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Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, 
který spočíval v tom, že do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to značky, které 

předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. 
v klíno pisných textech vkládal před každou věc ze dřeva 
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před 
ryb níky, 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 nej starším 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 ně-

muž člověk hledí a k němuž se upí ná. 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 nej různějších kulturách a sociálních skupinách. A tak 
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami 
nejrůznějších nábo ženských skupin, jež jsou výrazem to-
ho to roz měru člověka.

Záměrem našeho časopisu je pozorně sledo-
vat a zkoumat tuto současnou náboženskou 
scénu. Východiskem naší práce jsou principy 

a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnaží-
me 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. Bu deme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DIN-
GIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich 
DINGIR ovliv ňuje jejich život a jaké formy jejich cesta 
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomo-
ci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna 
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává 
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

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 bibliografi ckou normou, 
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký 
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým 
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.

RECENZNÍ 
ŘÍZENÍ

PROČ DINGIR

Na přední straně obálky je ilustrace astrologie, 
ob lí bená v prostředí hnutí Nového věku
Na protější straně je horoskop sestavený Janem 
Keplerem roku 1608.

Touto fotografi í úspěšného mexického spisovatele Miguela Angela Ruize 
a jeho syna Josého zvali pořadatelé na vystoupení této dvojice na konci října 
2012 v Praze s názvem „Pomozte mi měnit svět“. Ruizovu poselství v duchu 
Nového věku a neošamanismu, jehož jádrem je kniha Čtyři dohody, se u nás 
dostalo mimořádné pozornosti díky neúnavné propagaci herce Jaroslava 
Duška.

Očekávání transformace lidstva a světa 21. 12. 2012 (jemuž se časopis Dingir 
věnoval v čísle 1/2011) je v posledních dnech před tímto datem spíše tlumeno. 
Ti, kteří očekávají „nový věk“ v té či oné podobě hovoří raději o procesu než 
o jedinečné převratné události. „21. prosince se nestane vůbec nic. Ale tento 
proces, ... který prožíváme ve svých nitrech, ten už se nedá zastavit,“ napsal na 
začátku prosince astrolog Antonín Baudyš ml. Jako o jednom z nejznámějších 
astrologů u nás se o něm zmiňuje článek na str. 128-131.

Konferenci „Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti a současnosti“ 
na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v listopadu 2012 
navštívili kromě jiných zahraničních i domácích hostů také islamolog prof. 
David Cook z Houstonu a judaista prof. Moshe Idel z Jeruzaléma.
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Zdeněk Vojtíšek
„Spolu s magií a alchymií je astrologie jednou ze tří základních hermetic-
kých věd a má k oběma jmenovaným důležitý vztah. Je také nejrozšířenějším 
oborem praktického hermetismu,“ napsal prof. Milan Nakonečný v Lexikonu 
magie (Ivo Železný, 1995) a pokračoval: „Původně byla astrologie esoterní 
vědou o vztazích mezi makrokosmem (světem) a mikrokosmem (člověkem), 
které byly symbolizovány během a postavením nebeských těles. (...) Astrolo-
gie se pak stále víc a víc stávala divinační metodou a dnes je v tomto smyslu 
pěstována téměř výlučně. Význam astrologie vyjadřil již proslulý Hermes: 
Šťasten, kdo dovede číst znamení času. Těmito znameními jsou především 
hvězdné konstelace, které korespondují s povahou a osudy jedinců, ale i ce-
lých národů, států a událostí. Astrologie není v tomto smyslu kauzalistic-
ká, jak se často má za to, nýbrž analogistická. Hvězdy nevyvolávají účinky 
svým vyzařováním – i když i tento vliv je možný –, nýbrž jejich konstelace 
korespondují s určitými povahovými a osudovými konstelacemi lidí a udá-
lostí, tj. řečeno obrazně: Obrazy postavení hvězd jsou analogické obrazům 
lidských osudů a povah. Astrologie je založena na principu synchronicity 
a nikoli kauzality. Proto také astrologie není deterministická: Astra inclinant, 
nec non necessitant (Hvězdy dávají sklon, ale nenutí).“

Astrologie je tedy starým, širokým a vnitřně velmi rozrůzněným obo-
rem, který můžeme v jednom čísle časopisu Dingir pokrýt pouze částečně. 
Pro orientaci je proto důležitý úvodní článek našeho tématu od religionisty 
Ivana O. Štampacha. Jiný typ orientace - tentokrát na současné české ast-
rologické scéně - poskytuje Marek Dluhoš, jeden z mála religionistů, kteří 
se ve své akademické práci soustředí za západní esoterickou (hermetickou) 
tradici. Téma pak dále obsahuje tři sondy do postavení astrologie v rámci 
jednotlivých duchovních tradic. Religionista a teolog Pavel Hošek přesvěd-
čivými argumenty zpochybnil rozšířený předpoklad, že křesťanství je s as-
trologií v nevyhnutelně nepřátelském vztahu. K naznačení šíře škály křes-
ťanských postojů mu pomáhají dvě vyjádření v rámečcích: na jedné stra-
ně pravoslavný kněz Jan Týmal tvrdí, že v nebeském „zrcadle“ se člověku 
zobrazují „všichni běsi starého pohanského nebe“, na druhé straně přírodo-
vědec a evangelík Jan Moravec přesvědčuje, že na astrologii není nic nábo-
ženského, co by mohlo být ke křesťanské víře v protikladu.

Podobné napětí obsahují i články, které popisují postavení astrologie 
v jiných duchovních tradicích. Indoložka Nora Melnikova popisuje, jak ast-
rologie prostupuje životem indické společnosti, i když ji její (snad více inte-
lektuální) část odmítá. Orientalista Pavel Ťupek připomíná, že ve světě islá-
mu probíhá hranice mezi odmítáním a popularitou astrologie podobně jako 
hranice mezi fundamentalistickou ortodoxií a praktickým žitým islámem.

Relativně nejvíce prostoru je v tomto tématu věnováno psychologizu-
jícímu pojetí astrologie francouzského umělce a fi losofa Dane Rudhyara. 
Jeho samotného představuje fi losof Jindřich Veselý, Rudhyarova české-
ho pokračovatele Pavla Turnovského pak v rozhovoru zpovídá religionista 
Vojtěch Tutr. Ukázku z Rudhyarova textu nalezneme na třetí straně obálky.

Protože jedno téma v Dingiru zdaleka nemůže pokrýt celou šíři astro-
logie, vrátíme se k tomuto tématu v čísle 2/2013. Budeme v něm psát např. 
o vztahu judaismu k astrologii nebo o oblibě astrologie v hnutí Nového věku 
(z tohoto okruhu máme zatím pouze obrázek na přední straně obálky). Pros-
torem ve dvou číslech časopisu vyjadřujeme přesvědčení, že astrologie je 
velmi důležitým předmětem religionistického bádání.   

HVĚZDY DÁVAJÍ SKLON,
ALE NENUTÍ
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Střet práv dítěte a práv a povinností rodičů v oblasti náboženství

Blanka Malcová

Koncept práv dítěte je poměrně mladý – lze říci, že je plodem 
20. století. Dokumenty,1 které v tomto období vznikly, jsou 
přelomem tím, že přiznávají dítěti stejná práva jako dospělému, 
tedy obecně lidská práva v celém jejich spektru. Dítě je nově 
chápáno jako subjekt, nositel širokého okruhu lidských práv.2

NÁBOŽENSTVÍ 
A PRÁVA DĚTÍ

Tyto změny v chápání dítěte, jež lze jistě 
hodnotit jako pozitivní, přinesly i jistá na-
pětí v oblastech, která dříve neexistovala. 
Jednou z takových je i oblast náboženství. 
Jedná se přitom zejména o konfl ikt práva 
dítěte na rozvoj a participaci (právo svo-
bodně vyjadřovat své názory ve všech zá-
ležitostech, svobodně si zvolit svoji nábo-
ženskou orientaci apod.) a práva rodičů 
vychovávat své děti v souladu se svým ná-
boženským přesvědčením, včetně předání 
svých náboženských a kulturních hodnot. 
Přitom náboženská výchova dětí a všech-
no, co je s ní spojené, je ve všech nábožen-
ských tradicích chápáno jako nezpochyb-
nitelné právo a povinnost rodičů. Právo na 
rozvoj a participaci, jak je zakotvuje Úmlu-
va, je tak pro mnohé členy těchto nábožen-
ství jen těžko přijatelné. 

Proti takovým postojům však ostře vy-
stupují někteří obhájci dětských práv, kte-
ří důsledně trvají na náboženské svobodě 
všech dětí již od narození a striktně odmítají 
koncept dítěte jako majetku rodičů.3 Přitom 
poukazují na to, že jsou to právě rodiče, kte-
ří ve snaze předat dětem vlastní víru, nej-
více porušují práva svých dětí. Tito jednot-
livci či celé skupiny hlasitě protestují proti 
tzv. zneužívání dětí ve jménu náboženství,4 
které se podle nich odehrává po celém svě-
tě. Kromě závažných problémů jako jsou 
dětské sňatky v některých muslimských ze-
mích, obřezávání dívek či jejich diskrimi-
nace, nábožensky motivované kruté tělesné 
tresty apod., jdou tito aktivisté často ještě 
dál a jako náboženské zneužívání označu-
jí i výchovu dítěte v konkrétní náboženské 
tradici.5 Toto zneužívání podle nich začíná 
již okamžikem narození dítěte a jeho účas-
tí na náboženských praktikách. Jako nepři-
jatelné porušování dětských práv jsou chá-
pány také iniciační obřady, jako je křest 

a obřízka, náboženská výchova či výuka 
náboženství.6 Autoři jako např. britský bio-
log a propagátor ateismu Richard Dawkins 
nebo indický racionalista Innaiah Narisetti 
hovoří o indoktrinaci dětí, která je podle 
nich cílem všech náboženství.7 Narisetti se 
ve svých pracích pokouší také dokázat, že 
proti dětským právům se prohřešují všech-
na náboženství. V této souvislosti kritizuje 
také postoj mezinárodních organizací, ze-
jména pak UNICEF, který nad případy po-
rušování dětských práv ve jménu nábožen-
ství často přivírá oči.8

Hlasy aktivistů bojujících za dětská 
prá va přitom nabírají značně na síle; toto 
téma je velmi živé v Německu a Rakous-
ku stejně tak jako i v Anglii a USA. Sku-
pinám aktivistů bojujícím za dětská práva 
je zde trnem v oku především náboženská 
obřízka, prováděná osmý den po narození 
u židovských chlapců, u malých muslimů 
pak zpravidla o několik let později. Obháj-
ci dětských práv v této souvislosti hovoří 
o zmrzačování dětí a poukazují přitom na 
bolestivost zákroku, který je nezřídka pro-
váděn bez užití narkózy v nevyhovujících 
hygienických podmínkách, a může tak při-
nést neblahé důsledky v oblasti zdraví, se-
xuality, psychiky i mužské plodnosti.9 

Také někteří lékaři odmítají provádě-
ní tohoto zákroku u malých dětí pouze na 
základě náboženského přesvědčení jejich 
rodičů. Obhájci dětských práv proto ape-
lují na mezinárodní organizace, aby dět-
ským obřízkám učinily přítrž. UNICEF tak 
ve svém prohlášení z roku 2008 nejprve 
konstatuje, že důsledky obřezávání chlap-
ců nejsou tak závažné jako u dívčí obřízky 
a dále uvádí: „UNICEF však výslovně zdů-
razňuje, že nikdo nesmí být k obřízce nu-
cen. Rodiče mají podle Úmluvy o právech 
dítěte povinnost jednat v jejich nejlepším 

zájmu. Oni se tedy musí rozhodnout, zda 
jejich syn bude obřezán.“10 Toto nejedno-
značné a do jisté míry i alibistické stanovis-
ko tedy příliš světla do problému nevnáší.

Jako výrazný přelom v této problemati-
ce lze chápat verdikt zemského soudu v Ko-
líně nad Rýnem z června tohoto roku, který 
rozhodl, že obřízka malých chlapců z ná-
boženských důvodů je ublížením na zdraví 
a lze ji klasifi kovat jako trestný čin. Soud 
tak reagoval na případ čtyřletého chlapce, 
u nějž se po zákroku objevily zdravotní 
komplikace. Obřízku tak podle tohoto roz-
hodnutí nesmějí podstupovat malí chlap-
ci, ale pouze případně dospělí muži, kteří 
se pro zákrok sami svobodně rozhodnou. 

Verdikt, který se může stát preceden-
tem, vyvolal obrovské rozhořčení a protes-
ty mezi německými židy a muslimy. Ti jej 
označili jako útok na náboženskou svobo-
du. Předseda konference německých rabí-
nů Pinchas Goldschmidt verdikt dokonce 
nazval „jedním z nejtvrdších útoků na ži-
dovský život v Evropě od holocaustu.“11 Na 
protest proti soudnímu rozhodnutí se navíc 
historicky poprvé zástupci obou nábožen-
ství spojili a v září uspořádali v Berlíně spo-
lečnou demonstraci za zachování práva na 
obřízku. Rozhodnutí soudu však také kri-
tizovali němečtí politici včetně kancléřky 
Angely Merkelové, která prohlásila, že „zá-
kazem obřízky by Německo ze sebe uděla-
lo v očích celého světa kašpara.“12 Po ně-
kolika měsících sporů o praktikování toho-
to náboženského rituálu, s jehož zákazem 
by mimochodem v současné době souhla-
sila více než polovina Němců, přišla vláda 
s návrhem nového zákona, který má obříz-
ku legalizovat. Lékařsky odborně provede-
ná obřízka tak bude povolena a nebudou za 
ni hrozit žádné tresty. I přes toto rozhodnutí 
však debata o obřízce neutichá; naopak se 
z Německa šíří do dalších zemí – zejména 
do Rakouska a Dánska.

Na německém sporu o obřízku je zřetel-
ně patrné, jak je problematika vztahu dět-
ských práv a náboženství v Německu (a ne-
jen v něm) vysoce citlivá. Kolínský zemský 

Protest proti obřízce při sjezdu pediatrů 
v Bostonu roku 2011.
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soud byl v tomto případě nucen zvažovat, 
které právo má větší váhu: zda právo dítěte 
na tělesnou integritu, nebo základní práva 
rodičů. V potaz musel soud vzít i právo na 
svobodu náboženského vyznání. Ve svém 
verdiktu se nakonec přiklonil k tomu, že 
„právo dítěte na tělesnou integritu převa-
žuje nad právy rodičů“,13 což mnozí (pře-
devším z řad ochránců dětských práv) při-
jali s neskrývaným uspokojením. I když 
v případu nakonec zasáhla německá vláda 
a prostřednictvím nového zákona se chystá 
obřízku legalizovat, přesto je rozsudek pro 
zastánce dětských práv velikým vítězstvím. 
Bez významu také není ani vysoké procento 
Němců, kteří s obřízkou malých chlapců 
nesouhlasí. Německé vládě se sice poda-
řilo svým rozhodnutím utišit ten největší 
požár, avšak napětí mezi dětskými právy 
a náboženstvím trvá i nadále a je zřejmě 
jen otázkou, kdy se znovu rozhoří novým 
plamenem.


Poznámky
 1 Nejdůležitějším dokumentem v oblasti dětských práv je 

bezesporu Úmluva o právech dítěte (1989).
 2 Srv. David, Roman, Práva dítěte: Úmluva o právech dí-

těte a její charakteristika, Olomouc: Olomouc, 1999. 
 3 Srv. například výzva Mezinárodní humanistické a etické 

unie, nevládní organizace, v níž se obrací na UNICEF, 
aby zastavil náboženské zneužívání dětí, „Aufruf der 
Internationalen Humanistischen und Ethischen Union 
(IHEU) an die UNICEF gegen religiosen Missbrauch 
von Kindern“, 2002, dostupné z: http://www.humanis-
tische-aktion.de/missbrau.htm, download 3. 10. 2012.

 4 V německých textech pojednávajících o tomto tématu 
je skutečně nejčastěji užit termín „der religiöse Kindes-
missbrauch“, v anglických textech je to pak „child abu-
se by religions“.

 5 Srv. Kindesmissbrauch im Namen von Religion. Beginn, 
Auswirkungen, Ursachen, Losungen, Dokument Huma-
nistischer Aktion, 2001, dostupné z: http://www.huma-
nistische-aktion.de/humakt.htm, download 3.10.2012

 6 Srv. Narisetti, Inaiah, Forced into Faith: How Religion 
Abuses Children´s Rights, Prometheus Press, 2008.

 7 Dawkins, Richard, The God Delusion, London: Trans-
world Publishers, 2006, str. 309-340.

 8 Narisetti, Innaiah, Religion und Kindesmissbrauch, Hu-
manistischer Pressedienst. 2007, dostupné z: http://hpd.
de/node/2189, download 4. 10. 2012.

 9 Srv. např. Beschneidung. Zirkumzision – Genitale Ver-
stümmelung, dostupné z: http://www.maennerrat.de/be-
schneidung/html, download 4. 10. 2012.

 10 UNICEF Deutschland, Antwortschreiben vom 7. 10. 
2008, dostupné z: http://www.maennerrat.de/beschnei-
dung/html, download 4. 10. 2012.

 11 Rabbiner rügen Beschneidungsurteil: „Schwerster An-
griff  seit dem Holocaust“, dostupné z: http://www.ta-
gesspiegel.de/zeitung/rabbiner-ruegen-beschneidung-
surteil-schwerster-angriff -seit-dem-holocaust/6873254.
html, download 1. 11. 2012.

 12 „Wir machen uns zur Komikernation“, dostupné z: http://
www.focus.de/politik/deutschland/wir-machen-uns-
zur-komikernation-merkel-will-beschneidungen-billi-
gen_aid_782613.html.

 13 „Religiös motivierte Beschneidung von Jungen ist laut 
Gericht strafbar“, dostupné z: http://www.spiegel.de/pa-
norama/justiz/religioes-motivierte-beschneidung-von-
jungen-ist-laut-gericht-strafbar-a-841084.html, down-
load 1. 11. 2012.

Mgr. Blanka Malcová (*1974) obhájila roku 2012 di-
plomovou práci „Náboženství a dětská práva“ na Evan-
gelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Svou náboženskou autoritu vybudoval Ko-
rejec Moon (jehož jméno bývá do češtiny 
foneticky přepisováno Son Mjong Mun) na 
tvrzení, že se mu jako patnáctiletému chlap-
ci zjevil Ježíš a požádal jej, aby dokončil 
jeho dosud nenaplněné poslání.2

Během následujících téměř osmdesáti 
let se s kolísající, nicméně vytrvalou dyna-
mikou rozvíjel nový synkretizující proud, 
v němž se stále zřetelněji prosazovala Mo-
onova mesiášská Nebe-tyčná a později Ne-
be-přesahující role. Není divu, že jeho ne-
ortodoxní provokativní učení často sklízelo 
zpravidla oprávněnou, jindy ale jen obava-
mi z neznámého vyvolanou kritiku.3

Po letech náboženského formování 
a ka za telských aktivit založil Moon roku 
1954 v nuzných podmínkách jihokorejské-
ho přístavu Pusan Asociaci Ducha Svaté-
ho pro sjednocení světového křesťanstva 
(zkráceně Církev sjednocení). Počátky hnu-
tí jsou zahaleny rouškou nejasností, někte-
ré prameny uvádějí, že Moon byl stíhán 
protože praktikoval s konvertitkami „očiš-
ťující“ sex.4

Ve svém základním vě-
roučném manuálu „Božský 
Princip“ (1966)5 Moon své-
rázně interpretoval příběhy 
židovsko-křesťanské Bible. 
Tvrdil, že nové Pravdy vy-
dobyl v duchovním světě: 
sám prý „bojoval proti mi-
lionům ďáblů a porazil je“. 
Fakta se ukázala natolik šo-
kující, že i Bůh je odmítl 
uznat. Korejec ale trval na 
svém a Bůh při třetím slyše-
ní objevenou Pravdu uznal. 
Moonovi se pak pokloni-
ly všechny osobnosti Nebe 
a prohlásili jej za „Vítěze 
Universa a Pána stvoření“.6

Již základní Moonův koncept vyvolává 
nedorozumění – jeho pojem Bůh totiž není 
totožný s transcendentním Bohem mono-
theismu. Podstatou Moonova modelu uni-
versa je dualita - „jin a jang“, neboli Objekt 
(Bůh) – Subjekt (stvoření). Bůh stvořil 
svět, v němž se mu měly stát jeho pro-
tějškem dokonalé lidské páry. Již Adam 
a Eva však prvním, dle Moona sexuálním, 
hříchem selhali a objekt Bůh, nemajíc od-
povídající subjekt, byl odsouzen k tisícům 
let utrpení. Jeho nadějí se stal Ježíš (Dru-
hý Adam), nikoli syn Boží, ale spravedli-
vý člověk. Plán na dokonalé Ježíšovo man-
želství byl zmařen jeho předčasnou smrtí 
a Bůh tak nadále strádal. Krátce po první 
světové válce se dle výpočtů Principu měl 
v Koreji narodit Třetí Adam...7 A Sun My-
ung Moon8 se narodil 6. ledna 1920.9

Podobně jako judaismus měl být napl-
něn křesťanstvím, zamýšlel Moon nahra-
dit křesťanstvo a ostatní náboženství svým 
učením „godismem“ (z angl. God - Bůh). 
V dubnu 1960 si vzal o třiadvacet let mlad-
ší Korejku Hak Ja Han (Hak Ča Han). Tím-

Ohlédnutí za nejvýraznějším mesiášem konce 20. století

Martin Kořínek

Třetího září 2012 ve věku devadesáti dvou let zemřel v Jižní 
Koreji Sun Myung Moon, jeden z mála náboženských vůdců 
dvacátého století, o jehož kultu a mesiášském působení může-
me hovořit v celosvětovém měřítku.1

ZEMŘEL SUN 
MYUNG MOON

Sun Myung Moon při projevu v Praze 9. 11. 1995.
Foto: archiv Dingiru.
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to svazkem Moon naplnil koneč-
ně Boží původní záměr vytvořit 
ideální pár Pravých rodičů. Tím-
to záměrem si je Moon jist, ne-
boť se považuje za jediného, kdo 
„zná všechna tajemství Boha“,10 
a tvrdil dokonce, že „stokrát stí-
ral slzy z tváře Boha.“11 Během 
následujících dvaadvaceti let při-
vedla Hak Ja Han do Pravé rodi-
ny čtrnáct potomků. (Kromě nich 
měl Moon ještě syna z prvního 
manželství a nejméně jedno dítě 
mimo manželství.12)

Církev expandovala nejpr-
ve v Koreji a v Japonsku, v roce 
1973 Moon získal občanství USA 
a přesídlil do Ameriky. Náboro-
vé praktiky moonistů se tu staly 
terčem kritiky, hovořilo se o vy-
mývání mozků (brainwashingu) 
a psychické manipulaci13 a veřej-
né mínění schvalovalo práci de-
programátorů.14

Mediálně ovšem Moon získá-
val největší pozornost hromadný-
mi svatbami. Skrze svůj duchov-
ní zrak k sobě vybíral ideální páry 
ze svých žáků, ty pak „rouboval“ na Boží 
rodovou linii své Pravé rodiny. Zatímco 
při prvním požehnání oddal tři páry, v po-
sledních desetiletích 20. století se při hro-
madných svatbách na stadionech tísnilo ti-
síce dvojic.15

Díky obětavosti a práci (fundraising) 
věřících se majetek klanu Moonových 
v USA rychle rozrostl. Moon se stal prv-
ním miliardářem korejského původu, za-
ložil vlivné konzervativní noviny The Wa-
shington Times, tiskovou kancelář United 
Press International (UPI), provozoval uni-

versitu Bridgeport, síť hotelů New Yorker, 
fi rmy distribuující mořské plody, továr-
nu na pistole Kahr Arms16 a další podniky.

„Musíme nutně na celém světě zavést 
theokracii. Náboženství a politiku nelze od-
dělovat. Činit mezi nimi rozdíl se Satano-
vi líbí nejvíce“, prohlásil Moon v jednom 
ze svých projevů.17 Aby získal politický 
a náboženský vliv, založil mnoho organi-
zací s obecně chvályhodným programem 
(např. vzdělávacím, kulturním, mezinábo-
ženským apod.). Hlavní činnost těchto or-
ganizací však zpravidla tkvěla v pořádání 

konferencí, na něž zval význam-
né osobnosti. Díky jejich přítom-
nosti si pak budoval image vý-
znamného náboženského vůdce 
a nechal se titulovat „reverend“.

Na základě učení Principu se 
Moon stavěl do role „nej většího 
antikomunisty“,18 a získával tak 
sympatie amerických politiků. 
To mu ovšem nebránilo pěstovat 
nadstandardně přátelské vztahy 
s rodinou severokorejských dik-
tátorů Kim Ir-sena a Kim Čong-
-ila. Touha stanout v čele budou-
cí sjednocené Koreje nedávala 
Moonovi spát.

Koncem tisíciletí začínali 
Moon a s ním i jeho hnutí po-

ma lu ztrácet dech. Korejcovy 
velikášské ambice jako světo-
vlá da a theokracie vzaly za své. 
Všechny nenaplněné pozemské 
sny proto Moon realizoval sobě 
i svým oddaným na Onom světě.19 
Počátkem nového tisíciletí moo-
nističtí spiritisté zprostředkovali 
zprávy z duchovního světa, kte-
rý - alespoň v jejich pojetí - sil-
ně připomíná Nebe z českých li-
dových pohádek. Nebožtíci se 
stále handrkují o svých pozem-
ských problémech, nicméně Bůh 
i všichni Moonovi mrtví ideo-
logičtí či náboženští odpůrci již 
uznali všechny mesiášovy náro-
ky a unisono jej oslavují: „Ať 
žije Spasitel lidstva a Král králů“.

Další trhlinu získal obraz me-
siáše a jeho ideální Pravé rodiny, 
když začaly dospívat jeho děti 
a na veřejnost začaly prosakovat 
zprávy o neutěšené rodinné atmo-
sféře. Jednadvacetiletý syn Young 
Jin spáchal pravděpodobně se-
bevraždu (1999). Dcery Ye Jin 
a Un Jin se se svými rodinami 

zcela separovaly. Snacha Nansook Hong 
utekla i s pěti dětmi od svého manžela - ná-
silnického, na alkoholu a drogách závislé-
ho Hyo Jin Moona.20

S pokročilým stářím Moona se čas-
to spekulovalo, kdo bude jeho nástupcem 
v čele církve a Federace rodin za mír ve 
světě.21 Nejprve byl vybrán již zmíněný, 
problémový nejstarší syn Hyo Jin „Steve“ 
Moon (*1962). Asi měsíc po jeho předčas-
né smrti byl v dubnu 2008 do čela Církve 
sjednocení jmenován Hyung Jin „Sean“ 
(*1979), Moonův nejmladší syn.

Příběh jednoho z nevýraznějších nábo-
ženských selfmademanů dvacátého stole-
tí se, zdá se, uzavřel. Sun Myung Moon se 
prezentoval tak nedostižnou duchovní ve-
likostí, že každý jeho nástupce nemůže než 
pietně „okuřovat“ jeho památku. Jako me-
siáš zcela a fatálně věřil ve své fi nální ví-
tězství už zde na Zemi. Na rozdíl od jiných 
vůdců po sobě proto nezanechal žádný ob-
řad ani techniku, které by mohly tmelit a na-
plňovat budoucí generace,22 a tak jeho hnutí 
pravděpodobně spěje k pomalému zániku.


Poznámky
 1 Z akademických prací o Moonově hnutí si uznání za-

složily především: BARKER, Eileen, The Making of 
a Moonie. Choice or Brainwashing? Oxford: Basil Blac-
kwell, 1984; CHRYSSIDES, George D., The Advent of 
Sun Myung Moon: The Origins, Beliefs and Practices 
of the Unifi cation Church. London: Macmillan, 1991.

Hyung Jin Moon, nástupce Sun Myung Moona 
v čele církve.     Foto: http://www.gpff kenya.org.

„Praví rodiče“ při požehnání v Soulu roku 1999.
Foto: http://www.tparents.org.
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Indická komunita v Jižní Africe oslavila 150 let svého trvání

Živa Kopecká

Článek si klade za úkol seznámit českého čtenáře se základními 
informacemi o jihoafrické Hindu diaspoře,1 o jejím historickém 
vývoji a kulturní a náboženské praxi. Vychází z etnografi ckého 
výzkumu v Durbanu v letech 2011 a 2012.

 2 BRENN, Michael, Son Mjong Mun. Rané období 1920-
1953. Praha: Ideál, 2001, str. 19.

 3 O nepřátelství ze strany křesťanů: MOON, Sun Myung, 
Hledání původu univerza, proslov na slavnostní inaugu-
raci Federace rodin za mír ve světě 7. prosince 1996, str. 
20 českého vydání brožury distribuované na inauguraci.

 4 O těchto nařčeních se zmiňuje např. BARKER, The Ma-
king of a Moonie..., str. 42.

 5 Původní Moonův rukopis Boží Princip se ztratil; na zá-
kladě Moonových poznámek a po redakci jeho stou-
pence Hyo Won Jua vzniklo roku 1957 Vysvětlení Boží-
ho Principu a roku 1966 Výklad Božího Principu. Vý-
klad byl roku 1973 přeložen do angličtiny a roku 1998 
vyšel česky. – Boží Princip. Výklad. Praha: Ideál, 1998, 
str. xxi.

 6 BRENN, Son Mjong Mun..., str. 24.
 7 Boží Princip..., str. 377-386.
 8 Původně se Korejec jmenoval Yong Myung Moon, jmé-

no Yong (Drak) si v roce 1946 změnil na Sun (Vhodnost, 
Dobro).

 9 Jde o údaj lunárního kalendáře, jako datum narození 
bývá uváděn i 25. únor 1920. 

 10 MOON, Hledání původu univerza..., str. 21.
 11 KOŘÍNEK, Martin, Záhrobné impérium reverenda Mo-

ona, Rozmer 3, 2005.
 12 O Moonových rodinných poměrech: HONG, Nansook, 

In the Shadow of the Moons. My Life in the Reverend 
Sun Myung Moon´s Family. Toronto: Little, Brown and 
Company, 1998.

 13 Více o náboru a podezření z tzv. vymývání mozků: BAR-
KER, Making of a Moonie... 

 14 Vztah veřejného mínění k deprogramování v případě 
kon verze k Církvi sjednocení byl formován např. fi lmy 
Ticket to Heaven (Kanada, 1981) nebo Signs and Won-
ders (Velká Británie, 1994).

 15 Obřady se konaly na více stadionech a požehnání bylo 
přenášeno satelitem. V 90. letech byly žehnány i páry 
nemoonistů a rovněž již sezdané páry (reblessing).

 16 Založil Moonův syn Kook Jin „Justin“ roku 1995.
 17 Moonův projev 17. 5. 1973. Anglický překlad dostup-

ný v archivu Společnosti pro studium sekt a nových ná-
boženských směrů.

 18 Konfrontace západní demokracie a východního komu-
nismu byla prezentována jako souboj dobra a zla: Bož-
ské a satanské strany.

 19 Více: KOŘÍNEK, Martin, Exkurze na Onen svět, Din-
gir 7(4), 2004, str. 117-118.

 20 Více: HONG, In the Shadow of the Moons...
 21 Federace založená roku 1997 organizačně nahradila Cír-

kev sjednocení.
 22 Jeho hnutí podle střízlivých odhadů čítá asi sto tisíc duší. 

Jde především o věřící z Koreje a Japonska. Dle moo-
nistů členská základna tvoří asi tři miliony oddaných.

Ofi ciální historie hinduismu v Jižní Afri-
ce sahá do druhé poloviny 19. století,2 kdy 
pozice Britského impéria v Africe posílila 
a bylo zapotřebí zajistit dostatek pracov-
ní síly pro kolonie. Problém vyřešila tri-
partitní dohoda mezi vládami Británie, In-
die a KwaZulu Natal o tzv. indenturované 
neboli smluvní práci (byla uzavřena roku 
1860). Nový systém formálně nahradil teh-
dy již zakázané otroctví, které bylo ofi ciál-
ně zrušeno v roce 1833, přestože v někte-
rých oblastech východní Afriky (na rozdíl 
od Afriky jižní) v praxi přetrvávalo až do 
roku 1873, např. v Zanzibaru. 

