuje jen životním stylem, ale vyslo- li dvanáct osob, které vybočují z řady, pro
vil se jednoznačně, že církev má být chudá řídící posty. Lidi, co by byli nablízku těm
církev pro chudé. Dominik Duka přehlédl nejchudším, obklopeni mladými a zkoušedílo svého dominikánského řádového spo- li nové věci. Potřebujeme se konfrontovat
lubratra Congara z r. 1963 Za církev slouží- s lidmi, kteří by planuli tak, aby se Duch
cí a chudou, v němž přináší podobné myš- mohl rozšířit všude. Umlauf to komentuje
lenky, a okomentoval to tak, že chudá cír- tak, že papež František slova svého jezukev je romantická představa.
itského spolubratra nejen nepřeslechl, ale
Záhy po zvolení, 20. března se papež také se je snaží uskutečnit.
sešel s představiteli jiných křesťanských
Bylo by nezralé čekat od nového papeže
církví a mimokřesťanských vyznání (Židů, rychlé a zásadní reformy. V kontroverzních
muslimů, buddhistů, sikhů, hinduistů a dži- tématech se po prozkoumání různých stanonistů). Poprvé shledal možným podílet se visek jeví jako umírněný. Jistě není úkolem
na tomto setkání cařihradský patriarcha papeže prosazovat překvapivě nové interBartolomeos, který papeže oslovil jmé- pretace věrouky a morálky. Důležitá však
nem všech přítomných. Navázalo se tím je atmosféra, jež se utváří kolem něj, atmona výmluvná gesta papeže Pavla VI., který sféra kolegiality a spolupráce. Tento profer. 1965 poklekl a sklonil se k zemi před pa- sor teologie (od r. 1973)

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Prvá skutočná
„ateistická
cirkev“?

zvyčajne v podobe koláčov a nealkoholických nápojov. Nechýba ani ﬁnančná zbierka na podporu projektu. Sunday Assembly
je svojimi zakladateľmi predstavovaná ako
„bezbožná kongregácia“, ktorej zámerom
je zužitkovať to dobré, čo v cirkvách je,
a „vo všeobecnosti oslavovať zázrak života“.
Základná myšlienka je zhrnutá v hesle: „Ži
lepšie, pomáhaj častejšie, žasni a premýšľaj
viac“1 – čo je možné považovať za istý svetonázorový a etický náznak, čo bude organizácia sledovať, ak sa etabluje.
Skúšková prevádzka prebiehala niekoľko mesiacov, pričom sa presúvala
medzi niekoľkými anglickými mestami.
Tvorcovia popisujú úspech ako absolútne
nečakaný a obrovský, tak pristúpili k zriadeniu trvalého miesta v Conway Hall v londýnskom Holborne, kde účasť prekračuje 300 ľudí, a hľadajú spolupracovníkov,
ktorí by použili ich model a realizovali podobné stretnutia aj v iných britských mestách, aj v zahraničí. V súčasnosti sa spúšťa
niekoľko skúšobných nezávislých prevádzok v približne desiatich britských a austrálskych mestách, a na fórach pre organizátorov, ku ktorým má autor tohto článku

ukážke a nasledujúcej kontrole môže dostať lokálne Sunday Assembly zelenú. Na
túto cestu je už vypísaná zbierka, a ani autori nesedia s rukami založenými – pán Jones napr. účinkoval v reklame pre miestnu
inzerentnú webovú stránku a príjmy podľa
vlastných slov vložil všetky do fondu určeného na túto cestu.
V skratke povedané – v Sunday Assembly je možnosť zažiť cirkevnú súnáležitosť, zaspievať si, vytvoriť komunitu a pravidelne sa účastniť rituálu bez nutnosti podmieňovať spomínané aktivity vierou v Boha či inú podobnú entitu či entity. Označiť Sunday Assembly za „ateistickú cirkev“ je teda veľmi presné a výstižné
označenie, ktoré sa pre túto iniciatívu začína spontánne používať. Bude zaujímavé
sledovať, či táto iniciatíva skutočne prežije svojich tvorcov. Tvorcovia takú ambíciu
rozhodne majú.

