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• Slovo úvodem 

 

 

 

 

 

 

• Seznámení s osnovou přednášky 

Jako vždy jsem rozdělila povídání na několik částí: základní témata karty, srovnání Síly a 
Spravedlnosti, Mytologické a historické kořeny vyobrazení, obvyklé symboly; protože je karta Síla 
mimo jiné o souboji s naším horším já, které je tradičně představováno zvířetem, zařadila jsem i 
symboliku některých zvířat, s nimiž se na kartě můžete potkat a na závěr jsem si nechala silné a 
inspirující téma o síle v nás… 

 

 

 

 

• Základní témata karty 

Co je vlastně síla? Síla je energie svázaná se životem. Je to potenciál našich budoucích činů. Bere 
se zdánlivě odnikud a pomáhá nám přežít. Sílu vnímáme v zásadě ve dvou významech; jako sílu 
fyzickou, která pramení z našeho těla, fyzické zdatnosti, je to energie generovaná našimi svaly a 
živená základními emocemi jako je hněv a strach. A pak je tu síla pokládaná spíše za duševní 
kvalitu, síla mnohem více ceněná, a to je naše vnitřní síla, která vyvěrá z naší mysli a je živená 
odhodláním, vírou nebo nadějí. 

Po dlouhá staletí byl člověk přesvědčen, že byl stvořen k obrazu božímu jako sice chybující 
nicméně dobrá bytost a své špatné stránky přičítal démonům, kteří ho posedli. Mnoho filozofů se 
pokoušelo najít odpověď na otázku, je-li člověk primárně zlý, nebo dobrý. Co přesně nás odlišuje 
od zvířat?  Všechny ty příběhy o vlkodlacích a démonech možná reflektují podvědomé obavy 
člověka z toho, že zlo není tam venku, ale uvnitř nás samých. Otázkou zůstávalo, co to zlo v nás 
vlastně je. A co ho spouští?  Je to naše přirozenost? Lze ji potlačit? A lze se jí zbavit? Své špatné 
stránky sice nemůžeme úplně potlačit, ale můžeme se naučit je ovládat, držet je na uzdě. To je 
ovšem pouze jedna rovina významu této karty; k těm dalším patří např. upřednostnění vědomého 
chování, zdravá sebedůvěra, sebevědomí, hrdinství, statečnost a samozřejmě fyzická síla a 
zdatnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Základní významy karty 

Stejně jako ostatní karty může mít i Síla kladné i negativní významy; k těm pozitivním patří 

Pozitivní významy… 

Umět se krotit, ovládat svůj strach, hněv, mít přirozenou autoritu, dokázat se postavit problémům 

čelem, nebát se přiznat chybu, umět nést následky svého jednání (tohle bych podtrhla, protože 

se tomu budeme věnovat podrobněji), být pevný v zásadách, mít sílu a dokázat ji rozumně použít. 

Negativní významy… 

K negativním významům pak patří agresivita, upřednostňování sebe sama, sobectví, velmi silné 
ego, neschopnost a neochota k dialogu, tlak na ostatní přes sílu, zastrašování, vydírání, zneužívání 
svého postavení, moci atd… 
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• Síla rovnováhy a rovnováha sil 

Nejpozoruhodnější vlastností (v uvozovkách) této karty je nejspíše její nejasné zařazení v balíčku; 
objevuje se buď s číslem osm, nebo jedenáct. O tuto zvláštnost se postaral A.E. Waite, autor 
vůbec nejslavnější tarotové sady, když kromě nesmírně inovativního nápadu ilustrovat do té doby 
čistě abstraktní Malou arkánu, zaměnil také pořadí karet SÍLA a SPRAVEDLNOST. Co tím sledoval, 
nikdy nevysvětlil. Možná počítal s tím, že se novinka ujme.  Možná jen chtěl dodat svému tarotu 
nádech mimořádnosti a větší magičnosti. At´ tak či onak dnes máme sady obojího typu, Síla může 
být buď trumf s číslem osm nebo jedenáct, a obvykle platí, že kartář upřednostňuje tu pozici, se 
kterou se setkal jako s první. Podstatné je, že ať už se obě karty nacházejí na pozici 8 nebo 11, 
nemá to na logiku posloupnosti Velkých arkán žádný vliv a na výklad už vůbec ne. Ostatně v 
původních renesančních sadách tarotu neměly karty vůbec žádná čísla. 
Proč si ke svému experimentu vybral právě tyto dva trumfy také není zcela jasné, nicméně když 
se nad oběma kartami hlouběji zamyslíme, zjistíme, že k sobě mají pozoruhodně blízko: 
Spravedlnost je rovnováha a cílem karty Síla je taktéž rovnováha; a udržet rovnováhu vyžaduje 
určitou dávku síly. Nelze uplatňovat sílu bez spravedlnosti a stejně tak nelze prosadit  
spravedlnost bez síly. Obě karty jsou tedy stranami téže mince.  
Neméně zajímavé je i pokračování této sekvence karet. Po Síle či Spravedlnosti s číslem osm 
následuje Poustevník (9) a po Síle nebo Spravedlnosti s číslem jedenáct následuje Viselec (12). 
Také tyto karty mají společný základní rys: obě jsou pasivní a velmi statické. Poustevník uprostřed 
samoty najde čas k zotavení a k přemýšlení, může získat na věc opačný náhled, Viselci v poloze 
s hlavou dolů je stejně tak umožněno vidět problém z opačného konce. Následuje Kolo štěstí (10) 
nebo Smrt (13), což jsou naopak karty indikující změnu; Kolo odkloní náš dosavadní životní kurz 
velmi rychle, Smrt je pomalejší, ale odehrává se na mnohem hlubší úrovni, v obou případech se 
však jedná o novou etapu, nový začátek. Takže jak vidíte, umístění jedné každé karty na jedné 
nebo druhé pozici má své opodstatnění a nelze říct, které je více nebo méně smysluplné.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Původ archetypu 