Už v listopadu 1860 vplula do doků dur-
banského přístaviště SS Thuro, první loď 
z indického Madrásu se 342 dělníky na pa-
lubě. Pracovní smlouvou se zpočátku zavá-
zali na pět let. Dělníci pro tento druh prá ce 
byli vysíláni ze dvou hlavních indic kých 
přístavů, z tamilského Mad rásu (kde se nalo-
ďovali Indové hovo řící především tamilšti-
nou a telugštinou) a bengálské Kalkaty (od-
tud přijížděli Indové z oblastí, kde se mlu-

AFRICKÁ VERZE
HINDUISMU

vilo převážně hindštinou, ale i malajálam-
štinou). Odlišnou skupinu tvořili takzvaní 
„passenger Indians“, kteří přijížděli do Jižní 
Afriky nezávisle, s britskými pasy a větši-
nou čistě za obchodem. Jednalo se zejména 
o Indy z Gudžarátu, kteří cestovali z bom-
bajského přístavu. Obecně se jihoafrická 
Hindu diaspora postupně sjednotila na čty-
řech jazycích: tamilštině, hindštině (a také 
urdštině), telugštině a gudžarátštině.

V roce 1866 byla emigrace Indů pro ne-
lidské zacházení s indenturovanými dělní-
ky v Natalské provincii zastavena. K obno-
vení došlo roku 1874: obyvatelům indic-
kého původu v Natalu byly - kromě jiného 
- garantovány náboženské svobody. Mezi 
lety 1874 a 1911 ke stávajícím pěti tisícům 
dia sporních Indů (hinduisté, muslimové 
i křesťané, první ve značné převaze) při-
bylo dalších 146 tisíc. Období let 1900 až 
1911 bylo pro místní Hindu diasporu zá-
sadní: roku 1903 Móhandás Karamčand 
Gán dhí založil tištěné periodikum Indian 
Opinion, přijížděly náboženské autority 
z Bhá ratu (z Indie), vznikla místní Árja 
Sa mádž (společnost pro šíření védských 
nauk, též se zasazuje o zvyšování znalos-
ti indických jazyků) a zformovaly se další 
kulturní i politické skupiny (1905 Pretoria 
Tamil League, 1907 Surat Hindu Associa-
tion, 1909 Young Men´s Hindu Associati-
on, 1910 Hindu Seva Samaj a mnohé další). 

Rokem 1911 začíná nová epocha v his-
torii jihoafrických Hindu komunit, protože 
dosavadní kolonie se sjednotily v unii (Uni-
on of South Africa). Vývoz námezdních 
dělníků z Indie byl defi nitivně zastaven 
v roce 1913. Ve stejném roce vznikla poli-
tická uskupení Indů již narozených v kolo-
niích (např. Colonial Born Indian Associati-
on, South African Indian Comittee) i různé 
další skupiny a organizace podporující re-
patriaci Indů v Jižní Africe (Kumar: 2000). 

Mgr. Martin Kořínek (*1971) je publicista. 

Chrám Draupadi Amman, Cato Manor, Durban.      Foto: Živa Kopecká.
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Právě v tomto období si diaspora uvědomi-
la naléhavou potřebu prosadit vlastní jedi-
nečnou identitu a vybudovat silné kultur-
ní vzdělávací a náboženské instituce – po-
kračovatele tradice v nastupujících gene-
racích. Hindu diaspora je totiž největší na 
světě právě v Jižní Africe.3

Dnes jde vesměs o potomky generace 
třetí, čtvrté a páté. Nejvíce jsou zastoupeni 
v metropolitní oblasti Durbanu (Ethekwini 
Municipality Durban v provincii KwaZu-
lu Natal), kde tvoří více než 30% z celko-
vého počtu asi 4 miliónů obyvatel (Mai-
net-Valleix: 2005). Ani v ostatních oblas-
tech JAR nelze příslušníky diaspory (dnes 
už ofi ciálně Jihoafričany) přehlédnout ne-
jen z prostého důvodu jejich vysokého po-
čtu, ale zejména pro vysoký stupeň obec-
ně společenské i politické angažovanosti. 
Ekonomiku Jihoafrické republiky si prak-
ticky nelze představit bez podílu subjektů 
pocházejících z Hindu diaspory, podobně je 
tomu v oblastech kultury i systému vzdělá-
vání. Velké náboženské festivaly (zejména 
tzv. Firewalking, chození po žhavém uhlí, 
a Kavady) různých hinduistických tradic 
přitahují každoročně pozornost široké ve-
řejnosti i médií, některé se staly již vyhlá-
šenými turistickými lákadly. Hinduistická 
oslava světel Diválí (v sanskrtu Dípávalí) 
je jihoafrickým národním svátkem.

Vzhledem k náboženské praxi nutno 
říci, že předkové dnešních generací s sebou 
přivezli specifi cké praktiky různých oblastí 
indického venkova druhé poloviny 19. sto-

letí. V novém prostředí se horlivě 
snažili tradici udržet při životě. Už 
pouhé čtyři roky po příjezdu byly 
s vlastníky půdy vyjednány pod-
mínky pro stavbu prvních hinduis-
tických svatyň.4 Většina z nich se 
i přes nástrahy vlády apartheidu 
(praxe vysidlování oblastí na zá-
kladě rasové příslušnosti) zachovala 
a dnes jsou státem uznaným národ-
ním dědictvím. Chrámovou kulturu 
lze obecně považovat za zásadní rys 
hinduismu. Jen v oblasti KwaZulu 
Natal najdeme stovky chrámů, je-
jich počet navíc každoročně narůstá. 

Převažují zde chrámy trojí-
ho typu: šivaistické, višnuistické 
a příslušející k tradici tzv. Amman 
(Kumar: 2000). V šivaistické tradi-
ci jsou kromě samotného Šivy (též 
v podobě Aghóra, Dakšinámúrti, 
Lingešvara) uctíváni také jeho sy-
nové Ganéša (též Ganapati, Vyná-
jaka či Vignešvara) a Muruga (San-

da, Kumára, Kártikeja). Višnuistickou tra-
dici zastupují chrámy boha Višnu či jeho 
avatara Krišny. V případě tradice Amman 
(v tamilštině „matka“) jde o uctívání uni-
verzální bohyně či Matky Parašakti („ne-
změrné síly“) či některé z jejích četných 
forem a podob jako Deví, Kálí, Amba 
i Ambika, Satí, Mariamman, Angalamman, 
Karumari, Draupadí, Durga i Navadurga, 
Sarasvatí, Párvatí a Lakšmí, Lalitá, Bála 
Tripurasundarí a dlouhé řady dalších. 

S množstvím manifestací bohyně Mat-
ky souvisí i nepřeberné množství rituálních 
činností, praktikovaných k jejímu uctění či 
za účelem využití její síly. Ve veřejné sféře 
jde zejména o každoroční, zpravidla třítý-
denní festivaly pořádané tradičně pro Ádi 
Parašakti na počest Draupadí, hrdinky epo-
su Mahábárata, nebo pro Kálí (popř. Ma-
hákálí). V obou případech se během vyvr-
cholení rituální ceremonie přechází žhavé 
uhlí, v druhém se připojuje i rituální obě-
tování zvířectva. Další významné festiva-
ly jsou pořádány pro Matku Gangu (Gan-
gaiamman) a Mariamman. 

Vyvrcholením festivalů je procesí oko-
lím chrámového komplexu s tradičně na-
zdobenými vozy jednotlivých manifestací 
božstva. Tradičně zdobena jsou i lidská těla. 
Oblíbenou místní praktikou je propichování 
kůže kovovými jehlicemi opatřených zdob-
ným kováním po stranách či háčky, na kte-
ré se připevňuje ovoce (od citrónů po ana-
nasy) nebo třeba květy afrikánů. Nezřídka 
jde o penetraci masivními háky, které se 

protáhnou kůží na zádech a dotyčný se tak 
stane tahounem načepených vozů v proce-
sí. Propichování kůže je časté na slavnos-
tech na počest bohyně Matky, ale užívá se 
i v rámci uctívání druhého syna boha Šivy, 
věčně mladého místního miláčka Murugy.

Procesí s vozy je typické pro většinu 
místních hinduistických slavností, během 
festivalu k uctění bohyně Matky se navíc 
nosí (většinou na hlavách) tzv. Garaghum, 
což jsou v podstatě nádoby symbolizující 
Bohyni a její sílu a její vítězství.

Dalším náboženským festivalem, kte-
rý často nabude v místním prostředí až gi-
gantických rozměrů (tisícihlavé davy jsou 
rozhodně spíše pravidlem než výjimkou) je 
tzv. Kavady. Pořádá se každoročně třikrát 
k uctění již zmíněného Murugy. V dubnu, 
kdy začíná tamilský rok, jde o festival Čit-
ra Kavady (Chaitra Kavady), který je podle 
lokální tradice nejdůležitější z hlediska pro-
spěšnosti pro lidské zdraví, následuje festi-
val hlavní Kavady (Thai Poosam Kavady, 
též zvaný Main Kavady), každoročně v led-
nu či únoru) a Panguni Uttiram (Pangani 
Woothira Kavady), který spadá do období 
března až dubna). Většina chrámů pořádá 
jen jeden či dva festivaly Kavady, i proto, 
že jde o velice nákladnou záležitost. Přesto 

Svatyně Amman, Lalitá Deví alangaram (zdo-
bení), Bayview, Durban. Foto: Živa Kopecká.
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Muruga (Šiva Subrahmanja), Stri Muru-
ga Kovil, Phoenix, Durban. 

Foto: Živa Kopecká.
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teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor husitská 
teo logie a religionistika. Působí jako BIGSAS Junior Fel-
low na univerzitě v Bayreuthu. Zabývá se teorií a me-
todologií religionistiky, konkrétně konceptualizací hin-
duismu. V součastnosti pracuje na disertačním výzkum-
ném projektu „Hindu ritual worship in Durban, South 
Africa“, a učí na univerzitě KwaZulu Natal v Durbanu.

se najde několik míst, kde lze nést kavady 
pro Murugu během všech tří festivalových 
příležitostí. Kavady je nazdobená dřevě-
ná konstrukce s připevněnými nádobkami 
na mléko, které se v závěru ceremonie po-
užije k rituálnímu omytí chrámové ikony.

Ani další postavy hinduistického pan-
teonu nepřicházejí v Jihoafrické republi-
ce zkrátka. Velkou událostí je každoroční 
Šivův festival Šivarátrí (únor či březen), 
přestože asketické tradice, již nacházíme 
ve spojení se Šivou v rodné Indii, jsou té-
měř bezezbytku vystřídány tradicí bhak-
ti (tradice kladoucí důraz na osobní zbož-
nost). Několik dní v červnu bývá blokováno 
celé centrum města Durban kvůli Krišno-
vi a jeho vozům, které v šestiproudových 
ulicích moderního velkoměsta (každý ta-
žen padesáti lidmi) působí opravdu ma-
jestátně. Populární je i Ganéšův festival 
(srpen či září), který se pořádá v obzvlášť 
prominentní lokalitě (na pláži v blízkos-
ti modré laguny) a vrcholí ponořením iko-
ny do vod Indického oceánu. Jde o rituál, 
který je pořádán nezávislou Hindu inicia-
tivou a který málokdy unikne pozornos-
ti místních televizních stanic, natož tiště-
ných periodik. Oblíbený Perumal Višnu si 
vyhrazuje celý měsíc Purattasi (18. 9. – 17. 
10.). Mezi významné náboženské slavnosti 
patří Navarátri (devět nocí bohyně Durgy) 
a řada dalších. 

V místních rituálních kalendářích po-
dobně jako v Indii stíhá jeden svátek dru-
hý, náboženská aktivita polevuje jen bě-
hem prosince. V rituálním uctívání hrají 
prim původně nebráhmánské tradice z in-
dického jihu, tradice tantrické, bhaktické 
i převážně věštecké praktiky starých drá-
vidských kultur (jihoindické území Tamil-
nádu je považováno za kolébku starově-
ké kultury, zvané drávidská). K jedinečné 
kompozici jihoafrického hinduismu při-
spívá v posledních několika desetiletích 
i tzv. ágama véda,5 která dorazila z Indie 
a Šrí Lanky prostřednictvím „kněží“ (ofi -
ciální název je „gurukal“) bráhmanských 
tradic. 

Kontinuita tradice ve společnosti je 
nepřekvapivě zachována dílem vzájemné 
solidarity a spolupráce (včetně její sest-
ry a zároveň Gándhího dcery satjágrahy, 
nespolupráce), dílem všudypřítomné sou-
těživosti. Oslavy výročí 150 let diaspo-
ry jsou k obojímu ideální příležitostí. Bě-
hem roku oslav jen v Durbanu vyrostlo 
hned několik náboženských objektů, nové 
a opravené chrámy nepočítaje. Celoafric-
ké prvenství získávají hned dva projekty 

v městské části Chatsworth, která je 
osídlená převážně Jihoafri čany in-
dického původu. Jde o kon strukci 
obřího Hanumána a o instalaci ob-
rovského kříže v prostoru křesťan-
ského kostela v sousedství, oba ob-
jekty se stávají nejvyšším africkým 
náboženským monumentem (jsou 
vysoké 9 metrů). 

Za zvláštní zmínku stojí i pro-
jekt chrámu Stri Muruga Kovil 
v durbanské části Phoenix, kde byla 
v červnu 2011 za pomoci dvou he-
likoptér odhalena osmimetrová po-
zlacená socha Murugy (věrná kopie 
se tyčí na úpatí jeskyň Batu v jiho-
východní Asii). Odhalení Murugy 
v Phoenixu bylo velikou společen-
skou událostí, na niž se sjela a kde 
promluvila řada hostů. Přítomní 
reportéři několika tištěných perio-
dik i televizních stanic zajistili dů-
slednou medializaci celého projek-
tu. Po události mnozí jednotlivci, 
skupiny i instituce vyjadřovali ostrý 
nesouhlas s podobným způsobem 
propagace Hindu kultury. Projekt 
zářícího božstva byl označen jako 
zneužití náboženství ke komerčním 
účelům a předmět nezdravé soutě-
živosti. Výsledkem vášnivé veřejné debaty 
je ale konkrétní seznam aktuálních témat, 
které v očích místních Hindu komunit za-
slouží pozornost, včetně praktických plá-
nů na jejich řešení.

K završení oslav výročí diaspory pořá-
dala v květnu letošního roku jihoafrická 
Hindu Maha Sabha mezinárodní konferenci. 
Sama Hindu Maha Sabha letos završí 100 let 
své činnosti. S historickým milníkem výro-
čí diaspory se pojily nesčetné kulturní akce 
a oslavy, v nichž si zdejší hinduisté, musli-
mové i křesťané indického původu připo-
mínali časy příchodu svých předků i úspě-
chy, jichž doposud jako minoritní skupina 
obyvatelstva v JAR dosáhli. Člověk tu čas-
to slyší: „Minulost je historie, budoucnost 
je mystérium“. Dnešek tak patří – v soula-
du s náboženskou tradicí – oslavě života.
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Poznámky
 1 Autorka používá termín „Hindu“, který není v českém 

prostředí zavedený. Používá ho v těch případech, kdy od-
kazuje ke komplexní kulturní identitě, již nelze uspoko-
jivě vyjádřit zavedenými termíny hinduista, hindský atp., 
navíc zohledňuje fakt, že jde o ofi ciální název dia spory 
a sociální skupiny. Podobně se v českém jazyce užívá 
např. nesklonné Zulu (srov. Kopecká: 2009).

 2 I když např. Cyril Hromník, archeolog českého původu 
žijící v Kapském Městě nachází v Jižní Africe pozůstatky 
indických kultur staré několik století (Hromnik: 1997).

 3 Viz South Africa: offi  cial yearbook of the Republic 
of South Africa.

 4 Např. Umzimoto temple 1864, Umbilo temple 1869, Isi-
pingo temple 1870, Mount Edgecombe Mariamman tem-
ple 1875, Tongaat temple 1880, Umgeni road temple 1885 
a další.

 5 Ágama véda představuje korpus kanonizovaných auto-
ritativních textů jihoindických bráhmanských, tj. ága-
mických a tantrických, tradic, jež se nezakládají na tra-
dici čtyř véd, tj. Rgvédy, Sámavédy, Atharvavédy a Ja-
džurvédy.

Kavady pro Murugu. Thai Poosam Kavady festi-
val, Havenside, Durban.     Foto: Živa Kopecká.
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Současná astrologie v historickém kontextu

Ivan O. Štampach

Výzkumy, které se nespokojí s informací o dramatickém poklesu religiozity jakožto počtu 
lidí, kteří se hlásí k tradičnímu organizovanému náboženství, zjišťují zejména od druhé po-
loviny 20. století příklon k praktikám, názorům a příslušnosti ke směrům alternativním.1 V této 
tenden ci vedle směrů přejatých z oblastí, jejichž náboženství (či spiritualita) byla po celou 
dobu doložitelné historie neznámá nebo málo známá (především tradice indického a čínského 
původu), se uplatňují směry domácího původu, které se christianizací Evropy a celého světa 
zdály být poraženy.

TO, CO JE DOLE, JE JAKO 
TO, CO JE NAHOŘE

Antické a renesanční impulsy 
pro současnou astrologii
V mohutné šíři náboženských směrů napříč 
světadíly je nebe protějškem země, někde 
jsou to nebesa, tedy rozrůzněný a odstup-
ňovaný svět nad námi. Nebem je viditelná 
denní a noční obloha se světly, která se na 
ní, viděno z našeho hlediska, pohybují, se 
Sluncem, Měsícem a (zjednodušeně řeče-
no) hvězdami, a nebem je také sídlo bytos-
tí, které reprezentují transcendentní proti-
pól člověka v náboženském prožívání, je 
to tedy jediný či trojjediný Bůh a jeho an-
dělé nebo bohové, bohyně a různá božstva. 

Podle božstev římského pantheonu se 
jmenují planety Merkur, Venuše, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluto (ne-
dávno vyškrtnutý z uznávaného seznamu). 
Jména dalších postav antické mytologie na-
jdeme u souhvězdí jako Kassiopeia, Paegas 
či Fénix. K mýtickým událostem a bytos-
tem mají vztah jména segmentů zvěrokru-
hu pojmenovaná podle souhvězdí, s nimiž 
se překrývala v době počátků astrologie, 
např. Kozoroh, Vodnář, Váhy.

Antická božstva - jako u Římanů Fatum 
(Osud) nebo personifi kované archaické řec-
ké božstvo Ananké (Nutnost) - ovlivňovala 
pozemské události, i když nebyla všemoc-
ná a podléhala neosobní síle. Tento přístup 
se stal základem novověké astrologie a sám 
navazuje na tradici babylonskou a egypt-
skou.2 Náboženství zdůrazňující vazbu po-
zemských událostí na nebeská světla bývají 
označována jako astrální. Pozdně antický, 
helénistický vztah oblohy a pozemských, 
zejména lidských záležitostí může zastou-
pit první z třinácti výroků ze Smaragdové 
desky Herma Trismegista: Jest pravdivé, 
jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, 
jest jako to, co jest nahoře a to, co jest na-
hoře, jest jako to, co jest dole, aby doko-
nány byly divy jediné věci.3

Monoteistická náboženství, pro novo-
věkou západní civilizaci především judais -
mus a křesťanství, vládu božstev reprezen-
tovaných Sluncem, Měsícem a hvězda mi 
nad lidmi a pozemskými událostmi od-
mítají nebo relativizují. Na astrologii 
bývá vztahován výrok Mojžíšova zákona: 

Ať se u tebe nenajde, kdo 
by svého syna či dce-
ru provedl ohněm! Stej-
ně tak žádný věštec, jas-
novidec, hadač, čaro-
děj, zaříkávač, vyvolá-
vač duchů, věštkyně ani 
ten, kdo se radí s mrt-
vými (Dt 18, 10-11)4 
a prorocká průpověď: 
Tak praví Hospodin zá-
stupů, Bůh Izraele: Ne-
nechte se podvádět pro-
roky a věštci, kteří jsou 
mezi vámi, a nedejte na 

sny, které se jim zdají. (Jr 29,8). Radikálním 
odpůrcem sestavování horoskopů a věště-
ní na jejich základě byl církevní otec Au-
gustin (354–430).5 

V Novém zákoně ovšem najdeme mo-
tiv, který bývá nejčastěji interpretován as-
trologicky, totiž mágové z Východu (které 
nové české překlady maskují jako „mudr-
ce“) výslovně říkají: Spatřili jsme na Vý-
chodě jeho hvězdu a přišli jsme se mu po-
klonit.6 V křesťanství katolického typu jsou 
ctěni jako světci (s doplňující legendární 
látkou) jakožto Tři králové. I proto zřejmě 
astrologie mohla s křesťanstvím koexis-
tovat v jeho antické a středověké podobě.

Za kulturní začátek novověku lze poklá-
dat renesanci, která vedle nejčastěji připo-
mínaného nového uměleckého slohu při-
nesla humanismus jako nové ocenění lidské 
důstojnosti, ale též ve smyslu humanistic-
ké či humanitní vzdělanosti a návratu k an-
tickým, nejprve řeckým, latinským, případ-
ně egyptským a pak i židovským kořenům. 
V renesanci se spatřuje formulace zásad 
moderní vědy prostřednictvím takových 
postav jako Galileo Galilei (1564–1642) 
a Francis Bacon (1561–1626). Méně se při-
pomíná renesanční hermetismus. Gali leův 
starší současník Giordano Bruno (1548–
1600) radikálně propojuje hermetický 
a konkrétně magický pohled na skutečnost 
s postojem, který v mnohém více než Gali-
lei předjímá novověký pohled na přírodu.7

Renesanční hermetismus začíná v še-
desátých letech 15. století otevřením Pla-
tónské akademie ve Florencii. Symbolic-
ký význam tohoto kroku je zřejmý z toho, 
že chce obnovit akademii, jíž roku 529 za-
vřel císař Justinián jako poslední pohan-
skou instituci v Římské říši. Dokonal se 

Tento článek prošel recenzním řízením.
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tak proces christianizace říše, který zahájil 
r. 313 císař Konstantin svým Milánským 
ediktem. Justiniánův krok je často uváděn 
jako bod zlomu mezi starověkem a středo-
věkem. První aktivitou nové akademie měl 
původně být překlad Platónových spisů při-
vezených v řeckém originálu z Byzance. 
Nakonec však na přání Cosima Mediciho 
a pod vedením Marsilia Ficina se prvním 
počinem Akademie stal překlad řeckého 
souboru hermetických textů do latiny pod 
názvem Corpus hermeticum (Hermovský 
soubor).8 Astrologie vnesená do křesťan-
ského prostředí a pěstovaná na jeho okraji 
ve starověku a středověku se střídavým od-
mítáním a tolerancí dostává myšlenkovou 
oporu a pěstuje se jako jedna z praktických 
hermetických disciplín vedle magie a al-
chymie. O něco později se k nim přidruží 
ještě takřečená křesťanská kabala.

Astrologie v novověku
Zmíněný Augustin v kritice astrologie po-
užíval argumentů nejen náboženských, ale 
poukazoval rovněž na neúspěšnost astro-
logie v předpovídání budoucnosti. K tomu 
se vrací zejména od 17. století západ-
ní civilizace v podobě sporu astronomie 
s astro logií. Ještě otec moderní vědy Isaac 
Newton (1643–1727) vedle astronomie 
pěstoval astrologii a také alchymii dopro-
vozenou přírodně fi losofi ckými a teologic-
kými úvahami. 

S rozvíjejícím se osvícenstvím od dru-
hé poloviny 18. století astrologie jako sou-
část respektovaného vzdělání a komplexní-
ho hermetického pohledu na život ustupu-
je a dominantní v kultuře evropských zemí 
se stává moderní, mechanistická, redukci-
onistická věda podporující zejména tech-
niku, která prudce nastupuje a připravuje 
mohutnou industrializaci v následujícím 
století. Hermetická přírodní fi losofi e s am-
bicí zprostředkovatele mezi náboženstvím 
a vědou se stává menšinovou zálibou. Tra-
diční dogmatizované církevní křesťanství 
a moderní věda se ocitají v konfl iktu. Ast-
rologii a ostatní disciplíny odmítají svorně 
obě strany sporu.9

Hermetismus znovu ožívá v romantic-
kém protestu proti tendencím „století páry“. 
Zejména ve druhé vlně, v takřečeném novo -
romantismu a symbolismu se astrologická 
symbolika spolu s motivy z alchymie, ma-
gie a kabaly stává součástí kultury, zejména 
literatury. Nejsilněji se tato tendence pro-
jevuje v magické renesanci ve Francii od 
sedmdesátých let 19. století. Iniciátorem 
a počáteční vůdčí postavou této reha-

bilitace dávných taj-
ných nauk byl Alphonse 
Louis Constant (1810–
1875), který psal pod 
pseudonymem Éliphas 
Lévi. Jeho pokračovate-
lem byl Gérard Encaus-
se (1865–1916), který 
psal pod pseudonymem 
Papus. 

V dalších desetile-
tích se k tomuto pře-
chodně zapomenutému 
směru přiklání uzná vaný 
astronom Camille Flam-
marion ( 1842– 925), hudební skladatel Erik 
Satie (1866–1925), spisovatelé William 
Butler Yeats, Rainer Maria Rilke, Hugo von 
Hofmannsthal, Maurice Maeterlinck. Dal-
ší vlnu těchto zájmů představuje část sur-
realistických spisovatelů. Z jejich prostře-
dí pocházejí někteří současní čeští autoři 
píšící i na astrologická témata.10

Tendence a směry současné astrologie 
Astrologie a příbuzných hermetických dis-
ciplín se dotkla sekularizace probíhající 
v zemích západní civilizace s různou in-
tenzitou a s časovými posuny. U astrolo-
gie to znamenalo vymanění se z širší her-
metické souvislosti a její osamostatnění. 
Zdůraznila se její role věštecké disciplíny, 
v níž byla kritizována již v antice. Vysoká 
reputace vědy vedla k pokusům odůvodnit 
astrologii vědecky. Spekulovalo se nejen 
o prokazatelném fyzickém vlivu Slunce 
a Měsíce, ale i vlivu hvězd a souhvězdí, což 
ovšem naráželo na námitku, že souhvězdí 
jsou sestavena nahodile. Jiné kulturní tradi-
ce (např. indická a čínská) seskupují hvězdy 
jinak, než je známe my v tradici babylon-
ské, egyptské, řecké, pokračující do nové 
doby a převzaté moderní vědeckou astro-
nomií. Některé světelné objekty na obloze 
se tradičně pokládají za hvězdy, ale silněj-
ší dalekohledy ukázaly, že jsou to vzdále-
né galaxie či hvězdokupy. Rovněž se děly 
pokusy využít statistických korelací mezi 
výskytem určitých událostí nebo narození 
lidí s určitými vlastnostmi a dominancí ur-
čité planety a vztahu planet a jejich umís-
tění v takřečených domech (jichž je něko-
lik systémů). Diskuse o statistické význam-
nosti určitých korelací není uzavřena v tom 
smyslu, že by všichni bez ohledu na svá fi -
losofi cká či náboženská východiska přija-
li výsledek.

Jistým výtěžkem sekularizované as-
tro logie s vědeckou ambicí je disciplína 

s označením kosmobiologie, případně ast-
robiologie, která se zabývá možnostmi ži-
vota mimo Zemi, ale též vlivem kosmic-
kých těles a různých záření a polí, např. 
gravitačních a elektromagnetických na ži-
vot na zemi, na zdravotní stav apod.

Stále se vyskytuje pojetí astrologie jako 
věcného předpovídání budoucích událostí, 
o kterém svědčí historie. Sotva se dnes se-
tkáme s naprostým determinismem. Spí-
še se připomíná stará zásada tradičně uvá-
děná v latině: Astra inclinant, nec non ne-
cessitant (Hvězdy způsobují sklon, nenutí). 
Toto pojetí v současné české astrologii re-
prezentuje Antonín Baudyš jr.11 (pokraču-
jící v činnosti svého otce). Tendence kon-
krétně předpovídat události přirozeně pod-
něcuje kritiku z hlediska vědy. Takto pojatá 
astrologie nabízí věcná tvrzení, a je přiro-
zené, že proti nim stojí jiná věcná tvrzení, 
která hodnotí úspěšnost předpovědí. Čas-
to uváděným testem jsou životní událos-
ti v životě dvojčat, které mají nutně velmi 
podobný horoskop. Někteří uznávaní autoři 
(Michel Gauquelin12, Hans Eysenck13) 
po kládají za statistický významné shody 
úspěšnosti v určitých oborech nebo pova-
hových vlastností a astrologických konste-
lací. Takové studie jsou předmětem odbor-
né rozpravy a ke konečnému shodnému sta-
novisku se zatím nedospělo. 

Nemůžeme vynechat astrologii jako 
odvětví zábavního obchodu, které se pro-
jevuje astrologickými rubrikami v popu-
lárních časopisech nebo na různých webo-
vých portálech. Nově se objevily věštecké 
pořady na různých televizních stanicích, 
přičemž jedním z postupů je věštění podle 
data narození. Spiritualita spojená s astro-
logií v hermetickém kontextu v tomto od-
větví nebývá zmiňována. Předpovědi jsou 
formulovány tak obecně, že lze sotva po-
tvrdit nebo popřít jejich platnost. 

Tento článek prošel recenzním řízením.

t é m a
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Astrologie našla v současnosti své 
místo také v kontextu hlubinné psycho-
logie iniciované Carlem Gustavem Jun-
gem, případně doplněné alternativní psy-
choterapeutickou školou, která se prezen-
tuje jako transpersonální. Z uznávaných 
českých astrologických autorit tímto smě-
rem šel Pavel Turnovský14 v návaznosti na 
Dane Rudhyara.15 Proces individuace, pře-
konání persony, sociální masky, jíž si člo-
věk utváří v první části života, rozpozná-
ní a integrace stínu představujícího vytěs-
něné, sociálně neakceptovatelné vlastnos-
ti, průchod dalšími archetypy kolektivního 
nevědomí až k bytostnému jádru označo-
vaného jako das Selbst lze vyjádřit pomocí 
symboliky duchovní cesty v různých kul-

turách. Z hermetické tradice Jung nejhoj-
něji používal symboliku alchymie,16 v jeho 
spisech, často v posmrtně vydaných dopi-
sech,17 však najdeme roztroušené zmínky 
využívající astrologické symboliky. Bohy 
spojené s planetami (a ostatními hvězda-
mi) pokládal za mocné psychologické síly. 

 U Pavla Turnovského a dále Milana 
Špůrka18 se vyskytují úvahy o komple-

mentárně vědeckém charakteru astrologie. 
Turnovského vstupem do hermetické a as-
trologické tematiky však byla umělecká 
činnost ve výtvarném umění a hudbě. Dů-
ležitý pro něj byl surrealismus, v němž se 
znovu probouzejí hermetické zájmy pro-
mítnuté do umělecké a sociální tvorby.

 
Shrnutí 
Svět astrologie se neřídí pevnými zásadami. 
Geometricky jednoznačně je konstruován 
horoskop, zmiňovaný též jako kosmogram, 
schematický nákres těles a ideálních geo-
metrických bodů oblohy s vyznačenými 
vzájemnými geometrickými vztahy. Nad 
tento rámec vystupuje snaha interpretovat 
takto pojatá nebesa pro zemi, pro jednot-

livce podle jeho naroze-
ní (nativní astrologie) 
a pro velké celky (mun-
dánní astrologie), často 
s politickými souvislost-
mi. Hermeneutika řeči 
nebes nemůže nároko-
vat žádný jedině prav-
divý výklad. Myšlenko-
vé, imaginativní a spi-
rituální experimenty na 
hranicích vědy a umění 
mohou pro zájemce být 
impulsem a výzvou.
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What is above is from below 
and what is below is from above
The analogy of the visible sky and heaven as the seat of 
the gods is important in the astral religions of Babylo-
nia and of Greek and Roman antiquity. Astrology can be 
considered as its outcome. The so called hermetic tradi-
tion including astrology was rediscovered in the West in 
15th century. Astrology together with alchemy and magic 
accompanied Christianity on its historic journey. Astrolo-
gy has been rejected by some Christians, yet accepted by 
some others. One current of contemporary astrology at-
tempts to fi nd scientifi c proof for its projections, this te-
sting is not yet, however, complete. This article also de-
als with the connection between astrology and the depth 
psychology of C. G. Jung.