Pavol Kosnáč

Ateistická scéna vo veľkej Británii by sa
v súčasnosti dala rozdeliť približne na tri
skupiny. Najznámejší aj najhlučnejší sú
bezpochyby „noví ateisti“ (New Atheism),
reprezentovaní predovšetkým otcami zakladateľmi Richardom Dawkinsom, Samom Harrisom, Danielom Denettom a nedávno zosnulým Christopherom Hitchensom, prípadne mladšími popularizátormi,
ako je Lawrence Krauss. Druhou skupinou sú „starí“ ateisti, teda tí, ktorí sa proti náboženstvu nevyhranili tak agresívne
ako noví ateisti, a stále sa v rovine argumentácie a dialógu s náboženstvom drží
skôr ﬁlozoﬁckých argumentov, ako to robil
Hobbes, Hume či Nietzche. Tretia, mediálne najmenej známa (aj keď to sa pomaly
mení) je skupina, ktorú médiá nazvali „noví
noví“ (New New Atheism), alebo „novší“
Poznámka
ateisti. Ich najznámejšou ﬁgúrou bude po1 „Live better, help often, wonder more.“ Výraz wonder má
význam „žasnúť, obdivovať“ rovnako ako „rozmýšľať,
pulárny ﬁlozof, spisovateľ a televízna osoblámať si hlavu“ – je vybratý zámerne, tieto vlastnosti
nosť Alain de Botton. Táto skupina rovnasú v angloamerickej ateistickej komunite považované
za „ateistické cnosti“. Oﬁciálna stránka
ko ako vyššie dve popiera,
Sunday Assembly, http://sundayassembly.
že by na náboženských tvrcom, prístup 9. 5. 2013.
deniach mohlo byť niečo
pravdy, ale neodmieta náboženskú prax v jej celistvosti, a naopak tvrdí, že je na
nej mnoho dobrého, užitočného aj praktického. Práve
k tretej skupine má najbližšie komik Ruppert Sanderson Jones a jeho kolegyňa
z brandže, Pippa Evansová,
ktorí spolu založili iniciatívu Sunday Assembly.
Sunday Assembly systé- Komici Pippa Evansová a Sanderson Jones na videu, v ktorom oznamujú vznik „bezbožnej kongregácie“ a pozývajú ateistov k návšteve
movo preberá postupy tra- a spolupráci.
dičných cirkví čo do praxe,
hoci samozrejme nie ich obsah. Štruktúra prístup, sa zbierajú ďalšie organizačné tímy
priamo kopíruje klasický cirkevný systém aj z neanglicky hovoriaceho sveta, hlavne
a nijak sa tým netají. Stretnutia prebieha- Nemecka. Pán Jones mi písal, že záujem
jú v nedeľu v spoločných priestoroch (zati- je aj z Prahy, ale zatiaľ nevznikol funkčaľ raz mesačne, ale po prejdení na stabilnú ný organizačný tým, ktorý by ho presvedprevádzku koncom roka sa zakladatelia čil, aby mu bol ochotný poskytnúť značku
nebránia zhusteniu periodicity), namies- Sunday Assemby. Jones a Evansová totiž
to chorálov či hymnických spevov ale za- plánujú ustanoviť kontrolný systém, aby
znieva populárna hudba a klasické hity dru- sa udržala istá štruktúra a kvalita celej inihej polovice 20. storočia, namiesto kázania ciatívy, a nebola to iba akási „hurá“ akcia,
je populárno-náučná prednáška z rôznych, ktorá príde a odíde. Aj preto počas septemnajčastejšie vedeckých, oblastí, miesto bo- bra až novembra 2013 plánuje zakladajúci
hoslužby obety niekoľko minút na tichú in- tím predviesť ukážkové „bezbožné bohotrospekciu, miesto modlitieb komediálne služby“ kdekoľvek, kde sa nazbiera organivystúpenie. Na konci nechýba pohostenie, začný tým a kde dostanú pozvanie. Po takej
Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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r e c e n z e
astropsychologie
pojednaná
teologicky
Rudolf Starý: Podobnosti III: Astropsychologická hermeneutika. 1. vyd. Dolní
Břežany: Sagittarius, 2012. 264 s.
Kniha Podobnosti III jungiánského astropsychologa Rudolfa Starého je jeho zatím
posledním počinem. Je dělena do tří velkých celků. První částí jsou Črty – soubor
jednačtyřiceti esejů na různá témata, převážně jungiánská psychologie, hermetismus, hermeneutika a křesťanství. Téměř
všechny eseje v této části jsou dlouhé jednu až čtyři strany. Druhou část tvoří Komentáře k Jungově psychologii, což je dvacet statí opět spíše kratšího rozsahu, čítající
v průměru kolem tří až čtyř stran. Poslední částí jsou Divnovousovy říkanky. Tvoří
ji několik desítek básní, „říkanek“ a prózy
psané poetickou formou. Ty do recenze nezahrnuji – nepovažuji se za kompetentního je posuzovat.
V úvodu Starý naznačuje, že cílem knihy je rozvinout některé Jungovy myšlenky vztahující se k tématu smrti a umírání. To se sice objevuje v Črtách nebo Komentářích, ale obecně se nedá říci, že by
bylo hlavní linií knihy. Mnohem více cíl
knihy vystihují ideje, nastíněné v úvodním eseji sekce Črty.
Starý proklamuje, že současný
západní člověk je rozštěpen na
myšlení a vnímání (s. 11–14),
a není tedy celistvý v Goethově
slova smyslu. Obě dvě tyto části člověka jsou pouze dvě strany
téže mince, které je podle Starého potřeba opět spojit. Na pomoc
si k tomu autor bere Jungovu psychologii.
Právě ve spojování protikladů, integraci stínu a konečném dosažení Bytostného Já (das
Selbst) skrze cestu individuace vidí Jung,
a stejně tak i Starý, postup, jak by toho
měl člověk dosáhnout. Dalším hlavním tématem, které prostupuje prakticky celou
knihou, je pak vztah Jungovy psychologie
a náboženství (křesťanství).
Nemá smysl zde hodnotit jednotlivé
eseje jeden po druhém. Mnoho témat (jako
např. črta „O interpretaci“) by si zasloužilo mnohem větší prostor než pouhé dvě až
tři strany. Díky tomu, že se autor snaží říct
na malém prostoru mnoho, tak často problematiku zjednodušuje (srov. črta „Empedoklés redivivus“, „Kain a Ábel“), v některých případech ve své argumentaci jde
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až příliš rychle (srov. črta „Nevědomí“),
a tím problematiku nedostatečně vysvětluje, či pokládá otázky, na které pak už ale
neodpovídá (srov. črta „Hvězné nebe nade
mnou…“). V některých případech dokonce prohlásí určité věci za fakt, který je bez
diskuse, přitom diskutabilnost tohoto faktu
je na místě (opět „Kain a Ábel“ – v tomto
případě se jedná o Kaina a Ábela coby nositele psychologického vzorce chování, kdy
jeden je podle Starého od počátku dobrý
a druhý zlý; je přinejmenším diskutabilní,
zda právě mýtické osoby Kain a Ábel jsou
od počátku nositeli určitého typu chování,
apod.). Všechny texty v knize však nevnímám jako natolik problematické. Za přínosné považuji některé z komentářů k Jungově psychologii (zejména poslední tři jsou
kvalitní, také díky jejich většímu rozsahu)
a stejně tak i některé črty (např. „Tvarování“ nebo „Úvodní slovo o rozjímání“).
Starého Podobnosti III jsou knihou jeho
vlastních názorů na astropsychologii a s ní
související témata. Nelze proto považovat
některé jeho názory za dobré či špatné. Za
vyhovující či nevyhovující však už ano.
Týká se to hlavně jeho názorů na jiná náboženství či tradice. Judaismus např. označil
za „nejtragičtější fenomén světových dějin“
(črta „Regenerační potence Pluta“, s. 75).
Při čtení črty „Jung a buddhismus“ může
čtenář nabývat dojmu, že buddhismus je podle Starého méně
vyvinuté náboženství než křesťanství. Tím v podstatě přejímá osvícenskou argumentaci 18.
a 19. století. Tehdy někteří myslitelé tvrdili, že nejvyvinutějším
náboženstvím je křesťanství,
a dokládali to díky srovnávání
s religiozitou tzv. „primitivních“
kultur či etnik. Teze o více či méně dokonalých formách náboženství je produktem hledání původu náboženství. Názory
se tehdy dělily převážně do dvou hlavních
proudů, a to, zda se náboženství vyvíjí od
méně dokonalých forem (animismus, totemismus, polyteismus, atd.) k dokonalejším (monoteismus), nebo naopak od nejdokonalejšího původního monoteismu, přes
zmiňované nižší formy zase zpět k monoteismu. Stejně tak i v jiných případech Starý zřejmě nevědomě přejímá osvícenskou
argumentaci, kdy tvrdí, že náboženství je
univerzální a stojí za každou kulturou a civilizací (črta „Přesčas“) na světě, nebo že
některé civilizace jsou vyvinutější (pokročilejší) než jiné (komentář „Jung a buddhismus“, s. 141). Jenže co když existuje