Karta Síla nabízí poměrně pestré obrazové ztvárnění, i když to na první pohled může vypadat, že 
jedinou variantou je křehká žena se lvem. Najdeme však celou řadu odlišných podob, kde chybí 
nejen lev, ale i jakékoli jiné zvíře, přesto však nelze přehlédnout, že hlavní motiv, který se stále 
opakuje, je v podstatě boj s naším horším já, v obecném smyslu boj dobra se zlem. 

Takto viděná se karta jeví pro výklad jako poměrně jednoduchá, její skutečnou podstatou však 
není jen samotný boj a síla bojovat, ale především motivace jej vůbec podstoupit. A to už je 
trochu složitější… Souvisí s lidskými představami o tom, co je dobré a správné, s pravidly a jejich 
dodržováním (což je karta Velekněz), se strachem a odsouzením při jejich nedodržování (což je 
karta Ďábel) a s trestem (což je karta Spravedlnost)... Sílu vzepřít se pravidlům, strachu a 
odsouzení označujeme jako statečnost. 

Statečnost úzce souvisí s odvahou, ale z hlediska etiky to není totéž. Odvážný člověk podstupuje 
nebezpečí a nemusí přitom myslet na následky, často jde o impulzivní jednání, zatímco statečný 
člověk si je plně vědom všech následků, které bude muset nést, a přesto je ochoten (nebo 
schopen) nebezpečí podstoupit; statečnosti se proto vždy dostávalo více obdivu a jako taková 
patřila již ve starověku k hlavním lidským ctnostem. 

 

 

 

 

 

 

Podle Platóna jsou hlavními ctnostmi moudrost (obezřetnost), statečnost, spravedlnost a 
uměřenost, křesťanství k nim přidalo ještě tři ctnosti teologické – víru, naději a lásku. Kromě 
těchto základních sedmi uznává křesťanství celou řadu dalších více či méně významných ctností, 
z nichž nejznámějších je oněch sedm, které prosluly jako protiklady k sedmi smrtelnýcm hříchům.  
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Tento koncept raná církev přejala od římského básníka Prudentia Clementa, který v 5. století 
sepsal řadu příběhů o souboji ctností a neřestí známých jako Psychomachia. Vznikl tak základní 
etický kodex jehož prostřednictvím církev umravňovala věřící. 
Aby bylo možné tento koncept bez problémů šířit, převzala církev i další antickou „vychytávku“, 
a to lidskou postavu, obvykle ženskou a s příslušnými atributy, ztělesňující abstraktní pojem – 
alegorii. Zdrojem námětů alegorií se staly biblické příběhy, antické mýty nebo charakteristické 
chování některých zvířat.  
Atributy (popisné znaky) nebyly původně nijak sjednocené, každý umělec tedy mohl alegorii 
ztvárnit na základě vlastních asociací, protože však množství příběhů, které ve společnosti 
kolovaly, bylo poměrně omezené, zase se od sebe tolik nelišily. V 16. stol. pak Cesare Ripa vydal 
spis Iconologia, kde všechny používané atributy popsal a tento spis se posléze stal 
neodmyslitelnou „příručkou“ pro většinu umělců. 

 

V rukopisu Letopisy knížat ze 16. stol. najdeme na jedné ze stránek vyobrazení všech čtyř 
základních ctností hezky vedle sebe: 
 

• MOUDROST zvaná také jako Obezřetnost 

Má dvě tváře na znamení její prozíravosti a v ruce drží zrcadlo, symbol sebepoznání a schopnosti 
vidět se takový jaký skutečně jsem; v tarotu ji můžete potkat v podobě karty Velekněžka 

 

• MÍRNOST neboli Uměřenost 

Nejčastěji přelévá vodu ze dvou džbánů, což bylo chápáno jako střídmost v konzumaci vína, 
resp. alkoholu obecně; dva džbány má na znamení mísení vína s vodou. Mírnost je také jednou 
z karet Velké arkány a je zpodobňována v podstatě stejně a se stejným významem 

 
 

• SPRAVEDLNOST 

Předobrazem Spravedlnosti se stala řecká bohyně spravedlnosti Justizia, meč znamená její sílu, 
váhy ukazují na její nestrannost; i tato ctnost je bez větších úprav součástí Velké arkány 
 
 