Pravoslavný postoj k problematice astrologie
Jan Týmal
Je-li původním určením člověka obrážet v Ráji ve svém duchu Božího Ducha - nyní, když už člověk žije na zemi a hledá svůj 
osud a radu ve hvězdách, co se obráží v jeho duchu? Co uvidíme v jeho zrcadle? Asi to nebude krásná noční obloha. Budou to 
všichni běsi starého pohanského nebe, kteří si ho předávají v bludném zvěrokruhu a mají svůj vliv na jeho rozhodování a jednání. 
 To není příjemná představa, a proto by se někdo třeba mohl pokusit smířit tyto dva světy, Boží a démonský. Není to vlastně, 
podle nejnovějších fi losofi ckých závěrů, tak trochu ekumenicky jedno? A co třeba takoví východní mágové cestující do Betléma, 
aby se poklonili narozenému Kristu? Kolem Betlémské hvězdy je vskutku mnoho názorů a teorií. Byla to snad Halleyova kometa 
v roce 12 před n. l.? Nebo že by výbuch nějaké supernovy? A nebyla to snad nakonec čistě astrologická konjukce Jupitera a Satur-
na v souhvězdí Ryb roku 7 před n. l., která se uskutečnila hned třikrát v jednom roce? Pro ni hovoří skutečnost, že máme z nálezu 
na hliněné tabulce důkazy o tom, že babylonští mágové tuto konjukci pozorovali. Patrně ne náhodou, vzhledem k tomu, že na ka-
menné tabulce z knihovny babylonského krále a zákonodárce Chammurapiho, který žil asi 1700 let před nimi, se píše, že až dojde 
k setkání Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, narodí se král nového věku. Protože Jupiter byl hvězdou králů a Saturn hvězdou 
Židů, věděli by mudrci, kam zamířit. Lákavé vysvětlení. Pokud to tak skutečně bylo, pak bych ale jako pravoslavný křesťan sot-
va uvažoval o tom, že démonští režiséři pohanských nebes pobízeli mágy na dalekou cestu poklonit se Bohočlověku. Není to totiž 
v jejich zájmu, jak prokázali následným pokusem zbavit se Krista při vraždění neviňátek. Spíše bych měl za to, že Bůh tím připra-

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) působí jako 
docent na katedře religionistiky Fakulty fi lozofi cké 
Univer  zi ty Pardubice.
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Křesťanská kritika astrologie a její alternativy

Pavel Hošek

Mezi konzervativními křesťany převládá názor, že astrologie je z hlediska biblické víry a tradice 
naprosto nepřijatelná.1 Jedním ze základních křesťanských argumentů proti astrologii je obecně 
rozšířené mínění, že neodmyslitelným předpokladem této disciplíny je tak zvaný astrální de-
terminismus, tedy přesvědčení, že posloupnost dějinných událostí a také osudy jednotlivých 
lidí jsou „zapsány ve hvězdách“, takže nezbývá prostor ani pro lidskou svobodnou vůli, ani 
pro Boží svrchované řízení dějin.

„NEDĚSTE SE
NEBESKÝCH ZNAMENÍ...“

Tento článek prošel recenzním řízením.

t é m a

Teologické argumenty proti astrologii
Obecněji řečeno, křesťanští teologové ve-
směs odmítají astrologický fatalismus 
a s ním spojené věštění budoucnosti.2 Bib-
lická tradice je v tomto smyslu v principi-
álním protikladu vůči víře v osud, v jaké-
koli osudové předurčení lidských životů 
a dějinných událostí konstelacemi nebes-
kých těles.3

Dalším důležitým argumentem křes-
ťanských teologů proti astrologii je před-
pokládané úzké spojení mezi astrologií 
a uctí váním bohů či duchovních bytostí, 
spojených s jednotlivými nebeskými těle-
sy.4 Mnozí křesťanští myslitelé se domní-
vali, že astrologie nutně předpokládá mod-
lářskou úctu k božským bytostem, které 
jsou spojeny s jednotlivými nebeskými tě-
lesy (Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, 
Jupiter, Saturn). Vzhledem k tomu, že uctí-
vání slunce, měsíce a hvězd je v bibli opa-
kovaně výslovně zakazováno, byla i astro-
logie často zařazována do kategorie toho-
to typu modloslužby.

Dalším argumentem některých křesťan-
ských bohoslovců proti astrologii bývá pře-
svědčení, že astrologie patří mezi okultní 
praktiky, které jsou vesměs pokládány za 
kontakt s temnými duchovními silami. Je-
li astrologie okultní praktikou,5 z hlediska 
křesťanské teologie to znamená, že se jed-
ná o navazování kontaktu s negativními du-
chovními silami, tedy že astrologická pra-
xe je ve spojení s démonickými veličinami, 
případně s padlými anděly. Tyto temné síly 
navíc zvyšují věrohodnost astrologie tím, 
že právě z jejich nadpřirozené moci dochá-
zí alespoň v některých případech k napl-
nění astrologických prognóz a horoskopů. 

 Asi nejdůležitějším odůvodněním pří-
krého odmítnutí astrologie ze strany křes-
ťanských teologů bývá poukaz na konkrét-
ní biblické výpovědi. V knize Deuterono-
mium se hovoří o celé řadě duchovních 
praktik, které jsou Božímu lidu zapověze-
ny, dokonce jsou označeny jako „ohavnost 
před Hospodinem“.6 Mezi těmito zapově-
zenými činnostmi je vedle různých způso-

bů věštění a zjišťování budoucnosti také 
zaobírání se nebeskými znameními. V kni-
ze proroka Izajáše se dále vyskytuje příkré 
odsouzení hvězdopravců, o kterých je řeče-
no, že jim jejich čtení nebeských znamení 
není nic platné.7 V knize proroka Jeremi-
áše je pak řečeno, že zatímco pronárody 
světa se bojí nebeských znamení, Boží lid 
se jich bát nemá.8 V knize proroka Daniele 
jsou potom hvězdopravci na perském dvo-
ře vykresleni jako bezmocní a neschopní, 
teprve Hospodinův prorok Daniel nakonec 
dokáže (na rozdíl od nich) podat náležitý 
výklad panovníkova snu.9

Přírodovědecké argumenty 
proti astrologii
Od nástupu osvícenství přibývá v křesťan-
ské argumentaci proti astrologii také odka-
zování na přírodovědecké argumenty, tedy 
na stále zřetelnější a jednoznačnější rozdě-
lení astronomie jakožto odvětví přírodově-
dy a astrologie jakožto pavědy či pseudo-
vědy.10 V duchu osvícenského principu vě-

voval pohany k poznání Krista a oslovil je proto jazykem, kterému v té době a na tom místě měli možnost rozumět (jak se zpívá 
ve vánočním troparu: „Ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli, klaněti se Tobě, slunci spravedlnosti“). 
 Přesto se ale, alespoň sám za sebe, přikláním k názoru, že betlémská hvězda nebyla úkazem fyzickým, nýbrž duchovním. Cír-
kev má zkušenosti s duchovními úkazy, které ji v důležitých okamžicích provázejí a berou na sebe podobu pozemskosti, nebo do-
konce se do ní proměňují, třeba jako velikonoční Jeruzalémský oheň. Již od 4. století při pravoslavné oslavě Kristova vzkříšení 
v Chrámu Božího hrobu, přijímá Jeruzalémský patriarcha v jeskyni, kde byl Pán vzkříšen, nebeský oheň. Podle svědectví patriarchy 
Diodora I. (r. 2000) se nad pohřebním ložem Kristovým nejprve vytvoří zvláštní světlý oblak, který po chvíli změní svou povahu 
tak, že je možno od něj zapálit svíce. Ty pak podává patriarcha představitelům pravoslavných církví a věřícím v chrámu. Před tím 
ovšem izraelská policie patriarchu prohledá, zda nemá u sebe sirky či zapalovač a jako svědek zde je přítomen i arménský patriar-
cha. Ale to je zbytečné, protože hned všichni poznají, že se nejedná o obyčejný oheň. Zpočátku totiž nepálí. Lidé si jím přejíždějí 
dlaně a vousy. Tento duchovní úkaz se opakuje rok co rok. Stejně duchovní podstaty byl nepochybně oblak, který zastřel apoštoly 
při proměnění Páně na hoře Tábor, nebo oblak, který zastřel Krista očím apoštolů při jeho nanebevstoupení. Domnívám se, že Bet-
lémská hvězda souvisela s astrologickými a také s agronomickými ději stejně málo, jako oblak, který zastřel apoštoly na hoře Tá-
bor, souvisel s ději meteorologickými. Ale pokud někdo dává přednost teorii konjukce Jupitera se Saturnem, jeho křesťanské vy-
světlení - myslím - též docela dobře obstojí oproti názorům, které se snaží nivelizovat protikladnost Božího světa a světa démonů.

Redakčně zkráceno. Celý text pravoslavného kněze o. Jana Týmala je dostupný na URL http://www.dingir.cz.
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deckosti pak někteří teologové poukazu-
jí na skutečnost, že se nepodařilo proká-
zat a experimentálně ověřit skutečný vliv 
nebeských těles na lidské povahy a běh 
dějinných událostí a že jednotlivé horosko-
py a jednotlivé prognózy si vzájemně od-
porují,11 dále že jednotlivé školy, přístupy 
a tradice astrologie jsou vzájemně nekom-
patibilní a docházejí ke zcela neslučitel-
ným závěrům, stejně jako vycházejí ze zce-
la neslučitelných předpokladů.12 Dále pak 
poukazují na skutečnost, že od doby vzni-
ku astrologie ve starověku došlo k důleži-
tým posunům v poloze nebeských těles, 
a tak podobně.

K biblickým a teologickým argumen-
tům, vycházejícím z protiosudové povahy 
biblické víry a tradice, z odmítnutí mod-
lářského ctění nebeských těles, z příkrého 
odmítnutí jakéhokoliv kontaktu s temný-

mi silami, z biblického zákazu věštění bu-
doucnosti atd. přibývá takto argumentace 
přírodovědecká, založená na problematič-
nosti předpokladů a neprokazatelnosti zá-
věrů astrologického zkoumání. Teologic-
ká argumentace proti astrologii bývá zavr-
šena konstatováním, že je-li věřící křesťan 
ve své víře orientován k Bohu, neexistuje 
žádný důvod, aby se ve svých obavách či 
nadějích ohledně budoucích událostí či ve 
věci poznání vlastních povahových dispo-
zic obracel někam jinam než k Bohu samot-
nému, i kdyby na astrologii „něco bylo“. 
K tomu vesměs přistupuje přírodovědecká 
argumentace, že astrologie je pavěda, tmář-
ství a šarlatánství, že ji nelze experimentál-
ně ověřit a že využívá z vědeckého hledis-
ka chybných a neudržitelných předpokladů 
a postupů. Místy tedy vznikají překvapi-
vé aliance pozitivisticky a materialisticky 

orientovaných přírodovědců 
a konzervativních křesťan-
ských teologů a křesťanští 
odpůrci astrologie nejednou 
argu mentují texty ateistických 
přírodovědců, s jejichž základ-
ními předpoklady ovšem po-
chopitelně nesouhlasí.

Zdálo by se, že situace je 
zcela přehledná. Křesťanství 
je s astrologií z výše uvede-
ných důvodů neslučitelné. Si-
tuace je ale mnohem složitější. 
V dějinách křesťanství byl da-
leko obvyklejší mnohem dife-
rencovanější pohled na astro-
logii, který má s výše uvede-

ným příkrým odsouzením astrologie pra-
málo společného. Toto diferencovanější 
pojetí je vůči některým aspektům astrolo-
gie mnohem vstřícnější. Nabízí také více 
či méně přesvědčivé odpovědi na jednotli-
vé výše nastíněné výhrady.

Argumenty hájící astrologii
Nařčení astrologie z astrálního determinis-
mu, tedy z víry v nezvratný osud „napsaný 
ve hvězdách“ je problematizováno proka-
zatelnou skutečností, že astrologie nikterak 
netvrdí, že nebeská tělesa beze zbytku ur-
čují lidské povahy a běh dějinných událos-
tí. Pouze předpokládá vliv nebeských těles 
na lidský a zejména mimolidský svět. Ten-
to vliv je v případě slunce a také měsíce na-
prosto evidentní a nesporný. Slunce je zdro-
jem tepla a světla a je zárukou vegetačních 
cyklů, a tím pádem zemědělských aktivit, 
měsíc pak svou přitažlivostí působí mořský 
příliv a odliv. Stejně mohou podle zastán-
ců astrologie svým silovým vlivem půso-
bit i další nebeská tělesa. Jejich vliv ovšem 
nikdy není možné zaměnit s jednoznačnou 
kauzální determinací. Jedná se spíše o pů-
sobení jistých silových polí, inklinací, ten-
dencí a kvalit.13 Tyto síly navíc podle mí-
nění mnoha astrologů ovlivňují především 
materiální a tělesnou rovinu lidské existen-
ce. Rozhodně nikterak neomezují svobod-
nou vůli člověka, ani svrchované působe-
ní Stvořitele.

Na výtku, poukazující na modlářský 
charakter uctívání nebeských těles a s nimi 
spojených božských bytostí, odpovídají 
někteří křesťanští myslitelé poukazem na 

Astrologie - praxe, věda, náboženství, esoterismus?
Několik tezí o tom, co je a co není astrologie.
1. Astrologie je praktická disciplína, která dává do vztahu postavení planet a dalších prvků na obloze s dispozicemi toho, co vzni-

ká a děje se na zemi (typicky: zrozeného člověka).
2. Astrologie zásadně nevěští budoucnost, pouze určuje sklony a dispozice, které se s určitou pravděpodobností realizují. 
 Základní informace o člověku je čtena z tzv. horoskopu zrození čili „nativity“ – ze vzájemného postavení ekliptiky, rovníku, 

planet (mezi něž jsou řazeny i Slunce a Luna) a dalších prvků v okamžiku a místě narození. Z postavení planet ve znameních 
(úsecích na ekliptice), v domech (postavení vůči místnímu obzoru) a z jejich vzájemných aspektů (úhlových vzdáleností) se od-
vozují povahové vlastnosti, (in)dispozice k různým aktivitám, k technickým, uměleckým či sociálním dovednostem, „nadání“ 
člověka, sklony k nemocem atd.; čili obecné vzorce, ve kterých se bude rozvíjet lidská osobnost. Jak se tyto vzorce budou usku-
tečňovat konkrétně, astrologie nepředpovídá.

  Dále se pracuje s tzv. horoskopy progresivními, které upřesňují, jak se základní lidské dispozice dané nativitou budou 
uplatňovat v čase; zjednodušeně: která doba bude vhodná či nevhodná k různým typům činností a které vlastnosti se budou ak-
tuálně silněji či slaběji projevovat ve svých lepších či horších kvalitách. To se odvozuje ze vztahu aktuálního postavení planet 
či jiných teoreticky spočtených pozic k prvkům nativity; zjednodušeně: nakolik (ne)harmonicky se horoskop spočtený k aktu-
álnímu okamžiku (či roku) skládá s horoskopem zrození.

  Kromě „osobních horoskopů“ se někteří astrologové zabývají astrologií mundánní, tedy dispozicemi jiných entit než 
lidských jednotlivců: států, měst, národů, budov, podniků... Tato oblast je vnímána značně rozporně a je i v astrologické obci 
akceptována jen částečně.

3. Astrologie je (v nynějším stavu vývoje) naukou čistě fenomenologickou – popisuje vypozorované souvislosti. Nečiní si ambice 
tyto souvislosti kauzálně vysvětlit, není fyzikální teorií. Kauzální souvislost mezi postavením planet a dispozicemi člověka je 
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skutečnost, že i v bibli najdeme zmínky 
o nebeských tělesech jakožto živých bytos-
tech.14 Tito křesťanští teologové mají za to, 
že bytosti, které pohané uctívali jako jed-
notlivé bohy a spojovali je s nebeskými tě-
lesy (Merkur, Venuše, Mars atd.) byli ve 
skutečnosti Bohem stvoření andělé, vyba-
vení specifi ckými kvalitami.

V tomto smyslu lze jednotlivé antic-
ké bohy považovat za konkrétní andělské 
bytosti, přičemž je velice dobře možné, že 
jejich typické atributy a kvality, jak o nich 
hovoří například řecký či římský katalog 
bohů resp. planet, odpovídají skutečným 
atributům a kvalitám oněch Bohem stvo-
řených andělských bytostí, které jsou zá-
roveň „oživujícími duchy“ nebeských tě-
les. Svým vlivem pak tyto andělské bytos-
ti působí na lidský svět více méně tak, jak 
si to představovala starověká astrologie. 
Ovšem ne na základě neosobního kosmic-
kého mechanismu, ale z Boží vůle, jakožto 
„prostředníci Prozřetelnosti“ a „zprostřed-
kovatelé Božího působení“ v jednotlivých 
rovinách a oblastech lidského světa.

V tomto smyslu bylo možné ve středo-
věku vypracovat model křesťanské kosmo-
logie, ve kterém má jistá podoba astrolo-
gie své místo: s využitím novoplatónské-
ho hierarchického obrazu skutečnosti, jak 
jej nalézáme například v díle Dionýsia Are-
opagity, dále propojením pohanské nauky 
o planetách a křesťanské angelologie, a za-
sazením obojího do ptolemaiovsko-aristo-
telské geocentrické kosmologie bylo mož-
né vytvořit celistvý model vesmíru, ve kte-
rém je působení nebeských těles na lidský 

svět součástí Božího stvořitelského řádu 
a odráží se v něm Boží moudrost a prozře-
telná péče o stvoření.15 

Křesťanští myslitelé, kteří v tomto 
smyslu považovali astrologii za přijatel-
nou, v zásadě přijímali prastarou zásadu 
o korespondenci mezi Nebem a zemí, a také 
mezi makrokosmem (vesmírem) a mikro-
kosmem (člověkem). Podle této představy 
je lidský svět propojen se světem nebeským 
předivem souvislostí a souvztažností. Ro-
zumíme-li správně principům uspořádanos-
ti nebeského světa, můžeme lépe porozu-
mět jim odpovídajícím principům uspořá-
danosti lidského světa, a to jak v celkovém 
plánu lidských dějin, tak na životní cestě 
a v nejhlubším nitru jednotlivého člověka.16

To vše ovšem není z hlediska křesťan-
ské teologie chápáno jako neosobní kos-
mický řád, ale spíše jako projev stále té-
hož „autorského stylu“ Stvořitele v jed-
notlivých rovinách a dimenzích stvořené 
skutečnosti. Korespondence mezi Nebem 
a zemí, mezi uspořádáním nebes a uspořá-
dáním lidského světa, která je předpokla-
dem astrologie, by pak byla vysvětlitelná ne 
jako soubor neúprosných zákonitostí neo-
sobního kosmického orloje, ale jako opaku-
jící se vzorce Božího vznešeného rukopisu 
v jednotlivých úrovních stvoření.

 
Bible a astrologie podruhé
K těmto obecnějším úvahám připojují křes-
ťanští myslitelé, kteří alespoň v nějakém 
smyslu hájí astrologii, také diferencova-
nější pohled na některé biblické pasáže. 
Všechny výše zmíněné biblické texty, vy-

kládané jako rozhodné odmítnutí astrolo-
gie, chápou spíše jako odmítnutí „špatné 
astrologie“, tedy astrologie jako věštění bu-
doucnosti na základě astrálního determinis-
mu či astrologie zahrnující uctívání bož-
ských bytostí spojených s nebeskými tělesy. 

Dále upozorňují na to, že v knize Gene-
sis se ve vyprávění o stvoření vesmíru ho-
voří o nebeských tělesech jako o „zname-
ních“.17 Ze slova znamení se dá vyvodit, že 
tato tělesa mají něco sdělovat, mají být zna-
mením pro někoho, což lze vykládat v du-
chu výpovědi jednoho z biblických žalmů, 
že „nebesa vyprávějí o Boží slávě, obloha 
hovoří o díle jeho rukou“.18 Tyto věty lze 
chápat tak, že kdo pokorně a pozorně stu-
duje nebesa, dozvídá se o Boží moudros-
ti a slávě. Od této myšlenky již není dale-
ko k možnosti legitimního, „bohabojného 
hvězdopravectví“. O nebeských tělesech je 
navíc v knize Genesis řečeno, že jejich úko-
lem je „vládnout“ nad dnem a nocí. Slove-
so „vládnout“ by mohlo odkazovat k vlivu 
nebeských těles na lidské životy a dějin-
né události, který astrologie předpokládá.

V podobném smyslu se někteří křesťan-
ští teologové zamýšlejí nad astrologickými 
znameními doprovázejícími Ježíšovo naro-
zení, jak o něm čteme v Matoušově evan-
geliu. Mudrcové z východu byli evidentně 
hvězdopravci. Uviděli na nebesích zvlášt-
ní jev, který vyložili jako znamení naro-
zení zaslíbeného Mesiáše.19 V souvislosti 
s eschatologickým vyvrcholením lidských 
dějin a s druhým příchodem Krista hovo-
ří navíc Lukášovo evangelium o „zname-
ních na nebi“20. Opět se zdá, jako by rozho-

v rámci současných znalostí přírodních zákonů nepochopitelná a zdá se být absurdní. Tato absurdita je psychologickým poza-
dím novověkého odmítání astrologie.

4. Astrologie není naukou tajnou, zasvěceneckou, esoterní. Má své objektivně formulované metody pro sestavení a výklad horo-
skopů. Tyto metody a jejich interpretace se vyvíjejí a jsou předmětem diskuse. Zařazení astrologie do esoterního kontextu je 
dávno překonaným historickým artefaktem. Její souvislost např. s alchymií či antickou a středověkou medicínou byla dána sna-
hou o jednotný teoretický rámec popisu světa. Narozdíl od moderní medicíny, chemie, metalurgie apod. se však astrologii do-
posud nepodařilo nalézt teoretický základ kompatibilní s moderním přírodovědným popisem světa. Spíše se stává poplatnou 
různým módním psychologickým a fi losofi ckým směrům (z pochopitelných důvodů je nejpropracovanější propojení astrologie 
s jungovskou psychoanalýzou).

5. Astrologie není a ani v minulosti nebyla aktivitou náboženskou. S (antickým) náboženstvím souvisí jen vnějšně skrze jména 
planet. Planety hrají v astrologii roli psychologických-archetypálních složek lidské osobnosti, jež jsou tradičně personifi kovány 
příslušnými božstvy. Ale jako mnoho jiných světských aktivit byla (ze společenských a komerčních důvodů) zaštiťována růz-
nými „božskými autoritami“ (např. Hermes Trismegistos). 

6. Astrologie (v tom smyslu, jak je chápána v současnosti) vznikla v helénistickém prostředí ve 4.-2. stol. př. n. l. Není doložena 
přímá vývojová souvislost se staršími věštebnými praktikami babylonskými či egyptskými. (Ač prokazatelně staví na babylon-
ské matematice a na tradici přesných astronomických pozorování.) Tradiční odvolávání na „staré autority“ chaldejské a egypt-
ské je dáno společenskou objednávkou v helénistickém kulturním prostředí. Biblické texty, zakazující pohanské věštebné me-
tody a astrální kulty, nemohou mluvit o astrologii (v dnešním smyslu slova), neboť ta v příslušné době ještě neexistovala. Ani 
v Novém zákoně není refl ektována sama astrologie, pouze její vytržené prvky přenesené do kontextu gnostické spekulace.

7. Astrologie není totožná se svou bulvární simplifi kací, která si neklade jiné cíle, než být pouhou povrchní zábavou.
RNDr. Jan Moravec, dříve astronom, nyní správce IT na Evangelické teologické fakultě UK.
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dující události směřu-
jící k vyvrcholení lid-
ských dějin byly ně-
jakým způsobem za-
chytitelné při pečlivém 
pozorování nebes, tedy 
při „bohabojném hvěz-
dopravectví“.

Co tedy křesťané 
soudí o astrologii
Z toho, co bylo do-
sud řečeno, je - mys-
lím - docela zřejmé, 
že v křesťanských dě-
jinách nebyla stano-
viska církve a teolo-
gů vůči astrologii jed-
notná a jednoznačná. 
Zejména vůči astrologii, která se nezaobí-
rá věštěním budoucnosti a nepředpokládá 
astrální determinismus, ale vychází z pře-
svědčení o smysluplném uspořádání Bo-
hem stvořeného vesmíru, jehož součástí je 
i nebeská hierarchie andělských bytostí se 
specifi ckými vlastnostmi. Tito andělé jsou 
pak podle některých bohoslovců „oživují-
cími duchy“ nebeských těles či sfér a z Bo-
žího úradku působí na lidský svět, jako ná-
stroj jeho prozřetelné péče.

V tomto smyslu chápali astrologii jako 
teologicky legitimní disciplínu církevní ot-
cové jako Řehoř z Nyssy, ale také velké po-
stavy křesťanského středověku Albert Veli-
ký, Tomáš Akvinský či Duns Scotus, o celé 
řadě římských papežů nemluvě.21 

Ke zcela příkrému odmítnutí astrologie 
ve smyslu naznačeném v první části toho-
to článku došlo vlastně až s nástupem osví-
censké přírodovědy, která striktně odděli-
la astronomii jakožto střízlivou přírodní 
vědu od astrologie jakožto „tmářské pavě-
dy“. Důležitou součástí tohoto procesu bylo 
také zhroucení tak zvaného ptole maiovsko-
aristotelského geocentrického modelu ves-
míru a posléze nástup moderní astronomie 
a astrofyziky. Křesťanští teologové násled-
ně navázali na vůči astrologii nejkritičtější 
a nejvíce odmítavé výpovědi významných 
postav křesťanských dějin, jako byli na-
příklad církevní otcové Tertulián (ve spise 
Liber de idolatria) a Augustin (např. v De 
doctrina christiana nebo v De civitate dei), 
ale také například reformátor šestnáctého 
století Martin Luther.

V současné době mezi konzervativními 
křesťany převažuje vůči astrologii kritické 
a odmítavé stanovisko, i když najdeme zají-
mavé a důležité výjimky, jako je například 

C. S. Lewis, který byl 
výše nastíněným stře-
dověkým modelem 
vesmíru natolik fasci-
nován, že mu věnoval 
nejen některé básně22 
a odborná pojednání,23 
ale vycházel z něj také 
ve svých nejznáměj-
ších literárních dílech 
Kosmická trilogie24 

a Letopisy Narnie.25

Otázka, zda a v ja-
kém smyslu by mohla 
být astrologie v někte-
ré ze svých podob při-
jatelná z hlediska křes-
ťanské teologie, sou-
visí s otázkou kosmo-

logických a angelologických předpokla-
dů onoho výše nastíněného středověkého 
modelu vesmíru, inspirovaného křesťan-
sko-novoplatónskou představou nebeských 
(andělských) hierarchií, jejichž prostřed-
nictvím Stvořitel spravuje vesmír. Zatím-
co ptolemaiovsko-aristotelský geocentric-
ký model vesmíru, který byl pro středově-
kou křesťanskou kosmologii (a také astro-
logii) nezbytným předpokladem, z hlediska 
moderní astronomie udržitelný není, křes-
ťansko-novoplatónská angelologie s jejími 
nebeskými hierarchiemi zůstává i pro ně-
které současné křesťanské myslitele plau-
sibilním výkladem skutečnosti. 

Mezi současnými křesťany, kteří astro-
logii hájí nebo se alespoň neztotožňují s je-
jím příkrým odsouzením, je ovšem zřejmě 
nejobvyklejší přesvědčení, že astrologie 
vlastně není náboženské nebo nábožensky 
relevantní téma – tedy ani v kladném, ani 
v záporném smyslu. Nahlížejí astrologii po-
dobně jako předpověď počasí nebo psycho-
analýzu, tedy jako prognostickou či herme-
neutickou metodu, která nemá nebo nemu-
sí mít s náboženskou vírou nic společného. 
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“Do not be terrifi ed by signs in the heavens...”
In this article the author focuses on the most common 
Christian theological arguments against astrology, both 
in church history and today. After presenting the rea-
sons why Christian theologians usually reject astrology 
completely, the author deals with the arguments of those
Christian thinkers who suggest that astrology, at least in 
some of its forms, is in fact compatible with the Bible 
and with Christian theological worldview.
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Navagraha, devět planet ve stylu 
madhúbaní, Bihár. 

Zdroj: www.exoticindiaart.

Tento článek prošel recenzním řízením.

Astrologie je v Indii důležitým a váženým oborem

Nora Melnikova

Astrologie hraje v životě většiny Indů významnou roli a v Indii se s ní setkáváme doslova 
na kaž dém kroku. V tomto článku se proto budu zabývat především jejím konkrétním užitím 
v kaž dodenním životě.

INDICKÁ
ASTROLOGIE DNES

S astrology se konzultují významná roz-
hodnutí – ať už se jedná o stanovení vhod-
ného času1 pro sňatek, koupi automobilu či 
zahájení podnikání. Na základě přesného 
času narození vytvářejí osobní horoskopy 
(kundalí) a porovnáním horoskopů zjišťu-
jí kompatibilitu potenciálních snoubenců. 
Mezi klienty astrologů najdeme jak chudé 
vesničany, tak i vrcholné politiky. Astro-
logové se kromě poplatků za horoskop 
a jeho výklad mohou živit také provizemi 
z dalších služeb, jako je například zajiš-
ťování bráhmanů pro recitaci manter, kte-
rá má zamezit nepříznivému vlivu planet, 
zprostředkování prodeje předmětů se stej-
ným účelem apod. Návštěva astrologa, je-
hož klienti pocházejí z vyšších středních 
vrstev, stojí okolo 500 – 1000 rupií.2

Na astrologii v různých podobách nará-
žíme neustále – u frekventovaných cest či 
v prostorách chrámových komplexů se na-
příklad často vyskytují svatyňky zasvěce-
né Šanimu, tj. planetě Saturn, jejíž zhoubné 
působení lze odvrátit zvláště jejich sobot-
ní návštěvou či púd-
žou3 (sobota je dnem 
Saturnu). Ve velkých 
jihoindických chrá-
mech se zpravidla na-
cházejí svatyňky vě-
nované všem devíti 
„planetám“ (navagra-
ha),4 jejichž návště-
va a vzdání úcty5 má 
rovněž za cíl odvráce-
ní potenciální nepříz-
ně planet. Za tím úče-
lem se u chrámů pro-
dávají šperky s devíti 
druhy polodrahokamů 
(navaratna) zastupu-
jícími jednotlivé pla-
nety. Velké oblibě se 
těší prsteny sloužící 
k ovlivnění účinků 

jednotlivých planet. Kov, z něhož jsou tyto 
prsteny zhotoveny, kameny, které do nich 
mohou být zasazené, i to, na kterém prstu 
se nosí, odpovídají jednotlivým planetám; 
nejčastěji se nosí perla zasazená ve stříbr-
ném prstenu na prsteníku pravé ruky, která 
posiluje vliv Měsíce, utišuje vášně a přiná-
ší klid mysli, rubín ve zlatě na prostředníku 
pravé ruky, který posiluje vliv Slunce a tu-
díž přináší úspěch, bohatství a slávu, nebo 
železný prsten na prostředníku pravé ruky 
k neutralizaci nepříznivých vlivů Saturnu. 
Na domácích oltářících se někdy uctíva-
jí navagraha jantry (geometrické obrazce 
znázorňující devět planet) nebo speciální 
jantry pro odvrácení nepříznivého účinku 
určité planetární konstelace (např. kála sar-
pa6 jantra, viz obrázek na další straně).

Počátky astrologie se v Indii objevují 
již v době textů bráhman někdy na počát-
ku 1. tisíciletí př. n. l. O horoskopii v pra-
vém slova smyslu lze však hovořit až v 5. či 
6. století našeho letopočtu, kdy působili 
uzná vaní indičtí astronomové a astrologové 

Satjáčárja, zakladatel 
indické predikční as-
trologie, matematik 
a astronom Árjabha-
ta, a Varáhamihira, 
autor slavné Brhadž-
džátaky, díla pojed-
návajícího o nativit-
ní horoskopii. Stojí za 
zmínku, že Árjabhata 
a Varáhamihira po-
užívali v horoskopii 
tropický zvěrokruh 
(viz níže).7 Nejmé-
ně od doby helénis-
mu byli indičtí astro-
logové v kontaktu se 
svými středozemními 
kolegy, o čemž svědčí 
například i četné pře-
jímky z řečtiny ve sta-

rém indickém názvosloví, a později rovněž 
s astrology perskými a arabskými.8 Napří-
klad i jednotlivá znamení zvěrokruhu jsou 
si v indické a západní astrologii velmi po-
dobná či většinou přímo totožná.

