Iš tūkstantmečių glūdumos kylanti astrologija
Astrologai mielai remiasi sena savo amato istorija siekiančia mažiausiai 5000 metų. Ji buvo
paplitusi daugelyje žemės kultūrų. Pradžioje astrologija buvo Rytų religija: Mesopotamijoje,
šiandieniniame Irake, Babilono bei Asirijos šventikai buvo kartu ir žvaigždžių aiškintojai, nes
garbino dangaus šviesulius kaip dievybes, jas stebėjo ir stengėsi perprasti dievų valią.
Per Persiją ir Indiją astrologija nukeliavo į Kiniją. Iš Viduriniųjų Rytų apie 400 m. pr. Kr. ji
pasiekė Graikiją. Nors tarp filosofų astrologija turėjo nemaža priešininkų, ji
buvo įvelkama ir į mokslingumo bei erudicijos drabužį. Graikai buvo pirmieji,
įvedę šiandien bene labiausiai žinomą gimimo horoskopą. Apskritai
ankstyvaisiais laikais astrologija nebuvo griežtai atskirta nuo astronomijos.
Antikoje astrologijos išmanymas net buvo gero išsilavinimo požymis.
Iš Graikijos astrologija atėjo į Egiptą, kur apie 150 m. pr. Kr. Ptolemėjas ją
patobulino ir parašė astrologų „bibliją“, „Almagestą“. Paskui astrologų
mintys buvo perduotos į Romą. Jos buvo atmestos tokių mokslininkų kaip
Ciceronas, tačiau liaudies vis tik labai mėgstamos. Astrologija užsiiminėjo
netgi daugelis imperatorių.
Pirmieji krikščionys griežtai atmetė astrologiją kaip prietarą. Nuo 357 m. krikščionių imperatorių
ji buvo uždrausta. Tačiau viduramžiais astrologija įsiveržė į Europą: kelią tam atvėrė arabų
užkariauta Ispanija. Vokietijai, Prancūzijai, Anglijai astrologija iki tol nebuvo žinoma, bet
stebuklais tikintys viduramžių žmonės sugėrė ją lyg kempinė. Ji labai
išpopuliarėjo, ja tvirtai tikėjo daugelis popiežių.
Pokyčius atnešė besiveržiantis mokslo ir Reformacijos amžius. Kuo daugiau
buvo sužinoma apie žvaigždes, tuo mažiau įtikimesnė tapdavo astrologija. Ji
vis labiau ir labiau virto prietaru. Iki 1700 m. ji buvo išstumta iš
universitetų. Apie 1900 m. astrologija buvo laikoma galutinai mirusia.
Ateinantis XX a. buvo karų, katastrofų ir nesaugumo laikas – mokslas
nebeatrodė esąs toks, kuris visa laikytų savo rankose. Daugelis žmonių vėl
ėmė gręžtis į astrologiją, taigi būtų galima kalbėti apie jos „prisikėlimą“.
Šalia “tradicinės” Vakarų astrologijos šiandien mūsų aplinkoje paplitusios
kiniečių, indėnų ir senovės indų astrologijos mokyklos. Šiandien astrologija
tiki daugiau žmonių nei kada nors anksčiau, ir ji turbūt niekuomet nenešė tiek pelno, kiek neša
dabar.
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