• STATEČNOST 

A konečně Statečnost, nejčastěji zobrazována jako bojovnice se štítem a přilbou (podobná 
bohyni Athéně). V renesančním umění přejímá SLOUP (často rozlomený) od biblického Samsona 
a LVA od Herákla. Statečnost v tarotu zastupuje karta Síla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloup obecně představuje základní vertikálu, osu světa (axis mundi), jež spojuje Nahoře a Dole. 
V mytologiích se vyskytuje napříč kulturami, podpírá nebeskou klenbu, nese střechu chrámu. 
Dvojice sloupů obvykle znázorňuje bránu, která je předělem i propojením dvou světů. V 
náboženské ikonografii je sloup symbolem duchovní síly, pevnosti a stálosti. „Protože jsi zachoval 
mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele 
země (Zj, 3, 10). „Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí“ (Zj, 
3, 12). 
Znázornění Statečnosti jako ženy se sloupem je odkazem na biblického Samsona, který kromě 
jiného proslul tím, že přemohl a zabil lva. Je podobný Heráklovi, využívá obrovskou sílu v boji s 
nepřáteli a vítězí v hrdinských soubojích, které by byly pro obyčejného člověka nemožné (zápas 
se lvem, pobití celé armády s oslí čelistí a stržení celé budovy). 
Nejznámějším Samsonovým příběhem je ten o smyslné Dalile, která mu ustřihla vlasy, v nichž se 
skrývala jeho síla. Samson byl přemožen, oslepen a uvržen do vězení. V den jistých oslav ho vyvedli 
z vězení, aby se bavili na jeho účet. Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku: „Pusť mě, 
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ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá a opřít se o ně!“ Dům byl plný mužů i žen, byla 
tam všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na tři tisíce mužů a žen, hodlajících přihlížet 
nevázaným hrám se Samsonem. I volal Samson k Hospodinu a prosil: „Panovníku Hospodine, 
rozpomeň se na mne a dej mi prosím ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na 
Pelištejcích pomstu za svoje oči!“ Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova 
spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. A řekl: „Ať zhynu 
zároveň s Pelištejci!“ Napnul sílu a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm (Kniha 
Soudců 16, 26-31).  
Zdrojem síly je tedy silná víra; objektivně vzato Bůh Samsonovi žádnou sílu neseslal, ale jelikož 
Samson svému Bohu neochvějně věřil, dokázal tu sílu v sobě najít. 

V barokním umění se objevuje jiná podoba zobrazování Statečnosti, a to všeobecně známější žena 
se lvem. Lev je v umění poměrně častý, je to silný sluneční symbol, představuje odvahu, hrdost a 
sílu. Možnou inspirací mohl být antický příběh o Apollónovi a Kyréné. 

Kyréné byla dcerou Hypsea, krále Lapithů. Jako dívka opovrhovala všemi domácími a ručními 
pracemi, raději lovila divou zvěř a ochraňovala tak otcova stáda (srov. Atalanta), což je vyjádřením 
silné emancipace. Když jednou zápasila s mohutným lvem, pozoroval ji bůh Apollón a okamžitě se 
do dívky zamiloval. Apollón ji odvedl do jedné bohaté země a slíbil jí, že bude smět vládnout i 
věnovat se své lovecké vášni. Kyréné Apollónovi porodila syna Aristaia a po něm ještě mladšího 
syna Idmóna, věštce. O výchovu Aristaia se postaraly nymfy, které mu vštípily mnohé užitečné 
znalosti o pěstování včel, šlechtění stromů, ale také o mlékařství a sýrařství. 

 

 

Příběh(y) o Héráklovi patří asi k vůbec nejznámějším mýtickým i antickým příběhům. V tarotu se 
jeho symbolika vyskytuje na mnoha místech. Základní dějovou linkou je plnění 12 úkolů, které 
dostal jako trest za to, že v pomatení mysli, které mu způsobila bohyně Héra, zabil své tři děti. 
Prvním úkolem bylo zabití nemejského lva, který sužoval město Nemeiu a široké okolí. Lev byl 
nejen mnohem větší než běžní lvi, ale také měl neprůstřelnou kůži, neproniknutelnou pro šípy i 
oštěpy. Herkules tedy lva zahnal do jeskyně, omráčil svým kyjem a zardousil holýma rukama. 
V hlubinné psychologii ztělesňuje lev silné vědomí sebe sama, ego, projevující se destruktivním a 
neurvalým způsobem. Zahnání lva do jeskyně a jeho zardoušení představuje vědomé vytěsnění 
těchto agresivních „choutek“ do podvědomí, odkud čas od času unikne vyprovokováno strachem 
a hněvem.  

 

Jiným vyobrazením karty Síla může být motiv Titána Atláse; Titáni patřili k první generaci bohů, 
vytvořili páry, z nichž vzešla druhá generace, k níž patřil Zeus, Héra, Mars, Afrodíta ad. Rodiči 
těchto bohů byli Úranos a Gáia, protože se však Úranos obával, že ho (podle věštby) jedno z dětí 
připraví o vládu nad světem, tak všechny ihned po narození polykal. Po nějaké době se Gaia svému 
manželovi vzepřela a místo právě narozeného Dia mu podstrčila kámen zabalený v plenkách. 
Novorozeně pak svěřila nymfám, které ho vychovaly na ostrově Kréta. Dospělý Zeus pak skutečně 
svého otce svrhl a nastoupil na jeho místo. To se však nelíbilo ostatním Titánům, a tak s nimi Zeus 
musel bojovat, dokud je neporazil a nezavřel do Tartaru, řecké verze pekla. Atláse, který je vedl, 
odsoudil k věčnému podpírání nebeské klenby.   

 

Dalším z antických hrdinů splňujících jeden z aspektů karty Síla, je Héfaistos, řecký bůh, ohně, 
sopek a kovářsví. 

