ANDĚLÉ
VŠUDE KOLEM NÁS
Zdeněk Vojtíšek
Když se v pražském Paláci knih Luxor 8. dubna letošního roku konala autogramiáda irské spisovatelky Lorny Byrneové, táhla se fronta po Václavském
náměstí až k soše svatého Václava. Svou poslední knihu Andělské poselství
naděje v českém vydání Byrneová podepisovala i v Brně: po čtyřech hodinách a po 1 200 podpisech musela být autogramiáda ukončena. V té době
se její první knihy Andělé v mých vlasech prodalo jen v českém překladu 33
tisíc a její druhá kniha tehdy dosáhla 18 tisíc prodaných českých výtisků.
Základním poselstvím Lorny Byrneové je přesvědčení o tom, že každý
člověk má strážného anděla. Spolu s dalšími anděly, kteří mají jinou než strážnou funkci, jich je tedy tolik, že jsou doslova všude. Podobný pocit ostatně můžeme mít i při návštěvě běžných knihkupectví: knih o andělech vyšlo
v češtině v posledních dvaceti letech odhadem asi pět desítek; a k tomu ještě i řada vydání andělských karet a „andělských“ zvukových nosičů. Obrazy, sošky, výšivky a další „andělské“ artefakty jsou také patrně velmi žádaným obchodním artiklem.
Tato situace je ale překvapivá možná jen pro toho, kdo nevnímá, že
racionalistická éra v západním prostředí pomalu končí. Andělé se vracejí,
protože stoprocentně patří k monoteistickým náboženským tradicím i k jejich esoterickým dědicům. V Bibli a v hlavních křesťanských církvích na
ně ovšem není dáván zas tak velký důraz, protože v nich platí to, co svatý
Augustin vyjádřil slovy Angeli enim ofﬁcii nomen est, non naturae (Andělé – to je jméno úřadu, nikoli přirozenosti). V tomto smyslu vyznívá článek
Tomáše Novotného Andělé v Bibli. Menší zájem o anděly (a větší zájem
o démony) je patrný i z článků Ctirada V. Pospíšila a Pavla Hoška, které pojednávají o římskokatolické, resp. pentekostální křesťanské tradici.
Více funkcí, než být „jen“ poslem Boha a jeho zpřítomněním, mají andělé v esoterické tradici. Jak je patrné v článku Jindřicha Veselého, magikové se pokoušejí využít sil dobrých andělů i služeb těch padlých. Antroposoﬁe přisuzuje archandělům významnou roli těch, kdo z „astrální pláně“
působí na lidstvo a inspirují jeho duchovní vývoj. Právě z toho důvodu je
důležitá postava archanděla Michaela, jak o tom referuje Adam Borzić
v článku Vnitřní slunce Michael. Podobný pohled na anděly a jejich působení ve světě je patrný i ze široce propracované originální angelologie slovenského myslitele Emila Páleše, který Dingiru poskytl rozhovor.
V pobiblickém judaismu a v islámu vzniklo nepřeberné množství angelologických konceptů, které prozrazují, že důraz se v těchto tradicích v případě andělů posunul – pokud to vyjádříme Augustinovými slovy – z „úřadu“
k „přirozenosti“. Alespoň něco z těchto konceptů se pokusili vystihnout Tomáš Novotný (Andělé v judaismu) a Bronislav Ostřanský (Ze světla stvořeni...). A současná populární podoba esoterismu, hnutí Nového věku, se
vydalo podobným směrem. Nejde v něm ale o objektivní andělské hierarchie, ale o subjektivní vnímání osobních andělů a rádců. Píše o tom Zuzana Kostićová, když rozebírá svět andělů a démonů brazilského spisovatele Paula Coelha (Cesty za duchovními průvodci), i Zdeněk Vojtíšek, když
krátce referuje o Lorně Byrneové a dalších andělských spisovatelkách Nového věku (Andělé postmoderního nebe) nebo o andělské terapii.
Duchovní poselství předávají i ﬁlmoví andělé. Pavol Bargár rozebírá na
samém konci časopisu ﬁlm Nebe nad Berlínem v článku Na krídlach túžby.
Až na několik málo stránek je tedy celé toto číslo časopisu Dingir věnováno andělům. I pro tento Dingir tedy platí, že andělé jsou (skoro) všude.
n
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