Indická astrologie (džjótiša)9 se podob-
ně jako astrologie západní dělí na indivi-
duální nativitní horoskopii (džátaka šástra), 
která se zabývá sestavením a výkladem 
horoskopu zrození, individuální predikční 
horoskopii (phalita džjótiša), věnující se 
předpovídání budoucnosti zrozence, ast-
rologii mundánní (ráštra džjótiša), před-
povídající jevy ve světě a horoskopy vel-
kých útvarů (např. Indické republiky), 
astrologii horární (prašna džjótiša), odpoví-
dající na položené otázky na základě času 
a místa jejich položení, a astrologii elek-
cio  nální (muhúrta džjótiša), sloužící ke sta-
novení vhodného času pro uskutečnění vý-
znamných událostí.10 Indickou zvláštností 
je tradice předem zpracovaných horosko-
pů zachycených původně na palmových 
listech a nazývaných nádí, které teoreticky 
obsahují všechny možnosti kombinací ho-
roskopu, tedy horoskopy všech zrozenců.

Základní stavební kameny indické astro-
 logie jsou podobné jako u astrologie zá-
padní. Jsou to základní nebeská tělesa 
a bo dy (graha), mezi něž na rozdíl od západ-
ní astrologie nebyly zařazeny Uran, Neptun 
a Pluto; fi guruje zde pět planet od Merku-
ru po Saturn, Slunce, Měsíc a navíc ještě 
vzestupný a sestupný lunární uzel11 (Ráhu 
a Kétu). Způsob, jakým se tyto „planety“ 
a jejich vlastnosti projevují, závisí na tom, 
ve kterém znamení horoskopu (ráši) se na-
cházejí. Konkrétní oblast života, v níž se 
projevují, je dána astrologickým domem, 
v němž se nalézají. Indická astrologie zde 
používá jednoduchý systém dvanácti astro-
logických domů (bháva), které dělí eklipti-
ku na 12 stejných dílů v závislosti na oběhu 
Země kolem její osy, počínaje znamením 
zvěrokruhu, v němž se nachází ascendent12 

t é m a
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(lagna). Zvláštností je systém takzvaných 
nakšater, tj. 27 lunárních domů. Jedná se 
o rozdělení nebeské sféry vzhledem k drá-
ze Měsíce; v každém domě Měsíc pobývá 
přibližně jeden den (přesná délka sideric-
kého měsíce je 27,21222 dne).13 Lunární 
domy byly základem astrologie především 
v zemích používajících lunární kalendář.

Dalším významným specifi kem indic-
ké astrologie je užívání siderického zvěro-
kruhu, který má 360 stupňů rozdělených 
na 12 stejných dílů, pojmenovaných podle 
dvanácti znamení nebeské ekliptiky, stej-
ně jako zvěrokruh tropický, který se v zá-
padní astrologii používá minimálně od dob 
alexandrijského Klaudia Ptolemaia. Tropic-
ký zvěrokruh se orientuje na Slunce a roč-
ní doby, což je v oblastech, kde dochází ke 
střídání čtyř ročních období, vcelku pocho-
pitelné. Slunce podle něj každoročně o jar-
ní rovnodennosti vstupuje do prvního zna-
mení (Berana). 

V době vytvoření tropického zvěrokru-
hu jednotlivá znamení opravdu odpovídala 
jednotlivým souhvězdím na obloze, kvůli 
precesi zemské osy však dochází k posunu 
jarního bodu na pozadí souhvězdí eklip tiky, 
a sice o jeden stupeň za 72 let. Slunce tedy 
na rozdíl od doby Klaudia Ptolemaia dnes 
při jarní rovnodennosti nevychází na pozadí 
souhvězdí Berana, ale na pozadí souhvězdí 
Ryb. Do výchozího bodu se celá soustava 
dostane opět za 26 tisíc let. Siderický zvě-
rokruh naopak za své východisko považu-
je reálná souhvězdí ekliptiky a považuje za 
nezbytné, aby se jednotlivá znamení shodo-
vala s aktuální pozicí odpovídajících sou-
hvězdí. Postuluje proto úsek nazývaný aja-
nánša,14 který představuje posun mezi si-
derickým a tropickým zvěrokruhem a čítá 
podle různých autorů a výpočtů přibližně 
21° – 24°.15

Tento posun je 
vzhledem k velmi 
podobnému astro-
logickému obsahu 
obou systémů veli-
ce závažným pro-
blémem z hlediska 
jejich kompatibility 
– jeden a tentýž zro-
zenec má v západním 
a indickém systému 
odlišné pozice pla-
net ve zvěrokruhu. 
Indická astrologie 
může hájit svou po-
zici tím, že umístění 
planet v jejím systému 

odpovídá skutečnému zvěrokruhu, zatímco 
v západní astrologii planety ve většině pří-
padů spadají do oblasti následujícího zna-
mení. U zvěrokruhu tropického v součas-
né době lze mluvit pouze o postavení pla-
net ve znamení a ne v souhvězdí; ani u si-
derického zvěrokruhu však nelze v pravém 
slova smyslu hovořit o postavení planet 
v souhvězdí, neboť skutečná souhvězdí 
zvěrokruhu na obloze zabírají různě vel-
ké úseky ekliptiky a ne přesně oněch sta-
novených 30°. Indická astrologie má sklo-
ny ke spíše aritmetickému vidění na roz-
díl od chápání západního, které je spíše 
geometrické povahy; to se pak projevuje 
i v hodnocení vzájemných vztahů planet – 
v indické astrologii se nebere v úvahu to, 
kde přesně se planety na úrovni znamení 
nacházejí, západní astrologie toho naopak 
ve velké míře využívá.16 Tato absence geo -
metrického vidění se zřetelně odráží i ve 
formě znázornění horoskopu (dole).

Indická astrologie, jak jsme si povšimli 
již v úvodu, na rozdíl od astrologie západ-

ní daleko důkladněji a systematičtěji vypra-
covala metody vyrovnávání vlivů planet. 
Vždy k ní patřilo používání drahých kame-
nů, manter, rituálů a uctívání božstev. Co se 
týče planet, posiluje se nejčastěji vliv pla-
nety, která je prospěšná, ať již obecně, nebo 
dočasně, a je v horoskopu oslabená; nega-
tivně však může působit i oslabení nepro-
spěšných planet. Za účelem posílení někte-
rých aspektů planet se užívají již zmíněné 
prsteny s drahými kameny, které musí být 
kvalitní a bez vad, očištěné a energetizova-
né pomocí recitace manter. Je třeba, aby byl 
prsten zhotoven tak, aby umožňoval přímý 
dotek kamene s kůží.17 Standardními dra-
hými kameny odpovídajícími jednotlivým 
planetám používanými v současné indické 
astrologii jsou kromě již zmíněných žlutý 
safír pro Jupiter, rudý korál pro Mars, hes-
sonit pro Ráhua, smaragd pro Merkur, di-
amant pro Venuši, modrý safír pro Saturn 
a kočičí oko pro Kétua. Existují však samo-
zřejmě i levnější alternativy. Dalším důleži-
tým faktorem je doba, ve které se doporu-
čuje či nedoporučuje prsten nasazovat. Kro-
mě toho jsou jednotlivým planetám stejně 
jako v astrologii západní přiřknuty i speci-
ální kovy, kde podobně jako u drahých ka-
menů nalezneme v různých tradicích různé 
varianty (např. olovo či železo pro Saturn, 
měď či zlato pro Slunce atd.).18

Lze však použít i jiných prostředků, 
u nichž není třeba se obávat negativních 
vedlejších účinků, které mohou vyvolat ne-
správně užité kameny. Každá planeta má 
své dny, barvy, byliny, mantry, jantry, bož-
stva, rituál a životní styl, které ji posilují. 
Pro posílení Šaniho (Saturnu, obrázek na 
protější straně) je například nejlepší tmavě 
modrá; z bylin myrha, ašvagandha, šiládžít 
a další; jmenná mantra Saturnu, kterou je 

doporučeno denně re-
citovat, je Óm šaná-
je namah,19 semenná 
mantra20 pak Óm šam; 
co se týče praxe a ži-
votního stylu, je tře-
ba pěstovat sebekon-
trolu, odříkání, nepři-
poutanost, klid a vy-
rovnanost.21

Jantry22 musejí být 
rovněž pravidelně ener -
ge tizovány za pomo-
cí mnohočetné recita-
ce příslušných man-
ter; nejsilněji půso-
bí jantry kovové (nej-
lépe zlaté či stříbrně, 

Kála sarpa jantra. 
Zdroj: www.astronomyfriend.com.

Horoskop okamžiku zrození Indické republiky. Můžeme si povšimnout, že i ona trpí 
zmíněnou nepříznivou konstelací nazývanou kála sarpa dóša.

Zdroj: www.mundaneastro.org.
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popř. měděné), pomocí nichž lze čistit vodu 
a energetizovat léčivé substance. Malé jan-
try je možné nosit na přívěšcích či prste-
nech. Příkladem použití jantry nám může 
být nepříznivá planetární konstelace (tzv. 
jóga či dóša23), kdy se všechna nebeská tě-
lesa nacházejí v jedné polovině astrologic-
ké tabulky, buď nalevo či napravo od spoj-
nice mezi Ráhuem a Kétuem (viz též ho-
roskop Indické republiky).24 Jedná se o již 
zmíněnou kála sarpa dóšu,25 která způso-
buje, že i přes veškeré snahy se zrozencův 
život podobá hře „hadi a žebříky“ a kolí-
sá mezi nejvyššími vrcholy a nejhlubšími 
propastmi; tato dóša má různé projevy pod-
le toho, ve kterých domech se Ráhu a Kétu 
nacházejí; je-li například Ráhu ve třetím 
a Kétu v devátém domě, nazývá se tento 
typ dóši Vásuki kálasarpa jóga a zapříčiňuje 
u zrozence problémy s dětmi a rodiči, nízké 
sebevědomí a neoblíbenost, což má naději 
na zlepšení až po 36. roce věku. Pro zmír-
nění vlivu této vady je třeba nechat provést 
několikahodinovou až několikadenní oběť 
zahrnující nepřetržité recitace manter nej-
lépe za přítomnosti zrozence v některém 
z chrámů příhodných k jejímu odstraňo-
vání a obětovat různé substance a předmě-
ty, například malé stříbrné hady k usmíře-
ní hadích božstev.26 

Podobná oběť může stát stovky až de-
setitisíce rupií podle své délky a majetnos-
ti objednatele. Na domácím oltáři je vhod-
né nainstalovat energetizovanou kála sarpa 
jantru (obrázek vpravo nahoře) a každý den 
u ní provádět púdžu, dále recitovat každý 
den Sarpa súktu,27 zasadit v domě posvát-
nou bylinu tulsí, nosit na ukazováčku pra-
vé ruky stříbrný prsten v podobě hada s oči-
ma z hessonitu a kočičím okem v ocase atd.

Takovýchto známých „vad“ je vícero; 
snad nejznámější je tzv. mangala dóša, kte-
rá se vyskytuje u zrozenců s Marsem (Man-
gal) v 1., 2., 4., 7., 8. či 12. domě a způ-
sobuje manželský nesoulad až smrt part-
nera, nejsou-li „mánglik“ oba manželé. 
V tomto případě je třeba provést před 
vlastní svatbou jakousi „hliněnou“ svatbu 
(kumbh viváh) manglického partnera s hli-
něným hrncem, pípalovým stromem, baná-
novníkem nebo zlatou či stříbrnou sochou 
Višnua. Toto přednedávnem například uči-
nila i jedna z nejznámějších indických he-
reček a nejkrásnějších žen světa Aišvarja 
Ráj28 před svatbou s Abhišékem, synem 
nejslavnějšího indického bolly woodského 
herce Amitábha Baččana. Západně vzdě-
lané městské vrstvy se na astrologii čas-
to dívají s despektem jako na cosi zpáteč-

nického a pověrečného, 
když se však jedná o sňa-
tek vlastního dítěte, jdou 
předsudky nezřídka stra-
nou. I svobodomyslné 
páry, které se na rozdíl 
od přibližně 95% obyva-
telstva chystají uskutečnit 
sňatek ze svobodné volby 
(tzv. love marriage), vel-
mi často „pro jistotu“ sa-
hají po službě  „srovná-
vání horoskopů“,29 které 
lze provést i pomocí ast-
rologických programů na 
internetu. Jde o porovná-
vání horoskopů obou zro-
zenců a výpočet kompa-
tibility na základě jejich 
horoskopických vlastnos-
tí.30 I zde však platí pravi-
dlo, které vám zdůrazní 
každý dobrý indický ast-
rolog – astrologie ukazuje 
pouze potenciál a tenden-
ce vyplývající z postavení 
hvězd. To, jak s nimi zrozenec naloží, však 
záleží pouze na něm.
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Poznámky
 1 Tzv. muhúrta.
 2 Asi 200 – 400 Kč.
 3 Púdžá je uctění božstva obětinami, například vonnými 

tyčinkami a květinami.
 4 Nejedná se doslova o planety, slovo graha je substanti-

vem od kořene grah-, které znamená chytit, zmocnit se. 
Jde tedy o nebeská tělesa či body, které zrozence „chy-
tají“ do sítí svého vlivu.

 5 Úctu v tomto případě vzdáváme tak, že se dotkneme prs-
ty pravé ruky svatyňky a poté svého čela a hrudi. Při ná-
vštěvě božstvo zdravíme skloněním hlavy a sepětím ru-
kou před čelem.

 6 Kála sarpa znamená doslova „had času“.
 7 Milan Špůrek, Indická astrologie, Praha: Vodnář, 1999, 

s. 22-23.
 8 Ibid, s. 16-17.
 9 Od džjótis, světlo či nebeské těleso.
 10 Špůrek, op. cit., s. 40-41.
 11 Oběžná dráha Měsíce je vůči ekliptice skloněna v úhlu 

pěti stupňů a protíná ji ve dvou uzlech.
 12 Toto znamení vychází (ascenduje) v místě a čase udá-

losti (například zrození) na východním horizontu.
 13 Špůrek, op. cit., s. 56.
 14 Ajana znamená slunovrat a anša díl.
 15 David Frawley, Astrology of the Seers: A Guide to Ve-

dic/Hindu Astrology, Delhi: Motilal Banarsidass Publis-
hers, 2000, s. 31-32.

 16 Špůrek, op. cit., s. 85.
 17 Frawley, op. cit., s. 200-201.
 18 Tyto kovy hrají roli při zhotovování prstenů pro posí-

lení jednotlivých planet i výrobě jejich trojrozměrných 
zobrazení (múrti) sloužících k uctívání.

 19 Doslova „vzdávám úctu Šanimu“.

 20 Semenná mantra je jednoduše řečeno esence mantry.
 21 Frawley, op. cit., s. 218-219.
 22 Symbolická geometrická vyjádření jednotlivých božstev 

či jevů.
 23 Dosl. „vada“.
 24 Dinesh S. Mathur, Predictive Astrology: An Insight, De-

lhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1999, s. 178.
 25 Také nazývanou „hadí prokletí“.
 26 V Indii jsou v tomto ohledu proslulé zvláště chrámy Rá-

hua v Tirunágéšvaram v Tamilnádu, kde je vhodné ne-
chat provést abhišéku mlékem (rituální polití mlékem 
za recitace manter), nebo chrám Šrí Kalahastí v Ánd-
hrapradéši, kde se uctívá Ráhu i Kétu.

 27 Chvalozpěv na hadí božstva.
 28 Miss World 1994.
 29 Match making, kundalí milan.
 30 Pokud má kompatibilita vlastností zrozenců vyplývají-

cích z jejich astrologických tabulek hodnotu větší než 
20 z 36 bodů, bývá sňatek astrology doporučován.

Šani.              Zdroj: www.shanaischaraaya.webs.com.

Indian Astrology Today
The article introduces the reader to the very basics of In-
dian astrology. It explains the principle of the siderial 
and tropical zodiacs and the basic constituents of Indian 
horoscope making – the concepts of planets (graha), zo-
diac signs (rāśi), mansions (bhāva) and lunar mansions 
(nakṣatra). It further tries to explain the specifi cs of the 
Indian approach to astrology and fi nds the remediation 
policies as the most striking feature of today´s Jyotisha. 
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Kdybychom měli tuto interpretaci cha-
rakterizovat, řekli bychom, že je to proud 
a) puritánský, ve smyslu odmítání všeho 
nového jako nežádoucí hereze; b) funda-
mentalistický, neboť jeho ústředním té-
matem je „přísný monoteismus“ tak, jak 
– alespoň v očích salafi tů – v něj věřily 
a jej praktikovaly první tři generace mus-
limů (arabsky tzv. as-salaf). Klíčovou úlo-
hu zde mají výroky proroka Muhammada 
a Korán, které jsou zdroji práva a dogma-
tu. Třebaže sbírky hadíthů jsou důležité 
i pro ostatní muslimy, salafi té je aplikují na 
současnou společnost bez ohledu na časo-
vé, kulturní i místní rozdíly. V praxi to zna-
mená, že tato interpretace je a priori nepřá-
telská a netolerantní vůči všemu odlišnému, 
včetně muslimů jiného smýšlení.

V této studii se podíváme na ideologické 
zdroje opozice vůči astrologii v obecnějším 

kontextu okultismu, kam bývá řazena. Na-
stíníme, jak byla vnímána ve středověku 
v širším vnímání islámského myšlení 
a teorie poznání a jak se k tomuto problé-
mu postavili dva nejvýznamnější středověcí 
ideologové salafi tského islámu Taqíjuddín 
ibn Tajmíja (z. 1328) a jeho žák Ibn Qa-
jjim al-Džawzíja (z. 1350). Představíme 
i názory moderního salafi tského reformis-
mu a „duchovního otce“ saúdského islámu 
Muhammada ibn Abdalwahhába (z. 1792). 
V neposlední řadě se zaměříme na dnešní 
pohledy inspirované těmito klíčovými ideo-
logy. Tím je snad na Západě nejčtenější 
propagátor salafi tského myšlení mezi kon-
vertity Bilal Philips, a v Zálivu mediálně 
známý šejch Muhammad al-Arífí. V závěru 
se pak zamyslíme, jaký vliv má toto učení 
v praxi.

Poznání a okultismus
V sunnitském teologickém myšle-
ní je Bůh stvořitel všehomíra, a patří 
mu tudíž výsada svrchovaného vlád-
ce. Kromě své všemohoucnosti je Bůh 
rovněž vševědoucí. Některé své zá-
měry sdělil podle své libovůle pro-
rokům, z nichž poslední byl Muham-
mad. V souladu s tímto názorem tak 
v tomto dějinném okamžiku bylo zje-
vení hermeticky uzavřeno právě s jeho 
příchodem jakožto „Pečetě proroků“. 

V Koránu se praví, že „nepoznatel-
né (ghajb) jedině Bohu přísluší (10:20)“ 
a „on jediný zná nepoznatelné a niko-
ho do svých tajemství nezasvěcuje“ 
(72:76). Ne poznatelné je tajemství 
a mystérium. Podle Ibn Tajmíji je 
ghajb to, v co věříme, aniž to můžeme 
vidět a dokázat. Tento aspekt víry se 
nazývá ímán.

V části sunnitského islámu, jak ve 
své průkopnické studii ukázal Goldziher, 
vyvstala velmi záhy opozice vůči tzv. 
„sta ro věkým vědám“ (ulúm al-awá´il).2 
Tato opozice tzv. „starší ortodoxie salaf“ 
se týkala zejména odporu vůči řeckému 
myšlení, fi losofi i, logice a v neposlední řadě 
i astrologii. Astronomie byla tolerována, 
do jisté míry „i astrologie ve službách is-
lámu“, neboť jí bylo zapotřebí pro různé 
výpočty související s kultem, například 
stanovení modlitebního směru, stanovení 
modlitebních dob, počátek měsíce apod. 
Žezlo v sunnitském islámu, rozhodnou 
měrou v teologii, do značné míry i v právu, 
však převzal tradicionalismus. V hadíthech 
se pak nacházely odpovědi na všechny 
případné dotazy. Magie, okultismus a as-
trologie, pokoušející se proniknout za 
zapovězenou hranici, ať již v rámci islám-
ského myšlení či mimo něj, tak zůstávaly 
trnem v oku mnoha vzdělaných muslimů. 

Pokud hovoříme o sunnitském islá mu 
v širším slova smyslu, tak to byli napří-
klad aš-Šáfi ’í (z. 820), Abú al-Hasan al-
Aš’arí (z. 935), Ibn Hazm (z. 1064), Aver-
roes (1198), Ibn Tajmíja, Ibn Qajjim al-
Džawzíja či Ibn Chaldún (z. 1406).

Vedle toho se v sunnitském islámu 
zved la opozice vůči ismá´ílitskému gnosti-
cismu. Podle tohoto ší’itského učení, které 
si libovalo v alegorickém čtení Koránu 
a bylo inspirované mimo jiné i novoplatón-
skými vlivy, se některým vyvoleným dos-
távalo vyššího poznání (ma’rifa). Mezi 
nejznámější odpůrce patřil teolog al-Gha-
zálí (z. 1111). V súfi smu, který vlivem Ibn 
Arabího a Ibn Sab´ína nabýval od počáteční 
askeze a odříkání mystických rozměrů, se 
zase šířila myšlenka mystického poznání 
Boha (ma´rifa) a splynutí s ním. 

Původ salafi tské opozice vůči astrologii a okultismu a dnešní interpretace

Pavel Ťupek

Salafi tský islám – mediálně známý pod názvem „salafi smus“ – dnes patří mezi ty interpretace 
sunnitského islámu, které se díky ropnému bohatství a mocenskému vlivu Saúdské Arábie, 
Kuvajtu či Kataru šíří úspěšně jak v tradičních oblastech islámské civilizace, tak daleko za 
jejich hranicemi.1 Mnoho konvertitů k islámu v USA, Británii i kontinentální Evropě čerpá ze 
salafi tských zdrojů v dobré víře, že se jedná o jediný správný a nezkažený islám. Přispívají 
k tomu četné publikace v různých jazykových mutacích i rozsáhlá síť provázaných náboženských 
a vzdělávacích institucí.

SALAFITÉ
PROTI ASTROLOGII

t é m a

Zadní strana islámského astrolábu z let 1309 
- 1310 ze sbírek Whiplleyho muzea. 

Zdroj: http://www.hps.cam.ac.uk/
starry/isaslabeastrol.html 
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V době Ibn Tajmíji a Ibn Qajjima al-
Džawzíji se všechny tyto „neortodoxní“ 
přístupy šířily. Rozdílné koncepce mysti-
cismu, ší’itského a sunnitského islámu se 
pak odrazily i na různých interpretačních 
metodách Koránu: doslovný, exoterický 
výklad (tafsír) ultratradicionalistů (salafi tů) 
na jedné straně a alegorický, esoterický 
výklad ší´y a mystiků. Jiné směry se naopak 
snažily najít rozumnou míru mezi oběma 
přístupy (aš´arité, al-Ghazálí). Po Ibn 
Tajmíjově vyvrácení všech těchto „herezí“ 
přišel jeho žák Ibn Qajjim al-Džawzíja 
s dílem Klíč od šťastného domu (Miftáh 
dár as-sa’áda), které bývá přirovnáváno 
k Adversus astrologiam renesančního génia 
Pico della Mirandola.3

Ibn al-Qajjim v něm odmítl okultismus 
ve všech jeho formách. Sáhl po argumentech 
z matematiky, astronomie, fyziky i logiky. 
Vznik díla byl zřejmě podnícen tím, že za 
mamlúků astronomové sloužili islámu. As-
tronomové se tak mohli věnovat seriózní 
práci, astrologie proto v té době více tíhla 
k okultismu a šarlatánství. Astrologové té 
doby se inspirovali čarodějnickým ma nu-
álem Mudrcův cíl (Ghájat al-hakím) při-
pisovaným Martídžímu nebo al-Búního 
Vel kého slunce gnóze (Šams al-ma’árif al-
kubrá) více nežli díly klasických autorů, 
mezi něž patřil třeba slavný Abú Ma’šar 
al-Balchí.4

Ibn Abdalwahháb
Na salafi tské myšlení Ibn Tajmíji a Ibn Qa-
jjima al-Džawzíji v 18. století navázal re-
formátor Ibn Abdalwahháb. Ten se domní-
val, že společnost jeho doby upadla do časů 
džáhilíje, tedy předislámského barbarství 
se všemi kulty a špatnostmi, včetně prakti-
kování astrologie a okultismu. Ve své zřej-
mě nejznámější a nejvlivnější Knize o uctí-
vání jediného Boha (Kitáb at-tawhíd) řadí 
Ibn Abdalwahháb astrologii spolu s ma-
gií a čarodějnictvím k okultismu. V kapi-
tole o magii cituje mimojiné hadíth, podle 
něhož „trestem pro čaroděje je stětí“.5 Bý-
valý nejvyšší saúdskoarabský duchovní 
a právník Ibn Báz (z. 1999), který je auto-
rem komentáře k této knize, napsal: „čaro-
děj má být popraven bez toho, aniž by byl 
vyzván k pokání, neboť může lhát a pokání 
jen předstírat, zatímco zůstává nebezpečný 
pro společnost. Pokud tedy je jeho čaroděj-
nictví prokázáno, je třeba jej popravit...“6

V kapitole o druzích magie pak Ibn Ab-
dalwahháb vyjme no vává ještě ptakopravec-
tví  (al-’ i jáfa) ,  čarování  (at- tarq) 
a věštění (at-tijara, at-tíra) jako formy 

magie (džibt). Říká, že i astrolo-
gie (tandžím) je součástí ma-
gie. Dokladem mu je následu-
jící hadíth: „Kdo si osvojil něco 
z astrologie, osvojil si něco z ma-
gie (sihr).“ V kapi tole o káhinech 
a jim podobným se pak zabývá 
hlavně předpovídáním budouc-
nosti a věštěním.7 Klíčový je zde 
i dnes hojně citovaný hadíth: 
„Nebude přijata modlitba po 
čtyřicet dní od toho, kdo se šel na 
něco zeptat věštce a uvěřil mu.“ 
Ibn Báz poukazuje dokonce na 
skutečnost, že výraz „uvěřil“ se 
nenachází ve verzi hadíthu zahr-
nuté do sbírky Muslima, nýbrž 
Ahmada ibn Hanbala. Proto již 
samotná otázka není možná, bez 
ohledu na to, zda-li tomu dotyčný 
uvěří, či nikoliv.

Podle jiné verze ze sbírky 
Abú Dáwúda se ten, kdo přijde 
za věštcem nebo káhinem a uvěří 
mu, rouhá (kafara) tomu, co bylo 
sesláno Muhammadovi. Ibn Ab-
dalwahháb v této podkapitolce 
uvádí názor Ibn Tajmíji, který 
identifi kuje věštce s káhinem, as-
trologem (munadždžim) či geomancerem 
(rammál), který zná údajně nepoznatelné. 

Konečně přímo v samotné kapitole 
o astrologii Ibn Abdalwahháb cituje mimo 
jiné hadíth ze sbírky al-Buchárího, který 
vysvětluje existenci hvězd: „Bůh stvořil 
tyto hvězdy ze tří důvodů: ozdobě nebes, 
sestřelování satanů a jako ukazatele cesty. 
Mýlí se ten, kdo to vykládá jinak, promarní 
svůj úděl a bere na sebe břímě toho, o čem 
nemá ponětí.“

Dnešní opozice
Obsah Ibn Abdalwahhábova učení je ve-
lice aktuální i v dnešním salafi tském islá-
mu. Pokud jde o magii a okultismus, tak za 
zmínku stojí zejména dva současní autoři, 
Bilal Philips a šejch al-Arífí. Bilal Philips 
se narodil na Jamajce a roku 1972 v Kana-
dě konvertoval k islámu. Základní nábožen-
skou průpravu získal v saúdskoarabské Me-
díně a Rijádu v době největšího vlivu Ibn 
Báze. Dnes sídlí v Kataru a je znám jako 
kontroverzní a horlivý šiřitel salafi tského 
islámu zejména v masmédiích. Je to prá-
vě Bilal, který se zasloužil o zprostředko-
vání Ibn Abdalwahhábova odkazu na Zá-
padě, kde je čten zejména mezi konvertity. 
Jeho knihu Základy tauhídu: islámský kon-
cept Boha vydala také v roce 2012 v čes-

kém překladu z angličtiny Muslimská obec 
v Praze. Tato kniha je vlastně rozpracova-
ným výkladem Ibn Abdalwahhábovy knihy 
a obsahuje podobnou argumentaci. Vyne-
chává však hadíth „trestem pro čaroděje je 
stětí“, který se zdá zřejmě příliš tvrdý pro 
západní prostředí. Kromě tradičních arab-
ských představ je však jeho kniha rozšíře-
na o nové aktualizace, jako jsou na Zápa-
dě běžné pověry, talismany či obliba horo-
skopů. Přímo v kapitole o astrologii píše:

„Nejenže je zakázaná astrologie, jak 
jsme si právě uvedli, ale i návštěva astro-
loga a naslouchání jeho předpovědím jsou 
zakázané, stejně jako koupě astrologic kých 
publikací a čtení vlastních horoskopů! 
Jelikož astrologie se převážně používá 
pro předpovídání budoucnosti, ti, kdo se 
jí zabývají, jsou pokládáni za jasnovidce, 
hadače a věštce. ….

Víra v astrologii a horoskopy je v jas-
ném rozporu s učením i duchem islámu. 
Pouze prázdná duše, jež dosud neokusila 
opravdovou víru (ímán), touží jít takovouto 
cestou... Opravdoví muslimové jsou proto 
povinni vyhýbat se těmto oblastem velikým 
obloukem.“8
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Dokončení na další straně dole.

Práce v observatoři Taqiho al-Dina, osmanského 
polyhistora Taqí ad-Dína konce 16. století. Kres-
ba pochází patrně z téže doby.
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Druhou významnou postavou je 
šejch Muhammad al-Arífí, opět žák Ibn 
Báze a absolvent tradičního saúdského 
vzdělávacího systému. Jestliže je Bilal 
Philips znám spíše mezi konvertity, tak 
al-Arífí je mediálně známý v zemích 
Zálivu mezi Araby. Al-Arífí je ofi ciál-
ním a prosaúdským vykla dačem islámu, 
který se soustředí zejména na otázky 
nepoznatelného (ghajb). Tato oblast is-
lámu má pro saúdskou společnost důležitý 
význam, neboť se jedná o velmi živé 
představy, které historicky působily prob-
lémy bezpečnostního rázu a které je třeba 
mediálně usměrňovat skrze osvětu.9 

Pokud jde přímo o astrologii, tak jeho 
činnost je možné v tomto směru chá-
pat spíše právě jako osvětovou, neboť 
v Saúdské Arábii hrozí za čarodějnictví 
trest smrti. Navíc se podle převažujících 
interpretací není možné kát. Tresty za 
čarodějnictví, na které poukazují jako na 
příliš kruté různé mezinárodní humanitární 
organizace i západní média, se týkají žen 
i mužů. Za čarodějnictví se nepovažuje 
pouze věštění, ale i šarlatánské léčení, 
obvinění z černé magie a vše, co odporuje 
salafi tské ideologii. Neznamená to však, 
že by magie jako taková v islámu neex-
istovala, musí však mít institucionální, 
„posvěcenou“ podobu. Stejně tak je 

v Saúdské Arábii běžně rozšířen i exorcis-
mus, který praktikoval i sám šejch Ibn Báz.

Závěr
Dnešní salafi tský islám, stejně jako ten 
středověký, je namířen proti všemu, co pře-
sahuje poznání hadíthů. Ať již je to mys-
tický aspekt islámu, ší’itský alegorický 
výklad či víra v imámy, kteří znají Boží 
záměry. Opozice vůči astrologii jakožto 
okultismu je jedním z důležitých témat. Je 
porušením principů Boží vševědoucnosti 
a všemohoucnosti, stejně jako je poru-
šením Boží jedinečnosti, zejména v kul-
tu. Třebaže Ibn Abdalwahhábova kritika 
je namířena hlavně proti arabským před-
stavám a kultům, dnešní jím inspirované 
interpretace se snaží do určité míry přiblí-
žit západní společnosti.