Byl synem Dia a Héry, ale narodil se slabý a chromý, a tak jej Héra ze zlosti shodila z Olympu. 
Hefaistos spadl do moře, kde ho zachránily bohyně Tethys a Eurynomé. Odnesly ho hluboko do 
mořské jeskyně, kde vyrostl v nehezkého, kulhavého muže, zatrpklého, nicméně se smyslem pro 
humor. Už jako velmi mladý oplýval řemeslnou zručností a technickým nadáním a když dospěl, 
zařídil si v jeskyni kovárnu, kde mu pomáhali dva pomocníci – Kratos (Síla) a Biá (Násilí). Jméno si 
udělal na zlaté zbroji pro Achilea, hrdinu trojské války, mnoha bohům vystavěl nádherné paláce, 
a na Diovo přání stvořil ze země a vody bytost Pandoru. Oženili ho s Afrodítou, bohyní lásky a 
krásy. Afrodíta ho podváděla doslova na každém kroku a jejich manželské neshody se staly častým 
námětem antických příběhů a anekdot.  
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Héfaistos velmi dobře vystihuje jeden z hlavních aspektů této karty, a sice houževnatost, sílu 
překonávat překážky. Svému "osudu" navzdory, tělesně postižený, nehezký a všemi vysmívaný se 
dokáže prosadit v konkrétním oboru a dobýt si respekt a uznání. Byl patronem ohně, jenž poutá 
ohromnou sílu (je dobrý sluha, ale zlý pán) a také sopek a sopečné činnosti. Je vyjádřením vášní, 
jež v nás hárají, ale také vyjádřením síly, s níž musíme tyto hárající a vzplanuvší vášně umět včas 
zkrotit. 

Řada karet pojímá Sílu jako ryzí zápas Dobra a Zla, jako vítězství Světla reprezentovaného 
bojovníkem, vítězem nad temnotou, která symbolizuje zvířecí instinkty a nevědomost, 
v křesťanské ikonologii pak vítězství Církve nad pohanstvím. Perseus i sv. Jiří jsou vlastně mnohem 
mladší verzí sumerského mýtu o boji slunečního boha Marduka s mořskou obludou Tiámat: 

I střetla se Tiámat a mudřec bohů Marduk, 
propleteni v zápase, spojeni v bitvě. 

Rozprostřel pán svou síť, do té ji chytil, 
vítr zlý, jenž za ním stál, vypustil proti ní. 

Když Tiámat otevřela ústa, aby jej pohltila, 
vrh do nich vítr zlý, rty nemohla sevřít. 

Zuřivé vichry její nitro naplnily, 
život se nadmul, ústa široce otevřela. 

Vystřelil šíp, rozerval jí břich, 
vnitřnosti její proťal, rozpoltil srdce. 

Spoutal ji a její život uhasil, 
odhodil mrtvolu a postavil se na ni. 

 

Posledním aspektem karty Síla je osobní šarm a sexappeal, který pramení v naší sebejistotě, 
sebevědomí a sebedůvěře. Jako příklad jsem vybrala dvě ženy – biblickou Júdit a kouzelnici Kirké 
z řeckých mýtů. Obě se vyznačovaly krásou a sebevědomím; Júdit byla navíc obětavá a 
vlastenecky smýšlející, Kirké někdy zlomyslná, jindy spravedlivě trestající. Obě však byly velmi 
silné osobnosti. 

Judita je hlavní hrdinkou stejnojmenné Knihy Júdit, jedné z knih Starého zákona. Popisuje fiktivní 
příběh o tom, jak asyrský král Nabukadnésar bojoval proti Médům, až nad nimi zvítězil. Poté se 
chtěl pomstít západu, který mu v jeho boji nepřispěchal na pomoc. Všichni se mu podvolili, jen 
Židé nikoli. Ti se naopak opevnili ve městě Betulii. Nabukadnésar proti Betulii vyslal vojsko pod 
vedením vojevůdce Holoferna. Město bylo obklíčeno, obleženo a sevřeno. Zachránila je zbožná 
žena Júdit („Byla krásného vzezření, velmi půvabná na pohled. Nikdo o ní nemohl pronést špatné 
slovo, neboť byla velmi bohabojná.“ Judit 8,7-8), která spoléhajíc na Boha se svou služkou vyšla 
mimo město, nechala se zajmout Holofernovými vojáky, Holoferna opila („Júdit zůstala ve stanu 
samotná s Holofernem; ten ležel tváří na svém loži, zmožen vínem.“ Judit 13,2) a usekla mu hlavu 
(„Potom, co měla síly, dvakrát jej ťala do krku a usekla mu hlavu.“ Judit 13,8). Poté se vrátila do 
Betulie. Následně bylo asyrské vojsko poraženo a odtáhlo pryč.  
Judita reprezentuje archetyp „femme fatale“.  Krásnou, podmanivou a všehoschopnou. Vnitřně 
velmi silnou ženu. Její silou byla láska k jejímu lidu a městu, pro jehož záchranu byla ochotná 
udělat vše, a její víra ve vlastní schopnosti, plán i krásu. Obecně useknutá hlava symbolizuje 
v umění oddělení vědomé mysli od nevědomé, tedy soustředění se na vyšší, vědomou úroveň 
bytí; i to patří k tématům naší karty.  

