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1.

Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii

Sześćset lat temu król zawezwał królewskiego astrologa przed swoje
królewskie oblicze. Posłaniec wybiegł z sali tronowej, pośpieszył w dół
zawiłymi korytarzami, wbiegł po krętych schodach, odgarniając gęste
pajęczyny i osobliwego, drzemiącego nietoperza, po czym wbiegł do
zakurzonej izby na szczycie Czarnej Wieży, gdzie astrolog miał swoją
siedzibę. „Chodź ze mną – powiedział. – Król życzy sobie twojej pora-
dy”. Astrolog zabrał astrolabium oraz kilka duchów towarzyszących
i utykając dzielnie tak szybko, jak tylko umiały go unieść stare kości,
pokuśtykał za posłańcem.

Dotarłszy do sali tronowej, drżącymi dłońmi pogładził swoją długą,
śnieżnobiałą brodę i nisko się skłonił. „Rozważamy ślub z księżniczką
Rurytanii – ozwał się król głębokim głosem. – Czyliż dobry to pomysł?”.

„Cóż, Wasza Wysokość – odparł astrolog. – Jesteście spod znaku
Lwa i zawsze lubicie być w centrum uwagi, ona zaś jest spod znaku
Ryb, więc jest marzycielką i buja w obłokach. Niewielka dla was na-
dzieja. Szczęśliwa liczba na dzisiaj to 6”.

„Dziękuję – powiedział król. – Przyniosłeś ulgę mojemu umysłowi.
Weź tego złotego dukata za swój trud i powiedz swojemu nietoperzo-
wi, że jest teraz księciem Estragonu”.

To się nie zdarzyło.

Sześćset lat temu król zawezwał królewskiego astrologa przed swoje
królewskie oblicze. Posłaniec wybiegł z sali tronowej, pośpieszył w dół
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zawiłymi korytarzami, wbiegł po krętych schodach, przedzierając się
przez narzędzia do wytwarzania świec i zdobione frędzlami stojaki na
rośliny, po czym wbiegł na poddasze na szczycie Czarnej Wieży, gdzie
astrolog właśnie przechodził procedurę powtórnych narodzin. „Chodź
ze mną – powiedział. – Król życzy sobie twojej porady”. Astrolog
zabrał astrolabium oraz wybór leków kwiatowych i dzielnie utykając
tak szybko, jak tylko pozwalał na to jego kruchy archetyp, pokuśtykał
za posłańcem.

Dotarłszy do sali tronowej, drżącymi dłońmi pogładził swoją aurę
i nisko się skłonił. „Rozważamy ślub z księżniczką Rurytanii – ozwał
się król głębokim głosem. – Czyliż dobry to pomysł?”.

„Cóż, Wasza Wysokość – odparł astrolog, rozsiadając się wygodnie
na Dziełach Wszystkich Junga. – Widzę z Waszego horoskopu, że
mieliście trudne dzieciństwo i jesteście wrażliwsi, niż uświadamiają to
sobie inni ludzie. Macie powołanie uzdrowiciela i niespełnione możli-
wości twórcze.

„Dziękuję – powiedział król. – Teraz znacznie lepiej rozumiem całą
sytuację. Weź ten złoty banał i dołącz go do swojej kolekcji”.

To się nie zdarzyło.

Sześćset lat temu król zawezwał królewskiego astrologa. „Zastana-
wiam się nad ślubem z księżniczką Rurytanii – ozwał się król. – Czy to
dobry pomysł?”.

„Cóż, Wasza Wysokość – odparł astrolog. – Widzę z Waszego ho-
roskopu, że księżniczka przyciągnie poetów, myślicieli i artystów z ca-
łego kontynentu i uczyni Wasz dwór sławnym ośrodkiem nauki. To
małżeństwo stworzy długotrwałą unię pomiędzy dwoma królestwami,
zaś ojciec księżniczki okaże się cennym sprzymierzeńcem w nadcho-
dzącej wojnie przeciwko barbarzyńcom. Jednak wszystkie Wasze dzie-
ci umrą przed Wami, więc po Waszej śmierci na tronie zasiądzie Wasz
zły brat, który będzie uciskał lud”.
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„Dziękuję – powiedział król. – To daje mi do myślenia oraz prze-
kazuje pewne konkretne informacje, na których mogę oprzeć moją
decyzję. A teraz wracaj do swoich studiów”.

To również się nie zdarzyło; choć jest to ilustracja znacznie bliższa
temu, czym była astrologia przez większość swojej historii.