kultura, která nemá náboženství? Některé
současné výsledky religionistického bádání ukazují, že tomu tak skutečně je (srov.
např. S. N. Balagangadhara: The ‚Heathen
in His Blindness…‘, Leiden: Brill, 2005).
V návaznosti na tvrzení, že každá kultura má náboženství, Starý píše (stejně
jako Jung), že každý člověk na světě má
ve své psychické přirozenosti orgán, díky
němuž se může spojit se sférou religiózního či transcendentního. Jung měl za to, že
soudobý západní člověk ztratil díky přílišné sekularizaci s touto sférou kontakt. Šlo
mu tedy o to, aby člověk byl opět homo religious podobně, jako to chtěl Eliade. Ten,
kdo pak podle Junga dosáhl sjednocení
vnitřních protikladů, integroval své stíny
a stal se svébytnou bytostí, tento kontakt
s duchovní sférou také nalezl. Ve Starého
pojetí může nejsnáze dosáhnout individuace pouze křesťan, který věří v Ježíše Krista
(např. komentáře „Vnější a vnitřní člověk“,
„Integrace zla“ aj.). A to je jedním z nejrozpornějších témat celé knihy.
Starý nenabízí (jako v minulých dvou
dílech Podobností) „obecnou jungiánskou
astropsychologii“, ale takovou, která je
křesťansky laděná. Jung sice říká, že duchovno je důležitou součástí života člověka, ale v pojetí Starého je to pouze a jen
křesťanství, které je (přinejmenším) pro Západního člověka to pravé. Starý argumentuje tím, že Jung vyzýval spíše k nedůvěře
k tzv. východním (indickým, čínským, japonským atd.) naukám s tím, že v Evropě
máme své vlastní tradice. S tím lze souhlasit, jenže Starý ve své poslední knize roli
křesťanství pro západního člověka - podle mého názoru - až příliš zveličuje. Spíše z něj dělá normu pro toho, kdo chce dosáhnout individuace (srov. črta „Integrace
zla“, s. 190). V tomto spatřuji největší kámen úrazu Starého příspěvku současné astropsychologii. Některé črty, které by podle
názvu knihy měly být astropsychologickou
hermeneutikou, jsou obsahově spíše čistou
teologií (srov. např. komentáře „Buber versus Jung“ nebo „O incestu“ aj.). Velká většina názvů jednotlivých črt či komentářů se
svým nadpisem odkazuje k astropsychologii, ale obsahově se pak dotýkají spíše
teologie. Do Starého knihy se tak promítla snaha o reﬂexi vlastní tradice. V porovnání s předchozími díly čtenáře může
překvapit silný teologický diskurz knihy.

Pavel Horák
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r e c e n z e
PODOBENSTVÍ
O SCIENTOLOGII
Mistr, režie: Paul Thomas Anderson, USA,
2012.
Když scénárista a režisér Peter N. Alexander v roce 2001 uvedl na ﬁlmovém festivalu v Cannes snímek „The Proﬁt“, který pojednával o ﬁktivní Církvi vědeckého spiritismu a jejím vůdci L. Conradu Powersovi, měli scientologové jasno. Bývalý scientolog Alexander ve svém příběhu vypráví
podobenství právě o jejich
církvi a jejím zakladateli
L. Ron Hubbardovi... Postarali se proto, aby byl ﬁlm
v USA soudním příkazem
zakázán. O jedenáct let později, na podzim 2012, měl
premiéru další počin, ve
kterém pozorný divák najde
paralely s genezí scientologie. „Mistr“ („The Master“)
režiséra a scénáristy Paula Thomase Andersona při
distribuci tentokráte nenarazil.
Příběh situovaný do poválečné Ameriky protne osud hlavního hrdiny, veterána,
psychicky labilního zkrachovalce Freddieho Quella (hraje ho Joaquin Phoenix) s počínající kvazináboženskou kariérou Mistra – Lancastera Dodda (herec Philip Seymour Hoﬀman je typologicky velice blízký L. R. Hubbardovi).
Dodd, jenž se sám „po hubbardovsku“
představuje jako „spisovatel, lékař, nukleární fyzik a teoretický ﬁlosof, ale hlavně člověk“, okolo sebe shromáždil skupin-