Kirké byla jednou z nejobávanějších kouzelnic, před níž se muži třásli a již ženy zbožňovaly. Je 
považována za pramáti čarodějnic a z psychologického pohledu je i ona předobrazem femme 
fatale neboli osudové ženy. Kirké byla pokládána za mimořádně krásnou a svůdnou ženu, 
smyslnou a sexuálně svobodnou, nezávislou, která si s muži dělala, co chtěla (samozřejmě za 
pomoci čar a kouzel). Byla také nebezpečnou intrikánkou, pro kterou mužovo NE znamenalo 
jediné – pomstu. Základním atributem Kirké je však její schopnost připravovat z bylin nejrůznější 
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nápoje s jejichž pomocí (a s pomocí své kouzelné hůlky) dokáže lidi proměňovat ve zvířata a 
naopak. Kirké tak do karty Síla přináší téma lásky a milostné a sexuální magie… 

 

• Ostatní symboly 

Živlová symbolika: Oheň 
Karta Síla je spojována s živlem a energií ohně, jehož vyjádřením je Slunce, planeta vládnoucí 
astrologickému znamení Lva, které je této kartě také přiřazeno.  Oheň (společně se vzduchem) je 
mužským elementem, je připoután k zemi, ale jeho plameny se zvedají do výšky, podstata jeho 
existence spočívá v touze po odpoutání. Ohnivý člověk je živý a expanzivní. Je poháněn silou 
směřující vzhůru, touží se zbavit omezení země a dostat se ke slunci, respektive "na výsluní", chce 
být ve středu pozornosti, obdivován, chce zářit a šířit světlo, chce být centrem všeho jako Slunce. 
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Proto musí být podřízen kontrole - vůli - jinak se stává silou 
destruktivní. Ohnivý člověk je inspirátor "zapalující" druhé svým entuziasmem. Entuziasmus 
odpovídá řeckému slovu theos (bůh) a znamená "býti bohem prostoupen". Tato nakažlivá 
prostoupenost energií dává člověku charisma a schopnost vést. Negativní stránkou ohnivého 
člověka je povyšování se. Slunce je sice zdrojem všeho života, avšak je rozdíl, zda své ego 
považujeme za sluneční paprsek nebo za Slunce samé. 

 

 

Astrologie: Lev 
Znamení Lva charakterizuje zdravé sebevědomí a přirozená autorita. Je zde vůle vládnout a 
ovládat druhé. Lidé narození ve Lvu o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože věří svým 
pracovním i morálním kvalitám. Jsou to lidé hrdí a mají v úctě i hrdost druhých, u kterých jsou 
oblíbeni pro svou přímost a otevřenost. V jejich povaze je jistá rytířskost a vrozený takt. V 
přítomnosti těchto lidí se každý cítí dobře a nikomu obvykle nevadí, podřídit se jejich vedení a 
rozhodování; vyzařují klidnou převahu a nikdy se neuchylují k malichernostem. Lidé narození v 
tomto znamení mají rádi bohatství a dobrou životní úroveň; jsou velmi hrdí a ani v horších 
materiálních poměrech neztrácejí svou sebedůvěru a zjevem ani chováním nedají svému okolí 
najevo, že potřebují pomoc nebo soucit. Ať už patří do kterékoli společenské kategorie, budou 
vyzařovat přirozenou elegancí, i kdyby byli nuceni chodit v hadrech. Spočívá to v jejich chůzi, v 
držení těla, ale hlavně v jejich noblesním chování. K negativním vlastnostem tohoto znamení však 
patří jejich hrdost, která se snadno může změnit v pýchu a jejich autorita v aroganci. Pak se stává, 
že svou vůli prosazují na úkor druhých a uplatňují ji nejen „lvím“ způsobem přímo, ale i 
zlomyslným podrazáctvím a postupují v tom tak dlouho, dokud nedosáhnou svého. Volí vždy 
nejkratší cestu k cíli a jsou k tomu vybaveni velkou rozhodností, mají dar rychlých reakcí a 
osvědčují se v nepřehledných situacích, ve kterých umějí využít svůj neomylný instinkt a postřeh. 

 

Číslo: Osm nebo jedenáct 
Číslo osm symbolizuje nový začátek, vzkříšení, znovuzrození.  Hodí se, pokud  z našeho vnitřního  
souboje  se  „zlým  já“ vyjdeme  jako  vítězové;  pak  je  z nás skutečně nový člověk a začínáme 
nový život, v němž budeme muset čelit novým výzvám. V křesťanské symbolice je méně 
významná, zmiňovaná spíše jako časový údaj. Osmý den je prvý den po sobotě, a tedy začátek 
dalšího týdne, často pak i začátek nového období či nového, lepšího času. S tím snad souvisí, že 
bylo odedávna považováno za číslo šťastné, ovšem nejen až v bibli, nýbrž už dávno dříve ve starém 
Elamu. Osm lidí bylo zachováno při potopě (Gn 8,16; 1P 3,20). Podle islámu je osm nebí proti 
sedmi peklům, tím má být naznačeno, že Boží milosrdenství je větší nežli Boží hněv. Osmicípá 
hvězda byla emblémem mezopotamské bohyně Ištar a v římských katakombách ji nacházíme jako 
znak Mariin. Osm loukotí mělo kolo roku v bájesloví starých Germánů. - S časovým pojetím 
osmičky, jako počátku nového věku, souvisí zřejmě příkaz konat obřízku osmého dne po narození 
(Gn 17,12) i výrok Augustinův, který měl osmu za symbolické číslo vzkříšení. Protože vzkříšení z 
moci a mrtvosti hříchu do nového života znázorňoval křest, mívaly staré křtitelnice formu 
osmiúhelníku.  
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Numerologie vysvětluje osmičku jako číslo složené ze dvou čtverců (čili dvojitou čtyřku), z nichž 
jeden spočívá na druhém. To představuje rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem 
dole a duchovním světem nahoře, dvěma světy, které se navzájem ovlivňují. Osmička je číslem 
rovnováhy a karmy, zákonitosti příčiny a následku. Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Přináší 
některá cenná ponaučení, především to, že zneužití moci může mít velmi vážné důsledky. 
Číslo jedenáct je číslem porušené harmonie, ať už se pojímá jako porušená desítka (10 + 1), nebo 
porušená dvanáctka (12 minus 1). Proto o ní staří vykladači říkali, že je to číslo nemírnosti, 
nezdrženlivosti a přestoupení. Tento motiv nacházíme ještě u německého básníka F. Schillera. Ve 
hře Piccolomini volá Seni: "Jedenáct je zlé číslo! Jedenáct je hřích! Jedenáct přestupuje deset 
přikázání!" 