Współczesna astrologia to bzdura. Jako praktykujący zawodowy
astrolog uważam, że należy to wyjaśnić od razu na początku. To, co
uchodzi dziś za astrologię, nie jest niczym innym, jak groteskową pa-
rodią nauki niegdyś uprawianej.

Nasze pierwsze oswojenie się z tematem prawie niezmiennie po-
chodzi z gazetowych kolumn z horoskopem, szczególnie gdy mamy
nadzieję na jakiś sprzyjający omen, że właśnie to jest ten dzień, kiedy
Pan lub Pani Ideał w końcu nas dostrzeże. Znajdujemy tu bezwartoś-
ciowe porady w rodzaju „unikaj wypadków” czy „bądź ostrożny z ostry-
mi przedmiotami; precyzyjne przepowiednie, takie jak „imprezy mogą
się opóźniać” i „drobiazgi mogą się gubić” (zwróć uwagę na słowo
„mogą”); albo przenikliwe analizy charakteru w rodzaju „twoje po-
trzeby w związku są dość złożone i niełatwe do zaspokojenia”.1

Krytykom naukowym z trudem przychodzi uznanie możliwości , że
astrologia, nawet dziś, to coś więcej niż to, co podają takie kolumny.
Jednak większość ludzi mniej lub bardziej wyraźnie uświadamia sobie,
że jest „coś jeszcze”, że możliwe jest posiadanie horoskopu urodze-
niowego, który oferuje obietnicę większego wglądu we własną naturę
niż sama wiedza, że się jest spod znaku Lwa czy Byka. Rzeczywiście,
jest „coś jeszcze”, lecz niestety owo coś jest niewiele więcej warte od
gazetowych kolumn, obejmujących zwykle mieszaninę nie do końca
pojmowanego żargonu psychoanalitycznego, na tyle mglistego, że
ktokolwiek go usłyszy, może uznać za pasujący akurat do niego.
„Jesteś bardzo wrażliwy”, „Miałeś trudne dzieciństwo”, „Nawet

1  Wszelkie cytaty pochodzą z przypadkowych próbek takich tekstów.



18 RZECZYWISTA ASTROLOGIA

bliskie związki uważasz za jakoś niesatysfakcjonujące”. Tak, myślimy
sobie, to ja, co do joty.

Współczesna astrologia świetnie się rozwija na ludzkiej skłonności
do odnoszenia wszystkiego, co się usłyszy, do siebie; skoro wszyscy
jesteśmy uczynieni z tych samych materiałów w różnych proporcjach,
to wszelkie niejasne psychologiczne ogólniki gdzieś w nas tkwią.
„Jesteś bardzo wrażliwy” – i nawet najbardziej zatwardziały płatny za-
bójca pomyśli o czasach, kiedy głaskał szczenię. Jest to podstawowa
technika wywoływania transu – powiedz cokolwiek, a słuchaczowi na-
tychmiast przypomni się, przy jakiej okazji przytrafiło się to jemu:
„Myślisz teraz o wiejskiej okolicy”. Z pewnością teraz o tym myślisz.
Jest to wygodny fundament, na którym zbudowano współczesną astro-
logię, kiedy to zabiera się klienta w senną podróż po bardziej akcepto-
wanych częściach własnej psyche, aby się upewnił, że jest cudowniej-
szy, niż kiedykolwiek docenią to ci okropni ludzie wokół. Reguła
przewodnia wszelkiej współczesnej astrologii mówi, że astrologowi nie
wolno nigdy, przenigdy powiedzieć niczego, co mogłoby frustrować
klienta. Niepodzielna i bezkrytyczna uwaga poświęcona przez godzinę
drugiej osobie jest bez wątpienia czymś bardzo przyjemnym; ale jeśli
to naprawdę wszystko, co astrologia może zaoferować, w takim razie
niełatwo pojąć, dlaczego tak długo zajmowała poczesne miejsce w in-
telektualnym życiu kultur na całym globie, akceptowana i praktyko-
wana przez umysły o niezwykłej sile i subtelności.

Podobnie jak króla z naszego opowiadania, każdy zasięgający
w przeszłości rady astrologa chciał konkretnych, sprawdzalnych infor-
macji. Czy żona pozostanie mi wierna i czy mogę położyć łapę na jej
majątku? Gdzie jest moja zagubiona krowa? Kiedy jest dobry czas, by
zaatakować twierdzę? Czy tego roku będą dobre zbiory? W odróżnie-
niu od swoich współczesnych odpowiedników, astrolog w dawnych cza-
sach formułował jasne, sprawdzalne twierdzenia. Gdyby powiedział
klientowi, że odnajdzie krowę w stawie w sąsiedniej wiosce, klient
udałby się do sąsiedniej wioski i rozejrzał się. Aby astrolog pozostawał
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wiarygodny, to albo rozsądny ułamek jego twierdzeń musiał być traf-
ny, albo jego klienci musieli być wybitnie głupi. Jeśli, jak każą nam
wierzyć sceptycy, nasi przodkowie regularnie wracali znad stawu bez
krowy, wciąż jednak wierząc w mądrość astrologa, to moglibyśmy zu-
pełnie rozsądnie spodziewać się, że rodzaj ludzki wymarłby z powodu
ciężkiej głupoty. A nie wymarł.