Philip Seymour Hoﬀman v roli Mistra.
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ku několika desítek většinou dobře situovaných obdivovatelů a pomocí svých psychoterapeutických technik hodlá osvobodit
a osvítit nejen je, ale i celé lidstvo. Quell, jehož s Doddem zprvu poutá pouze láska k alkoholu, se stane Mistrovým chráněncem
a pokusným králíkem jeho nových metod.
Scény nekonečných imaginativních cvičení nebo asociačních experimentů evokují terapii při scientologickém auditingu, popřípadě připomínají rétoriku Oxfordského
testu schopností. Téměř doslovně s argumentací Hubbarda vyzní Mistrova polemi-

ka s psychologem. Dodd na námitku označujicí jeho metodu za hypnózu, odpovídá,
že jde naopak o „dehypnotizaci“. Snímek
nabízí i jiné podobnosti s příběhem autora Dianetiky – vydání Doddovy „převratné“ knihy, jeho následná emigrace do Velké Británie a další – není ale sondou do historie scientologie, při níž by si divák mohl
říci: „Takhle to bylo…“. Film spíše přináší zajímavý vhled do psychiky dvou mužů
v manipulativním soukolí právě vznikajícího kultu. Impulsivní konvertita Quell se
vypořádává se svým okouzlením a „zamilováním“ do Mistra, když mu rozum radí
odejít. Narcistní Mistr Dodd zas autoritativně ovládá své následovníky, zároveň ale žije pod pantoﬂem a především
uvnitř bojuje se svou nejistotou a odmítá si přiznat svá pochybení.
„Opravdovou“ scientologii tak
mohl divák v posledních měsících vidět pouze v pražském multikině Ládví.
Občanské sdružení Všudybudi – „skupina nadšenců, kteří se rozhodli praktikovat Dianetiku“ – tu totiž na podzim loňského roku a na přelomu letošního dubna a května jednou do týdne promítalo
oﬁciální scientologické dokumenty. Ani
symbolické padesátikorunové vstupné
ovšem nepřilákalo téměř žádné zájemce.

Martin Kořínek

jací jsou u nás
muslimové
a jak nás vidí
Eva Pavlíková: Muslimští migranti
a český sekulární stát, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 127
stran, doporučená prodejní cena neuvedena, ISBN 978-80-7465-018-5.
Česká muslimská komunita, kterou ještě
před nemnoha léty nazvala Martina Křížková ve své analýze, vypracované pro Multikulturní centrum Praha, příhodně „neviditelnou menšinou“, v posledních letech přitahuje stále více mediální pozornosti. Dnes
bývají čeští muslimové v médiích naopak
místy až příliš viditelní, což rozhodně neznamená, bohužel, nové pohledy, analýzy
či nárůst informovanosti, jak by bylo možno očekávat. Čeští muslimové se totiž do
hledáčků kamer, ať již doslova, či přeneseně, dříve dostávali především v souvislosti
s „problémy s islámem“ v zahraničí, k nimž
se měli vyjadřovat. K tomu v poslední době
přibyla celá řada afér (často notně mediálně „přikrmovaných“), týkajících se domácí agendy. Několik takových „kauz“ (mj.
nešťastné kázání v brněnské mešitě, obsahující citace z apokalyptického hadíthu
o zabíjení Židů; fotograﬁe s maketami zbraní pořízené rovněž v brněnské mešitě nebo
opakovaně deklarovaná radikalizace místních muslimů atd.), majících společný jmenovatel v podobě činnosti jednoho aktivisty (bývalého muslima), pak mnohem více
vypovídá, jak je autor těchto řádek pevně
přesvědčen, o stavu českých médií nežli
o stavu českých muslimů.
V situaci, kdy jsou debaty o islámu
a muslimech v ČR stále emotivnější a excesy všeho druhu se pomalu stávají normou,
je o to více potřeba uvítat každou publikaci, usilující přinést nové poznatky a pohledy, jež dokáže skutečně informovat, nejen
zaujímat předem očekávatelnou pozici na
kolbišti současných českých polemik o islámu. Do této vcelku nepočetné množiny (mj. Islám v srdci Evropy; Islám v médiích; Islám v českých zemích; Integrační
proces muslimů v České republice – pilotní
projekt) se počátkem tohoto roku zařadila
studie socioložky Evy Pavlíkové, nazvaná
Muslimští migranti a český sekulární stát.
Publikace vznikla v rámci řešení grantu GA
AV Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu
státu, jež probíhá v Centru pro studium migrace na Katolické teologické fakultě UK.
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Hned zkraje je potřeba zdůraznit, že
hlavní předností recenzovaného díla je reprezentativní odpověď na často vznášenou
otázku: Jak nás vidí „jiní“? Onen výsledný
obrázek, jenž kniha předkládá, se zakládá
na analýze 21 rozhovorů s muslimskými
migranty, pocházejícími ze 12 zemí a žijícími v mnoha místech po celé ČR. Rozhovory se přitom točily kolem zásadních (v mnohém tak citlivých) témat, jako jsou sociální situace migrantů, jejich začátky v Česku, vztah k českému státu i názory na zdejší společnost, kulturní i náboženské rozdíly a podobnosti, a v neposlední řadě víra a
její realizace u nás. Jedná se zároveň o témata hojně medializovaná, kolem nichž se
točí četné bouřlivé diskuse, nejen na sociálních sítích.
Muslimští migranti mají pro
mnohá české speciﬁka větší pochopení, než by bylo možno
očekávat. Asi nejhůře „stravitelný“ je pro ně český ateismus
(ať už se za ním skrývá cokoliv) a často vzpomínají rovněž
českou uzavřenost a s ní související obtíže při seznamování se
a navazování kontaktů. Práce vyvrací mnohé zakořeněné stereotypy. Třeba ten, že muslimové zde vůči
českému státu „táhnou za jeden provaz“,
a jednotliví respondenti se zásadně liší také
v přístupu k muslimské reprezetaci u nás
(mešity a islámská centra) i v míře vlastního zapojení do aktivit muslimské komunity. Zajímavým zjištěním (na str. 42) je
většinový názor muslimských respondentů, že česká veřejnost necítí prvoplánové nepřátelství vůči nim a islámu, ale jde
„o mediální masáž, a tudíž šance na změnu
a přijetí českou společností existuje“. Četné
poutavé výpovědi nám mj. přibližují „muslimskou každodennost“ v ČR, např. slavení náboženských svátků, prožívání ramadánu, výchovu dětí a jejich vedení k víře,
oblékání či přátelství s jinověrci. V závěru (na str. 111) se autorka zmiňuje i o dnes
tolik skloňovaném (a často přitom zatracovaném) multikulturalismu, neboť „… skutečná každodenní konfrontace kultur Českou republiku teprve čeká.“
Těžiště hodnocené knihy spočívá v prezentovaném sociologickém šetření a pro
recenzenta (nesociologa) byla v mnohém
objevná a přínosná, neboť místy potvrdila a často poopravila jeho vlastní poznatky, vyplývající z dlouhodobé komunikace s muslimy v ČR. Přesto zde nelze opomenout některé chyby, především formál-
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ní. Přepisy arabských pojmů týkajících se
islámu jsou bohužel většinou chybné, což
obvzlášť vynikne ve Slovníčku pojmů (str.
121–122). V češtině (oplývající čárkami)
by se rozhodně neměly objevovat tvary
jako např. haraam nebo halaal (str. 121).
Autorka by přitom ani nemusela konzultovat arabistu, stačilo by se pořádně podívat
do některého z českých úvodů do islámu,
např. do Kropáčkových Duchovních cest islámu. Nepřesvědčivě na mne působily Terminologické nejasnosti na str. 8–9, kde se
mj. řeší přesné vymezení pojmů „islámský“
a „muslimský“. Jde však jen o drobné „vady
na kráse“, neboť svůj úkol, tj. přinést zprávu o situaci muslimských migrantů v ČR
a jejich vnímání naší vlasti, recenzovaná
publikace nesporně splnila.
Rád bych závěrem podotkl,
že jakákoliv debata o islámu
a muslimech (což platí obecně),
má-li mít smysl a má-li sloužit
i k něčemu jinému, než jen k jitření emocí, by měla být založena na faktech, nejen dojmech
a pocitech. Informace si najde
ten, kdo o ně skutečně stojí. Tudíž věřím, že k Muslimským migrantům si najdou cestu nejen
ti, kdož mají islám takřka „v popisu práce“ (mj. novináři, publicisté, studenti či badatelé příslušných zaměření), ale rád bych
v skrytu duše doufal, že se s ní obeznámí
rovněž někteří odpůrci islámu, pro něž boj
proti muslimům (především na Internetu)
představuje součást životního stylu. A když
už pro nic jiného, tak proto, aby mohli lépe
„poznat svého nepřítele“ a snad si rovněž
uvědomit, že za hrozivými konturami jednoho náboženství se skrývají individuální
osudy jeho vyznavačů, které však nemusí být vůbec děsivé, ani nepochopitelné,
ale mohou nám hodně prozradit i o nás samých.