Odpor vůči šarlatánství a astrologii jako 
pseudovědě je jistě rozšířen i na Západě. 
Existuje zde však určitý rozdíl. Zatímco 
v západní společnosti si každý může roz-
hodnout svým kritickým přístupem, co je 
a co není pseudověda, salafi tská interpre-
tace se staví a priori do role ochránce, 
kte rý brání v rozvoji vlastního kritického 
myšlení. Třebaže interpretace salafi tského 
učení pro západního člověka (konver-
titu) jsou o něco mírnější než interpretace 
v arabštině, v případě zavedení šari’atských 
trestů by se tento rozdíl setřel.
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s. 69-70

 9 Mám tu na mysli například povstání Džuhajmána al-
Utajbího v roce 1979. Al-Utajbí věřil, že přišel čas pří-
chodu spasitele, který svrhne tyranský režim a nasto-
lí spravedlnost. Aby se to neopakovalo, byl to mimo-
jiné al-Arífí, který propaguje přesná pravidla pro pří-
chod mesiáše. Pouze Bůh ví, kdy přijde jeho čas, ne-
boť je to tajemství (ghajb).

Tento článek se zabývá astrologií z religio-
nistického hlediska a popisuje ji jako ob-
last lidského myšlení, která má v České re-
publice celou řadu zastánců. Jeho záměrem 
je podat přehled těch astrologů, kteří jsou 
v České republice považováni za špičky ve 
svém oboru a nezahrnovat pouze zřetelně 
komerčně působící astrology. Určení této 
hranice mezi klasickou a komerční astro-
logií je však v mnoha případech obtížné. 

Základem článku se staly polo struk-
truované rozhovory s několika českými 
astrology. Docházel jsem také na setkání 
Astrologické společnosti. Tyto informace 
byly porovnány s údaji na internetu a do-
stupnou literaturou. Metodou byla kritická 
analýza dat o daném astrologovi z hlediska 
jeho působení v oboru i způsobu prezenta-
ce jeho činnosti.

Přehled nejdůležitějších astrologických škol a aktivit u nás

Marek Dluhoš

Astrologie (složenina řeckého slova ἄστρον - „hvězda“ a λό γος - „nauka“) předpokládá 
vzájemné vztahy mezi pozicemi a pohyby nebeských těles a událostmi v pozemské oblasti. Na 
základě těchto znalostí si nárokuje právo vypovídat o osobních charakteristikách lidí (podle 
postavení hvězd v okamžiku narození) nebo o budoucích událostech.1

ASTROLOGIE
V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Astrologie jako diskutovaná aktivita
Při hodnocení astrologie se můžeme se-
tkat s celou řadou stanovisek od jedno-
značně kladných až po jednoznačně zápor-
né. Ty negativní představuje například Čes-
ký klub skeptiků Sisyfos. V roce 2007 udě-
lil jeden ze svých bludných balvanů astro-
logu Milanu Gelnarovi za „průnik astrolo-
gie na půdu hypermarketovou i akademic-
kou“.2 Projekt Centra inovativního vzdělá-
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Salafi  opposition against astrology
The article deals with Salafi  opposition against astro-
logy within the context of the occult sciences. The au-
thor traces the roots of this opposition back to the te-
achings of medieval scholars Ibn Taymiya and his pu-
pil Ibn Qayyim al-Jawziyya as well as their 18th cen-
tury interpreter Muhammad ibn Abdalwahhab. Finally, 
it presents current Salafi  interpretations of Muhammad 
al-Arifi  and Bilal Philips.

Pavel Ťupek (*1980) je islamolog a arabista. Jako vě-
decký pracovník působí na Ústavu Blízkého východu 
a Afriky Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy .

Dokončení z předchozích stran.

Dingir 2012-40.indd   128 16.09.2019   17:55:27



DINGIR 4/2012 129

Ilustrace Kláry Sekyrové k První astrologické výstavě (projekt 
byl zahájen roku 2010). Další ilustrace téže autorky je na 
následující straně.
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vání, který vznikl pod hlavičkou Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, byl totiž fi nan-
cován Ministerstvem školství s přispěním 
Evropské unie. Během dvou let tak v Olo-
mouci proběhlo 90 workshopů zaměřených 
na reformu vzdělávání při přípravě učite-
lů. A na jednom z nich vedoucí tohoto pro-
jektu umožnila ukázat alternativní pohled 
na „typ osobnosti“ dítěte dle principů as-
trologie. Předseda spolku skeptiků Čeněk 
Zlatník však odmítl tolerovat astrologii byť 
jen jako alternativu v různých přístupech 
k žákům. „To je pochybení už z principu, 
které nemá opodstatnění v ničem. Astro-
logii můžete věřit a brát ji jako nábožen-
ství. Ale i náboženství se vyučuje jako ne-
povinný předmět. Kdežto v tomhle přípa-
dě se astrologický přístup nabízí po úvaze 
učitele pro všechny školáky.“3 Klub Sisyfos 
a jeho příznivci pak v zájmu tradičního vě-
deckého pradigmatu podávali stížnosti ve-
dení fakulty, vedení univerzity, a dokonce 
i Ministerstvu školství.4

Podle rozhovoru s představitelkou So-
ciologického ústavu Akademie věd z roku 
2003 pokládá v České republice více než 
60% občanů astrologii za vědu.5 Jeden 
z dlouhodobě působících astrologů Antonín 
Hrbek v knize Jak nám může pomoci ast-
rologie dochází k závěru, že tzv. populis-
tické a bulvární astrologii věří až 50% lidí, 
zvláště když se jména těchto astrologů čas-
to objevují v médiích. Za bulvární považu-
je např. ty, kterým stačí „datum znamení 
a nabásní vše.“6

Kromě velké popularity standardizova-
ných astrologických předpovědí mezi lid-
mi (články v novinách, pořady v televizi 
a rozhlase, předpovídajících člověku bu-
doucnost či ukazující na jeho charakteris-
tiky pouze z hlediska postavení Slunce ve 
zvířetníkovém znamení), se můžeme setkat 
i s předpověďmi specializovanými. Ty už 
ovšem stojí větší částky peněz - od několi-
ka set do tisíců korun. Často záleží na tom, 
zda se dotyčný astrologa ptá jen na jednu 
určitou věc, nebo chce celý horoskop osob-
ní, partnerský atd. 

Astrologické školy
Astrologové jsou často organizováni v růz-
ných společnostech a školách. Přiblížím tři 
z nich, které pokládám za  nejvýznamnější: 

1.  Astrologická společnost, vedená Zdeň-
kem Bohuslavem, založená již 19. prosin-
ce 1989. Tehdy se ve Strahovském klášte-
ře sešlo asi deset pražských astrologů. Ze 
stanov společnosti vyplývá, že „Astrolo-

gická společnost ČR je dobrovolnou spo-
lečenskou organizací registrovanou jako 
občanské sdružení, která vyvíjí svoji čin-
nost v oboru astrologie a sdružuje profe sio-
nály, badatele i zájemce o astrologii z řad 
odborné i laické veřejnosti. Členové hod-
lají soustavným studiem prohlubovat a ší-
řit teoretické a praktické znalosti v obo-
ru astrologie. Chtějí působit svojí činností 
a svým příkladem tak, aby se astrologie sta-
la opět plnohodnotným a všeobecně uzná-
vaným oborem lidského poznání. Hodlají 
se zabývat také interdisciplinární proble-
matikou, která se k astrologii váže a za-
vazují se, že nezneužijí informace získané 
astrologickou činností v neprospěch dru-
hých osob.“ 

Astrologická společnost pořádá pro své 
členy každý měsíc schůzku v Praze, ale 
i samostatné přednášky, kongresy a vydává 
časopis Konstelace.7 Tajemník společnosti 
Richard Stříbný shrnuje otázky, se kterými 
se na něj jako na profesionálního astrologa 
lidé obracejí, takto: „Četl jsem středověké 
astrologické spisy, v nichž bylo mimo jiné 
uvedeno, s čím chodili v 16. století klien-
ti za astrology - procentuálně vyjádřeno to 
byla stejná témata a stejné problémy jako 
dnes. Některé věci se prostě nemění. Muži 
se zajímají i o oblast práce, podnikání a pe-
něz, ženy opravdu většinou o vztahy, lás-
ku, partnerství a rodinu. Přicházejí však 
i ženy zajímající se o svůj duchovní rozvoj, 
o nejoptimálnější využití svých schopností, 
o dobré uplatnění v profesi a možnosti po-
máhání druhým lidem. Mezi mými klienty 
jsou i bankovní úředníci, makléři a podni-
katelé, kterým vypracovávám itinerář ter-
mínů vhodných pro bankovní operace, pro 
uzavírání smluv a podobně a tyto informa-
ce jim zajišťují náskok před konkurencí. 
Samozřejmě nespoléhají jen na mé astro-
logické rady, ale cenu to 
pro ně bezesporu má - ji-
nak by za mnou necho-
dili. Lze vypočítat vhod-
ný termín operace, svat-
by, nejvhodnější termín 
pro početí potomka...“8 

Z těchto poznámek 
vyplývá, že zde převlá-
dá tradiční pojetí astro-
logie, zaměřené přede-
vším na vztah mezi po-
stavením nebeských tě-
les a osudovými událost-
mi v životě člověka. Ast-
rologická společnost má 
pobočky v dalších čás-

tech České republiky. Za nejaktivnější jsou 
považovány pobočky v Ostravě a Plzni. 
Z členů ostravské pobočky bych chtěl zmí-
nit jejího dlouholetého předsedu ing. Po-
pelku, který rozvíjí duchovní a psycholo-
gický směr astrologie a propojení s učením 
C. G. Junga. Na rozdíl od Pavla Turnovské-
ho (Campanův systém) upřednostňuje Pla-
cidův systém domů, kde podle něj fungují 
direkce a tranzity na vnitřní domy.9 Zaklá-
dající člen Ostravské astrologické společ-
nosti (1991) Jan Oršulík přeložil a později 
vydal dílo Maxe Heindla (nejprve ho šířil 
samizdatem), ukazující na další specifi cké 
pojetí astrologie a jejího výkladu světa.10

2. Vlastní školu humanistické a transper-
sonální astrologie nazvanou Astrologic-
ká škola pro statečné vede jeden z našich 
nejznámějších astrologů Pavel Turnovský. 
Turnovský byl zakládajícím členem Astro-
logické společnosti a v letech 1992-1996 
i jejím předsedou. V jeho pojetí je astrolo-
gie symbolickým jazykem, čili algebrou ži-
vota, která má vést k alchymii osobnosti. 
V září 1998 však členství manifestačně ukon-
čil pro názorové rozdíly na poslání sekce 
profesionálních astrologů a „pro neustá-
lé střety s konformními a komerčními ast-
rology“ (jak napsal v dotazníku pro Ency-
klopedii českých a slovenských astrologů). 

Byl také jedním z iniciátorů znovu-
vzkříšení Universalie – společnosti čes-
koslovenských hermetiků, v níž zastával 
funkci tajemníka. Zajímavý je jeho pohled 
na roli astrologie v současné společnosti: 
„Jsem přesvědčen o tom, že budoucnost 
astrologie nespočívá ve snaze etablovat ji 
jako přírodní vědu, alespoň ne do té doby, 
než přírodní vědy projdou kompletně změ-
nou paradigmatu. Astrologie by měla přiví-
tat, že byla vykázána z akademických uči-
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lišť, protože jí to rozvázalo okovy spole-
čenské a náboženské služebnosti. Astrolo-
gie by si měla uchovat svou nezávislost na 
společenských, politických, náboženských 
a okultních ideologiích a strukturách, měla 
by nabízet alternativní způsob myšlení, vy-
užívat kritický potenciál iracionality – při-
rozené součásti lidské psychiky, stavět prin-
cip analogie proti principu identity. Měla 
by se ovšem inspirovat novými objevy ve 
všech oblastech rozvoje lidského vědomí, 
např. společenských věd, zejména fi losofi e, 
psychologie, sociologie, antropologie, se-
miotiky, lingvistiky a neurolingvistiky a in-
formatiky, nezůstávat na platformě neověři-
telných okultních spekulací na jedné straně 
a bezmyšlenkovitého zavádění astrofyzikál-
ních entit (např. asteroidů a kvasarů, jichž 

je bezpočet) na straně druhé. Měla by být 
systémem otevřeným a ne esoterním, měla 
by být sekulární a ne sakrální, měla by slou-
žit člověku a rozvoji jeho vědomí, ne něja-
kým okultním, pseudonáboženským a ná-
boženským hypotézám, nebo hrubě mecha-
nistickým kauzalistickým dogmatům vědy 
i náboženství. Měla by být demokratická 
a ne teokratická.“11 

Pavel Turnovský nabízí společný vý-
klad horoskopu s astroložkou a psychote-
rapeutkou Martinou Lukáškovou, což má 
vést mimo jiné k rovnoměrnějšímu muž-
skému a ženskému vidění horoskopu. Tato 
škola navazuje na učení Dane Rudhyara 
a vyjadřuje názor, že astrologie by mohla 
pomáhat psychoanalytikùm, psychiatrům 
a pedagogùm, kteří také musí být psycho-

logy. Zastává názor, že 
mnoho manželských pro-
blémù by bylo možné ře-
šit daleko jednodušeji, 
pokud by psycholog po-
rovnal horoskopy man-
želů.12 Základní knihou 
Pavla Turnovského, která 
již vyšla i v dalším, rozší-
řeném vydání, je Rozlou-
čení s tradiční astrologií. 
Astrologie je zde popiso-
vána jako výsledek lidské 
touhy po řádu a harmonii. 
Má se jednat o posvátnou 
vědu, fi losofi i kosmické-
ho řádu.13

3. V roce 2010 založili as-
trologové kolem Antoní-
na Baudyše juniora (syna 
známého astrologa a bý-
valého ministra obrany) 
Českou astrologickou 
asociaci.14 Antonín Bau-
dyš jr. byl také původ-
ně členem Astrologic-
ké společnosti a od roku 

1998 astrologii vyučoval v Kurzu tradiční 
astrologie společně s ing. Bohuslavem a 
ing. Stříbným. Jak vyplývá i z názvu kurzu, 
Baudyš se hlásí k astrologii tradiční. Sdělu-
je, že jiné astrologické směry ho nezauja-
ly ani nepřesvědčily, ale že se většinu nově 
vyvinutých technik snaží testovat.15 Zákla-
dem jeho profesních aktivit je poradenská 
činnost pro jednotlivce a páry orientova-
ná především na partnerskou a rodinnou 
problematiku.16 Se svým otcem byl Čes-
kým klubem skeptiků Sisyfos oceněn do-
konce diamantovým bludným balvanem.17 

I na jeho pozici je tedy zřejmé, jak rozpo-
ruplným způsobem je astrologie v součas-
né české společnosti vnímána.
Spolu s Pavlem Turnovským můžeme za 
důležitější  označit ještě několik dalších as-
trologických škol a aktivit, např. Pražskou 
školu nativní astrologie a její karmické 
nadstavby Petra Rastokina, která je zamě-
řena na karmickou a reinkarnační astrolo-

gii. Astrologická škola Sirrah Alice de Sil-
va Lago stojí na pomezí tradiční a moderní 
astrologie, Astrologická škola Kavalle Zde-
ny Kavalové se snaží sloučit prvky esoterní 
a moderní astrologie a tarotu. Za zmínku 
stojí i Astrologická škola Hvězda Elišky 
Landovské a První pražská astrologicko-lé-
čitelská škola Šárky Sehnalové.18 

Kromě toho se v České republice mů-
žeme setkat s celou řadou méně a více zná-
mých astrologů. V západních Čechách svou 

Horoskopem proti osudu
Staré řecké přísloví praví, že hvězdy sice ovládají život, avšak moudrý vládne hvěz-
dám. Smyslem divinační individuální astrologie je upozornit na možná životní úskalí 
a zavádějící lidské sklony. Poznání individuálního horoskopu je tedy současně jakousi 
prevencí boje proti nepřízni osudu a umožňuje jedinci rozhodovat se tak, aby se vy-
hnul určitým hrozbám. Ovšem tvrzení, že se tak člověk stává pánem svého osudu, je 
nesmyslné, protože na osudu jedince se podílejí také jím neovlivnitelné a nekontrolo-
vatelné vlivy. Astrologie umožňuje také defi novat časové a jiné podmínky pro určité 
akce, např. pro nástup cesty, uzavření manželství atd. To je obsahem astromagie, kte-
rá podle svého zakladatele českého hermetika J. Kefera je naukou boje proti osudu.

Milan Nakonečný, Lexikon magie. Praha: Ivo Železný, 1993, str. 40.

O astromagii
Obor astromagie jest bohatý a stále se 
rozšiřuje. Učí se v něm na př. zdánlivé 
nemožnosti: vítěziti nad osudovými vli-
vy hvězd a to i v nižší, fysické a astrál-
ní přirozenosti člověka. K tomu cíli vy-
tvoří se složitým magickým obřadem 
nový horoskop, hlavně nová počáteční 
konstelace (radix), jako by došlo k no-
vému zrození, ale v témže fysickém těle 
a za téhož života. Toto astromagicky vy-
konstruované nové zrození jest pak bra-
nou do nového života, předem připrave-
ného, s podmínkami co nejpříznivější-
mi a libovolně dlouhého. Astromagický 
systém obsahuje též nejdokonalejší ná-
vody k tvoření t. zv. subtrahentních by-
tostí (geniů, služebných duchů a gole-
mů), a to s nejmenším možným risikem 
pro jejich tvůrce. Ovládati bezpečně tato 
vysoká umění astromagická jest mož-
no toliko dokonalým mistrům magie...

Oldřich Eliáš, Úvod do magie. 
Praha: Trigon, 1992.
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ThDr. Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (*1973), přednáší svě-
tový a český hermetismus na Husitské teologické fakul-
tě Univerzity Karlovy.

t é m a

praxi provozuje například Gabriela Čani-
gová. V Plzni působí Jiří Kubík, v Hradci 
Králové Dagmar Čapková, v Ostravě Li-
buše Pernová. Renata Lopourová v Praze 
spojuje astrologii s léčitelstvím a objevo-
váním karmických souvislostí.19 Známým 
českým autorem knih o astrologii je Milan 
Špůrek. Astrologickou fi rmu specializo-
vanou na partnerské vztahy má i další au-
tor astrologické příručky, zřejmě první po 
roce 1989 u nás - Josef Grumlík. Existují 
i astrologové, kteří svou praxi dělají spí-
še jen pro několik známých, jsou však po-
važováni za odborníky. Jedná se například 
o Mášu Svobodovou.

Populární astrologie v knižní produkci
O současném vztahu české společnosti k as-
trologii svědčí současná knižní produkce. 
Můžeme v ní vysledovat v zásadě dva smě-
ry. Jeden z nich může reprezentovat autor 
Jan Frank. Snaží popsat klasickou astrolo-
gii nově. Používá nové termíny, jako např. 

„energetické struktury stvořeného Univer-
sa“. Hovoří o kabale, teurgii, mystice, her-
metické medicíně, psychologii i nábožen-
ství. Snaží se překlenout odlišnosti mezi 
klasickou a alternativní vědou a tyto odliš-
nosti vidí jako „zdánlivé“. Tvrdí, že využi-
tí technik moderní astrologie bylo ověřeno 
na několika špičkových lékařských praco-
vištích v Česku i v zahraničí, ovšem nepí-
še, na jakých.20 

Ve druhém zřetelně zastoupeném směru 
je patrná snaha popsat vztahy, rodinu nebo 
případně i výchovu dětí z hlediska astrolo-
gie. Tak se lze například v knize Vladimí-
ra Sládečka Astrologie lásky a manželství 
dočíst, „jak poznat, zda je láska opravdu 
upřímná, silná. To je možné zjistit porov-
náním dvou přesně vypočítaných horosko-
pů“.21 Formování člověka v jeho výchozí 
rodině řeší Ida Myslikovjanová v knize As-
tropsychologie a rodina.22 Jan Šejnost, Ro-
man Zahrádka a Alena Horáková se v knize 
Klíč k dětské duši podle slunečních znamení 

Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa, astrosymbologa
1) Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho 
služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.
2) Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní ote-
vřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by 
respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho 
služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální ori-
entaci, společenský, ekonomický a politický status.
3) Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho slu-
žeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který 
používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, po-
litické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který 
používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává 
astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.
4) Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k ra-
dám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.
5) Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který po-
užívá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.
6) Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základy as-
trologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nej-
vyšší možnou přesností.
7) Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická 
a transpersonální astrologie není věštebná metoda.
8) Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.
9) Astrolog má právo žádat za své služby fi nanční nebo jinou předem dohodnutou 
odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejmé-
na tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.
10) V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člově-
kem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak pro-
žíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konfl ikt 
ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize.

Zásady jsou dostupné na adrese http://www.rezonance.cz.

snaží rodičům vysvětlit, „proč má Vaše dítě 
málo kamarádů, proč nosí poznámnky nebo 
nejí maso.“ Autoři pokračují: „Orientovat 
se od začátku v odlišnostech Vašich dětí 
a rozvíjet jejich schopnosti až do doby, kdy 
se osamostatní, bude pro každého z Vás 
nejen velkou výhodou, ale dokonce i zá-
bavou, jakmile některou z Vašich ratoles-
tí v knize poznáte.“23 V těchto knihách lze 
vidět zřetelnou aplikaci klasické astrolo-
gie na témata, která dnešní kupující nejví-
ce zajímají. O žádný nový přístup k astro-
logii se ale nejedná.

Z výše uvedeného vyplývá, že astro-
logie je u nás dnes prosperujícím obo-
rem. I když je kritizována jako nevědecká 
disciplína, astrologové sami mnohdy ani 
o její zařazení mezi současné vědy nesto-
jí a na popularitě mezi veřejností jim to ni-
jak moc neubírá.          
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Francouzskému astrologovi se podařilo změnit paradigma svého oboru dokonce dvakrát

Jindřich Veselý

Hudební skladatel a teoretik, výtvarník, básník, prozaik, fi losof a svérázný náboženský myslitel 
Dane Rudhyar (1895-1985)1 je u nás znám především jako astrolog. Jeho dílo v tomto oboru 
znamená dvojí změnu paradigmatu: tradiční astrologii reformuloval s ohledem na individuální 
existenci, čímž se stal zakladatelem humanistického přístupu; na to pak navazuje přístup trans-
personální, který individualitu provází procesem jejího završení a překonání. 

DANE RUDHYAR, 
ASTROLOG A FILOSOF

Tento článek prošel recenzním řízením.

V následujícím článku stručně shrneme, 
v čem spočívá humanistický přístup k as-
trologii, a pozornost pak budeme věnovat 
přístupu transpersonálnímu; obojí zasadí-
me do kontextu Rudhyarovy „fi losofi e ope-
rativní Celostnosti“.2 

Od tradiční astrologie 
k humanistické
Krok od tradiční astrolo-
gie k humanistické spočí-
vá v důrazu na individualitu, 
chápa nou jako svébytný ce-
lek. Z toho vyplývají důleži-
té inovace používaných tech-
nik i obecného přístupu. Vý-
znam individuality se obráží 
v pozornosti věnované astro-
logickým domům (oproti dří-
ve akcentovaným znamením 
zodiaku, která mají pro Rudhyara význam 
spíše na rovině kolektivní). Namísto sna-
hy predikovat budoucí události se astrolo-
gie soustředí na rozumění událostem minu-
lým: horoskop se stává symbolickým klí-
čem, umožňujícím rozkrývat jejich smysl 
s ohledem na současnou situaci. 

Holistický přístup se zračí v pozornos-
ti věnované tvaru horoskopu; ten je chápán 
jako mandala – plán individuačního proce-
su. Rozvíjející se individualita se nachází 
jakoby uprostřed kruhu-mandaly své nati-
vity; ta je symbolickým vyjádřením kon-
krétního souboru vrozených potencia lit. 
Namísto statického přístupu k nativitě se 
prosazuje přístup dynamický, v centru 
pozornosti nejsou jednou provždy dané 
vlastnosti (nebo snad dokonce hypotetic-
ké předurčené události), nýbrž potenciál, 
rozvíjený v čase skandovaném, rytmizo-
vaném a kvalitativně spoluurčeném ast-
rologicky detekovatelným cyklickým po-

hybem kosmického celku. Humanistická 
astrologie tedy nechce předpovídat bu-
doucnost, ale spíše porozumět minulosti, 
pomáhat orientovat se v přítomnosti a roz-
víjet vrozený poten ciál v souladu s kosmic-

kými rytmy, a to v oblastech, 
kde se jednotlivé aspekty in-
dividuálního potenciálu mo-
hou optimálně uplatnit. 

Tento přístup chce slou-
žit procesu individuace, kte-
rý znamená leckdy bolestné 
vynořování jednotlivce z ko-
lektivních (rodových, spole-
čenských, kulturních, nábo-
ženských) matric. Mandala 
osobního horoskopu nazna-
čuje potenciál a optimální 
způsob jeho rozvíjení; napo-
vídá, jak zacházet se základ-

ními energiemi, které symbolizují planety, 
a jak je užívat v základních oblastech zku-
šenosti, představovaných domy. Pokud by-
chom nativitu chápali jako jakousi partitu-
ru s hudebním motivem, který člověk svým 
životem více či méně vědomě, opakovaně 
a v rozličných variacích přehrává, je hu-
manistická astrologie způsob, jak se s tou-
to partiturou seznámit a naučit se ji vědo-
mě, kreativně interpretovat. Humanistická 
astrologie chce jednotlivce provázet proce-
sem, v němž se učí namísto více méně auto-
matické recyklace stále téhož svůj potenciál 
rozvíjet, improvizovat a v ideálním případě 
může dosáhnout virtuozity. K opravdové-
mu naplnění lidského života je však třeba 
mít na paměti, že nápěv či motiv jednotli-
vé nativity je součástí ohromující symfo-
nie veškerenstva. Tím se dostáváme k pří-
stupu transpersonálnímu. 

Transpersonální přístup
Individuace postrádá smysl a je odsouze-
na k nezdaru, chce-li být samoúčelná. Jed-
notlivec pro Rudhyara není vrcholem stvo-
ření či konečným stadiem evoluce, ale jen 
jednou její fází. Završení této fáze v indi-
vidualitách, které se plně vynořily z kolek-
tivních matric a rozvíjejí svůj vrozený po-
tenciál, se stalo reálnou možností pro širo-
ké vrstvy populace. V tom se ale ohlašuje 
i potřeba překročení individualismu k dal-
šímu vývojovému stadiu; jedním z prekur-
zorů vznikající potřeby transpersonálního 
přístupu k astrologii (a nejen k ní) je obje-
vení transsaturnských planet, které zname-
ná možnost vědomé integrace energií těch-
to „poslů galaxie“. 

Slovo „transpersonální“ Rudhyar uží-
val (pravděpodobně jako vůbec první) už 
od třicátých let. Smysl tohoto slova je však 
u něj specifi cký: předpona trans- znamená 
primárně „skrze“, či „prostřednictvím“. 
Transpersonalita neznamená změněné sta-
vy vědomí nebo jiné „vrcholné prožitky“, 
nýbrž to, že se individualita odevzdává do 
služeb vyššího celku a nechává skrze sebe, 
svým prostřednictvím působit transperso-
nální síly božského Soucitu. Nejedná se 
o mediumitu nebo channeling, ale o sebe-
odevzdání a službu. 

Rudhyar pro transpersonální působe-
ní užíval nejčastěji dvou obrazů. Prvním 
z nich je člověk, stávající se v procesu in-
dividualizace vybroušenou „čočkou“, kte-
rá soustředí světlo božského Soucitu. Dru-
hým pro transpersonální astrologii příznač-
ným obrazem je symbol mandaly otevřené-
ho středu: zatímco proces individuace spo-
čívá v tom, že jednotlivec jakoby stojí upro-
střed své nativity a postupem času aktua-
lizací svého potenciálu utváří vnitřní man-
dalu, na transpersonální cestě individuali-

Patrně nejznámější 
Rudhyarův portrét 
z ro ku 1946.
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Tento článek prošel recenzním řízením.

ta opouští ústřední postavení; střed man-
daly se otevírá a nativita se stává místem, 
kudy na svět proudí božské světlo. Jednot-
livec se v procesu transformace odevzdá-
vá transpersonální síle Soucitu, aby konala 
skrze něj. To se podobá cestě bódhisattvy 
mahajánového buddhismu, ale také násle-
dování Krista v západní tradici. Symbolem 
transpersonálního světla, které může proza-
řovat odevzdaným jednotlivcem, je hvěz-
da stojící na zenitu v okamžiku narození.

Filosofi cký kontext
Rudhyarově dvojí reformulaci astrologie 
lze lépe porozumět na základě jeho „fi lo-
sofi e operativní Celostnosti“.3 Ta vychází 
ze skutečnosti, že člověk vždy zasazuje své 
zkušenosti do nějakého obecného referenč-
ního rámce, a z předpokladu, že tradiční 
náboženské a fi  lo sofi cké způsoby kontex-
tualizace v sou čas nosti očividně selhávají. 
Rudhyar chce vytvořit nový referenční rá-
mec, schopný pojmout lidskou zkušenost 
v její úplnosti; systém nenárokuje origina-
litu ani pravdivost, pouze udržitelnost a po-
užitelnost. Cílem je proměna mysli: vytvo-
ření „mysli Celostnosti“, která je s to za-
čleňovat veškerou zkušenost do všeobsáh-
lého kontextu a sjednocuje v sobě kvality 
plného uvědomění a soucitu.

Rudhyar jako základní kameny svého 
systému postuluje dva protikladné, vzá-
jemně na sebe beze zbytku nikdy nepře-
voditelné principy Jednoty a Rozmanitos-
ti, resp. subjektivity a objektivity. Jejich 
vztah se odehrává na způsob cyklické in-
terakce. Tento cyklický vztah je možné na-
lézt na všech úrovních skutečnosti a má ne-
měnnou strukturu. 

Při jejím popisu Rudhyar pracuje se 
světelnou symbolikou; v rámci cyklu tak 
symbolicky interagují světlo a tma, Den 
a Noc. V „denním“ polovičním cyklu pře-
vládá princip Rozmanitosti. Začíná symbo-
lickým Úsvitem, tedy v okamžiku objeve-
ní objektivního univerza. V první polovině 
symbolického „Dne“ se ustavuje fyzikální 
vesmír, biosféra a začíná se rozvíjet lidstvo. 
Za symbolického Poledne, tedy v polovi-
ně denní části cyklu, vrcholí v „přírodním 
člověku“ coby nejkomplexnějším projevu 
biosféry nadvláda principu Rozmanitosti. 
Tehdy ale dochází ke zvratu: začíná opět sí-
lit princip Jednoty a rozbíhá se „avatarický 
proces“, kdy se do přírodního lidstva pro-
střednictvím série zakladatelských a para-
digmatických osobností (avatarů) postup-
ně vtěluje archetyp Člověka. Proces spěje 
k symbolickému Soumraku, kdy se síly Jed-

noty a Rozmanitosti opět ocitají v rovnová-
ze a mizí objektivní univerzum; řečeno ja-
zykem teosofi e - končí perioda projevené-
ho bytí a začíná období bytí neprojeveného. 

Rudhyar zdůrazňuje, že s koncem ob-
jektivního, projeveného bytí nekončí příběh 
kosmu, nýbrž že začíná jeho noční, převa-
hou subjektivního principu Jednoty se vy-
značující polovina. Za symbolického Sou-
mraku, v „Bráně ticha“, která je polárním 
protikladem symbolického Úsvitu, „Brá-
ny zvuku“, se objektivní dění modifi kuje 
a kosmické dobrodružství pokračuje na 
subjektivní rovině. Dochází k procesům 
dalšího a dalšího zvnitřňování a ujednoco-
vání: „plerómatické“4 mysli, tedy bez ztrá-
ty individuality, nicméně v jednomyslném 
souladu s duchovní kvalitou božského Sou-
citu shromážděné bytosti, se spojují do stá-
le obsažnějších celků, až nastane symbo-
lická Půlnoc, kterou Rudhyar nazývá sta-
diem Božství. 