Rozważmy zatem (angielskie „consider” – rozważać – oznacza
„studiować gwiazdy”) przykład tradycyjnych metod astrologii, znanych
naszym przodkom, i zobaczmy, jak tradycyjna astrologia w istocie dzia-
łała, abyśmy na własny użytek mogli ocenić jej wartość. Nie obawiaj się
– nie trzeba żadnej wiedzy technicznej, by prześledzić ten proces.

Pewna prawniczka gdzieś zapodziała świadectwa udziałowe należące
do jej klienta: były u niej w biurze, tam gdzie ich miejsce, a potem
zauważono, że ich nie ma. W najlepszym razie sprawa mogła być nie-
zwykle kłopotliwa, mogła spowodować poważne finansowe konsekwen-
cje dla firmy i dlatego prawniczka zadała astrologowi pytanie: „Gdzie
są te świadectwa udziałowe?”. Używając technik astrologii horarnej,
najpowszechniejszej chyba gałęzi tej sztuki w ciągu ubiegłych stuleci,
astrolog ustalił układ gwiazd w chwili, gdy pytanie zostało zadane2.
Ten horoskop horarny daje obraz sytuacji, który astrolog, przestrzega-
jąc ustalonych reguł lub sposobów oceny – nie angażując żadnej su-
biektywnej intuicji czy mocy nadprzyrodzonych – odczytuje w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Jeżeli potraktujemy to pytanie jako sztukę teatralną, każda z pla-
net reprezentuje jedną z postaci sztuki. Nasze pierwsze zadanie pole-
ga na ustaleniu, która planeta gra rolę głównego bohatera w tej kon-
kretnej sztuce: rolę świadectw udziałowych. Horoskop, jak widać, dzieli
się na dwanaście części zwanych domami. Wszystko we wszechświe-
cie, obojętnie jak duże czy małe, przeszłe, teraźniejsze czy przyszłe,

2  27 października 1995, godzina 17.51 czasu Greenwich, Londyn.
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ożywione czy nieożywione, rzeczywiste czy wyobrażone, uważa się
za przynależne do tego lub innego z owych domów. Pozioma linia
biegnąca przez horoskop reprezentuje horyzont; domy są ponumero-
wane od pierwszego do dwunastego w kierunku przeciwnym do wska-
zówek zegara, poczynając od wschodniego (lewego) krańca horyzon-
tu. W tym przypadku świadectwa udziałowe przynależą do domu
czwartego; będąc na dole horoskopu, dom ten wiąże się między inny-
mi z zakopanym skarbem, czyli także zapodzianymi przedmiotami:
świadectwa udziałowe to „zakopany skarb” naszej prawniczki.

Planetą grającą rolę świadectw będzie ta, która włada znakiem
zodiaku na początkowym skraju, na szczycie tego domu. W tym horo-
skopie na ten szczyt przypada Panna (F). Panną włada Merkury (S),
zatem świadectwa reprezentuje Merkury. Teraz musimy tylko zlokali-

Horoskop 1.  Gdzie są świadectwa udziałowe?
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zować Merkurego w horoskopie. To da nam informacje o położeniu
świadectw.

Domy I, IV, VII i X znane są jako domy kątowe (kardynalne); gdy-
byśmy znaleźli Merkurego w jednym z nich, wskazałoby to, że świa-
dectwa są gdzieś pod ręką albo blisko miejsca, gdzie powinny być. Domy
II, V, VIII i XI – domy środkowe w każdym kwadrancie – to domy
stałe (sukcydentne); gdyby Merkury był w jednym z nich, ocenili-
byśmy, że świadectwa są w niewielkiej odległości. W tym kontekście
byłyby zapewne w miejscu innym niż to, w którym być powinny. Pozo-
stałe domy – III, VI, IX i XII – są upadające (kadentne); odnalezienie
naszego sygnifikatora w jednym z nich sugeruje, że świadectwa udzia-
łowe są daleko. Zagadkowe. Dlaczego te dokumenty są daleko?