Bronislav Ostřanský,
ostransky@orient.cas.cz

Totální
potvrzení bytí
Dane Rudhyar: Rytmus celostnosti. Totální potvrzení bytí. Překlad Jindřich Veselý
a Pavel Turnovský, vydal Malvern, Praha
2012, 313 stran.
Kniha, kterou Dane Rudhyar píše ke konci
svého života v osmdesátých letech 20. století, je shrnutím jeho ﬁlozoﬁckých výcho-

disek a bádání a podává náčrt autorovy ﬁlosoﬁe, kosmologie a antropologie.
Ve čtyřech částech se věnuje postupně předestření konceptu celostnosti, popisu cyklického modelu bytí udržovaného
v pohybu polaritou
Rozmanitosti a Jednoty, dále postavení
člověka, popisu struktury lidské bytosti
a jejích cílů v tomto
všezahrnujícím modelu skutečnosti.
Na začátku knihy
je načrtnut Rudhyarův pohled na dějiny spirituálního myšlení charakterizovaný pohybem na ose individualizace – objektivizace. Na ní se odehrává vznik individua, jeho „zbožštění“
v současné západní civilizaci a na této ose
je naznačena možnost jeho transformace.
To předpokládá nutnost nové ﬁlosoﬁcké
mysli osvobozené od předsudků vědeckých
i náboženských. Takovou je mysl „celostnosti“, která je schopna se osvobodit od
zbožštění ega i od představy svrchovaného
Jediného, kterou postulují náboženské systémy.
V dalších částech se pomocí svého modelu celostnosti autor pokouší nabídnout
východisko ze světa přehlceného racionalistickým ulpíváním na imanenci a scientistickému a utilitaristickému vidění světa.
Cyklický model reality, který zahrnuje nejen realitu viditelnou a hmotnou, respektive viditelné a hmotné aspekty a fáze reality, ale zejména transcendentní fáze a fáze
opačné, než je existence v rámci toho, čemu
říkáme fyzický svět. Rudhyar se pokouší vystavět odpověď na lidskou otázku po
smyslu, která by zahrnovala západní i východní tradici a stala se všelidskou, rozdíly překračující ﬁlosoﬁí i spirituální praxí.
Metodicky se soustřeďuje na výklad
konceptu celostnosti a místa člověka v něm
jako významného činitele, nikoli však jako
vrchol či završení dějin kosmu. Zaprvé je
dynamika celostnosti cyklická, takže každé završení startuje nový kosmický děj;
zadruhé, člověk je v zásadě potencialitou
k dosažení rozvinutého spirituálního stavu společně se všemi ostatními, kteří jsou
toho schopni. Jedinec sám, jakkoli osvícený či rozvinutý tedy v završení kosmického cyklu nedosahuje svého, respektive
kosmického cíle. To je možné jedině skrze
harmonické spojení všech ve stavu jednoty, „Pléromatu“.
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Naléhavost Rudhyardova paradigmatického počinu je podpořena kritickou situací současného lidstva, do které dospělo
díky všeobecně rozšířenému individualismu a materialismu, případně bylo zcestně
zavedeno náboženskými vůdci využívajícími své moci nad ostatními věřícími.
Autor se vůbec k náboženstvím staví
kriticky. Jeho teoretický přístup k náboženství je dán funkčně pragmaticky – náboženství je představováno jako nástroj k získání
nějaké výhody nebo jako prostředek k dosažení nějakého imanentního cíle. Případně jako neúplná a v zásadě zcestná odpověď na lidskou potřebu jistoty v existenciální situaci, v níž se tázající člověk nachází.
Stejně tak kriticky se Rudhyar staví
k osvícenské a postosvícenské vědě, které vytýká povýšení metodicky ohraničené
oblasti zkoumání na jedinou „reálnou“ oblast existence a instrumentalizaci této reality k dosažení individuálních cílů. Proti
nim staví rozšířené vědomí o celku kosmu
a o existenci kosmických cyklů, a zejména
vědomí cíle, kterým je plné uskutečnění celostnosti v komplexní harmonii.
Rudhyarův počin je cenný svou komplexitou a všezahrnujícím modelem cyklicky se pohybující vícedimenziální reality jako protikladu k rozšířenému lineárnímu vidění světa, v němž ukončení epochy
nabývá tragických rozměrů. V cyklicky se
pohybující realitě je takový předěl jen počátkem jiného, nového stavu kosmu. Čtenář hlouběji obeznámený s náboženskými systémy nebo přírodovědnými obory
se však neubrání dojmu, že je autor ve své
kritice pojednává poněkud povrchně. Naopak vlastní koncept předkládá se samozřejmým nárokem na pravost bez jakékoli
podpory jeho evidence.
Překlad, ačkoli pojednává o složitých
konstrukcích, je psán větsinou překvapivě
srozumitelným jazykem. Pouze v pasážích,
kde autor přechází do mystického vyjadřování o dějích a způsobech existence mimo
běžné chápání, si porozumění textu vyžaduje spíše intuitivní meditaci než intelektuální zpracování.
Vazba a typograﬁe knihy je poměrně
jednoduchá, takže je snadné toto dílo přehlédnout v záplavě běžné esoterické literatury. Domnívám se, že by knize slušela větší péče po této stránce. Pro snadnější orientaci by čtenář uvítal jistě rejstřík alespoň
základních pojednaných pojmů.