Hebrejské písmeno: TET (Had) 
Písmeno Tet, což značí had, je na Haindlově kartě v centru dění (viz had samotný) a odkazuje tak 
na biblický příběh o svedené Evě a k prvotnímu hříchu, potažmo k hříchům obecně. Had je však 
také ztělesněním ženské sexuální síly a v obecnější rovině symbolem sexuální energie. Tvar hada 
(otočený o 180°) připomíná grafický znak pro astrologické znamení Lva. Pozice ženy pak upomíná 
na ženu v podobné pozici na kartě Hvězda klasického RW tarotu. Hvězda jako Naděje nám totiž 
může dát možná největší Sílu… 

 

Runové znaky: SOWELO (Slunce) 
Sowelo/Sowilo znamená Slunce, slunce, které každý den vítězí nad temnotou, a proto se runa 
Sowilo nazývá též Runou vítězství. V archaických představách byl jeho svit znamením přízně bohů, 
příslibem úspěchu. Slunce je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, ale nepálí. Dává 
naději na dosažení cíle, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se dennodenně musíme potýkat. 
Radí nám vytrvat v úsilí. Runa Sowilo tedy oslavuje zdroj světla a tepla, který byl jedním z 
nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run 
vůbec. V jejím popisu stojí: ochrana, pozitivní síla, energie, osvícení, plodnost, zdraví, vítězství a 
sláva. Runa je však natolik mocná, že může člověka zcela zahltit. 

 

 

• Symbolika zvířat 
 
Symbolika zvířat hrála v kulturním vývoji lidstva podstatnou roli a mnohé z toho se jako důležité 
dochovalo dodnes, i když už mnohdy ani nevíme, odkud se to vzalo. Karta Síla nabízí příležitost 
podívat se na zvířecí symboliku trochu blíž a zde jsou některá zvířata, která se u tohoto archetypu 
objevují. 
Jako první se (i vzhledem k návaznosti na předchozí kartu) nabízí had, případně drak. Ostatně 
tarotů s dračí tematikou je poměrně hodně. 

Had patří k nejstarším symbolům; fakt, že se jednalo o symbolicky silné a významné zvíře, 
nacházíme už u nejstarších kultur. Pravděpodobně se jedná o kdysi uctívaný ženský princip, 
Přírodu-Matku, která je na první pohled laskavá, poskytující útočiště i potravu, na straně druhé 
se však jako mávnutím kouzelného proutku dokáže změnit v běsnící a život ohrožující fúrii (bouře, 
blesk, vítr, déšť)… Na Krétě např. uctívali Bohyni Matku jako ženu s dvěma hady v rukou, Echidna 
byla zase žena s hadím tělem, nemluvě o gorgoně Medúse s její hadí kšticí. Had zakousnutý do 
vlastního ocasu - Uroboros - symbolizuje nekonečno, ve skandinávských mýtech had Jörmungandr 
obtáčí světový oceán zakousnutý podobně jako zmíněný Uroboros do vlastního ocasu. Had 
znamenal plodnost, moudrost a léčivou sílu; byl falickým symbolem spojovaným s bohyní země v 
obřadech plodnosti, je atributem personifikované Země, jednoho ze čtyř živlů a bohyně Cerery, 
římského protějšku řecké Démétér, bohyně úrody. Negativní roli hraje v řecké mytologii mořský 
had, když zardousí kněze Láookóna ještě předtím, než stačí Řeky varovat před trojským koněm. V 
křesťanství a západní kultuře je had symbolem satana a hříchu: 
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V Janově Apokalypse je poražen anděly: „Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce 
klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc 
let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil“ (Zj, 20, 1-3). 

V Dračím tarotu vidíme draka uvrženého do podzemí a nad ním slavný Stonehenge. Stavba jako 
výtvor lidských rukou a drak pod ním znamená jediné: člověk ovládl přírodu, vědomá stránka 
přemohla nevědomou. Otázkou zůstává, je-li to dobře…  

 

Kočka 

Kočka provází člověka podobně dlouho jako pes, nikdy však nebyla tak úplně domestikována, 
vždy si ponechávala jistou míru svobody a nezávislosti. Lidé jí to vyčítali, považovali ji za nevděčné 
zvíře, zároveň však její nezávislost obdivovali. Uctívali ji zejména v Egyptě jako bohyni Bastet, 
stavěli jí chrámy a mrtvá zvířata mumifikovali. V germánských mýtech vystupuje v příběhu o 
útgardském Lokim:  

Jednou zavítal Thór se svou družinou k útgardskému Lokimu. Obr jim uložil několik úkolů a jedním 
z nich bylo, aby Thór uzvedl Lokiho šedivou kočku. Thór se snažil seč mohl, ale dokázal kočce 
zvednout jen jednu nohu. Útgardský Loki mu pak prozradil, že kočka byla ve skutečnosti 
Midgárdský had Jörmungandr 

  

 

Lev, levhart, tygr  

Lev, stejně jako had, patří k nejdéle uctívaným zvířatům; byl dáván do souvislosti s bohy už ve 
starověkém Sumeru. Lví hříva a žlutě plavá barva lidem připomínala slunce, jeho řev a skutečnost, 
že se ho všechna ostatní zvířata obávají, ho předurčilo stát se erbovním zvířetem a symbolem 
panovníků v mnoha kulturách. Podobnou úctu lidé vzdávali i ostatním velkým kočkám – levhart 
(a jeho černá varianta panther) i jaguár byli považováni za vládce zvířat v dané oblasti, kvůli jejich 
schopnosti uniknout lovcům a beze stopy zmizet představovali něco magického a mystického, pro 
Inky byl pánem ohně a bohem moudrosti. Kůže těchto zvířat byla velmi cennou trofejí a nosit ji 
směli jen vládcové.  