Horoskop wyjaśnia, jak do tego doszło. Merkury w 7 stopniu Strzelca
(I) jest bardzo blisko Słońca (Q) w 5 stopniu Strzelca. Merkury poru-
sza się szybciej niż Słońce, więc widzimy, że niedawno musiały być
razem, a teraz Merkury oddziela się od tego kontaktu. Kontakt – zna-
ny jako aspekt – który w chwili sporządzania horoskopu dopiero ma
się wydarzyć, odnosi się do czegoś, co ma się wydarzyć w świecie; po-
dobnie też kontakt, który miał miejsce w chwili sporządzania horosko-
pu, odnosi się do czegoś, co już się zdarzyło w świecie. Przy okazji jest
to rozróżnienie, które zostało przez współczesną astrologię w dużym
stopniu zapomniane; należy przypuszczać, że współczesny astrolog
nigdy nie czekał na autobus: gdyby czekał, byłby świadomy znaczącej
różnicy pomiędzy przedmiotami, które nadjeżdżają, a tymi, które od-
jeżdżają. Tak samo jak z autobusami, jest z aspektami. Ten kontakt ze
Słońcem to jedyna godna uwagi rzecz, która się przydarzyła Merkure-
mu; być może to właśnie jest wskazówka, której nam trzeba.

Aby dowiedzieć się, co w horoskopie reprezentuje Słońce – jaką
rolę gra w naszej sztuce – zaglądamy najpierw do domu, którym wła-
da. W tym przypadku jest to trzeci dom, ponieważ Lew (E), znak,
którym włada Słońce, to znak na szczycie domu; zatem Słońce mogło-
by dobrze reprezentować coś związanego z trzecim domem. Pośród
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licznych odniesień trzeciego domu są też wszelkie formy komunikacji,
w tym poczta. Jeżeli dokumenty (Merkury) były niedawno w kontak-
cie z pocztą (Słońce), to mogłoby wyjaśniać, dlaczego teraz są daleko
(dom upadający). Historia taka jest możliwa; możemy ją przyjąć aż do
chwili, gdy dostarczy nam wymaganego rozwiązania, bądź zaprowadzi
w ślepy zaułek, z którego będziemy musieli się wycofać i pójść inną
ścieżką.

Zatem wydaje się, że dokumenty spakowano razem z jakimiś inny-
mi papierami i wysłano pocztą przez pomyłkę. Teraz są daleko. Cie-
kawe, ale ani użyteczne, ani pocieszające. Trzeba się dowiedzieć, co
się z nimi stanie. Oddalając się od Słońca, Merkury zbliża się do Jowi-
sza (V). Ponieważ Merkury porusza się szybciej od Jowisza, niebawem
go dogoni. Jowisz włada Rybami (L), znakiem na szczycie dziesiątego
domu. Dom dziesiąty to dom pracy, kariery i biura. Obiecujące: doku-
menty zmierzają do biura.

Lecz biada! Merkury jest w 7 stopniu Strzelca, Jowisz w 21 stopniu
tego znaku. Aby dogonić Jowisza, Merkury musi przejść przez 18 sto-
pień Strzelca, gdzie utworzy aspekt z Saturnem (W) położonym na gó-
rze horoskopu w 18 stopniu Ryb. Nie jest dobrze. Saturn jest bardzo
nieprzyjemnym stworzeniem i najlepiej go unikać. W tradycyjnej astro-
logii mówi się o planetach sprzyjających (benefikach), Jowiszu i We-
nus, oraz planetach niesprzyjających (malefikach), Marsie i Saturnie.
Benefiki są pomocne; malefiki nie. Współcześni astrologowie nie chcą
mieć z nimi nic wspólnego. Pomysł planet niesprzyjających był dobry
dla prostego ludu w zamierzchłych czasach, lecz współcześni utrzy-
mują (najwidoczniej z całą powagą), że na takie pomysły jesteśmy dziś
doprawdy zbyt wyrafinowani. Zamieszkujemy wszechświat jungowski,
w którym robimy psychologiczne złoto z każdej prostej substancji,
która stanie nam na drodze; czy jednak jest to prawda? Mając do wy-
boru kopertę z czekiem i kopertę z rachunkiem do zapłaty, czyż nie
wolimy koperty z czekiem? Nasz codzienny świat jest zbudowany
z takich czarnych i białych linii dobrego i złego: może i ten rachunek
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będzie dla mnie pożytkiem w szerszej skali czasowej i nauczy dyscypli-
ny finansowej, ale nadal wolę czek. Nie wynika z tego, że żyjemy cał-
kowicie na jakimś dziecinnym poziomie „przyjemność kontra ból”,
żądając przy każdej okazji metaforycznych lodów waniliowych; chodzi
o dostrzeżenie, że istnieją rzeczy, które są sprzyjające, oraz takie, któ-
re nie są. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, choć my
niekoniecznie to zauważamy. Jest to szczególnie istotne w astrologii
horarnej, gdzie fakt, że ktoś zadał sobie trud sformułowania pytania,
niemal niezmiennie prowadzi do wniosku, że istnieje jakiś pożądany
rezultat: benefikiem jest to, co ułatwia ten rezultat, malefikiem to, co
go hamuje. Tutaj osoba pytająca pragnie powrotu dokumentów;
poprzez utrudnianie osiągnięcia tego rezultatu, Saturn jest stanowczo
malefikiem.