V tomto okamžiku vrcholí moc princi-
pu Jednoty: ve stavu extrémní subjektivity 
božská mysl hledí na ostatky předchozího 
cyklu, které zároveň představují reziduum 
principu Rozmanitosti; jde o evoluční ne-
úspěchy, vzpomínkové stopy bytostí, jež 
odmítly sladit své jednání s kvalitou Sou-
citu. Pohled na neúspěchy předešlého cyk-
lu je následován tvůrčím výronem božské-
ho Soucitu, po němž, za vzrůstajícího vlivu 
principu Rozmanitosti, následuje jednotné 
nazření řešení selhání předcházejícího cyk-
lu: archetypu Člověka. Ten se začne v pro-
ti kladném okamžiku Poledne opět vtělovat. 

Po Půlnoci nastává formulování archetypů 
prostřednictvím stále diferencovanějších 
hierarchií tvůrčích bytostí a postupné zesi-
lování vlivu Rozmanitosti způsobuje nový 
průchod „Branou zvuku“ za symbolické-
ho Úsvitu – objevení nového objektivního 
univerza. Cyklus se může v modifi kované 
podobě opakovat. 

Toto schéma má na kosmologické pro-
blematice demonstrovat obecnou cyklickou 
strukturu, kterou je možné aplikovat na kte-
roukoli oblast skutečnosti. Struktura cyklu 
ustavičné souhry principů Jednoty a Roz-
manitosti zůstává vždy stejná. Každé jsouc-
no je součástí nějakého cyklického celku, je 
momentem cyklů vyššího řádu, zároveň je 
však samo o sobě cyklickým celkem a za-
hrnuje v sobě celou, potenciálně nekoneč-
nou řadu dalších a dalších subcyklů. Tuto 
souhru Rudhyar nazývá Celostností; ta je 
jakoby vědomým dechem všech cyklů, sa-
motnou dynamickou interakcí principů Jed-
noty a Rozmanitosti. 

Popis invariantní struktury cyklu se 
zjevně inspiruje teosofi í, avšak interpretu-
je ji symbolicky, holisticky a procesuálně, 
nikoli doslovně;5 nese však také známky 
Rudhyarovy celoživotní astrologické prá-
ce, v níž se jeho fi losofi cký rozvrh rovněž 
zračí. Aplikace cykličnosti jako obecného 
charakteru všech dějů je páteří jeho astro-
logického přístupu, což bohatě dokládají 
i u nás známé a hojně užívané práce. Kla-
sická monografi e Lunační cyklus6 pojed-
nává o cyklu vzájemných vztahů Slunce 
a Luny, v knize Astrologická znamení: Puls 
života7 autor na základě měnícího se pomě-
ru síly světla a tmy interpretuje symboliku 
zodiaku, jeho pojetí cyklu se zračí i v ko-
mentáři k symbolům jednotlivých stupňů 
v knize Astrologická mandala;8 a tak by-
chom mohli pokračovat.

Evoluce lidstva a astrologie
Před dějinným lidstvem i každým člověkem 
stojí úkol projít během „odpolední“ fáze 
světového cyklu procesem indivi dua li zace. 
Astrologie tento proces usnadňuje, pomá-
hajíc plně zvědomit a aktualizovat poten-
ciál jednotlivce. Toho však provází i pro-
cesem transformace, který se završuje do-
konalým otevřením středu mandaly osob-
ní nativity a dosažením plné prostupnosti 
pro světlo božského Soucitu. Individualita 
postupně může dosahovat stále větší jedno-
myslnosti s ostatními bytostmi, zasvěcený-
mi službě Celostnosti, a tím i „stadia Ple-
rómatu“. Tento stav představuje další evo-
luční krok lidstva, jenž je možné do jisté 

Rudhyarův obraz Dynamická rovnováha 
z roku 1947.
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larizuje bod Omega, Člověk… projde Bra-
nou Ticha do světa stále narůstající sub-
jektivity. Překračujíc tento bázeň vzbuzu-
jící práh se mysl stane zrcadlem, do nějž 
Bůh Stvořitel vyzařuje Světlo vycházející-
ho Slunce univerzální dharmy, která kdysi 
učinila Chaos časoprostorem a pohybem. 
Osvícený člověk rezonuje s tímto Stvořitel-
ským Slovem, které je Zvukem a Světlem; 
a v této rezonanci vyzpěvuje Celostnost 
každého celku, který byl, je a bude, svrcho-
vaný Smysl všeobjímajícího bytí.“12

Rudhyar rozumí situaci moderního člo-
věka, který se odcizil přírodnímu prostředí 
i tradičním společenským a kulturním cel-
kům, jako nutné fázi evolučního procesu. 
Nehlásá návrat do lůna přírody či tradice, 
ale ani nepřitakává vypjatému individua-
lismu, který nakonec má tendenci skončit
v konzumní desperaci a kolektivní sebe-
vraždě. Svou reformulací tradiční astrolo-
gie, začleněnou do fi losofi ckého kontextu,
usiluje otevřít možnost duchovního života, 
který by dával lidské existenci věrohod-
ný smysl. 

Lze si samozřejmě položit otázku, na-
kolik je tento pozoruhodný, nicméně ná-
ročný projekt nosný a reálný; jeho výhodu 
však představuje možnost míru jeho apli-
kovatelnosti si ověřit. Kdokoli si koneckon-
ců při troše úsilí může osvojit alespoň zá-
kladní astrologické kompetence, případně 
vyhledat odbornou astrologickou pomoc13 
a Rudhyarovo pojetí této tradiční nauky 
spolu s jeho fi losofi í krok za krokem podro-
bit zkoušce. Masové rozšíření astrologie 
v jejích dekadentních podobách můžeme 
chápat i jako svědectví o potřebě opět nalézt 
smysluplný kontext lidského života. Rud-
hyarovo dílo představuje méně přístupnou, 
avšak nesrovnatelně kultivovanější snahu 
právě tuto potřebu obdobnými prostředky 
uspokojit.     

Poznámky a medailon autora 
na protější straně v rámečku dole.

míry vykonat už v současnosti; znamená 
sjednocení transpersonálních bytostí, jímž 
však nejsou smazány individuální diferen-
ce: osobnost se transformuje, nemizí, ný-
brž se dovršuje opuštěním egocentrické-
ho postoje a sebezasvěcením vyššímu cel-
ku. „Celostnost“ se v člověku zasvěceném 
službě soustředí a skrze něj působí, stává 
se „operativní“. Defi nitivní završení pro-
cesu transformace je spjato s transmutací 
fyzického těla, podobnou Ježíšovu promě-
nění na hoře;9 v budoucnosti sice vzdálené, 
avšak přece dohledné by měla dosáhnout 
transfyzikálního, prozářeného stavu bytí 
i celá naše planeta a hmota vůbec. 

Astrologie 
jako spiritualita budoucnosti?
Filosofi e operativní Celostnosti chce dát 
smysluplný referenční rámec celku lidské 
zkušenosti a načrtnutím dalšího evoluční-
ho kroku chce i nabídnout lidskému životu 
cíl a smysl; astrologie pak pomáhá proce-
sem transformace projít. Na transpersonál-
ní cestě se lidský život stále více proměňu-
je v mýtus, jehož zárodečnou podobu před-
stavuje nativita. Život na hraně mezi indivi-
duálním a transpersonálním se může stávat 
vědomým rituálním prováděním tohoto in-
dividuálního, přece však do všeobsažného 
celku kosmického dobrodružství začleně-
ného symbolického příběhu. Moderní lid-
stvo se navíc tím, že stále více postupuje 
ve směru k vytvoření globální společnosti, 
ocitá takřka na dohled „Brány ticha“ – tedy 
dosažení plerómatického stadia vědomí 
a aktivity, které se však pojí s postupným 
mizením projeveného světa ve stavu při-
pomínajícím kolektivní, zároveň však stá-
le jednomyslnější snovou recyklaci sdíle-
né minulosti. Úspěšný průchod tímto pro-
cesem vyžaduje vědomí sounáležitosti s co 
možná nejobsažnějším celkem. 

Astrologie nabízí nástroj, jak tohoto vě-
domí dosáhnout a vrátit tak lidské existenci 

smysl přinejmenším v rámci kosmu: „Uči-
nit proces bytí průzračným pro zář smys-
lu: to je nejvyšší lidská archetypální funkce 
v rámci planetárního celku, v němž se lid-
stvo vyvíjí směrem ke stavu, který nazývám 
stav Osvíceného Člověka. V tomto stavu je 
Světlo Logu, onoho tvořivého Slova, kte-
ré bylo na počátku, odráženo proměněným 
individuem a transmutováno ve Smysl.“10

Rudhyar zřejmě pokládal astrologii za 
možnou religiozitu budoucnosti. Na indivi-
duální rovině představuje emancipační pro-
jekt: v příkrém rozporu s často podsouva-
ným fatalismem či determinismem chce být 
astrologie cestou k osvojení a rozpoznání 
daností, ústící v plné aktualizaci vrozeného 
potenciálu; na rovině transpersonální pak 
představuje jeden ze způsobů překonání 
omezenosti a osamělosti individualizo-
vaného lidství směrem ke stavu transper-
sonálního bytí jednomyslného „Pleróma-
tu“. Nativita je semínkem mýtu, jehož ri-
tuálním provedením může a má být celek 
lidského života, zasvěceného nesobecké 
službě. Člověk je pro Rudhyara alchymic-
kou nádobou, v níž dochází k transmutaci 
hmoty ve světlo. Astrologie poskytuje ná-
stroje a symbolický itinerář tohoto díla. 
„Transpersonální cesta je dráha vedou-
cí od středu horoskopu zrození k hvězdě 
v zenitu. Po této dráze sestupují božská síla 
a světlo této ,hvězdy‘, aby se setkaly s je-
dincem, jenž k ní míří. Odehrává se zde 
dvousměrný symetrický proces. V nábo-
ženském smyslu Bůh přichází k Člověku, 
když lidské bytosti, z nichž se stali vědo-
mí jedinci, v zanícené modlitbě a všestra-
vující lásce usilují o spojení s Bohem.“11 

Život na rozhraní individuální a trans-
per sonální roviny s sebou nese řadu trans-
formačních krizí; i těmi má člověka astro-
logie provést a pomoci je integrovat. Plný 
rozvoj potenciálu, načrtnutého v individu-
ální nativitě, zároveň znamená postupné 
vtělování „duchovní kvality“, jež je jed-
notlivci příslušná a je jakoby jedním pís-
menem božského Logu, jedním z aspektů 
archetypu Člověka, který je odezvou bož-
ského Soucitu na minulé neúspěchy. 

Individuačním procesem, nakolik je 
tento zaměřen k transpersonalitě, tak jed-
notlivec může participovat na „avatarickém 
procesu“ postupného vtělování archetypál-
ního Člověka. Společně s ostatními má krá-
čet k „Bráně ticha“, v níž se zjevuje smy-
sl věčného cyklického pohybu skutečnosti: 
„Ve svrchovaném okamžiku rovnodennosti 
lidské evoluce, kdy jsou principy Jednoty 
a Rozmanitosti stejně silné a bod Alfa po-

t é m a

Dane Rudhyar se svou čtvrtou manželkou 
Leylou Rael-Rudhyarovou.

Dane Rudhyar, astrologer and philosopher
Dane Rudhyar was one of the greatest astrologers of the 
twentieth century and he was also a remarkable thin-
ker and original philosopher. This article introduces his 
astrological work, especially his reformulation of tradi-
tional astrology in terms of his humanistic and transper-
sonal approach. In order to do so the author presents his 
philosophical and spiritual vision of human situation in 
the universe and also in history of the Earth. Rudhyar´s 
philosophy of operative Wholeness deals both with the 
human experience and the universe in terms of holism; 
it envisions whole being as dynamic interplay of two 
basic principles, Unity and Multiplicity, subjectivity and 
objectivity. Rudhyar´s philosophical thinking depicts the 
cyclic relationship of those two basic forces. The article 
also focuses on Rudhyar´s groundbreaking transpersonal 
approach to astrology, which was meant to be the spiri-
tuality for the future.
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Poznámky
 1 Rudhyarův dobrodružný životní příběh líčí např.: Mi-

roslav Drozd, „Rudhyarův příběh“, Revue Konstelace, 
roč. 5, č. 17-18, s. 3-6 a Michael Meyer, „Dane Rud-
hyar, An Illustrated Biographic Sketch [online] [cit.: 
2012-30-10]. Dostupné z URL: http://www.khaldea.
com/rudhyar/bio1.shtml; jeho nativita byla publiková-
na mj. in: Turnovský Pavel, „Rozloučení s tradiční as-
trologií“, Půdorys, 2003, s. 290.

 2 Zohledňujíce Rudhyarův úzus píšeme klíčová slova 
jako Celostnost, Jednota, Rozmanitost apod. s velký-
mi začátečními písmeny. 

 3 Její zralou formulaci představuje Rudhyarovo patrně 
nejvýznamnější dílo „Rhythm of Wholeness“ [online], 
1983 [cit.: 2012-30-10]. Dostupné z URL: http://www.
khaldea.com/rudhyar/rw/; tuto knihu v současné době 
pod názvem Rytmus celostnosti vydává nakladatelství 
Malvern. 

 4 Od řeckého pléróma – plnost, naplnění.
 5 Viz rovněž jeho práci „Occult Preparations for the New 

Age“ [online], Quest Books, 1975[cit.: 2012-30-10]. 
Dostupné z URL: http://www.khaldea.com/rudhyar/
op/op_c1_p1.php.

 6 Dane Rudhyar, The Lunation Cycle, Aurora Press, 1982, 
česky: Lunační cyklus, Půdorys, 1999, překlad Ludmi-
la Plášková.

 7 Dane Rudhyar, Astrological Signs – The Pulse of Life, 
1970, česky: Astrologická znamení: Puls života, Půdo-
rys, 2002, překlad Radmila Valtrová.

 8 Dane Rudhyar, An Astrological Mandala: The Cycle of 
Transformations and its 360 Symbolic Phases, 1973, 
česky: Astrologická mandala, Půdorys, 2003, překlad 
Radmila Valtrová.

 9 Viz rovněž Dane Rudhyar, „Fire out of the Stone“ [on-
line], Sevire, 1963 [cit.: 2012-30-10]. Dostupné z URL: 
http://khaldea.com/rudhyar/fos/fos_c1_p3.php.

 10 „Rhythm of Wholeness“ [online] [cit.: 2012-30-10]. Do-
stupné z URL: http://www.khaldea.com/rudhyar/rw/.

 11 Dane Rudhyar, „The Astrology of Transformation“, 
Quest Books, 1980, česky: „Astrologie transformace“, 
Půdorys, 1997, překlad Miroslav Drozd, s. 108.

 12 „Rhythm of Wholeness“ [online] [cit.: 2012-30-10]. 
Dostupné z URL: http://www.khaldea.com/rudhyar/
rw/rw_c6_p1.shtml.

 13 Na Rudhyara u nás navazuje především Astrologická 
škola pro statečné, viz www.rezonance.cz a www.trans-
formotor.cz.

Mgr. Jindřich Veselý (*1978) je postgraduální student 
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
v Pra ze. Zabývá se myšlením Jana Patočky a Rudhya-
rovou fi losofi í operativní celostnosti.
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ASTROLOGIE HLEDÁ 
ŽIVÉ METAFORY

Pavel Turnovský.    Foto: Michal Opeta.

Podl e astrologů souvislost mezi postave-
ním nebeských těles a ději na zemi a v ži-
votě lidí je tzv. akauzální. Přičemž údaj-
ně není ani pouze čistě symptomatická. 
Můžete tento vztah nějak přiblížit?

Astrologie v humanistické a transpersonál-
ní verzi srovnává neustále se proměňují-
cí vztahy vybraného souboru nebes-
kých těles s neustále se proměňující-
mi situacemi v životech lidí. Vztahy 
mezi oněmi nebeskými tělesy, které 
se cyklicky proměňují a periodicky 
v příslušných rytmech opakují, stojí 
v základech měření času a kalendá-
řového umění, jež pěstovaly a pěstu-
jí a jimiž řídily a řídí všechna lidská 
společenství. Astrologie tak vnáší do 
našeho lineárního pojetí času čas cyk-
lický, čas mytický, čas symbolický. 

Jako reakce na jméno planety 
se astronomovi a astrologovi vyno-
ří v mysli odlišné obrazy, a proto
 nemám potřebu překládat slovník 
astro logie do slovníku přírodních 
věd. Víme dobře, že stejně jako fy-
zi kální zákony ovlivňují naše životy
 i pravidla a vzorce myšlení, cítění 
a chování, které v onom fyzikálním 

světě vytvářejí virtuální prostor, v němž se 
lidé, a tedy i astrologové pohybují. Věda 
pracuje v současnosti s jedenácti vícená-
sobnými rozměry, přičemž naše smyslové 
jevy jsou omezeny na čtyři rozměry naše-
ho běžného časoprostorového světa a na-
víc existuje asi tucet teorií kauzality, v ně-
kterých z nich hrají roli i paralelní vesmíry. 

Proto otázku, zda existuje nějaký kauzál-
ní vztah mezi postavením nebeských těles 
a situací v životě lidí, nechávám zcela prag-
maticky otevřenu do budoucnosti. Astro-
logii nepovažuji za exaktní přírodní vědu, 
a proto nemám důvod testovat její validi-
tu verifi kačními a falzifi kačními metodami 
přírodních věd.

Jaké je místo astrologie mezi uměním 
a vědou? Zdá se, že určité „techné“ je 
k práci astrologa potřeba, na dru-
hou stranu je to činnost, které se ne-
lze naučit pouhým opakováním po-
stupu, je k ní potřeba určitá kreati-
vita a citlivost.

Pro mne a mé kolegy je astrologie pře-
devším pomáhající profesí. Podob-
ně jako Jacques Lacan, který otevřel 
nové obzory psychoanalýze tím, že 
ji defi noval jako léčbu rozhovorem, 
považujeme astrologii za pomoc roz-
hovorem nad horoskopem. I v našem 
pojetí došlo k obratu k jazyku. Na-
vazujeme na strukturalismus Lévy-
-Strausse, Rolanda Barthese a Praž-
ského lingvistického kroužku nebo 
na fi losofi i symbolu Paula Ricoeura.

Rozhovor s astrologem Pavlem Turnovským

Vojtěch Tutr

Pavel Turnovský (*1950) je astrolog a výtvarník surrealistické orientace. Je zakládajícím 
členem Astrologické společnosti ČR (roku 1997 se s ní rozešel). Uvedl k nám humanistickou 
a transpersonální astrologii Danea Rudhyara. V roce 1992 založil astrologickou školu (dnes 
Astrologická škola pro statečné), která tento směr vyučuje. Je autorem řady publikací, článků, 
polemik, knižních ilustrací a dalších počinů.
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Pro nás je astrologie kultivační fi losofi í, 
herme neu tikou rozhovoru a textu, hledá-
ním živých metafor, které pomohou lépe 
se orientovat v životních krizových situa-
cích, nacházet nový smysl životů.

Astrolog by se měl naučit a zvládat 
speciální astrologické dovednosti jako 
je výpočet horoskopu, různých systémů 
domů, rozmanitých astrologických technik 
např. revolucí a direkcí. Měl by to umět ne-
jen kvůli určité stavovské cti a schopnos-
ti pracovat systematicky a metodicky, ale 
také proto, aby dokázal klientovi své pra-
covní postupy vysvětlit.

Školení v nějakém osvědčeném psycho-
logickém směru nebo psychoterapii pova-
žujeme za přínos pro astrologovu práci, ze-
jména tam, kde se lze naučit jak vést zodpo-
vědně a kompetentně rozhovor s klientem, 
osvojit si supervizní a intervizní metody 
a hygienu práce. O tom svědčí i naše Etic-
ké zásady humanistického a transpersonál-
ního astrologa – astrosymbologa.

Čím se liší humanistická a transperso-
nální astrologie od klasické? Zdá se, že 
má blíže k psychoterapii než k astrolo-
gii, jak ji většina lidí vnímá.

V některých případech ano, základní di-
ference je, že humanistická a transper-
sonální astrologie je zaměřena na rozvoj 
osobnosti člověka, nesoustřeďujeme se na 
předpovídání události, neřešíme situace, 
které nastanou v daleké budoucnosti, sna-
žíme se dát minulým a současným situacím 
smysl a připravit klienta na bezprostředně 
příchozí období. 

Nebudeme tedy např. při Uranově tran-
zitu přes descendent věštit, že se rozvede, 
ale budeme mít na paměti, že vážné mezi-
lidské vztahy (například manželství) budou 
přitahovat jedincovu pozornost a vyžado-
vat neotřelý způsob řešení. Zvládnutí, nebo 
nezvládnutí krizové situace pak ovlivní 

i jedincův sebeobraz a poznamená tak vý-
voj osobnosti.

Horoskop považujeme za potenciali-
tu, tedy za soubor možností. Zda se poda-
ří jeho nositeli tento potenciál naplnit, pak 
závisí na historickém čase a na stavu spo-
lečnosti, ve které žije. Pokud jsou okolnos-
ti takovému rozvoji nepřátelské, můžeme 
mu pomoci hledat alternativní způsob, jak 
tento potenciál rozvinout.

Můžeme tedy funkci horoskopu přirov-
nat k působení symbolů v tarotu nebo 
v alchymii?

Alchymickou symboliku bych nechal stra-
nou, podle mne pramení přímo z nevědo-
mí jako symboly snové. O symbolech ta-
rotu myslím, že jsou příliš svázány se stře-
dověkými společensko-kulturními vzorci. 
Astrologická symbolika je zakotvena nad-
časově v přírodě, a tak horoskop dává pře-
ce jen více možností interpretace už tím, že 
je zde nejen radix mapující okamžik první-
ho nádechu člověka, ale i metody monito-
rující rozvoj tohoto potenciálu.

Lidé k nám přicházejí pro radu v situ-
acích, ve kterých se potřebují orientovat. 
Způsob, jakým vidí svoji situaci, je neve-
de k úspěšnému řešení. Potřebují konzul-
taci s jiným člověkem. Ten by jim měl na-
bídnout jiný popis, měl by přinést nové živé 
metafory, vzbuzující jiné emoce, protože 
emocionální pohnutí může být impulzem, 
který nás přivede k tomu, abychom věc 
nově promysleli a rozhodli se učinit něco 
nového, nečekaného, ať už v záležitostech 
vnějších, nebo ve svém vnitřním světě.

Je toto mechanismus, jakým fungovala 
astrologie vždy, nebo hovoříme o inova-
tivním prvku transpersonální astrologie?

Inovativní na tom je otevření se novým vý-
znamům, živým metaforám. Tradiční astro-
logie naopak pracuje s kodifi kovanými vý-

znamy tzv. mrtvých metafor. V tradiční as-
trologii byly Mars a Saturn považovány za 
škůdce, věštily většinou nějaké potíže, do-
konce neštěstí. My k nim máme vztah vol-
nější. Člověk se může časem naučit s vlast-
ností, kterou symbolizují, zacházet, kultivo-
vat ji, ale to se mu podaří jedině tehdy, když 
s onou dosud nezvládnutou funkcí pracuje. 

Netvrdíme, že v nativitě je vše defi nitiv-
ní, pro nás se jedná vždy o možnost, o ja-
kýsi surový materiál. V tom může astrolo-
gie v našem pojetí připomínat zasvěcova-
cí systémy, kde se mluví o neofytovi jako 
o hrubém kameni, který se musí opraco-
vávat. Symbolem pro nativitu je u nás se-
meno, které má v sobě všechny informace 
a které – pokud je příznivé klima – transfor-
mováno vyroste v rostlinu. Když zasadíme 
drobný žalud, nevyroste z něho po letech 
vzrostlý žalud, ale strom. To se ale vztahuje 
spíše k humanistické než k transpersonál-
ní astrologii. Rudhyarova humanistická as-
trologie se inspirovala humanistickou psy-
chologií – Abrahamem Maslowem, Carlem 
Rogersem, na osobu zaměřeným přístupem. 

Myslím, že takto náročně pojatá astrolo-
gie musí být dosti menšinová záležitost 
jak mezi těmi, kteří se jí zabývají, tak 
mezi jejich klientelou...

Humanistický a transpersonální astrolog 
musí být schopen uspokojit i potřeby běž-
ného klienta. Pokud ke mně přijde na kon-
zultaci mladá žena, jejíž hlavní starostí je, 
zda se vdá a bude mít děti, pak musím být 
schopen s ní mluvit srozumitelně na téma, 
které ji v tom okamžiku zajímá. I tuto osobu 
se ale snažíme inspirovat,  třeba pro dobu, 
kdy potřeby sňatku a dětí budou naplněny 
a ona se bude rozmýšlet, co dál. Jsme za-
měřeni ne na samu událost, která toho člo-
věka potká, ale na to, co ta událost, situa-
ce pro něj znamená a jakým způsobem po-
znamenává jeho vědomí, jak ho inspiruje 
k nějakému rozhodnutí. 

Problém je, že významy astrologických 
prvků, zejména planet se primárně odvozují 
od mýtů. Vnímavému klientovi mohu lépe 
přiblížit, co se v jeho psychice děje, v čem 
by původ a smysl jeho stavu mohl spočí-
vat, kde hledat případné řešení. Mýtus shr-
nuje praktické znalosti a způsob poznávání 
světa společnosti, z níž pochází, ale my ži-
jeme v jiné společnosti, v jiném jejím čase. 
Měli bychom hledat analogie k němu z na-
šeho prostředí v naší době, nemůžeme brát 
vzory a rady v mýtu obsažené mechanicky 
a doslovně. Pro nás je mytologie inspira-
tivní, někdy ji dokonce i při výkladu z di-Kresba horoskopu Dane Rudhyara a Pavla Turnovského. 
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Mgr. Ing. Vojtěch Tutr (*1971) vystudoval religionis-
tiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, 
věnuje se náboženství v moderní společnosti, zejména 
současnému stavu religiozity v ČR, novodobým marián -
ským hnutím a související problematice.
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Rozhovor v nezkráceném znění 
je k dispozici na adrese www.dingir.cz.

daktických důvodů použijeme, ale nepo-
važujeme ji za primární zdroj pro hledání 
významu symbolu, pro jeho interpretaci.

V české společnosti je údajně hojně roz-
šířena „víra v horoskopy“ jak to doklá-
dají některé průzkumy. Jedná se skuteč-
ně o spirituální fenomén?

„Víra v horoskopy“, a to dokonce i v je-
jich upadlé podoby, které mají s astrologií 
mnohdy tak málo společného jako „plane-
ty“, které tahal na pouti papoušek, prame-
ní z legitimní lidské potřeby orientovat se 
v mnohdy složitých životních situacích. Pro 
některé lidi může být sloupek v bulvárním 
časopisu věnovaný jejich slunečnímu zna-
mení jedním z mála důkazů, že o ně, o je-
jich život má vůbec někdo zájem. S nějakou 
spiritualitou dokonce i tou tzv. lidovou to 
může, ale i nemusí mít mnoho společného. 
Na druhou stranu se některé podobné „ast-
rologické merkantilie“ duchovně tváří, těží 
z rozpustného newagerovského spiritualis-
mu, živeného chiliastickými náladami. Ale 
tak to bylo vždy a tak to také bude i nadá-
le a žádná misijní činnost, ať už nábožen-
ská nebo astrologická, s tím nic nenadělá. 

Někteří teologové v zájmu o astrologii 
spatřují hlad po duchovnu. Co si o tom 
myslíte?

V základech skoro každého náboženství na-
jdeme přinejmenším stopy astrálních kultů. 
Většina náboženských představ je převo-
ditelná do nějakých kosmických symbolů. 
I v křesťanství nalezneme prvky solárního 
kultu, Nový zákon je astrologickou sym-
bolikou protkán. Už od okamžiku naroze-
ní spasitele za zimního slunovratu, kdy se 
mu přijdou poklonit „králové“ mágové, kte-
ří viděli na východě jeho hvězdu a necha-
li se jí vést. Jsou to intelektuálové tehdejší 
doby, kteří používají astrologii a na zákla-
dě astrologické informace jdou hledat spa-
sitele. Apokalypsa popisuje závěrečné fáze 
cyklického procesu. 

Přímý zákaz praktikování astrolo-
gie v bibli nenalezneme. Když projde-
te všechny zmínky o astrologii, tak tam 
vlastně ani slovo astrolog nenajdete, snad 
jen s výjimkou Izajáše 47, kde prorok 
mluví o těch, kteří dělí (pozorují) nebe 
a věští za novoluní. Nejde tu o zákaz as-
trologie, ale o zprávu, že dceru babylon-
skou nezachrání žádná rada, protože o je-
jím osudu rozhodl Hospodin a žádná jiná 
možnost než se mu podrobit není, navíc 
i ti astrologové to jako lidé hříšní mají na-
hnuté. 

Nelze ale zrovna tuto pasáž 
interpretovat tak, že porada 
s astrology nic neřeší? 

V tomto případě zatvrzelého 
hříchu patrně ano. V našich ži-
votech jde ale o to, že s astrolo-
gem se můžeme poradit s vědo-
mím, že ani on není vševědoucí 
a všemocný, že není dokonalý 
expert na náš život, není často 
ani expert na svůj život. Je jen 
kompetentní vést s námi rozho-
vor nad horoskopem, podat nám 
svůj pohled na věc, ale rozhodo-
vat se a konat musíme sami. Ne-
můžeme svá rozhodnutí a jejich 
realizaci delegovat na poradce. 

Pak jsou situace, kdy žádná 
rada nepomáhá, kdy je věc už 
v takovém stadiu, že vám ne-
zbývá než činit pokání a spolé-
hat na milosrdenství boží. Ně-
které životní situace nevyře-
šíte jinak než, že „hodíte ruč-
ník do ringu“ a přijmete soud. 
Ale myslím, že většinou se dá 
něco udělat a z krize vyjít zno-
vuzrozen.

Kdysi jste řekl, že novoluním 12. 1. 1994 
jsme vstoupili do nového kulturního, ci-
vilizačního a politického cyklu. Co si 
o tom myslíte dnes? Jedná se o vstup do 
tzv. věku Vodnáře?

Ať už si o teorii věků myslíme co chceme 
(a já jsem k nástupu tzv. věku Vodnáře skep-
tický), je jisté, že v posledních letech došlo 
k protnutí řady astrologických cyklů ať už 
jde o začátek nového stosedmdesátiletého 
cyklu uransko-neptunského v roce 1993, 
nebo o řadu cyklů Saturna, Urana, Neptu-
na a Plutona, o tranzity Venuše přes Slun-
ce v letech 2004 a 2012, o přechod hvězdy 
Regula ze znamení Lva do znamení Panny 
v posledních měsících, cítíme, že všechny 
naše civilizace se zmítají ve všeobecné kri-
zi. V současné době symbolizuje rozběž-
ná kvadratura Urana a Plutona krizi nové-
ho způsobu života, který zvěstovala jejich 
konjunkce v roce 1965. Tehdy se svět radi-
kálně změnil. Je možné diskutovat o tom, 
zda revoluce let šedesátých byla čistě hédo-
nistická (a hédonistická bezpochyby byla), 
nebo zda přístupy k péči o lidskou duši, 
které se v té době vynořily, přinášejí nové 
možnosti. Kritičnost, soudnost jsou vlast-
nosti spojované právě se znamením Panny.

A co magické datum 21. 12. 2012?

Chiliastické nálady jsou známy snad jen 
v našem světě. A u nás v tom máme od 
dob husitského revolučního hnutí vlastní 
fi lo apokalyptickou tradici. Když se něco 
nedaří, tak máme tendenci všechno před-
chozí zavrhnout a totálně zničit. Není na 
to nějaká psychiatrická diagnoza? V Číně 
a v Indii se díky cyklickému pojetí času pe-
riodický zánik nějakého řádu pokládal za 
něco přirozeného. 

Problém je, že tento chiliasmus se dnes 
balí do vědeckých termínů. Říká se napří-
klad, že o letošním slunovratu se dotkne 
Slunce galaktického rovníku. Ale naše ga-
laxie nemá žádný souvislý tvar, jednoznač-
nou tloušťku či výšku, nemáte jistotu, kde 
se skutečný galaktický rovník rozkládá. 
Druhá věc je, že sluneční disk má na oblo-
ze průměr půl stupně, takže i kdyby došlo 
ke kontaktu s galaktickým rovníkem, tak 
přes něj bude putovat stovky let.