 

 

Vlk 

Vlk je symbolem svobody a nespoutaných instinktů. Ve větší míře je ale považován za symbol zla 
– Červená Karkulka, Vlk a kůzlátka a pověsti o vlkodlacích nezapřou silný vliv středověké církve, 
která vlka považovala za spojence ďáblova. Jeho symbolika je původně sluneční, byl průvodcem 
slunečního boha Apollóna a severského Ódina; zakladetele Říma, dvojčata Romula a Rema, 
odkojila vlčice. Pro Peršany nebo staré Etrusky byl však zvířetem temnot a podsvětí. Vlk reflektuje 
dávnou obavu člověka z toho horšího já v jeho nitru, obavu, že se znovu promění, že „zvlčí“ a 
zapomene, co znamená být člověkem. Vědom si toho, varuje před sebou samým „člověk člověku 
vlkem!“  

K nejoblíbenějším křesťanským světcům patří sv. František, vlastním jménem Giovanni Francesco 
di Bernardone, zakladatel řádu františkánů. Legend o vlídném Františkovi, který miloval zvířata a 
ona milovala jeho, je známo mnoho. Tyto příběhy se odehrávají nejen v okolí tajemného pohoří 
Abruzzi, kde se v městečku Assisi někdy v rozmezí let 1181 až 1182 František narodil, ale i na jeho 
četných poutích po Evropě i blízkém Východu. V oblasti italské Umbrie se měl udát jeden z těchto 
neobyčejných příběhů, jež se stal legendou. 

Jednou se poblíž středověkého města Gubbia v italské Umbrii usídlil velký a nebezpečný vlk, který 
zabíjel vše živé. Lidé přestávali vycházet z domu, úroda zůstávala na polích, nikdo nevyháněl 
dobytek na pastvu. Pokusy vlka zabít byly marné. A tak se všichni modlili a doufali v záchranu. Ta 
přišla v podobě Františka, který tou dobou putoval krajem. Když dorazili do Gubbia, všichni se 
divili, že na ně vlk nezaútočil. Když lidé v městečku Františkovi vypověděli, jaké mají s vlkem 
trápení, nabídl se, že jim pomůže. Pomalu se vydal k vlčímu doupěti. Náhle stál proti němu vlk. 

 

 

 

„Homo homini lupus!“  
Titus Maccius Plautus 
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František přistoupil k vlkovi blíž, udělal před sebou rukou znak kříže a tichým, rozhodným hlasem 
řekl: „Bratře vlku, neposloucháš svého Pána, když bez jeho svolení zabíjíš ty, které on stvořil. Ve 
jménu Krista ti přikazuji, abys už nikdy neublížil ani mně, ani nikomu jinému!“ Po těch slovech vlk 
pokorně svěsil hlavu a vydal se s ním na cestu zpět do městečka. 

Pes 

Pes doprovází člověka dobrých 15 tisíc let a vždy měl mezi ostatními zvířaty zvláštní místo. Ne 
vždy však na něj člověk nahlížel tak pozitivně jako dnes. Ostatně i dnes je v některých částech 
světa pes pokládán za nečistého, nežádoucího a nehodného společnosti člověka. 

Pes a jeho příbuzný šakal patří od počátku do podsvětní symboliky. Anubis se šakalí hlavou byl 
průvodcem mrtvých, tříhlavý pes Kerberos hlídal vstup do podsvětí v řeckých mýtech. Bohové s 
psí hlavou chránili království mrtvých ve staré Mezopotámii. Římská bohyně lovu Diana byla 
doprovázena psem, její „kolega“ Orion se se svým věrným psem dostal dokonce na oblohu jako 
souhvězdí. Příliš dobře se ke psu nestaví křesťanství; kdekoli se v Bibli vyskytuje zmínka o psu, je 
to v hanlivém slova smyslu. V křesťanském pojetí zosobňuje pes nízkost, nečistotu, krutost. Jako 
„nevěřící psy“ byli označováni bezvěrci nebo vyznavači jiného náboženství. Důležitou roli hrál pes 
u Keltů, hlavní hrdina irských ság, CúChulainn jako dítě zabil při hře psa kováře Caulanna, který jej 
měl na vychování; aby ztrátu zvířete nahradil, nabídl se, že bude sám Caulannovým psem – 
CúChulainn…  

 

 

Kanec 

Kanec (čili prase divoké) patří k prvním zvířatům, která člověk uctíval, jeho vyobrazení známe již 
z pravěkého umění v Altamiře. Byl symbolem plodnosti a hojnosti, síly a odvahy, ale také sexuální 
nevázanosti a chtíče.  