W horoskopach horarnych niemal zawsze zajmuje nas jedynie
następny aspekt. Jeżeli to nie daje rezultatu, koniec zabawy. Patrząc
realistycznie, musimy uznać, że niewielka jest szansa na to, aby doku-
menty, które bez przyczyny dotarły do jakiegoś obcego biura, zostały
odesłane; po prostu wiemy, z jaką częstotliwością firmy odpowiadają
na nasze telefony; o ile mniejsza jest więc szansa, żeby ktoś zadał
sobie trud odesłania dokumentów. Saturn to planeta związana z bez-
władnością i przeszkodami, co sugeruje, że naturalna niechęć do wy-
siłku przeszkodzi powrotowi świadectw do biura.

Jednak pod ręką jest pomoc. Księżyc (R) jest w 15 stopniu Wod-
nika (K). Porusza się znacznie szybciej niż którakolwiek z planet,
nawet Merkury, więc widzimy, jak oddziela się od aspektu z Merku-
rym, który zachodził w 7 stopniu Wodnika, i zbliża się do aspektu
z Jowiszem, który osiągnie w 21 stopniu Wodnika. Planety w przy-
ległych znakach nie tworzą ze sobą aspektów, więc skoro Wodnik
jest znakiem sąsiadującym z Rybami, Księżyc ucieknie wpływom Sa-
turna i przyniesie dokumenty z powrotem do biura. Technicznie
jest to znane jako przeniesienie światła: Księżyc bierze światło Merku-
rego i zanosi je Jowiszowi, łącząc te planety ze sobą. Zaangażowanie
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Księżyca niosącego dokumenty do domu, ma sens: dokumenty same
się nie odeślą na adres biura; potrzebne jest zaangażowanie trzeciej
strony.

Ruch Księżyca pozwala wyskalować czas. Pytanie zostało zadane
w poniedziałek wieczór; dokumenty widziano po raz ostatni poprzed-
niej środy. Pozycja Księżyca w 15 stopniu Wodnika reprezentuje
„teraz” pytania – poniedziałek – zatem aspekt z Merkurym (doku-
menty), który Księżyc uczynił w 7 stopniu Wodnika, można uznać za
czas ostatniego widzenia w poprzednią środę. Czyli ruch Księżyca od
7 do 15 stopnia pokazuje czas od środy do poniedziałku. Zatem pro-
porcjonalnie, odległość od obecnej pozycji Księżyca w 15 stopniu do
pozycji, w której uczyni aspekt z Jowiszem, w 21 stopniu, pokazuje
czas, jaki musi upłynąć do powrotu dokumentów. Ocena astrologa była
taka, że wrócą do biura w piątek – i tak też wróciły.

Oto jest jasna, jednoznaczna ocena. Takich właśnie ocen szukano
w ciągu całych długich dziejów astrologii i takie oceny do dziś da się
uzyskać, przy założeniu jednak, że użyje się raczej metod prawdzi-
wej tradycji astrologicznej niż ich zniekształconych współczesnych
odpowiedników. Współczesna astrologia nie jest w stanie dostar-
czać takich ocen. Są ku temu dwa powody. Jeden jest kwestią na-
stawienia: przestało to już być celem współczesnej astrologii – ona nie
wierzy, że jest to możliwe; powód drugi związany jest z narzędziami.
Z przyczyn, które zbadamy później, w trakcie przechodzenia do świata
współczesnego astrologia przebyła całkowitą i niezauważalną trans-
formację, zaś większość narzędzi, które niegdyś działały, wyrzucono
za burtę.

Współczesna astrologia ujawnia absolutną obsesję na punkcie
zawartości ludzkiej głowy. Astrolog tradycyjny wychodził z założenia,
że jego klient ma zupełnie przyzwoite rozeznanie na temat tego, co
dzieje się pomiędzy jego uszami; nie wie natomiast i dlatego potrzeba
mu informacji o tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym.