Pavel Turnovský.    Foto: Michal Opeta.
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Spiritualita Vietnamců v České repub-
lice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdá-
leným kulturním prostředím Dálného vý-
chodu. V průběhu integrace vietnamské 
komunity do české společnosti přiroze-
ně dochází k postupným modifi kacím je-
jího duchovního života, schopnost inkor-
porovat nové prvky do tradičního systému 
však lze považovat za inherentní vlastnost 
vietnamské spirituality. Následující článek 
se pokusí nastínit celek vietnamského du-
chovního světa a poslé-
ze se bude zabývat bud-
dhismem, jak jej prakti-
kují Vietnamci v České 
republice.

Kulturní prostředí 
Vietnamu

Vietnamská kultura 
a úžeji i vietnamské ná-
boženské představy jsou charakteristické 
vysokou mírou synkretičnosti. Ta vyplý-
vá jednak z geografi cké polohy Vietnamu 
na pomezí čínského a indického kulturní-
ho okruhu a z historického vývoje v regio-
nu, v jehož průběhu se Vietnam také dostal 
do intenzivního styku se západní křesťan-
skou kulturou, jednak z pragmatického pří-
stupu k víře a nadpřirozenu, v jehož rámci 
se jedinec při uspokojování svých duchov-
ních potřeb neomezuje na jeden duchovní 
směr či božstvo, nýbrž je podle momentál-
ních potřeb kombinuje. Další charakteris-
tikou vietnamské spirituality je, že člověk 
se obrací k nadpřirozeným silám většinou 
proto, aby naplnil nějaký svůj konkrétní cíl. 
Obětuje tedy duchu proto, aby byl zdravý, 
aby se mu narodil syn, aby měl dost peněz 
nebo štěstí při zkouškách na vysokou školu. 

Za nejpůvodnější projevy vietnamské 
spirituality bývají považovány animismus 
a kult předků. Vietnamci odedávna uctíva-
li přírodní útvary a úkazy a víra ve všudy-
přítomné duchy, které je třeba si naklánět 
oběťmi, je běžná dodnes. S těmito animis-
tickými představami také těsně souvisí uctí-
vání předků, ve Vietnamu jednoznačně nej-
rozšířenější náboženská praxe. Vietnamci 
věří, že duše zemřelých předků se po smr-
ti nadále aktivně účastní rodinného živo-
ta a mohou ovlivňovat osud svých potom-
ků. Duše mají na onom světě stejné potře-
by jako za živa, je proto třeba se o ně nále-
žitě starat – na oltáři předků jim obětovat 
jídlo, alkohol, vonné tyčinky, papírové pe-
níze, oblečení a makety všeho, co člověk 
potřebuje ke spokojenému životu, tedy mo-

torek, aut, mobilních telefonů apod. Pokud 
se tak neděje, mohou předkové na své po-
tomky seslat různá neštěstí. 

Nejvýznamnějším prvkem indického 
kulturního vlivu ve Vietnamu je mahájá-
nový buddhismus. Dodnes je předmětem 
sporů, zda se buddhismus dostal do Viet-
namu přímo z Indie nebo zprostředkova-
ně z Číny, faktem zůstává, že zde pevně 
zapustil kořeny a dnes je nejrozšířeněj-
ším náboženstvím. Pomineme-li buddhis-

mus, projevuje se indic-
ký vliv ve vietnamském 
duchovním světě nepříliš 
zřetelně v jednotlivých, 
původně pravděpodobně 
hinduistických, kultech a 
symbolech, jež byly asi-
milovány v průběhu po-
stupného dobývání Čam-
py, hinduizovaného stá-
tu, který se do 15. stole-

tí nacházel ve střední a jižní části dnešní-
ho Vietnamu.

Čínský vliv na vietnamskou kulturu 
je snad nejočividnější. V průběhu první-
ho tisíciletí našeho letopočtu byla severní 
část dnešního Vietnamu součástí Číny. Po 
získání nezávislosti v 10. století se Viet-
nam vědomě přiklonil k čínskému kultur-
nímu okruhu a aktivně přebíral prvky čín-
ské kultury včetně administrativně-správ-
ního systému, systému písma a vzdělává-
ní a s tím související konfuciánskou ideo-
logií, jejíž důraz na hierarchické rodinné a 
společenské vztahy a na vzdělání je dodnes 
jedním z charakteristických rysů vietnam-
ské kultury. Taoismus se do Vietnamu do-
stával především ve své 
lidové podobě, tedy víře 
v kouzla a rozsáhlý pan-
theon božstev a démonů, 
formě, která dobře kore-
spondovala s původní-
mi náboženskými před-
stavami.

Křesťanští misionáři 
začali ve Vietnamu pů-
sobit od 16. století. V 17. 
století jezuitský misionář 
otec Alexander de Rho-
des ustavil, dnes s jistý-
mi modifi kacemi užíva-
ný, systém latinizované-
ho zápisu vietnamštiny. 
Ačkoliv v první polovi-
ně 19. století docházelo 
k pronásledování křes-
ťanů, prosazení fran-

couzských koloniálních ambicí a ustave-
ní Francouzské Indočíny v druhé polovině 
19. století vytvořilo příznivé podmínky pro 
šíření křesťanství. Dnes se k římsko-kato-
lickému vyznání hlásí zhruba 5,5 milionů 
lidí, tedy necelých 7 % vietnamské popu-
lace,1 a Vietnam je tak z hlediska absolut-
ního počtu věřících druhou nejkatoličtější 
zemí Jihovýchodní Asie.

Ačkoliv se po druhé světové válce se-
verovietnamský, resp. vietnamský komu-
nistický režim pokoušel náboženské pro-
jevy z ideologických důvodů potlačovat, 
od poloviny 80. let minulého století do-
šlo ve spojitosti s ekonomicko-společen-
skými reformami ve Vietnamu k mohutné-
mu náboženskému oživení, byť pod kont-
rolou státu. Dodnes každá vietnamská ro-
dina uctívá své zemřelé příbuzné na rodin-
ném oltáři předků. Na úrovni náboženské-
ho života komunity má každá obec svého 
obecního ochranného ducha, na jehož po-
čest 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, před-
vídání budoucnosti atd.

Vietnamská spiritualita v ČR

Z hlediska duchovního života lze viet-
namskou komunitu v České republice, čí-
tající podle ofi ciálních údajů zhruba 60 ti-
síc lidí,2 rozdělit na dvě základní skupiny. 
První tvoří lidé, kteří se narodili a vyrost-
li ve Vietnamu a do Česka přišli až v do-
spělosti, druhou pak potomci první skupi-

ny, kteří se v Česku buď 
narodili, nebo sem přišli 
v dětství. Tyto dvě sku-
piny se poměrně výrazně 
liší mírou integrovanosti 
do české společnosti, což 
se přirozeně odráží i v je-
jich duchovním životě. 
Druhá skupina je opro-
ti první ve svém myšlení 
méně tradiční a její vztah 
k Vietnamu a jeho kultuře 
je oslaben, k čemuž při-
spívá i fakt, že část mla-
dé generace vietnamšti-
nu příliš neovládá. Toto 
přizpůsobení mladé ge-
nerace Vietnamců čes-
kému prostředí se promí-
tá do duchovního života 
komunity především za-
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Biskup 
Williamson 
vyloučen 
z Kněžského 
bratrstva
Sv. Pia X.

Richard Williamson, jenž byl jedním ze čtyř 
biskupů vysvěcených v roce 1988 arcibis-
kupem M. Lefebvrem (kvůli tomuto svě-
cení byl arcibiskup i bis-
kupové exkomuniková-
ni papežem), byl vylou-
čen z Kněžského bratr-
stva sv. Pia X. (FSSPX). 
Dvaasedmdesátiletý Wil-
liamson na sebe upoutal 
pozornost v roce 2009, 
když před televizní ka-
merou popřel existenci 
plynových komor. Roz-
hovor byl zveřejněn krátce po té, co pa-
pež Benedikt XVI. ofi ciálně sňal z lefeb-
vristických biskupů exkomunikaci. To 
otev řelo cestu k jednáním mezi Vatikánem 
a tímto tradicionalistickým seskupením, 
které odmítlo závěry II. Vatikánského kon-
cilu. V prohlášení FSSPX ze dne 4. 10. 
se uvádí, že biskup Williamson je vylou-
čen, protože se „po několik let vzdaloval 
od vedení a řídících orgánů FSSPX a od-
mítal prokazovat řádnou úctu a poslušnost 
svým zákonným představeným“.  William-
son se stavěl kriticky k jednáním FSSPX 
s Vatikánem. 

Debata o roli 
náboženství 
ve společnosti 
ve Sněmovně 
lordů

22. listopadu se v horní komoře britského 
parlamentu konala debata o roli nábožen-
ství v současné společnosti. Diskusi členů 
Sněmovny lordů svolal lord Singh z Wim-
bledonu, první sikh v turbanu v parlamen-
tě. Ten ve své zahajovací řeči zmínil, že ná-
boženství se stává stále častěji terčem kri-
tiky a termín získává hanlivý přídech. Kri-
tizoval, že náboženské komunity jsou „vy-
tlačovány na okraj společnosti“.

Sekularistickou pozici naopak repre-
zentovala liberální demokratka Kishwer 
Falknerová. Podle ní mají náboženství přes-
ně stejná práva vyjadřovat veřejně své ná-
zory jako všichni ostatní a neměla by být ve 

veřejném životě a legislativě nikterak privi-
legována. Sekularismus nabývá na význa-
mu v multireligiózní společnosti. Separace 
náboženství a státu umožňuje rovnoprávné 
postavení lidí všech věr, jakož i těch, kte-
ří se k žádnému náboženství nehlásí. „Ve 
společnosti, v níž návštěvnost kostelů klesá 
a kongregace stárnou – jsou sice drobné vý-
jimky, ale statistiky hovoří jasně – se stá-
vá naléhavou potřeba uvažovat o tom, do 
jaké míry mohou náboženství předepisovat 

– často prostřednictvím 
komor parlamentu –, 
co si mají lidé myslet 
o citlivých sociálních 
otázkách. A když říkám 
‚co si mají myslet lidé‘, 
myslím i lidé věřící.“ 

Waleský biskup Pe-
ter Bryan Price ve své 
řeči reagoval na nedávné 
rozhodnutí synodu angli-

kánské církve a prohlásil, že zabránění že-
nám být biskupkami je závažným selháním 
a katastrofou pro církevní public relations.

Z úst mnohých členů horní komory za-
znívalo přesvědčení, že náboženství má své 
místo ve veřejném životě, a varování před 
nebezpečím plynoucím z jeho vyloučení. 
Např. Lord Hameed pronesl: „Nábožen-
ství spojuje lidi ve společenství a politika 
pokojně pomáhá překonávat rozdíly mezi 
nimi. Jednou z největších tragédií 20. sto-
letí bylo, že se z politiky stalo náboženství. 
Největším nebezpečím ve století dvacátém 
prvním by mohlo být nikoliv to, že by po-
litika znáboženštěla, ale že by se nábožen-
ství politizovala.“

Lord Curry of Kirk-
harle vyjádřil znepoko-
jení, že křesťané i vy-
znavači jiných věr bu-
dou ve společnosti ne-
jen marginalizováni, ale 
i viktimizováni. Lord Jo-
nathan Sack, jemuž kon-
čí jeho funkční období 
v roli vrchního rabína, ve 
svém projevu řekl, že za-
tímco v sekulárním ob-
dobí bylo náboženství 
mylně chápáno jako „po-
divný soubor věr a vý-
středních rituálů“, mělo 
by být pojímáno spíše 
jako učení o tom, jak „či-
nit oběti pro druhé skrze 
charitu“. „Dlouho před 
tím, než tyto funkce pře-

jal stát, náboženské skupiny zde i všude 
jinde budovaly školy a nemocnice a síť po-
moci,“ pronesl rabín s odkazem na práci 
harvardského sociologa Roberta Putnama 
o roli náboženských komunit ve společnos-
ti. V dnešní době, pro kterou je příznačné 
upřednostňování sebe před ostatními, práv 
před odpovědnostmi, dostávání před dává-
ním, konzumace před přispíváním a úspě-
chu před službou druhým, mají náboženství 
být protiváhou těmto trendům. Tím připo-
mněl svůj dřívější projev, v němž kritizo-
val Apple jako příklad organizace, jež ma-
sově šíří ve společnosti takovýto konzu-
merismus. 

První muslimka ve vládě Spojeného 
království baronka Sayeeda Warsiová na 
setkání pronesla, že současná vláda věří, 
že náboženství hrají v britské společnosti 
zásadně důležitou roli. „Nejenže podporu-
jeme lidi v jejich právu žít podle víry, po-
kud si to sami zvolí, ale vysoce oceňujeme 
náboženství a přínos náboženských komu-
nit pro společnost.“

Konečný verdikt: 
britské katolické 
charity 
musejí 
umožňovat 
adopce 
homosexuálům

Na začátku listopadu rozhodl nejvyšší od-
volací soud ve Spojeném království ve věci 
charitní agentury v Leedsu. Ta je jednou 
z dvanácti katolických agentur specializu-

jících se na adopce dětí, 
které se musely po vy-
dání antidiskriminační-
ho zákona (Equality Act) 
v roce 2007 přetransfor-
movat nebo ukončit svou 
činnost kvůli nesouhlasu 
s povinným svěřováním 
dětí do péče homosexu-
álům. Agentura v Leed-
su se odvolala proti roz-
hodnutí soudu neudělit jí 
výjimku ze zákona. Od-
volací soud nyní rozsu-
dek potvrdil. 

Sekularistická orga-
nizace British Humanist 
Association rozhodnutí 
přivítala. Její mluvčí řek-
la, že verdikt vysílá jasný 
signál, že náboženské or-

Biskup Williamson.

Projev vrchního rabína J. Sacka 
připomněl jeho loňskou ostrou 
kritiku zakladatele společnosti 
Apple: „Konzumní společnost 
byla přinesena zesnulým Ste-
vem Jobsem sestupujícím z ho-
ry se dvěma deskami (tablety): 
iPad jedna a iPad dva, a výsled-
kem je, že nyní máme kulturu 
iPod, iPhone, iTune, i, i, i (‚já, 
já, já‘). Když jste individualisté, 
egocentrická kultura a vy se 
staráte jen o to ‚i‘.“
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ganizace včetně charitativních, které posky-
tují veřejné služby, nemohou být prostě vy-
ňaty z dodržování zákonů, které zamezují 
diskriminaci na základě sexuální orientace.

Mluvčí katolické charity Catholic Care 
naopak vyjádřila své zklamání. Podle ní 
budou služby, které agentura poskytova-
la, společnosti chybět. Rozhodnutí podle 
ní upřednostňuje zájmy institucí před sku-
tečnými potřebami dětí hledajících rodinu. 

Nový papež: 
Egyptská ústava 
musí být 
inkluzivní

18. listopadu byl uveden do úřadu nový 
koptský papež Tavadros II. Slavnostní ob-
řad se konal dva týdny 
po té, co bylo jeho jméno 
jako jedno ze tří tradič-
ním způsobem vybráno 
v káhirské katedrále ma-
lým chlapcem se zaváza-
nýma očima. 

Po intronizaci nový 
papež odpovídal na do-
tazy novinářů, které za-
jímalo především téma 
vztahů mezi křesťany 
a muslimskou většinou 
v době, kdy se diskutu-
je podoba nové egyptské 
ústavy. Nejvyšší před-
stavitel starobylé kopt-
ské církve řekl, že ústava 
musí být inkluzivní. Církev se podle jeho 
slov postaví proti každému textu, který se 
bude obracet pouze k jedné části národa, 
v němž koptští křesťané tvoří desetipro-
centní minoritu. „Krása egyptské spo-
lečnosti spočívá v přítomnosti muslimů 
po boku křesťanů. Rozmanitost je silná 
a krásná,“ řekl Tavadros. „Bude-li přija-
ta dobrá ústava, v níž bude každý repre-
zentován, není pochyb, že se Egypt bude 
rozvíjet,“ pronesl šedesátiletý papež, kte-
rý před vysvěcením pracoval jako lékár-
ník. „Avšak pokud se ústava bude obra-
cet pouze k jedné části společnos-
ti, bude to znamenat krok zpět.“ Na 
dotaz, co církev učiní, bude-li ústava 
isla mis tická, Tavadros odpověděl, že 
vznesou námitky. Organizovat de -
 mon strace však nebude: „Církev ne-
hraje vůbec žádnou politickou roli. 
Pokud se náboženství a politika set-
kají, ničí jedno druhé.“ 

Kanadská 
židovská škola 
obviněna 
z rasismu 

Kanadská Rada pro americko-muslimské 
vztahy (CAI-CAN) obvinila židovskou 
školu Joe Dwek Ohr HaEmet Sephardic 
School v Torontě. V jedné učebnici pou-
žívané v této škole jsou podle ní pasáže, 
které „pobuřujícím a nenávistným jazy-
kem“ haní muslimy. Konkrétně jde o kni-
hu „2000 let židovské historie“, v níž mají 
být muslimové popsáni jako „zuřiví fana-
tici“ s „primitivními počátky“. „Celá kapi-
tola věnovaná islámu představuje zhoub-
ný a extrémní portrét muslimů a islámské 
víry. Materiál dále uráží Proroka Mohame-

da jako „zuřivého nená-
vistníka Židů“ a neprav-
divě vykresluje islám 
jako bytostně antisemit-
ský,“ píše se v dopise ad-
resovaném Centru Simo-
na Wiesenthala a Centru 
pro Izrael a židovské zá-
ležitosti (CIJA). Učeb-
nice používaná v sedmé 
a osmé třídě může pod-
le autorů dopisu „zane-
chat u vnímavých mla-
dých židovských čtená-
řů podezírání a dokon-
ce i netoleranci vůči je-
jich kanadským spolu-
občanům“. Skupina dále 

žádá, aby se případem zabývalo Centrum 
pro židovské vzdělávání. Na stížnost však 
zatím nikdo nereagoval.
CAI-CAN s obviněním přišla krátce poté, 
co se provádělo šetření v jedné muslim-
ské škole. Několik židovských skupin si 
stěžovalo, že se tato škola dopustila „zlo-
činů nenávisti“ (hate crimes). Výsledkem 
policejního šetření bylo, že se sice obje-
vily nějaké prvky netolerance, nenabyly 
však ještě trestné povahy. Konkrétně šlo 
o srovnávání Židů s nacisty a zmiňová-
ní „židovských spiknutí a proradnosti“. 

Poté, co se obvinění obje-
vila, musela škola opustit 
městem pronajaté prostory. 

V Izraeli roste 
počet Židů 
odmítajících 
obřízku

Zatímco v Evropě se Židé postavili pro-
ti snahám některých zemí postavit obříz-
ku dětí mimo zákon, v samotném Izraeli 
roste počet těch, kteří odmítají nechat své 
syny obřezat. 

V Izraeli jsou téměř všichni muži ob-
řezaní – od ultraortodoxních Židů po zce-
la sekulární; tradici dodržují i izraelští Ara-
bové. Přesto existují židovské rodiny, které 
se proti této praxi staví. „Je to stejné, jako 
když by mi někdo řekl: ‚je to naše kultura 
uřezat každému prst, když se narodí‘. Lidé 
by to měli chápat jako zneužívání, jelikož 
se to dělá dětem, jichž se na to nikdo ne-
ptá,“ říká  Rakefet Kaufmanová, která ne-
nechala svého syna obřezat.

Ronit Tamirová, která založila podpůr-
nou skupinu pro takovéto rodiny, tvrdí, že 
je to trend, který je na vzestupu: „Tento fe-
nomén narůstá. Když jsme před dvanácti 
lety začínali, museli jsme tvrdě pracovat, 
abychom nalezli čtyřicet rodin... Drželi to 
v tajnosti a museli jsme jim slíbit, že i my 
to budeme držet v tajnosti... Nyní dostává-
me desítky e-mailů a telefonátů každý mě-
síc, stovky ročně.“ Tamirová věří, že dnes 
je v Izraeli snažší prolamovat náboženská 
tabu. „Internet pomohl rodičům najít infor-
mace o obřízce a hledat pomoc anonymně.“

Jeden známý mohel, který vykonává ri-
tuál obřízky už třicet let a který si nepřál 
v této souvislosti zveřejnit své jméno, po-
važuje obřízku za nezbytnou součást židov-
ské identity: „Je to smlouva mezi námi a 
Bohem, znamení, které nikdo nemůže od-
mítnout a které si Židé udržovali i v dobách 
pronásledování.“

    


Připravil Miloš Mrázek 
podle „WorldWide Religious News“, 

s přihlédnutím k jiným zdrojům.

Česká společnost vykazuje značnou dů-
věru v metody alternativní medicíny. 

Svůj 16. ročník zahájí časopis Dingir 
hledáním odpovědí na otázku,

kde se překrývá 
alternativní medicína a náboženství.

1/2013  NA PØÍŠTÌ

Papež Tavadros II.
Foto: Wikipedia.
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konference
o pentekostalismu
Dne 16. října 2012 proběhla v prostorách 
Katolické univerzity v Ružomberku mezi-
národní vědecká konference na téma Pen-
tekostalismus v současném náboženském 
a společenském kontextu. Pentekostální 
hnutí odpovídá moderní formě spirituali-
ty a postupně se rozšiřuje po celém světě. 
Konference byla zaměřená na představení 
tohoto náboženského fenoménu s důrazem 
na situaci na Slovensku.

Zazněl v ní příspěvek refl ektující situa-
ci charismatického hnutí v katolické církvi 
na Slovensku Ivana Moďorošiho a příspě-
vek refl ektující situaci v Česku Aleše Opa-
trného. Ondrej Prostredník představil pozi-
ci tohoto hnutí v rámci Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku.  

Eldin Villafan͂e, host z USA, popsal ve 
svém příspěvku Duch bez hranic: Úvod 
do globálního pentekostalismu rozlišova-
cí charakteristiky pentekostální spirituali-
ty a odpovídal na otázku, jaké faktory jsou 
zodpovědné za celosvětový fenomenální 
růst tohoto hnutí. 

Robert Miranda, ordinovaný duchov-
ní v American Baptist Churches USA, se 
ve svém příspěvku zaměřil na pastorač-
ní praxi v moci Ducha svatého. Představil 
v něm život pentekostálního služebníka, je-
hož služba se projevuje vroucí modlitební 
praxí, živým důrazem na misii a oddanou 
službou modliteb za uzdravení i vnímáním 
svého poslání v rámci duchovního boje. 
Ukázal pentekostalismus jako již etablo-
vaný proud, který živým a zároveň pouče-
ným způsobem přináší duchovní obnovu 
do životů věřících.

Zazněl též příspěvek ředitele církevního 
odboru Ministerstva kultúry SR Jána Jurana 
týkající se problematiky Cirkvi kresťanské 
spoločenstvá Slovenska. Radovan Čikeš, 
který také působí na Ministerstvu kultury, 
referoval o registraci církve Spoločenstvo 
viery. Tato náboženská uskupení ve svým 
projevech na pentekostální hnutí navazují, 
nejvíce však jsou charakterově blízké jeho 
tzv. „třetí vlně“ a hnutí víry. 

Jako poslední přednášející vystou-
pil Ľubomír M. Ondrášek, autor publika-
ce Neocharizmatické hnutie na Slovensku. 
Ve svém příspěvku s názvem Svědectví 
jako forma náboženského diskurzu pouká-
zal na význam příběhu jako legitimní sou-
části náboženského sebevyjádření a refl ek-
toval i svoji osobní zkušenost s touto for-
mou křesťanské spirituality.

Na závěr proběhla i živá panelová dis-
kuze. Kvůli nedostatku času nebylo mož-
né se na některá témata hlouběji zaměřit, 
ale účastníci vyjádřili přání, aby se usku-
tečnila další podobně zaměřená konferen-
ce, která by více zkoumala i jednotlivé díl-
čí aspekty tohoto hnutí.          
Tereza Halasová

podpora sňatků
homosexuálních 
párů
v konzervativním 
judaismu
K významné události v oblasti homosexu-
álních sňatků došlo 31. května 2012 v kon-
zervativním judaismu, když jejich konání 
formálně potvrdilo hlasování ústřední au-
tority tohoto směru „Výboru pro židovské 
právo a normy“ (CJLS - The Committee 
on Jewish Law and Standards). Rabínům, 
kteří obřad provádějí, jsou tak k dispozici 
ofi ciální dokumenty pro sňatky a rozvody 
homosexuálních párů a dvě verze svateb-
ního rituálu. Jedna, která zachovává tradič-
ní požehnání, a druhá, která je v novátor-
ském duchu modifi kuje. Žádná verze však 
neobsahuje část nazývanou kidušin, která 
zůstává specifi cká pouze pro sňatek mezi 
mužem a ženou. 

Autoři těchto textů, rabíni Elliot Dorff , 
Daniel Nevins a Avram Reisner, fi gurova-
li již v událostech, které vedly k intenziv-
ním polemikám v konzervativním judais-
mu na koci roku 2006. V prosinci onoho 
roku přijalo CJLS dvě vzájemně si odpo-
rující responsa ohledně ordinace homose-
xuálních rabínů. Na základě responsa výše 

zmíněných rabínů byla v konzervativním 
judaismu poprvé otevřena cesta k ordina-
ci otevřeně homosexuálních rabínů a rabí-
nek. Druhé responsum, jehož autorem je 
významná autorita konzervativního hnutí 
rabín Joel Roth, ponechávalo v této otázce 
v platnosti tradiční zákaz. V praxi tak byla 
jednotlivým rabínským seminářům v této 
otázce ponechána volba. Rabín Roth však 
tehdy na protest proti přijetí Dorff ova re-
sponsa na svou funkci v CJLS rezignoval.



Aleš Weiss

odkaz kardinála 
martiniho
V celé Evropě vzbudila pozornost a ohlas 
smrt kardinála Carlo Maria Martiniho, kte-
rý zemřel 31. srpna ve věku 85 let. V Itálii 
byl po dlouhá léta nejen pozoruhodnou, ale 
i velmi respektovanou osobností. Do řádu 
jezuitů vstoupil v roce 1944, studoval te-
ologii v Gallarate, Chieri a Římě. Dokto-
rát teologie získal na Papežské univerzi-
tě Gregoriana a věnoval se biblistice. Stál 
řadu let v čele Papežského biblického in-
stitutu a později i Gregoriánské univerzity. 

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval roku 
1979 milánským arcibiskupem a roku 1983 
kardinálem. Milánskou arcidiecézi, jednu 
z největších diecézí na světě, vedl do roku 
2002, kdy po dosažení kanonického věku 
75 let rezignoval a odešel do Svaté země 
do jezuitského řádového domu. Trpěl Par-
kinsonovou nemocí, a proto se musel v ro-
ce 2005 vrátit zpět do Itálie. V létě 2012 se 
jeho zdravotní stav prudce zhoršil. Zemřel 
v jezuitském domě na severu Itálie. 

V letech 1987 až 1993 byl preziden-
tem  Rady evropských biskupských kon-
ferencí; v této funkci ho vystřídal tehdejší 
pražský arcibiskup Miloslav Vlk. V deva-
desátých letech se o něm v Itálii opakova-
ně uvažovalo jako o možném nástupci pa-
peže Jana Pavla II. 

V roce 1999 navštívil s velkou skupi-
nou kněží své diecéze Prahu, kde měl při 
té příležitosti přednášku k českým a mo-
ravským kněžím na téma „Kněží ve služ-
bě nové evangelizace v církvi uprostřed se-
kularizovaného světa“.

Jeho řádový spolubratr a vatikánský tis-
kový mluvčí P. Frederico Lombardi S. J. 
o něm napsal: „Kardinál Martini byl vzdě-
láním i charakterem jezuitou, učencem, 
znalcem Písma svatého. Slovo Boží pro 
něj bylo výchozím bodem a základem jeho 

Emotivní bohoslužba a hledaní projevů 
moci Boha ve všedním životě jsou patr-
ně dů vo dem, proč je pentekostalismus 
nejrychleji rostoucím křesťanským smě-
rem současnosti, a také příčinou pře-
tr vá vající nedůvěry ze strany teologů 
a představitelů etablovaných církví.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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postoje ke všem aspektům skutečnosti. Du-
chovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly byly ma-
tricí jeho spirituality a duchovní pedago-
gie, základem trvalého a konkrétního vzta-
hu mezi četbou Božího Slova a životem. Jan 
Pavel II. projevil odvážnou intuici, když 
člověka s tak bohatou kulturou a duchov-
ním životem, vědce, rektora Biblica a Gre-
goriany postavil do čela jedné z největších 
diecézí na světě.“ 

Bylo opravdu pozoruhodné, jak tento 
vědec, který nebyl nikdy v běžné pastora-
ci, dokázal v mnoha ohledech originálním 
způsobem vést diecézi, promyšlenými pas-
týřskými listy ukazovat krok za krokem 
směr pastoračních snah a ve svých kázáních 
a biblických výkladech oslovovat neoby-
čejně široké spektrum posluchačů. 

Značnou pozornost vzbudil jeho posled-
ní rozhovor, kte-
rý dal nedlouho 
před svou smrtí 
a který vyšel den 
po jeho smrti.1 
Mimo jiné v něm 
konstatuje únavu 
církve v Evropě 
a Americe a na-
bízí tři základní 
nástroje proti této 
únavě: 

Obrácení: Církev musí uznat své chy-
by a musí projít radikální cestu proměny, 
počínaje papežem a biskupy. 

Boží Slovo: Jen ten, kdo ve svém srdci 
vnímá toto Slovo, může být součástí těch, 
kteří budou nápomocní v díle obnovy círk-
ve a budou odpovídat na osobní výzvy 
správným způsobem. Boží Slovo je pros-
té a hledá jako přítele srdce naslouchající. 

Svátosti jako nástroje uzdravení. Zdů-
razňuje zejména potřebu řešení situace 
rozvedených a znovu oddaných v katolic-
ké církvi, kteří nemohou přijímat svátosti.  

Tento rozhovor byl mnohými chápán 
jako jeho duchovní testament, který nebyl 
jen kritický, ale také silně nabádající k hlu-
bokému životu z víry a k odvaze, která z ta-
kového života plyne. Je pozoruhodné, jak 
ve svém stáří vnímal jasně a silně otázky 
a potřeby současnosti a jak byl ve svých 
úvahách obrácen do budoucnosti, nikoliv 
do minulosti.    


Aleš Opatrný

Poznámka
 1  Český překlad je dostupný např. na http://www.pasto-

race.cz/Clanky/Kardinal-Martini-tri-nastroje-proti-una-
ve-cirkve.html.

Protest proti znevážení podpory dalajlamovi a Tibetu
Tři organizace, které vyjadřují sympatie k odporu Tibeťanů vůči čínské politické moci 
a podporují tibetskou kulturu a náboženství, ostře protestovaly proti části projevu čes-
kého premiéra Petra Nečase na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 10. září.
V projevu premiér odsoudil - kromě jiného - i „dalajlamismus“. Občanská sdruže-
ní Lungta, Potala a M. O. S. T. poslala otevřený dopis premiérovi, který obsahoval 
také následující slova:
„Hluboce se nás dotklo, že premiér naší demokratické země, která prožila dvě okupa-
ce a totalitní vlády, nehorázným způsobem znevažuje utrpení lidí, kteří se nedobro-
volně stali součástí komunistického státu, v němž nemají základní lidská a občanská 
práva. Zoufalství těchto lidí vyústilo v sérii případů sebeupálení. Důvody současných 
tibetských Palachů či Zajíců, jichž je již více než padesát, jsou obdobné: nejzazším 
činem upozornit na neúnosnou situaci Tibeťanů, kteří se ve své zemi stali druhořadý-
mi občany bez šance na plnohodnotný život.“ 
V dopise bylo rovněž uvedeno: „Vaše slova jsou výsměchem lidským obětem a věz-
ňům svědomí, kteří skončili ve věznicích a pracovních táborech nejen v Číně. Vaše 

slova jsou výsměchem také všem 
občanům naší země, kteří alespoň 
symbolicky uznávají nedělitelnost 
lidských práv na východní a západ-
ní a podporují charitativní, rozvojo-
vé a humanitární projekty pro Tibe-
ťany a jiné utlačované národy, pro-
tože jim jejich kritická situace není 
lhostejná.“ Premiérova reakce na 
otevřený dopis není známa.         