Egypťané ho spojovali s bohem podsvětí Sutechem i s bohyní Matkou Isis, Řekové jej zasvětili 
Herkulovi a Venuši, Keltové v něm viděli symbol úrody a žní,  pro Germány byl zvířetem Odinovým, 
ale patřil také Freye, bohyni lásky a plodnosti; staří Slované jej uctívali pro jeho magické 
schopnosti a zázračnou sílu. 

Kanec je součástí mnoha příběhů napříč mytologiemi; jedním z dvanácti úkolů Heráklových bylo 
chycení erymanthského kance, kterého spoutaného řetězy přinesl na vlastních zádech až do 
Mykén. Jiný řecký hrdina Meleagros zabil Kalydónské kance, který sužoval okolí města Kalydón 
v Aiatolii; kance poslala bohyně lovu Artemis, protože jí kalydonští zapomněli přinést oběť za 
bohatou úrodu. Keltská záliba v konzumaci kančího masa se objevuje v komiksech o Asterixovi a 
českého Bivoje zparodoval F.Ringo Čech v Dívčí válce: „Klucí, pojďte na kance!“  

 

 

Kůň 

Zvíře z okruhu sluneční a vodní symboliky (Apollón, Helios, Poseidón) uctívané již od pravěku. 
Symbol svobody, rychlosti, síly a vášně, plodnosti a v nejširším smyslu i radosti ze života. 
Představoval také vzkříšenou osvobozenou duši, která po smrti opouští tělo v podobě koně 
(Pegas) nebo se vrací na svět v podobě koně, aby dělala průvodce a ochránce tomu, kdo si to 
zaslouží (české pohádky).  

Velký význam měl kůň v keltské kultuře – uctívali bohyni Eponu, ochránkyni chovatelů koní a 
jezdců. V Irsku a ve Skotsku kolovali legendy o tzv. kelpiích. 

V mytologii jsou kelpie popisovány jako silní a mocní koně, výjimečně na sebe braly podobu 
vodního býka nebo telete. Jejich useň byla povětšinou černá, i když některé příběhy hovoří o 
bílých koních, a okolí se jevily jako ztracení koně nebo poníci – rozpoznat se však daly díky 
neustále mokré hřívě. Jejich kůže vypadala jako tulení, tedy hladká a na omak ledová. Údajně se 
kelpie uměly přeměnit v krásné ženy, které lákaly muže do pastí. Nicméně na sebe uměly vzít i 
podobu muže, což se zřejmě odvíjelo podle toho, koho chtěly do vody nalákat. 
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• Síla v nás 
Na závěr jsem zařadila čtyři známé osobnosti, ve kterých se dle mého názoru karta Síla velmi 
dobře „zrcadlí“; a podle těchto příkladů, si určitě sami doplníte další příklady, možná dokonce 
z vašeho blízkého okolí. K tomu, abyste se stali hrdinou, totiž nepotřebujete nic než Sílu… 
  
Gustav Frištenský 
Český zápasník v řecko-římském stylu v éře Rakouska-Uherska a za první republiky. 1900 vyhrál 
první mezinárodní zápas, 1903 se stal amatérským mistrem Evropy. Kvůli soutěžím však přišel o 
místo řeznického tovaryše, nemohl sehnat v převážně německém Brně práci, a tak začal zápasit 
profesionálně, 1929 získal titul Mistra Evropy. Oženil se; vlastnil statek v Sudetech, který mu 
zabrali Němci, po válce mu byl sice vrácen, ale vyrabovaný, a nakonec mu ho sebrali komunisti. 
Vystupoval v cirkusech, 2x si zahrál ve filmu; 1957 zemřel v Litovli, kde je i pochován. 
 

 

 

 

 

 

Christopher Reeve 
Americký filmový herec, které proslavila především role Supermana. V roce 1995 utrpěl velmi 
vážný úraz při dostihovém sportu a ochrnul od krku dolů; svůj život ale nevzdal, i když byl po 
náročné a dlouhé léčbě upoután na invalidní vozík, zahrál si ještě v několika filmech. Svou 
popularitu využíval k propagování problémů podobně postižených lidí a založil nadaci, která 
finančně podporuje výzkum a léčbu kvadruplegiků. Zemřel v roce 2004 v New Yorku na srdeční 
zástavu 
 

 

Stephen Hawking 
Britský teoretický fyzik, jeden z nejznámějších vědců vůbec, velký popularizátor vědy, kvantové 
fyziky, kosmu a kosmologie, jeho knihy se staly bestsellery. Od raného mládí postižený 
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) v jejímž důsledku pomalu ochrnul na celém těle; podle 
lékařů neměl žít déle než dva roky, on dokázal tento čas prodloužit na neuvěřitelných 54 let ! 
Založil rodinu a se svou první ženou měl 3 děti. V důsledku zápalu plic přišel o hlasivky a získal svůj 
charakteristický počítačový mluvený projev, když si sám navrhl počítač, který mu umožnil 
komunikovat. 
 

 

Milada Horáková 
Česká právnička, politička a bojovnice za práva žen; za protektorátu zatčena gestapem, mučena a 
vězněna, ale nezlomena, dostala 8 let káznice, které si až do roku 1945 odpykávala poblíž Dachau, 
kde ji spolu s ostatními vězni osvobila americká armáda. Během komunistických procesů v 50. 
letech 20. stol. se stala oběťí justiční vraždy, byla jedinou ženou, obviněnou z vykonstruovaného 
spiknutí a velezrady, odsouzena k trestu smrti a oběšena zvlášť trýznivým způsobem. Hájila se 
sama a díky své neústupnosti se stala symbolem odporu proti komunistické totalitní moci. 
 

 

• Slovo závěrem…  

 