Záleží na ﬁlosoﬁi léčení, kterou lékař vnáší do vztahu s pacientem

LÉKAŘ,
PACIENT
A SPIRITUALITA
Martin Konečný
Úvahou, která ukazuje na vliv anthroposoﬁe, a modlitbou lékaře
se vracíme k tématu Alternativní medicína a náboženství v časopise Dingir 1/2013 (redakce).
Vývoj moderní medicíny dospěl do fáze,
kterému se začalo výstižně říkat „past pokroku“. Možnosti léčby jsou v některých
případech tak mocné, že se v praxi stále častěji setkáváme s pacienty, kteří již nechtějí být léčeni, a prosí nás, své lékaře, abychom je nechali zemřít pouze tím, že jim
přestaneme podávat léky. I medicína tak
vytváří absurdní situace, které v globální
společnosti potkáváme na každém kroku:
na jedné straně poskytuje téměř zázračné
efekty, na straně druhé činí člověka závislým a odděluje ho od jeho přirozenosti, od
něho samého.
Původně však bylo poslání medicíny
docela jiné. Léčení bylo nedílnou součástí spirituální úlohy šamanů, kteří otevírali
přítomnost lidské existence Božskému bytí.
Později tuto úlohu přebírali kněžky a kněží. Cílem šamanské a kněžské léčby nebylo
primárně „vyléčení“, ale provázení v krizi,
kterou představovala nemoc těla-duše-du-

cha. Smrt a odchod z tohoto světa mohly
být výsledkem léčení právě tak jako uzdravení a pokračování pozemského života.
Teprve s počátkem vědecké revoluce začala medicína aspirovat na poznání
nemocí a jejich úplné odstranění. Eradikace neštovic ve dvacátém století se stala
jakýmsi předobrazem budoucího konečného „vítězství vědy“ – eradikace smrtelnosti člověka. Božské v člověku přestalo být
vnímáno jako to podstatné, ale zařadilo se
mezi suvenýry pozemské pouti. A suvenýr
z cest bývá často to první, co ztrácíme na
cestě domů…
Proti této odlidštěné medicíně, která si
jako hlavní cíl vytkla odstranění nemoci
a přestala se zajímat o člověka a jeho vztah
k božskému, vystoupila s obnoveným důrazem na předvědecké léčení „medicína alternativní“. Dnes představuje rozmanitou škálu nejrůznějších přístupů, které se snaží od
moderní, na důkazech založené medicíny,

Vojtěch Tutr
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odlišit. Bylo by ale velkým zjednodušením
říci, že se alternativní medicína snaží o návrat k původním kořenům léčení.
Alternativní medicínu lze dnes studovat
na univerzitách, habilitují se profesoři této
disciplíny, je prováděn výzkum v alternativní medicíně a v neposlední řadě alternativní léčení představuje také obrovský obchod, který konkuruje léčení s pomocí chemických léků. Je proto třeba kriticky zkoumat, zda existuje podstatný rozdíl mezi jednou a druhou medicínou.
Při podrobnějším studiu zjistíme, že alternativní medicína se až příliš často pokouší o totéž jako medicína moderní s použitím odlišných prostředků. Odstranit nemoc, překonat obtíže, vrátit pacientovi jeho
dřívější život bez ohledu na to, jak zodpovědný život to byl. V nejhorším případě lze medicínu, tu i onu bez rozdílu, využívat jako výtah tam, kde se život proměnil v pouhý supermarket: ze suterénu nemoci do horního patra kšeftu a konzumování. Pokleslé bytí, pokleslá medicína, odduchovnělé „zdraví“…