Zdeněk Vojtíšek

Kardinál Martini.

Vzpomínka na jednoho z upálených.

  Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.

o náboženství
věcně a nově

Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství 
z jiného úhlu, Brno: CDK, 2012

Sekularizace, totiž ztráta náboženské di-
mense v moderní západní společnosti se po-
tvrzuje i nepotvrzuje. Dva spolu-
autoři, sociologové, první z nich 
i teolog, se k této nesnadné otáz-
ce vracejí v útlé knížce (142 s.) 
vydané jako osmnáctý svazek 
řady Quaestiones quodlibetales. 
V Česku intenzivněji než jinde, 
v dalších příbuzných zemích spí-
še pozvolna upadá tradiční orga-
nizované náboženství, ale na jeho 
místo nastupují různé formy al-
ternativní neinstitucionalizované religiozi-
ty, či možná spíše spirituality.

Oba autoři (a jednou vloženou šesti-
stránkovou kapitolkou označenou jako in-
termezzo též religionista zaměřený na sou-
časný náboženský život Karel Spal) sledu-
jí různé, v dosavadních spisech víceméně 
opomíjené aspekty současného českého ná-
boženského či duchovního života. Hlásí se 
ke klasikům současné české sociologie ná-
boženství, Lužnému, Václavíkovi a Nešpo-

rovi, nabízejí však jiná témata a intenziv-
nější metodologickou seberefl exi.

První kapitola ukazuje, jak opatrně je 
třeba brát různé z výzkumů vyplývající 
údaje o počtu věřících. Poukazují na nápad-
né rozdíly ve výsledcích ve stejných zemích 
ve stejném období v různých badatelských 
projektech a zamýšlejí se nad důvody.

Zejména z vnitrocírkevních 
důvodů je zajímavým tématem 
předávání víry v rodině. Potvr-
zují srovnáním různých výzku-
mů, jak je toto téma v rodinách 
nedůležité. Přesto tato část prá-
ce vyznívá příznivě pro tradiční 
náboženské směry.

Autory též zajímalo, liší-li se 
tradičně a alternativně religióz-
ní lidé v tom, jak důvěřují lidem 

a institucím, a dále v tom, jsou-li věřící lidé 
šťastnější a pak též tolerantnější. Toto vše 
i další témata knihy se opírají o tvrdá data 
předaná čtenáři v ne vždy dostatečně vy-
světlených tabulkách a grafech. Data jsou 
náležitě opatrně interpretována. 

Autoři se zamýšlejí, jak chápat zařaze-
ní mezi věřící, a tím se odlišují od tradiční 

Pokračování recenzí 
na dalších stranách.
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necitlivosti sociologů náboženství k psy-
chologii postojů k náboženství. Přesto by 
se slušelo zevrubněji rozlišit obecná nábo-
ženská přesvědčení (ve smyslu anglické-
ho belief), kdy věříme něco o něčem, od 
víry v biblickém smyslu, která věří Bohu, 
důvěřuje mu a spoléhá na něj (anglické 
faith). Tyto dva postoje by neměly být za-
měňovány. Víra v někoho není (při korekt-
ním použití jazyka) vírou „v něco“.

Kapitoly mají vlastní souhrny a kniha 
v přehledném a konkrétním závěru odpo-
vídá na položené otázky ve smyslu výzku-
mů tematizovaných v jednotlivých kapito-
lách. To ji činí přehlednou. Suchý, realistic-
ký jazyk je přiměřený žánru. Místy dostá-
váme ne zcela očekávané odpovědi ohled-
ně místa duchovních směrů v životě oby-
vatel Česka, a to samozřejmě může vést 
k velkorysejším úvahám již mimo rámec 
sociologie náboženství.               
Ivan O. Štampach

iniciační 
komiks?

Craig Thompson, Habíbí. BB/art 2012, 
672 stran.

S autorem komiksů Craigem Thompsonem 
jsme se již na stránkách Dingiru setkali – re-
cenze jeho díla Pod dekou vyšla 
v čísle 4/2010 (Dospívání mezi 
evangelikály, s. 158). Po sedmi 
letech se českému čtenáři dostá-
vá do rukou další Thompsonův 
pokus „dokončit načatou větu“ 
(s. 521) jeho vyprávění, a tento-
krát je to skutečné opus magnum.

Stejně jako předchozí dílo, 
jež obsahovalo autorovy reminis-
cence na dětství a dospívání mezi křesťany 
ve Wisconsinu, zapadá i komiks Habíbí te-
maticky do našeho časopisu – Thompson 
tentokrát zpracoval témata islámská, což 
– zdá se mi – není náhoda, neboť typické 
thompsonovské splétání přiběhových copů, 
v nichž není ostrá hranice mezi přítomnos-
tí a minulostí, vzpomínkou a zážitkem, ná-
padně připomíná navazování písmen arab-
ských kaligrafi í. A právě s nimi si Thomp-
son ve svém díle nádherně pohrál. Grafi c-
ké zpracování opravdu připomíná arabské 
edice Koránu – vazba je ražená, se zlatými 
prvky, ilustrace a ornamenty jsou propra-
covány do nejjemnějších detailů. Duchov-
ní reálie jsou do příběhu vplétány pouče-
ně a i překladatel si (s konzultací) dal dob-
rý pozor, aby se držel standardních přepisů 

arabských slov (byť 
se to nezdařilo úpl-
ně vždy). Jednotlivé 
vrstvy příběhu (pří-
tomnost, vzpomínka, 
mýtus) jsou nenápad-
ně vyznačeny podkla-
dem komixových oké-
nek (bílá, černá, boha-
tý ornament).

Děj tohoto komik-
sového románu je tvo-
řen příběhem arabské 
dívky Dodoly, jež je 
odvlečena do otroctví, kde nalezne tříle-
tého černošského chlapce Chama (později 
přejmenovaného na Zama) a rozhodne se 
uprchnout a postarat se o něj. Na opuštěné 
lodi uprostřed pouště vypráví chlapci pří-
běhy vystavěné na Koránu a arabských le-
gendách – „Když byly Zamovi 3, vyprávě-
la jsem mu příběhy, abych ho ukonejšila … 
Když byly Zamovi 4, vyprávěla jsem mu pří-
běhy, abychom se sblížili … Když bylo Za-
movi 5, vyprávěla jsem mu příběhy, abych 
podnítila jeho představivost … Když bylo 
Zamovi 6, vyprávěla jsem mu příběhy, aby 
zapomněl, že má hlad…“. Jídlo získává od 
obchodníků z karavan, jimž platí vlastním 
tělem, až je jednoho dne unesena do sultá-
nova paláce jako otrokyně. Osudy hlavních 

hrdinů se tak rozdělí a ke konci se 
opět shledají. Kostra příběhu je 
velmi typická, byť Thompsonem 
mistr ně vyprávěna. Nemusíme se 
jí tedy zabývat dopodrobna a čte-
nář nechť se jí nechá unésti sám.

Co je na tomto díle ale oprav-
du netypické a zajímavé, je fakt, 
že je vlastně vystavěno jako ini-
ciační román – je-li možno to tak 

říct, tedy iniciační komiks. Autor začíná 
vést čtenáře mystickými tématy už v Do-
dolině dětském věku, kde se objevují první 
narážky na arabskou abecedu („Když Bůh 
stvořil PÍSMENA, ponechal si jejich TA-
JEMSTVÍ pro sebe … A když stvořil 
Adama, podělil se o ta tajemství s ním, 
ale dál je skrýval před anděly.“ – s. 18). 
Dodola později zasvěcuje do těchto ta-
jemství chlapce, když mu vytváří amu-
let v podobě čtverce s písmeny („Kaž-
dý čtverec má svou číselnou hodnotu 
a k ní odpovídající písmeno. A prvním 
písmenem v prvním čtverci je B … B 
jako bismilláh.“ – s. 36-37). Samotná 
iniciační témata a koránská vyprávě-
ní se v toku příběhu objevují tu a tam, 
ale nikoli náhodně – obdobně jako 

se v copu objevuje 
je den pramen vlasů 
mezi ostatními. Ne-
můžeme tedy tvrdit, 
že by příběh Dodoly 
a Zama byl jen klišé, 
které můžeme pře-
hlédnout. Protože ini-
ciace se děje právě 
v životě a životem. 
Proto potřebujeme ve 
vyprávění i naše dva 
hrdiny.

Přes Dodolina vy-
právění malému Zamovi se pomalu a nená-
padně začínají do textu včleňovat esoterní 
motivy (nádech/výdech, živly, síra, rtuť…). 
„Archandělé dohlíželi na hlavní světové 
strany a na čtyři přírodní živly: AZRÁ’ÍL 
– země – ISRÁFÍL – vzduch – MIKÁ’ÍL – 
oheň – DŽIBRÍL – voda –“ (s. 128). Obje-
vují se první alchymické symboly, které pak 
můžeme hledat i dále v příběhu, kde k nám 
hovoří ze zdánlivě obyčejného vyprávění.

Všudypřítomné je i pro Thompsona ty-
pické vyrovnávání se s intimitou a sexuali-
tou mezi ideálem a nejčernější skutečností. 
Zde se ale právě může opřít o esoterní pra-
mínek příběhu: „Když se síra a rtuť setkají 
v sexuálním spojení a jsou dokonale čisté 
a dokonale vyvážené, výsledkem je nej-
vzácnější z kovů … ZLATO.“ (s. 255)

Minimalistickým vrcholem knihy je Si-
rotkova modlitba, která je katarzí příběhu 
a Zamovou noche oscura. Příběh je, jak 
je pro Thompsona typické, nabitý emoce-
mi a v tomto případě i ne zrovna povrchní 
symbolikou. Nemůžeme posoudit, zda je 
naše počáteční domněnka o komiksu Ha-
bíbí coby iniciačním díle správná, ale mů-
žeme určitě s Dodolou konstatovat: „Ha-
bíbí – ty jsi víc než jen příběh.“ (s. 648) 
        



Jan Sušer
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obávané téma 
ve střízlivém
pohledu

Jan Potměšil: Šaríca. Úvod do islámské-
ho práva, Praha: Grada, 2012.

Právník z praxe se zájmem o islámské prá-
vo, na jehož téma ve vztahu k ústavnímu 
právu psal diplomovou práci na právnické 
fakultě Západočeské univerzity v Plzni, 
nabízí přehled šaricy, o níž žurnalisté čas-
to píší bez znalosti věci. Jako šaricu před-
kládají čtenářům, divákům a posluchačům 
víceméně jen předpisy, které se z hlediska 
západní právní fi losofi e a pozitivního prá-
va demokratických zemí Západu jeví jako 
extrémní.

Potměšil objasňuje zakotvení islámské-
ho práva v tom, co islám považuje za Boží 
zjevení, a představuje jeho historii, včetně 
právních škol. Ve spíše systematické části 
knihy o 219 stránkách se probírají prameny 
islámského práva. Šarica se týká tří okruhů, 
které autor představuje čtenářům ve druhé 
polovině knihy. Jsou to povinnosti člově-
ka k Bohu, povinnosti člověka k člověku 
a ústavní právo, jinak řečeno islámsky za-
kotvené státoprávní teorie.

V knize je citován příznivý posudek 
prof. L. Kropáčka, což můžeme pokládat 
za potvrzení spolehlivosti knihy 
z hlediska arabistiky a islamisti-
ky, tedy oborů, které autor knihy 
nestudoval a které na svém blogu 
řadí spíše k zájmům a koníčkům.

Z občanského hlediska jsou 
nejzajímavější kapitoly na po-
sledních stránkách (bohužel jen 
jedenácti), totiž o islámském 
státo právním pojetí ve srovnání 
s rea litou zemí, kde dnes islám silně pře-
vládá, a pak dále o vztahu islámského fun-
damentalismu a demokracie a o lidských 
právech v muslimských zemích.

Potměšil nepodporuje dnes stále více 
roz šířenou islamofobii. Ukazuje rozdíl 
obecně uznávaných pravidel a jejich extré-
mistické interpretace. Není však také lhos-
tejný k slabým šancím reálně demokratic-
kých procedur a lidských práv v prostředí, 
v němž je sekulární, nábožensky neutrální 
stát kuriozitou. A přitom v západním světě 
právě oddělení církve a státu zaručilo re-
spekt k názorové pluralitě. 

Za refl exi by stálo zpochybňování prin-
cipů lidských práv a občanských svobod 
v zemích, které se k nim těžce historicky 
dopracovaly. Naše nároky na chování kte-

réhokoli  státu k občanům se relativizují, 
často v akademických kruzích, s odvolá-
ním na to, že je to naše západní koncepce, 
jíž nesmíme vnucovat jinému kulturnímu 
prostředí. Pokud se oddanost občanským 
a sekulárním zásadám demokratického stá-
tu v euroatlantické civilizaci nezachová, 
mohou se v našem prostředí projevit po-
tlačené lokální fundamentalismy a místo 
kýženého dialogu nastane konfl ikt, v němž 
jsou naše šance mizivé.                  
Ivan O. Štampach

východní mystika
prožitá
křesťanem

Joseph-Marie Verlinde, Z ašramu do 
kláštera, 224 stran, Karmelitánské nakla-
datelství 2012.

Nepřeberná řada statí o konverzi ke křes-
ťanství se rozrostla o další, když se počát-
kem letošního roku objevila na pultech 
kniha Z ašramu do kláštera. Svědectví Jo-
seph-Marie Verlindeho ovšem z této řady 
vyčnívá, není „pouhým“ vyznáním osob-
ního Spasitele Ježíše, ale podrobně a bez 
zbytečných negativních odsudků popisuje 
předchozí informativně cenné osobní zku-

šenosti autora s jinými formami 
náboženství. (Ve francouzském 
originále z roku 1998 se kniha 
jmenuje „Zakázaná zkušenost“.)

Autor, nyní katolický kněz, 
původním občanským jmé-
nem Jacques Verlinde, se naro-
dil roku 1947 v Belgii. Byl vy-
chován v křesťanské tradici, ale 
během studentských let od víry 

odpadl. Své místo pak na několik let nale-
zl v praktikování Transcendentální medi-
tace, a to přímo po boku vůdce hnutí Ma-
harši Mahéše Jógiho. První stránky knihy 
tak přinášejí cennou sondu do zákulisí hnu-
tí gurua, který se spoluzasloužil o zpřístup-
nění východního způsobu myšlení západ-
nímu člověku.

Verlinde se podle učení Ma-
haršiho plně vnořil do medita-
cí a praktikování jógy a podaři-
lo se mu nalézt osvícení, tedy cí-
lový stav východní mystiky. Do-
kázal se zcela oprostit od osob-
ního myšlení a od svého já, pro-
žíval kosmické vědomí a kochal 
se „velikostí své duše“. Zároveň 
ovšem pociťoval ochabování své-

ho „civilního“ života – nebyl schopen se in-
tenzivně věnovat své vědecké profesi a fy-
zicky chřadl. Byl vnitřně nespokojen a tušil, 
že musí existovat něco více. Tehdy počala 
jeho konverze zpět ke křesťanství.

Verlinde věnuje značnou a nejzají-
mavější část textu svému setkání s jógou 
a hinduistickou fi losofi í, píše zasvěceně, 
informativně zahuštěně, ale zároveň sro-
zumitelně i pro laika. Na rozdíl od popis-
né religio nistiky (Underhillová, Sudbrack) 
si jako angažovaný křesťan může na zákla-
dech svých prožitků dovolit hodnotit a roz-
lišovat dvě formy mystiky - východní přiro-
zenou a západní (křesťanskou) nadpřiroze-
nou. Verlinde se tímto pojetím vrací do sta-
ré křesťanské tradice, která mystické nazí-
rání či prožívání Boha považuje za lidský-
mi silami nedosažitelné, zprostředkované 
pouze Boží milostí. Naproti tomu východní 
mystika je konsekventním vyústěním kázně 
a duchovních cvičení. Je zahleděna do sebe 
a Verlinde jí na základě vlastní zkušenos-
ti hodnotí jako „narcistický akt radosti své 
vlastní existence“.

Po odchodu od Maharšiho Verlinde pro-
žil ještě buddhistické a okultistické obdo-
bí. Stať o buddhismu je pojata v podobné 
formě jako text o józe, je ale znát, že spíše 
shrnuje obecné religionistické znalosti než 
osobně prožité zkušenosti. Čtenář se už těší 
na vyprávění o dalším - esoterickém - ob-
dobí autorova života, jenže to v knize ná-
hle, bez bližšího vysvětlení, zcela chybí… 
Rozhovor zkrátka končí.

Tím se dostáváme k drobné chybě této 
jinak velmi čtivé a užitečné knihy. Celé Ver-
lindeho vypravování je vedeno formou roz-
hovoru. Editorka Karmelitánského nakla-
datelství ovšem opomněla českému čtenáři 
sdělit, kdo a kdy rozhovor vedl. Otázky ale 
naštěstí text vlastně jen vhodně doplňují.

V celém interview se Verlinde neroz-
pakuje zvláště při věroučné argumentaci 
poměrně zeširoka citovat katolické autori-
ty. Na závěr knihy zařadili karmelitáni po-
někud suchopárnější, nicméně teo logicky 
potřebné ofi ciální katolické texty o někte-
rých aspektech křesťanské meditace a část 

deklarace Nostra aetate o pomě-
ru církve k nekřesťanským ná-
boženstvím.

Poslední kapitola nečekaně 
„ustři ženého“ rozhovoru s Ver-
lindem má nadějný název „Než 
budeme pokračovat…“ Doufej-
me tedy, že se dočkáme.


Martin Kořínek
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svámí 
vlastně 
odpovídal 
na naše potřeby

K článku Charisma a zneužívání (Dingir 
3/2012, str. 74-77).

Děkuji vám za článek „Charisma a zneu-
žívání“ publikovaný v posledním čísle va-
šeho časopisu. Promlouváte na téma, kte-
ré se mne osobně týká – zhruba sedm let 
jsem byla aktivním cvičencem Jógy v den-
ním životě a poslední asi 4 roky také žáky-
ní svámího Mahešvaránandy a cvičitelkou 
kurzů v místě, kde žiji.

Souhlasím s vámi, že nemůžeme jasně 
říci, zda jsou nebo nejsou pravdivá obvině-
ní, kterým v posledním roce svámí čelil. Ale 
sama za sebe mohu říci, že svámí je vámi 
popisovaným charismatickým vůdcem a že 
váš článek přesně popisuje, co jsem proži-
la v hnutí Jógy v denním životě.

Svámí podle mne spolehlivě naplní 
všech pět bodů, jež vyjmenováváte jako 
společné znaky charismatického vůdce: (1) 
na veřejnosti působí velmi sebejistě; (2) je 
vizionářem a dokáže působit jako pozitiv-
ní vzor; (3) při veřejném setkání s žáky umí 
rychle navodit pocit důvěrnosti; intimity 
a zájmu o vaše potřeby; (4) je relativně dob-
rým řečníkem s již existujícím mytologizo-
vaným životopisem; (5) na každém setkání 
příznivců Jógy v denním životě je rozhodně 
tím nejvíc výjimečným ze všech. 

V rámci Jógy v denním životě podle 
mne téměř dokonale funguje i ono popsa-
né zpětné posilování charismatu - živě si 
vzpomínám, jak mne první návštěva Stří-
lek znejistěla. Vyděsilo mne klanění, uctí-
vání, klečení na kolenou a jistá ritualizace 
celé komunity. Vzpomínám si, jak mne pře-
kvapilo, když jsem si uvědomila, že mnozí 
děkují svámímu za novou práci, děti, part-
nera – on přitom sám nikomu práci aktivně 
nezprostředkoval, stejně jako nikoho s ni-
kým neseznamoval. Proč jsem tehdy své 
pochyby nevyslyšela? Protože se mnou 
byli na semináři lidé, které znám z jiné-
ho prostředí a důvěřuji jim. Říkala jsem si 
tehdy, že když oni jdou za Mahešvaránan-
dou i přes všechny okolní jevy, že za tím 
musí něco být. 

Důvěřovala jsem těm, kteří mne do Stří-
lek přivedli, a skrze ně jsem uvěřila i svá-
mímu. Sama jsem s ním osobní zkušenost 
neměla, ale potkávala jsem žáky, kteří ji 
měli. Naslouchala jsem jejich příběhům 

a budovala tak svou důvěru a obdiv ve vel-
ké dílo velkého mistra.

Čím více jsem se sama vložila do své-
ho života v Józe v denním životě, tím více 
jsem i sebe sama programovala tak, abych 
viděla zejména dobré a přehlížela špatné. 
Jeden příklad za všechny – na seminářích 
bývalo běžné, že zájemci o rozhovor se svá-
mím před ním klečeli ve frontě. Po hodi-
ně čekání následovalo třicetivteřinové po-
žehnání. Vždy mi to připadalo zvláštní, že 
svámí situaci připouští. Upřímně řečeno, 
nevím sama, co bych dělala, kdybych če-
lila frontě klečících oddaných, kteří touží 
mi políbit nohy. Je to přece divné, ponižu-
jící a pro vůdce spojené s velkou odpověd-
ností. Myslím, že mé lepší já by v takové 
situaci zoufale volalo: „Nechte toho, já za 
to nestojím“. (Nejsem si ale jistá tím ješit-
nějším já, mám takové tušení, že by mu to 
dělalo dobře.)

Zažila jsem jen jednou nebo dvakrát, že 
se svámí formálně vymezil a frontu odmítl. 
Nikdy ale nebyl důsledný – lidé tolik touži-
li po kontaktu s ním, že první nesmělé od-
mítnutí nerespektovali a dál vytvářeli fron-
tu. Sama netuším, kolikrát bych dooprav-
dy hlasitě dokázala zavolat „nechte toho!“. 
Vydržela bych to třicet let? Nebo bych ča-
sem rezignovala a řekla si, že ostatním dám, 
co ve mně chtějí vidět? Podobně jsem se 
sama sebe ptala mnohokrát. Mé myšlenky 
vždy vedly k tomu, že situaci nedeformuje 
přímo svámí sám aktivně, ale naše očeká-
vání s ním spojená. My sami toužíme kle-
čet před jeho lotosovýma nohama – a po-
kud on chce, abychom mu naslouchali, ne-
může nás vyhánět.

Celá léta se mi zdálo, že podobné „ne-
gativní“ jevy v Józe v denním životě jsou 
spíše projevem nedokonalosti nás žáků, než 
samotného vůdce. Nedokážeme se mu po-
stavit do roviny, tak máme nerovné jedná-
ní. Chceme, aby rozhodoval o našich živo-
tech, a tak on o nich rozhoduje. Vždy se mi 
zdálo, že svámí vlastně odpovídá na naše 
očekávání a naplňuje naše potřeby. Stále 
se mi zdálo, že já sama bych raději o vol-
bě povolání či partnera rozhodovala sama. 
Říkala jsem si ale, že když to někdo chce 
jinak, nechť to tak má. Svámí sám přece ne-
může za to, že jsme ovce... Kolikrát bych 
já dokázala říci: „Žijte si svůj život sami?“ 
Dokázala bych to třicet let opakovat zno-
vu a znovu? 

Situace se ovšem dramaticky změni-
la, když se vynořila ona obvinění. Jsou tak 
závažná, že jsem na chvíli zapochybovala. 
A s první pochybností se rozpadl celý můj 

pracně budovaný sebeochranný systém. Ta 
obvinění jsou silná a pravdivá být mohla. 
Při diskusích se svými přáteli jsem s hrů-
zou zjistila, že je zajímá jen ochrana svá-
mího, nikoliv podstata sdělení. 

V té chvíli mi došlo, že léta stavím na 
zprostředkovaných informacích. Že nevím, 
kdo je svámí a jaké jsou jeho skutečné mo-
tivace. Jediné, co vím, je, jak se chová na 
veřejnosti a co si o něm vyprávíme. Cha-
risma zmizelo. Najednou si nemyslím, že 
by ona pomyslná klečící fronta oddaných 
vznikla jen z popudu nás oddaných – na 
druhé straně nám ji svámí svým chování 
sám (a rád) pomohl vytvořit. 

Dodnes nevím s jistotou, zda jsou ob-
vinění pravdivá (myslím ale, že minimál-
ně z části ano). V okolí svámího však jsou 
splněny podmínky pro to, aby pravdivá být 
mohla, což je samo o sobě závažné.

Lenka Kosková Třísková
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K  dyž ve stabilních společenstvích převládlo zemědělství a chov zvířat, začal ovládat roční cyklus, symboli-
 zovaný a měřený kalendářem, rozsáhlejší souhrn aktivit. Tento cyklus (ustavený oběhem země 

kolem slunce) se přirozeně dělil na základě cyklických změn vzhledu měsíce – změn, o nichž se vě-
řilo, že hluboce ovlivňují životní procesy (a dokonce později i rozvoj osobnosti).Astrologie se zrodi-
la z kombinace větších a menších cyklů spolu s dalšími periodickými změnami noční oblohy. Slouži-
la pro interpretaci významu změn, který mohl být připsán ročním biologickým cyklům a později i cyk-
lům delším, ve kterých vystupovaly jako ukazatele času i konjunkce a opozice planet, zvláště Jupiteru 
a Saturnu. Hodnota astrologie spočívá mimo jiné v tom, že umožňuje interpretovat cyklus bez aprior-
ního předpokladu, že by jedna polovina cyklu byla negativní a druhá pozitivní. Opakující se cyklický 
vzorec je tvořen souhrou dvou sil, které se pokládají za stejně důležité; to, co se cyklicky mění, je je-
jich vztah.

Vztah mezi dvěma silami, které interagují v rámci časového celku, vytváří stále se proměňující si-
tuace. Změna je strukturována cyklickým působením tohoto vztahu. Jakým způsobem se změna 

bude projevovat v konkrétních, aktuálně zakoušených událostech, nelze ze struktury změny vyčíst. Je 
možná nesmírná rozmanitost událostí, ale jejich pořadí a sériový charakter jsou relativně stálými fak-
tory. Tato stálost je relativní, protože velké a malé cykly a subcykly jsou vždy ve vzájemných vztazích 
a protože vliv sil nebo entit, které působí v souladu 
s cykly vyšší úrovně (a tím pádem obsažněji) v rámci 
cyklů nižších je možnost, kterou není na místě ignorovat.

Astrologie byla často zneužívána, protože se jejímu 
cyklickému založení buď špatně rozumělo, nebo 

bylo prostě ignorováno těmi, kdo se zajímali pouze o 
předpovídání událostí a příznivý či nepříznivý čas pro 
vykonávání určitých činů. Situace je ale opačná; po-
znání cyklické struktury může ukázat ani ne tak kon-
krétní momenty (nebo zvláštní fáze), příhodné pro ten 
který čin, ale spíše typ událostí, po kterých volá ta kte-
rá fáze cyklu. Astrologie se bytostně zabývá strukturou 
cyklů – časových celků –, nikoli konkrétními událost-
mi. Nadto se zabývá časem (ve smyslu, v němž jsem ho 
defi noval), ne kontinuem změny samotným, protože as-
trolog si může být tohoto kontinua vědom jen z hledis-
ka lidské bytosti na zemském povrchu. Mimo to je as-
trologovo vědomí rovněž ve většině případů podmíně-
no zvláštním přístupem té které kultury ke změně, stej-
ně jako přístupem inherentním jeho či jejímu tempera-
mentu a osobnímu charakteru.

Dane Rudhyar: Rytmus celostnosti, 
překlad Jindřich Veselý, vydal Malvern 2012. 

O ASTROLOGII
V RYTMU CELOSTNOSTI

O ASTROLOGII 
V RYTMU CELOSTNOSTI

Rudhyarův obraz „Bojovník ke světlu“ z roku 1952.
Zdroj: http://www.khaldea.com/rudhyar.

Dingir 2012-40.indd   145 16.09.2019   17:56:10



Časopis navazuje na periodika Střední Evropa – brněnská 
verze, Proglas a Revue Politika. Vychází 6x ročně v rozsahu 
100 stran + barevné přílohy. Cena čísla 100 Kč, roční 
předplatné 500 Kč, sponzorské 1 000 Kč. Pro předplatitele 
25% sleva na knihy vydané CDK. Ukázkové číslo zdarma!

Objednávky předplatného nebo ukázkového čísla: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel.: 545 213 862, 
e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

Kontexty
Z obsahu čísla 5/2012:
P Š / O české soše 

Svobody
A T / Barbaři 

před branami 
P L. B / Politicky 

nekorektní exkursy
M J / Pašije Oty Filipa
L T / Minulost bludný 

balvan na hůře větru
M D / Básníci čtou 

básníky
Rozhovor s malířem D 

B

časopis o kultuře a společnosti

Časopis Centra pro studium 
demokracie a kultury (CDK)

Ukázkové číslo zdarma !
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Udělejte Vánoce 
doma i v Africe.

skutecnydarek.cz

Dejte svým blízkým pod stromeček 
možnost poslat kozu do Afriky 
a pomoci tak potřebným. 
Skutečný dárek dokáže 
potěšit hned dvakrát.

Předplatné Dingiru

Nezapomeňte objednat nebo prodloužit 
odběr Dingiru v roce 2012. Kontaktuj-
te předplatitelskou firmu Send, s. r. o., 
jedním z následujících způsobů:

Prostřednictvím Internetu
Otevřete si stránku na adrese 
www.send.cz/index.php?lang=cs&acti-
on=newspaper_details&paper_id=213. 

Klikněte na „objednat“, vyplňte elektronický 
formulář a odešlete ho.

Prostřednictvím elektronické pošty
Napište na adresu send@send.cz.

Telefonicky
Volejte na čísla 225 985 225 nebo 777 333 370, 
pošlete sms na číslo 605 202 115.

Dingir je k dostání v následujících knihkupectvích Karmelitánského nakladatelství

České Budějovice 
– U Mikuláše
Kněžská 21
370 01 České Budějovice
tel.: 386 321 426
e-mail: mikulas@kna.cz

Hradec Králové – 
Knihkupectví U katedrály
Velké náměstí  36 
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 173
e-mail: hradec@kna.cz

Jičín - U Sv. Ignáce
Chelčického 8
506 01 Jičín
tel.: 493 721 967
e-mail: jicin@kna.cz

Karviná 
– U Sv. Kříže
Pivovarská 12/3
733 01 Karviná
tel.: 596 311 399
e-mail: karvina@kna.cz 

Kostelní Vydří
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice
tel.: 384 420 295
zasilky@kna.cz

Liberec 
– U Sv. Antonína
Kostelní 7 
460 59 Liberec
tel., fax: 485 104 064
e-mail: liberec@kna.cz

Litoměřice – Jonáš
Mírové nám. 15
412 01 Litoměřice

tel.: 416 732 458
fax: 416 736 767
e-mail: jonas@kna.cz

Olomouc – U dómu
Wurmova 6
779 00 Olomouc
tel.: 587 405 336
fax: 587 405 339
e-mail: olomouc@kna.cz

Ostrava – Caritas
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
tel., fax: 596 121 463
e-mail: caritas@kna.cz

Plzeň – U franti škánů
Franti škánská 9
301 12 Plzeň
tel., fax: 377 323 615
e-mail: plzen@kna.cz

Praha 
– U Sv. Jindřicha
Jindřišská 23
110 00 Praha 1
tel., fax: 224 212 376
e-mail: sv.jindrich@kna.cz

Praha – U Sv. Vojtěcha
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel.: 220 181 714
fax: 224 316 160
e-mail: sv.vojtech@kna.cz

Uherské Hradiště
Mariánské nám. 200 
686 01 Uherské Hradiště
tel., fax: 572 557 842
e-mail: uh.hradiste@
kna.cz

Velehrad – poutní 
prodejna

Karmelitánská knihkupectví nabízí literaturu věnovanou religionisti ce, aktuální informace naleznete na adrese 

www.ikarmel.cz/religionisti ka

ul. U lípy 302
687 06 Velehrad
Tel.: 573 034 150, 731 402 
356
email: poutni.prodejna@
kna.cz 

Zlín – Veni
Sadová ul.
kostel sv. Filipa a Jakuba
760 01 Zlín
tel.: 577 219 451
e-mail: zlin@kna.cz

Brati slava - U kapucínov
Župné námesti e 10
 811 01 Brati slava
 +421 233 002 739
 e-mail: kapucini@ikarmel.sk
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