Léčení, zdá se, tam i onde, rezignovalo
na snahu otevřít lidské bytí Božské existenci v čase krize. Alternativní medicína i moderní léčba vnímají nemoc jako poruchu,
kterou je potřeba odstranit, aniž by ne-mocný cokoliv podstatného ve svém dosavadním životě změnil. Pokud k nějaké změně po léčbě dojde, často se jedná o jakési
„nutné zlo“, které nemoc přinesla: „Musel
jsem začít cvičit... Musel jsem přestal dělat to či ono...“
Mohl bych se nyní rozepsat o psychoterapii a zamýšlet se na tím, jakou nabízí
alternativu k sekularizované léčbě, protože
je to můj obor; snad se mi díky ní podařilo mnohým ne-mocným pomoci; jistě byli
i tací, kterým jsem pomoci nedokázal nebo
je dokonce nechtěně zranil. U všech se ale
pokouším podle svých vlastních možností a schopností o jediné – znovuobnovit jejich kontakt se sebou samými, tedy s tím
jediným místem, kde je možné nalézt živou božskou řeč.
Dnes si chci ale položit jinou otázku.
Kam se vytratil spirituální rozměr léčení?
Nacházím jedinou smysluplnou odpověď.

Modlitba lékaře za proměnu všech živých bytostí a celého světa
Věčně jsoucí Řeči přebývej v nás
věčné Slovo utvoř nás
věčný Hlas ať naplní nás
Věčně jsoucí Řeči
tvořící v Prazákladě nevýslovném
jež se otcovsky i mateřsky
zjevuješ a skrýváš
ve všem pozemském
Tvé bytí ať zazáří v člověku každém
S důvěrou a radostí
přistupuji k Tobě
pokorně vyznávaje
že Ty jsi ve mně
a ve všech bytostech
Děkuji Ti za dar života
Učím se milovat život
ve všech jeho podivuhodných
formách
ve všech inkarnacích
ve všech cyklech času
Učím se milovat vlastní život
od doby před zrozením
od početí a prvního nádechu
od prvního kroku
a prvního slova
– až k tomuto slovu:
vyslov své věčné Slovo
a má bytost bude obnovena
Věčně jsoucí Řeči
tvořící v Prazákladě nevýslovném
jež se otcovsky i mateřsky
zjevuješ a skrýváš
ve všem kosmickém
Tvé bytí ať zazáří v člověku každém
V obrozeném myšlení a cítění
v uzdraveném nezištném chtění
ve vědomí i nevědomí
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Tvé tvoření
ať proudí mléčnými drahami
ať proudí všemi bolestmi
a lidskými útrapami
tak jako úcta a pochopení
proudí mezi námi
Tvá naléhající zář ať nás neoslepí
Tvůj živoucí proud ať nás nepohltí
v Tvém bytí a tvoření odvěkém
člověk ať stává se Člověkem
Věčně jsoucí Řeči
tvořící v Prazákladě nevýslovném
jež se otcovsky i mateřsky
zjevuješ a skrýváš
ve všem pozemském
Tvé bytí ať zazáří v člověku každém
Děkuji Ti za vše co prožívám
a to co prožívám
přijímám jako dar
a co bylo jako dar přijato
přináším Ti jako oběť:
jako oběť za proměnu mou
mé ženy a našich dětí
mého rodu a mých pacientů
mých přátel i protivníků
a všech živých bytostí
Přijmi mou oběť za proměnu
této země
Evropy, všech států a národů
všech kontinentů a moří
za proměnu celé planety
sluneční soustavy, galaxie
všech galaxií
a mezihvězdných prostorů
za proměnu Vesmíru
a všech Vesmírů

které jsou z Prazákladu stvořeny
Přijmi mou oběť ne pro má slova
ani pro mé činy
ale pro lásku Tvého věčného Slova
v němž přijímáš
po všechny cykly času nás
Věčně jsoucí Řeči
tvořící v Prazákladě nevýslovném
jež se otcovsky i mateřsky
zjevuješ a skrýváš
ve všem kosmickém
Tvé bytí ať zazáří v člověku každém
Je-li to k mému nejvyššímu dobru
a k nejvyššímu dobru celého světa
učiň mne sluhou svaté věci
pomocníkem lidstva
nezištným a věrným
Ne má Tvá vůle se staň
ve světě v němž ať zavládnou
svoboda a odpovědnost
mír a spolupráce
zdraví a dostatek pro všechny
národy
mezi lidmi
v jejichž srdcích ať probuzeny
žijí láska
a úcta ke všem bytostem
radost a dostatek dobra
aby božské žilo
ve společenství s mrtvými
jimž ať darovány jsou
Tvá Láska a Tvé Světlo
Ve spojení s nimi ať proměněn
je svět

Ano, budiž tak

Vytrácí se bez ohledu na léčebné prostředky tam, kde se již předtím vytratila spiritualita terapeutů i jejich pacientů.
Domnívám se, že podstatnější než nástroj, kterým lékař léčí, je cosi, co bych
označil jako ﬁlosoﬁe léčení, kterou v okamžiku setkání s pacientem do terapeutické
interakce terapeut vnáší - ve své hlavě i ve
svém srdci, celou svou bytostí. Je dokonce možné, že mentální prostředí, v kterém
se léčba odehrává, ovlivňuje i výsledek léčby stejně tak jako samotná léčebná metoda.
Rozhodně nechci nikoho poučovat nebo
sám sebe okázale demonstrovat. Jen nabízím vhled do svého terapeutického „ledví“, do vlastní ﬁlosoﬁe léčení, jak jsem ji
výše nazval, protože ji považuji za to nejdůležitější, co svým pacientům přináším.

MUDr. Martin Konečný (*1964) lékař s ambulantní
a nemocniční praxí, atestovaný v oboru psychiatrie, psychoterapeut, gestaltterapeut, praktik celostní, psychosomatické medicíny.
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ZÁKLADY ASTROMAGIE
„HVĚZDY OVLÁDAJÍ ŽIVOT, ALE MOUDRÝ
VLÁDNE HVĚZDÁM.“
MOUDRÝ˝VLÁDNE
HVĚZDÁM.“

T

éměř na všech stránkách této knihy jsme zdůrazňovali, že astrologie není naukou o nezměnitelné osudovosti. Není vlivu, proti kterému by se nedala organisovati obrana. Hvězdy sice ovládají
život; avšak moudrý vládne hvězdám, praví staré přísloví. Tím není řečeno, že by konstelace hvězd
nenaznačovaly mnohdy neúprosný osud. Avšak vždy si nutno uvědomiti, že takto naznačený osud se
naplní jen u člověka nízké úrovně, u bytosti, která nedospěla k samostatnému a svobodnému užívání
svých rozumových a duchovních schopností.
Tato pravda je potvrzena zkušeností. U člověka v astrologii nevzdělaného, u člověka oddaného
hrubému materialismu a uvažujícího jen a jen okolnosti a situace svého bezprostředního okolí, možno
přesně předvídati uskutečnění horoskopem narýsovaných křivek. Poslušen jich se rodí, vzdělává, baví,
vstupuje do povolání, žení se, doznává úspěchu i ztrát, přijímá choroby a umírá, aniž by si někdy
uvědomil, že svým životem uskutečnil osudové vlivy hmotného a duševního okolí a nikoliv sama sebe.
Jakmile však studujeme horoskopické thema člověka zbožného, umělecky a duchovně založeného,
mravně ukázněného, ctícího autority světské i církevní, obdivujícího se dílům ducha, tu poznáváme, že
nebezpečné vlivy se u něho vyplňují mírou daleko jemnější. A má-li člověk jasný cíl před svým zrakem,
chce-li uskutečniti svůj životní cíl anebo ideál, pak překážky a škodlivé vlivy thématem naznačené jsou
mu jen vzpruhou jeho odvahy a stupni k jeho vítězství. A je-li konečně člověk astrologií upozorněn na
záporné a kladné vlivy, jež okolí vepsalo do jeho bytnosti, může vlivy dobré posíliti a záporné oslabiti
a mistrovati tak svůj život k úspěchu a plnosti. (...)

V

liv horoskopu radikálního mistrujeme celým životem.
Pamatujme však, že ne vše je vhodné v určitou dobu. Příznivou
či nepříznivou dobu k práci a k uskutečnění našich přání zjistíme
vědomým pozorováním transitů. Zde lidé bloudí nejvíce. Špatné
transity probouzejí totiž v lidské duši nespokojenost, touhu
po uplatnění, touhu po činnosti a práci, kdežto transity dobré
pudí člověka k zábavám, potěšení a pohodlí. Většina lidí má
neúspěch proto, že počíná pracovati za transitů, které odpírají
práci zdar. Účelem lidské svobody je tedy pracovati, podnikati,
snažiti se za transitů dobrých, byť by celé tělo, duše i okolí
vyzývalo k lenosti, a za transitů špatných si odpočinouti. Takto
uspořádaný životní plán umožní pracovati snadno a úspěšně.
Člověk zapojí do své práce nejen svoji energii, ale také příznivý
vliv přírody. Za špatných transitů nebude se snažiti pracovati
zevně, nýbrž bude se obírati vnitřním svým životem, kulturou
a duchovními věcmi v plodné samotě. Rolník také neseje
v zimě; vybéře si dobu, kdy příroda je mu nápomocna.
Transity nejsou k tomu, abychom od nich očekávali se
založenýma rukama úspěch nebo ztrátu. Slouží k vyhotovení
životního plánu. Upozorňují, jak a kdy jednati. (...)
Jan Kefer, Praktická astrologie, první vydání 1939, str. 333 a 335.
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Pomozte s námi lidem zasaženým povodněmi!
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Sekty a nová náboženství
Cowan Douglas E., Bromley David G.
Výzkum na poli sekt a nových náboženských hnutí postupuje mílovými kroky.
Špičková práce světově známých a uznávaných odborníků Douglase Cowana a
Davida Bromleyho shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem bádání v posledních letech. Na příkladech historického vývoje několika nejznámějších nových náboženských hnutí (např. hnutí
Transcendentální meditace, u nás ještě málo známého společenství Ramthova
škola osvícení a dalších) vás autoři provedou nejožehavějšími otázkami současných i dřívějších výzkumů a seznámí vás s aktuálním stavem odborné diskuse.
Kniha je určena všem zájemcům o nová náboženská hnutí z řad laiků i odborníků, stejně tak i studentům religionistiky, teologie, psychologie, pedagogiky
a příbuzných oborů.
14×21 cm, 224 stran, ISBN 978-80-247-3163-9, objednací číslo 8011

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.
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Šarī Ca

Úvod do islámského práva
Potměšil Jan

Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů na mysl posluchačů a čtenářů - a to především, ač nikoli výlučně - v souvislosti se specifickým pojetím účinku literárních
fikčních světů na mysl vnímatele, které najdeme v díle britského spisovatele C. S. Lewise a které lze poměrně výstižně označit jeho vlastním výrazem „křest fantazie“.

Pavel Hošek, Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise;
128 stran, 170,- Kč.

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších
a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo
šarīCa. Autor se věnuje jak základním rysům islámského práva, jeho kořenům,
speciﬁkům, jednotlivým právním školám, tak i jeho historickému vývoji, jeho
základním i doplňkovým pramenům a samotné právní metodologii. Rozebírá
podrobně hlavní nábožensko-právní povinnosti člověka v islámské společnosti, rodinné právo, dědické právo, majetkové právo i trestní právo. Samostatná
kapitola je věnována státoprávní teorii, ústavním otázkám a institutům a také
formám vlády. Tato práce není ovšem pouze shrnutím pojmů a dějin, autor
se neopomene dotknout ani naší současnosti: vztahů mezi teorií a realitou
dneška, otázky vztahu islámu a demokracie a v neposlední řadě islámského
fundamentalismu a problematiky lidských práv v islámském světě. Nechybí
ani vyčerpávající seznam odborné literatury k tématu.
14×21 cm, 224 stran, ISBN 978-80-247-4379-0, objednací číslo 7928
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